
Voorwoord 

 

Allereerst bied ik mijn gebeden aan tot Çré Guru, de Vaiñëava’s en Bhagavän. Bedelend 
om hun genadevolle zegeningen, leg ik deze gunstige invocatie tot deze huidige editie van 
Çrémad Bhagavad-gétä voor. Onze enige raadgever en beschutting in deze poging zijn de 
oorzaakloze genade en gunstige zegeningen van onze Gauòéya guru-varga, behorend tot de 
Çré Rüpänuga-Särasvata lijn. 

Door de gunstige verlangens en zegeningen van mijn Çré Gurupäda-padma, nitya-lélä 
praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, 
publiceerde Çré Gauòéya Vedänta Samiti zijn eerste editie van Çrémad Bhagavad-gétä op de 
9de Håçikesa, Çré Gaurabda 491, hetgeen overeenkomt met de westerse datum van 6 
september 1977. Dit werk bevatte het Gétä-bhüñana commentaar van vedäntäcärya-bhaskära 
(de verlichtende zon onder de vedänta äcäryä’s), Çré Çréla Baladeva Vidyäbhüñana-päda, 
alsmede het commentaar van nitya-lélä praviñöa oà viñëupäda Çré Çréla Bhaktivinoda 
Öhäkura, getiteld Vidvat-raïjana. Na deze publicatie bracht de Çré Gauòéya Vedänta Samiti 
op 3 oktober 1990 een beknopte pocket editie uit van Çrémad Bhagavad-gétä, die bestond uit 
de Sanskriet çloka’s en Bengali vertaling. 

Er zijn onder het redacteurschap van jagad-guru nitya-lélä praviñöa oà viñëupäda 
añöottara-çata Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda al vele edities van 
de Bhagavad-gétä gepubliceerd inclusief de twee bovengenoemde commentaren, zowel als de 
vertaling en uiteenzetting van zijn essentie. Vervolgens zijn er onder het barmhartige 
leiderschap van Çréla Saravaté Öhäkura door verschillende maöha’s, tempels en 
zendingposten, verschillende edities van deze çästra gepubliceerd in de Bengaalse taal. De 
Tejapura sector van Assam publiceerde een editie van de Gétä in de Assamese taal, en er 
zijn ook een aantal Engelse edities gepubliceerd vanuit Calcutta en Tamil Nadu. Tot nu toe 
bestond er echter nog geen Hindi editie van Çrémad Bhagavad-gétä met de commentaren 
van Çréla Cakravarté Öhäkura of Çréla Baladeva Vidyäbhüñana-päda. 

De verscheidene Hindi sprekende gebieden van India, en in feite van de hele wereld, 
snakten naar een editie van deze juweelachtige çästra met de originele çloka’s en een Hindi 
vertaling. Om aan deze behoefte te voldoen heeft mijn Godbroeder püjyapäda Çréla 
Bhaktivedänta Näräyäëa Mahäräja, die de vice-president en algemene redacteur van Çré 
Gauòéya Vedänta Samiti is, deze koninklijke editie van Bhagavad-gétä klaargemaakt voor 
publicatie. Het bevat de originele Sanskriet çloka’s, anvaya (woord voor woord), 
vertalingen, de Särätha-varñiëé öékä door Çré Gauòéya Vaiñëava äcärya mahä-mahopadhyäya, 
Çré Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, en de ongecompliceerde, ongekunstelde en 



veelomvattende Särätha-varñiëé prakäçikä-våtti. Çré Gauòéya Vedänta Samiti zal hem voor 
altijd dankbaar en verschuldigd zijn voor deze dienst. Intellectuelen en achtenswaardige 
lezers die Hindi kennen, zullen ongetwijfeld grote gelukzaligheid en ultiem voordeel 
onttrekken door aanhoudende studie van deze huidige editie. 

Jagad-guru oà viñëupäda Çréla Bhaktivinoda Öhäkura schreef aan het eind van zijn 
inleiding genaamd avataraëikä, in zijn originele versie van deze çästra: “Jammer genoeg 
bestaan de meeste commentaren en Bengali vertalingen van Çrémad Bhagavad-gétä die tot 
op heden zijn uitgebracht, uit die van voorstanders van ononderscheiden monisme 
(brahmavädé’s).” Het is een zeldzaamheid om een commentaar of vertaling te vinden die in 
overeenstemming is met bhagavad-bhakti. Çäìkara-bhäñya en Änandagiri-öékä zijn vervuld 
van ononderscheiden monisme of abheda-brahmaväda. Çré Madhusüdana Sarasvatépäda’s 
commentaar bevat een paar verklaringen die het proces van bhakti voeden, maar wanneer 
we diens essentie en prominente instructies in overweging nemen, zien we dat ook dit 
commentaar probeert ononderscheiden monisme, brahmaväda of mukti vast te stellen. 
Hoewel niet volledig begiftigd met monisme, heeft Çréla Çrédhara Svämé’s commentaar nog 
steeds een vleugje van sämpradäyika çuddhädvaitaväda (zuiver dualisme) in zich. 

“Çréla Rämänujäcärya’s commentaar is volledig in overeenstemming met het proces van 
bhakti. We hebben echter in ons land geen commentaar op de Gétä dat gebaseerd is op Çré 
Caitanya Mahäprabhu’s filosofie van acintya-bhedäbheda. Derhalve is de änanda van rasika 
bhakta’s, die de ultieme zuivere bhakti-rasa proeven, niet gestimuleerd. Om deze reden, om 
de çuddha-bhakta’s aan te zetten tot het proeven van bhakti-rasa en om voordeel te 
schenken aan de gelovige mensen in het algemeen, ondernam ik grote moeite om het 
commentaar geschreven door mahä-maho-padhyäya Çréla Viçvanätha Cakravarté Mahäçaya, 
die het kroonjuweel onder de bhakta’s en een loyale volgeling van Çré Gauräëga 
Mahäprabhu is, te verzamelen. Ik heb toen Çrémad Bhagavad-gétä gepubliceerd met zijn 
Sanskriet commentaar, alsmede de Bengali vertaling getiteld Rasika Raïjana, die ermee in 
lijn is. De Gétä-bhäñya van Çréla Baladeva Vidyäbhüñana Prabhu is uiteraard ook in 
overeenkomst met de leerstellingen van Çréman Mahäprabhu, maar bestaat voornamelijk 
uit filosofische gedachten, daar waar Çréla Cakravarté Mahäçaya’s öékä volkomen is in de 
aspecten van zowel filosofische gedachten als préti-rasa (het gemoed en de smaak van 
liefde). 

“We hebben alleen het commentaar van Çréla Cakravarté Öhäkura gepubliceerd, 
aangezien zijn opvattingen eenvoudig te bevatten zijn en zijn gebruik van Sanskriet 
onverbloemd en duidelijk is. Algemene lezers kunnen het daarom gemakkelijk begrijpen.” 

Jagad-guru, Çréla Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda heeft ook gezegd, “Er zijn talrijke 
uiteenzettingen, commentaren en vertalingen van deze Gété-çästra in vele talen. Hoewel de 



Gétä erg populair is onder de massa, heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een öékä 
getiteld Särätha-varñiëé geschreven voor de Gauòéya rasika-bhakta’s, welke in 
overeenstemming is met de opvattingen van de Çré Gauòéya Vaiñëava’s. Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura is de vierde telg uit de çiñya-paramparä van Çréla Narottama Öhäkura. 
Hij is een äcärya en de bewaarder van Gauòéya Vaiñëava dharma, en hij leefde en schreef in 
de middeleeuwse periode van zijn historische ontwikkeling. De volgende çloka over hem is 
erg beroemd: 

 
viçvasya nätharüpo ’sau bhakti vartma pradarçanät 
bhakta-cakre vartitatvät cakravarty äkhyayä bhavat 

 
“Hij is bekend onder de naam Viçvanätha, de heer van het universum, omdat hij 

het pad van bhakti aanduidt, en hij wordt Cakravarté (hij rondom wie een kring of 
gezelschap draait) genoemd, omdat hij altijd in het gezelschap (cakra) van çuddha-
bhakta’s verblijft.” 

 
“Iedere Gauòéya Vaiñëava weet zeker wel iets over Çréla Cakravarté Öhäkura. Degenen 

die zich voortdurend verdiepen in het bestuderen van het Çrémad-Bhägavatam, die Gétä-
çästra bespreken, en die de Gauòéya çästra’s bestuderen, onderwijzen en overpeinzen, 
moeten zich tot op zekere hoogte bewust zijn van zijn bovenaardse composities.” 

Gauòéya Vaiñëava äcärya’s zoals Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die omvangrijke 
Sanskriet çästra’s met commentaar heeft geschreven, verschijnen slechts zeer zelden in deze 
wereld. Behalve het schrijven van zulke uitgebreide Sanskriet literatuur, hield hij zich ook 
bezig met maatschappelijk werk ten bate van de Gauòéya Vaiñëava genootschap, en dit 
omvatte ook het in stand houden van de heiligheid van de sampradäya. Deze twee bijdrages 
werden bepaald middels predikwerk, en bevonden zich beiden in het domein van kértaëa. 

In Sakabda 1628 (circa 1707 A.D.), toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura erg oud 
was geworden, stuurde hij zijn student, Gauòéya Vaiñëava Vedänta äcärya mahä-maho-
padhyäya (het kroonjuweel onder de geleerden) Çrépäda Baladeva Vidyä-bhüñaëa samen 
met Çré Kåñëa-deva, die Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s eigen discipel was, naar de 
vergadering van de koning van Jaipura. In die tijd had zich een grote rampspoed over de Çré 
Gauòéya Vaiñëava sampradäya voltrokken. De kaste Vaiñëava’s hadden hun sämpradäyika 
identiteit (een specifieke manier van denken en handelen) verwaarloosd—of hadden deze 
vergeten—en toonden zich oneerbiedig tegenover Vaiñëava vedänta. Daardoor werden de 
geldigheid van de Gauòéya Vaiñëava siddhänta en de identiteit van de sampradäya op de 
proef gesteld en in twijfel getrokken. Om deze rampspoed te neutraliseren, schreef Çrépäda 



Baladeva Vidyäbhüñaëa een onafhankelijk en afzonderlijk commentaar genaamd Brahma-
sütra-bhäñya, welke in overeenstemming is met de opvattingen van de Çré Gauòéya Vaiñëava 
sampradäya. Op deze manier bewees hij de Çré Gauòéya Vaiñëava sampradäya een uitermate 
eminente dienst, en hij verwierf met zijn grote en belangrijke prestatie de hartelijke 
zegeningen en goedkeuring van Çréla Cakravarté Öhäkura. Dit incident is een schitterend 
voorbeeld van Çréla Cakravarté Öhäkura’s tweede grote dienst aan de Gauòéya Vaiñëava 
sampradäya, namelijk het prediken van Vaiñëava dharma. Het is vooral opmerkelijk dat, 
hoewel Çréla Baladeva niet in een dynastie van brähmaëa’s was verschenen, Çréla 
Cakravarté Öhäkura zijn goedkeuring gaf aan de hervormingen die hij maakte in de 
conclusies van de sampradäya, en hem zodoende tot Vaiñëava Äcärya verklaarde. Dit is een 
belangrijk en verhelderend punt in Gauòéya Vaiñëava siddhänta. 

Çrémad Bhagavad-gétä çästra bestaat uit achttien opeenvolgende hoofdstukken, die als 
hoofdstukken vijfentwintig tot tweeΩnveertig van de Bhéñma-parva van Mahäbhärata 
verschijnen. Bhagavän Çré Kåñëa Zelf is de spreker, en Zijn vriend Arjuna is de luisteraar. 
Voordat we Çré Gétä lezen is het van groot belang de wederzijdse verhouding tussen Arjuna 
en Bhagavän te begrijpen, en ook om te begrijpen wat voor soort jïäna of houding Arjuna 
had ten opzichte van Bhagavän. Çrémad Bhagavad-gétä is geen denkbeeldige çästra, en 
daarom bestaat er geen noodzaak om het middels wereldse bespiegelingen uit te leggen of te 
interpreteren. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat we Saïjaya als een metafoor voor 
goddelijk inzicht moeten zien, en dat de blinde koning Dhåtaräñöra de blinde geest 
vertegenwoordigd; dit is louter giswerk en fantasie. Het is natuurlijk en mogelijk om een 
zelfbeheerste geest te hebben wanneer men goddelijk inzicht heeft, niet andersom. Zo’n 
geest kan zijn materiΩle zintuigen onder controle houden. De strekking van Gétä zoals 
begrepen door Arjuna, Saïjaya, Dhåtaräñtra, Janamejaya, Çaunaka en andere åñi’s kunnen 
onmogelijk slechts een metaforische uitdrukking zijn. 

Het wordt algemeen aanvaard dat het woord Gétä enkel refereert aan die Çrémad 
Bhagavad-gétä die Çré Kåñëa aan Zijn vriend Arjuna onderwees. Tegenwoordig vinden we in 
boekenwinkels boeken met titels zoals Gétä-samanvaya of Gétä-granthävalé. Deze boeken 
worden populairder gemaakt door de claim dat ze grote çästra’s zijn die de ware essentie van 
alle çästra kennis bevatten. Echter, Çrémad Bhagavad-gétä, welke voortvloeide uit de 
lotusmond van Çré Bhagavän Zelf, is soeverein en eeuwig, en gaat getooid met 
onovertroffen aanhangsels zoals sarva-jïäna-prayojikä (datgene wat het doel van alle kennis 
vervuld), sarva-çästra-särabhütaù (het wezen van alle çästra’s), en tattvärtha-jïäna-maïjaré 
(de bloeiende knop van kennis van de betekenissen van de absolute tattva). Waarom zou 
iemand weigeren dit te aanvaarden? 



Er bestaan vele groepen van bespiegelaars hun onafhankelijke schaamteloosheid 
vertonen door te zeggen, “Alles is hetzelfde; het is allemaal ππn.” Zo prediken de nirviçeña-
vädé’s bijvoorbeeld ononderscheiden monisme; sluiten de cit-jada-samanvaya-vädé’s een 
irrationeel compromis door te proberen harmonie te scheppen tussen cit en jada (geest en 
materie); aanvaarden de bahu-éçvara-vädé’s vele éçvara’s; en beschouwen de jéva-brahma-
ekavädé’s jéva en brahma als ππn. Deze en andere scholen hanteren over het algemeen 
termen zoals samanvaya (harmonie), in een poging overeenkomsten te vinden tussen cit en 
acit, in plaats van hun vaiçiñöya (unieke kenmerken) aan te tonen. Deze zogenaamde 
grootmoedige moralisten brengen voortdurend speculatieve en bezoedelende commentaren 
uit op de Gétä, Bhägavata en andere çästra’s. Op deze manier zijn ze vlijtig bezig tevergeefs te 
trachten hun wijsheid en activiteiten tentoon te stellen, welke ze voordoen als zijnde zeer 
bewonderenswaardig en vrijgevig. 

Tegenwoordig wordt het woord samanvaya (harmonie) misbruikt en verkeerd 
ge¡nterpreteerd. Werkelijke, onvervalste samanvaya kan alleen in Bhagavän worden 
waargenomen, en men kan geen speculatieve of denkbeeldige verzinsels gelijkstellen aan 
deze ware samanvaya. Moderne boekenwinkels en bibliotheken bevatten vele voorbeelden 
van samanvaya-bhäñya (irrationele, bezoedelende commentaren) op de Gétä, maar hun 
zogenaamde samanvaya is vals. Als we alleen de eenheid van Parameçvara, de Allerhoogste 
Bestuurder, en deze wereld aanvaarden, kunnen we geen staat van samanvaya tussen deze 
twee vaststellen, noch kunnen enige anvaya (directe verbinding) tussen ze maken. We zien 
dat deze ziekte van samanvaya-väda tegenwoordig dominant is onder de mensen van de 
zogenaamde geschoolde samenleving. Het is daarom noodzakelijk om de infectie van zulke 
misvattingen tegen te gaan en te weerleggen. 

We dienen te trachten jïäna te bereiken door standvastige navraag, terwijl men 
vertrouwen handhaaft in de onfeilbare geldigheid van de çästra’s. Echter, degenen die trots 
zijn op hun westers georiΩnteerde opleiding, plegen liever onderzoeken door zichzelf op te 
laten gaan in de denkwijze van verschillende soorten wereldse logica. Zulke wereldse 
historici en onderzoekers (wetenschappers) zijn volledig athe¡stisch. Zij trachten de 
methodes van werelds onderzoek toe te passen om het tijdstip waarop de çästra’s zijn 
geschreven vast te stellen. Zulke vruchteloze inspanningen kunnen schijnbare 
onverenigbaarheden aan het licht brengen, maar kunnen ze niet in overeenstemming 
brengen. Uiteindelijk leidt dit wereldse onderzoek naar de çästra’s er toe dat de 
onderzoekers de eigenlijke Absolute Realiteit die de çästra’s vaststellen verwerpen. Çrémad 
Bhagavad-gétä is een specifiek onderdeel van Mahäbhärata, maar wereldse onderzoekers 
beweren zelfs dat het op een later tijdstip is toegevoegd. De glories van onze sanätana ärya 
åñi’s worden door dit soort onderzoek niet geprezen en ontplooid. Integendeel, diens invloed 



zorgt ervoor dat de onderzoekers extreme veronachtzaming en ongehoorzaamheid tot ze 
vertonen. Dit is geen zoektocht naar onsterfelijke nectar, maar het braken van gif. 

Vandaag de dag gebruiken de opgeleide mensen vaak de term sämpradäyika in de 
betekenis van het woord ‘sektarisch’, en deze opvatting be¡nvloedt hun gedachtegoed ook. 
Ze willen zo laten zien dat ze erg ruimdenkend zijn, maar ze vergeten dat viçuddha-
sampradäya (het zuivere pad dat naar de Allerhoogste Absolute Waarheid leidt) de ware 
opperste glorie van sanätana ärya-dharma, de eeuwige religie van de Arische beschaving 
van geavanceerde spirituele cultuur, is. Een sampradäya betekent eigenlijk çré guru-
paramparä, een bonafide erfopvolging van guru’s waardoor spirituele instructies in de 
wetenschap van de Absolute Waarheid via de gehoorgang worden ontvangen. Sat-
sampradäya betekent dat systeem dat de Allerhoogste Absolute Waarheid volledig en totaal 
verleent. Deze sämpradäyikä lijn, of dhärä, heeft sinds onheuglijke tijden binnenin de 
Indiase the¡stische samenleving bestaan en gestroomd. 

Mensen die zijn be¡nvloed door de oneigen doctrine van athe¡stisch communisme 
proberen de wetenschappelijk gegronde sampradäya-praëäli (systeem), welke onze ärya-åñi’s 
ingesteld hebben, te vernietigen. De grondoorzaak van al deze problemen is de verkeerde 
opvatting van het woord ‘sektarisch’, wat vanuit het Westen is ge¡ntroduceerd. 
Tegenwoordig tarten mensen de sat-sampradäya door de beperkte opvattingen van vele 
denkbeeldige en verzonnen sampradäya’s (sektes) naar voren te brengen. Ze kunnen de 
Allerhoogste Absolute Waarheid niet op de juiste manier onderzoeken, dus gaan ze Hem 
compromitteren, en zwichten ze voor de nukken van de wankele geest. Deze gedragslijn van 
‘ruimdenkendheid’ of ‘opinie van de massa’ is een populaire rage vandaag de dag. Degenen 
die deze houding van opportunisme ontwikkelen zullen onvermijdelijk nirviçeña-vädé’s 
worden, en het oninteressante aspect van brahma aanbidden. Zulke dwaze pogingen om 
para-tattva Bhagavän als nirviçeña ofwel verstoken van variëteit te benoemen, worden 
tegenwoordig als apasämpradäyika of ‘niet-sektarisch’ bestempeld. 

De heersende trend is om çästra’s zoals Bhagavad-gétä op deze apasämpradäyika (‘niet-
sektarische’) wijze te interpreteren. Op grond van deze valse apasämpradäyika ideologie, 
geeft de moderne samenleving zijn goedkeuring aan ongebreidelde handelingen die niet 
door de vingers worden gezien door çästra, en slechts worden uitgevoerd voor diens grillig 
genot. Dit is zeer betreurenswaardig. De sanätana-åñi’s en nitya-siddha mahä-puruña’s 
kennen verleden, heden en toekomst, en hebben hun inzicht en realisatie van de 
Allerhoogste Absolute Waarheid, de param satyam, geperfectioneerd. Moderne 
bespiegelaars minimaliseren en verwerpen de sluitende verklaringen van zulke grote zielen, 
doordat ze hen als besmet zien met het euvel van het zijn van sämpradäyika, of ‘sektarisch’. 
Deze misleide commentatoren geven de voorkeur aan de door politici, sociale leiders, 



karmé’s, jïäné’s en yogé’s gegeven verklaringen van çästra, simpelweg omdat ze 
apasämpradäyika, of ‘niet-sektarisch’ zijn, en voor geen betere reden. Het dient begrepen te 
worden dat hun intelligentie simpelweg in beslag is genomen door impersonalisme en diep is 
ondergedompeld in materialisme. 

Als we de filosofie van Çrémad Bhagavad-gétä op de juiste wijze willen begrijpen, en zijn 
eigenlijke gevolgtrekking wil kennen, dienen we onze voorgaande äcärya’s te volgen en de 
beschutting van hun instructies te aanvaarden. Dan, en alleen dan, zullen zijn meest 
innerlijke intenties aan ons geopenbaard worden, en door ons omarmd worden. Elke çästra 
is simpel en eenvoudig te begrijpen wanneer de auteur er zijn eigen commentaar op schrijft, 
en zo diens ware bedoeling verklaart en verheldert. Anders, als we diens bedoeling zonder 
de hulp van dit commentaar willen doorgronden, zullen we onvermijdelijk overmeesterd 
worden door de vier defecten: begoocheling, onvolkomenheid van de zingtuigen, de neiging 
fouten te maken en de neiging te bedriegen. De voorgaande äcärya’s in onze guru-
paramparä (erfopvolging van spirituele leermeesters) en de trikäla-jïa åñi’s, die verleden, 
heden en toekomst kennen, zijn echter vrij van deze vier defecten. De enige manier om de 
ware essentie van de Gétä te bevatten, is door de beschutting van hun volmaakte realisaties 
van de Allerhoogste Absolute Waarheid te aanvaarden. 

In dit verband heeft mijn goddelijke meester, parama-arädhyadeva Çré Çréla Bhakti 
Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja relevante instructies gegeven over Çrémad Bhagavad-
gétä, welke ik hier zal trachten op te sommen: 

 
“Het doel van de Gétä is niet om instructies over politiek of militaire strategie te geven. 
Integendeel, zijn doel is volledige çaraëägati tot de lotusvoeten van Çré Kåñëa, de 
Allerhoogste Absolute Realiteit. De Gétä lijkt te zijn gesproken ten bate van Arjuna. In 
werkelijkheid echter, is Arjuna de eeuwige metgezel en sakhä van Bhagavän Çré Kåñëa, 
dus kan hij nooit onder de betovering van illusie geraken. Zijn schijnbare verbijstering 
was onderdeel van de dramatische voorstelling die de verschijning van de Gétä 
bevorderde. Dit wordt begrepen uit de verklaringen van de Veda’s: pärtho vatsa, “De 
verschijning van de Gétämåta wordt vergeleken met het geven van melk, en Arjuna 
speelt de rol van het kalf”. Deze melk van de Gétämåta werd niet slechts ten gunste van 
Arjuna gegeven, maar voor de gehele mensheid. Çré Kåñëa Zelf heeft gezegd: mäm ekaà 
çaranaà vraja. De strekking van het woord ekaà is om zich alleen aan de ultieme 
almachtige Çré Kåñëa over te geven, en dit is voorwaar de enige conclusie van de Gétä-
çästra. In de Gétä vinden we dat Çré Bhagavän Zijn bhakta opdraagt om een gelofte in 
Zijn naam af te leggen: kaunteya pratijänéhi na me bhaktaù praëaçyati. Dit is omdat Hij 
de gelofte van Zijn bhakta’s onder alle omstandigheden feilloos nakomt, terwijl Hij de 



gelofte die Hij Zelf aflegt nog wel eens wil laten verslappen door de verontrustende 
gebeden van Zijn bhakta’s. Daarom, door het vertoon van Zijn natuurlijke aard van 
bhakta vätsalya, verkondigt Hij in de Gétä (4.9) de triomf van Zijn bhakta’s. Hier 
verklaart Hij dat Zijn verschijning en activiteiten, welke begiftigd zijn met 
onvoorstelbare çakti, zowel divya (goddelijk), aluaukika (bovenaards) als apräkåta 
(voorbij aan de materiΩle geaardheden) zijn. De Veda’s zijn de väëi die direct is 
voortgekomen uit de ademhaling van Éçvara. Çrémad Bhägavata-gétä zijn de woorden die 
direct zijn voortgevloeid uit de lotusmond van diezelfde Éçvara, en het is apauruñeya. 
Dat wil zeggen, diens oorsprong is goddelijk en gaat het gezag van de mens te boven, 
precies zoals die van de Veda’s. Er is geen mogelijkheid om dit feit te betwisten. In de 
Gétä (9.11) heeft Bhagavän tegen Arjuna gezegd dat dwaze mensen die door mäyä 
(avidyä) misleid worden, geen respect tonen voor Zijn apräkåta sac-cid-änanda 
gedaante, ofwel çré vigraha. Integendeel, ze minachten het en zien het aan voor een 
doodgewoon, vergankelijk, menselijk lichaam. Niets kan een eerbiedwaardig object zijn 
als het onpersoonlijk of verstoken van gedaante is. We kunnen niet accepteren dat een 
object nirguëa of apräkåta is, enkel omdat het een onpersoonlijke aard heeft. De sac-
cid-änanda gedaantes van Çré Bhagavän en de Vaiñëava’s zijn buitengewoon zuiver, vrij 
van materiΩle geaardheden (nirguëa tattva) en apräkåta, hoewel de materiΩle zintuigen 
dit niet kunnen waarnemen.” 

 
Jagad-guru Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda schreef in zijn öékä: 

 
“Çrémad Bhagavad-gétä, welke uit achttien hoofdstukken bestaat, is ook bekend als 
Upaniñata. Er zijn talrijke commentaren, verklaringen en vertalingen van deze çästra in 
verschillende talen. Onder al de verscheidene commentaren op Çrémad Bhagavd-gétä 
die nu voorhanden zijn, zijn alleen die van Çréla Çrédhara Svämé, Çréla Rämänujäcärya, 
Çréla Madhväcärya, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Baladeva 
Vidyäbhüñana van belang. Toegewijden die hun beschutting hebben gezocht bij Çré 
Caitanyadeva, de aanbiddenswaardige iñöa van Gauòéya Vaiñëava’s, halen het grootste 
genot uit deze commentaren, die worden aangeraden door de metgezellen van Çré 
Gauräìgadeva. Brähmaëa’s die zijn geboren in een oorspronkelijke brähmaëa familie 
(çaukra brähmaëa’s), nemen de bezigheid van smärta dharma aan, welke door Manu 
werd verkondigd. Echter, Gétä weigert al deze speculatieve meningen, omdat het 
bepalingen maakt voor varëa gebaseerd op bezigheidsaanleg en niet slechts op geboorte. 
Bhagavän Çré Kåñëa heeft gezegd, ‘Wanneer iemands verstand gestolen is, of door 
materiΩle verlangens om weelde te vergaren of leed te verwijderen bedekt is geraakt, 



zijn ze gedreven door hun eigen aard om de respectievelijke deva’s te aanbidden naar 
gelang de juiste regels en bepalingen.’ Waarom zouden we de beschutting van Adokñaja 
Bhagavän opgeven, en de beschutting aanvaarden van verschillende deva’s? Wanneer 
men de verering van apräkåta Kämadeva, Bhagavän Viñëu, verzaakt en in plaats 
daarvan anderen aanbidt, is zijn kennis vernietigd en verloren. Het is niet mogelijk om 
Kämadeva, de apäkåta Navéna Mädana, te aanbidden, totdat men vrij is van alle andere 
soorten verlangens.” 

 
Jagad-guru Çréla Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura heeft in zijn Rasika-raïjana 

uiteenzetting van de Gétä gezegd: 
 

“Toen de opperste genadevolle Bhagavän Çré Kåñëacandra, wiens geloftes feilloos 
zijn, Çrémad Bhagavad-gétä sprak, leek Hij Zijn woorden te richten tot Zijn vriend 
Arjuna. In werkelijkheid echter, manifesteerde Hij deze çästra voor de verlossing van 
de gehele wereld. Het is de ware gedaante van innerlijke beschouwing op de wezenlijke 
betekenissen van alle Veda’s, en is het enige middel om het hoogste doel te bereiken. 

“Om die reden is Gétä çästra als het kroonjuweel van de Upaniñads, die samen met 
de Brahma-sütra iemand geheel en alleen richting çuddha-bhakti sturen. Wanneer 
mensen die brahma realisatie hebben bereikt Gétä çästra horen, zullen ze net als 
Uddhava sannyäsa aanvaarden. De innerlijke strekking van de Gétä is dat iemands 
geschiktheid (adhikära) altijd in overeenstemming is met zijn aard (svabhäva). Een 
baddha-jéva kan onmogelijk tattva-vastu (de Absolute Realiteit) bereiken als hij zijn 
eigen adhikära opgeeft. Karma, jïäna en bhakti hebben elk hun afzonderlijke svabhäva, 
dus zijn hun svarüpa’s (gedaantes) ook verschillend. Derhalve hebben de äcärya’s, na 
lang beraad over tattva, karma-kaëòa, jïäna-kaëòa en bhakti verdeeld in afzonderlijke 
categorieΩn. Wanneer ment doelt op het bereiken van het allerhoogste genot in de 
vorm van bhagavat-sevä, en alle mindere, inferieure genoegens negeert, zal karma 
culmineren in bhakti. Daarom is het hoogste doel en resultaat van de jéva’s karma enkel 
bhakti. Bhakti is een buitengewoon diepe en geheime tattva. Het is het ware 
levensverschaffende elixer voor zowel karma als jïäna, omdat dit het noodzakelijke 
middel is waardoor zij succesvol worden. 

“Op grond van deze overwegingen is het onderwerp van bhakti in de middelste zes 
hoofdstukken van de Gétä geplaatst, wat aantoont dat viçuddha-bhakti inderdaad het 
allerhoogste doel is van de Gétä. De çloka, sarva dharmän parityajya aan het einde van 
de Gétä stelt vast dat çaraëägati aan Bhagavän beslist de meest vertrouwelijke instructie 
is.” 



 
Als men de sluitende leerstellingen van de werkelijkheid (tattva-siddhänta) van de 

gehele Çrémad Bhagavad-gétä van diens gunstige begin tot diens einde wil begrijpen, dient 
men allereerst çaraëägata (overgegeven) te worden tot de Çré Rüpänugä Gauòéya Vaiñëava 
äcärya guru-varga. We dienen de zuivere instructies van nitya-siddha persoonlijkheden die 
het wereldse rijk te boven gaan te accepteren, want hun instructies zijn vrij van de vier 
tekortkomingen van zinsbegoocheling etc.; we hebben geen ander middel. Verschillende 
bomen aan de oever van de Bhagavaté Gaìgä, zoals de neem, mango, bela en émli, ontvangen 
allemaal hetzelfde zuivere water, maar ze produceren allemaal verschillende soorten 
vruchten, die bitter, zoet en zuur zijn. Evenzo lezen verschillende jéva’s, die nog steeds 
betoverd zijn door daivi-mäyä, allemaal dezelfde çästra, en komen tot verschillende 
conclusies naar gelang hun respectievelijke svabhäva’s. Men kan zich afvragen waarom 
Bhagavän Zijn dierbare vriend Arjuna had opgedragen om aan karma, jïäna yoga 
enzovoorts te doen, als ze niet het allerhoogste middel zijn. Het antwoord is dat, waar Çré 
Kåñëa deze onderwerpen ook maar besproken heeft, Hij op diezelfde plaatsen ook vermeldt 
dat streven naar karma, jïäna en yoga zinloos en vruchteloos zijn zonder bhagavad-bhakti. 
Çré Caitanya Mahäprabhu heeft laten weten dat de hoogste methode van bhajana is om 
onder de änugatya (leiding) te verblijven van de vraja-gopé’s: aiçvarya çithila preme nahi 
mora préta. Dit is Zijn enige intiemste bedoeling. Bhagavän Çré Kåñëa, die de oorsprong van 
alle avatära’s is, heeft in de Gétä gezegd, sarva-dharmän parityajya. In deze çloka heeft Hij 
bewezen en onderwezen dat Hij de allerhoogste bestuurder van mäyä, de deva’s en de gehele 
kosmos is, en ook dat Hij het allerhoogste aanbiddenswaardige doel is van allemaal, het 
allerhoogste doel van bhajana. Hij is het grondbeginsel of de handhaving van nirviçeña-
brahma, het vereerbare object van de jïäné’s. Hij is de non-duale Absolute Waarheid 
(advaya-jïäna tattva), en Hij is de advitéya västva-vastu (de Absolute Waarheid zonder een 
gelijke). Als para-tattva is Hij de belichaming van alle nectargelijke luimen en is Hij 
aanbiddenswaardig voor allen. 

Het onderwerp van de eerste zes hoofdstukken van Gétä çästra is karma-yoga en de 
laatste zes hoofdstukken behandelen jïäna-yoga. Aangezien bhakti-yoga in de middelste zes 
hoofdstukken is geplaatst, dienen we te begrijpen dat Bhakti Mahädevé de allerhoogste 
beschutting van karma en jïäna is. In de bijeenkomst waar Çrémad Bhägavatam was 
gesproken, werd Bhakti Mahädevé vastgesteld als de enige levensverschaffende bron van 
jïäna, vairägya etc. Karma, jïäna en yoga kunnen hun respectievelijke verlangde vruchten 
niet verlenen zonder de genade van Bhakti-devé. Het specifieke bewijs hiervoor wordt 
geleverd door verklaringen zoals: bhaktyä mam abhijänäti (Gétä 18.55); bhaktyä labhyas tv 
ananyayä (Gétä 8.22); bhaktyäham ekayä grahyaù (Srémad-Bhägavatam 11.14.21); bhaktyä 



tuñyati kevalam; bhaktir evainaà nayati (Mäthara Çruti); na sädhayati mäà yogä (Çrémad-
Bhägatavam 11.14.20) enzovoorts. De gezaghebbende çästra’s verklaren duidelijk dat de 
hoogste instructie voor de jéva’s bestaat uit het uitvoeren van viçuddha-, ananyä- of kevalä-
bhakti. 

De Gétä çloka: satataà kértayanto mam (Gétä 9.14), stelt vast dat de aanbidding van Çré 
Bhagavän bestaat uit kértana van Çré Kåñëa’s naam, gedaante, eigenschappen en bezigheden 
etc., en het beoefenen van de negen takken van bhakti. In Çré Caitanya-Caritämåta wordt 
gezegd: apräkåta vastu nahe präkåta gocara, “Datgene wat apräkåta is, bevindt zich buiten het 
bereik van präkåta, jïäna en intelligentie.” Eigen mening, geleerdheid en andere wereldse 
eigenschappen hebben geen toegang tot dat apräkåta domein. Exclusieve çaraëägati, of 
overgave van het zelf, is het enige middel om de genade van Bhagavän te verwerven. Vele 
mensen die bedwelmd zijn door hun eigen wereldse geleerdheid en ego beweren valselijk dat 
zij de strekkingen van de çästra’s begrepen hebben, en dat ze die ook aan anderen kunnen 
leren. Zij bedriegen echter eenvoudigweg zichzelf en hun publiek. Om dit punt van 
liefdevolle overgave te benadrukken, heeft Çré Kåñëa de instructie, teñäà satata yuktänäm  
(Gétä 10.10) gegeven. 

Men kan grondig vertrouwd raken met Bhagavat-tattva via het medium van buddhi-
yoga, intelligentie in verbintenis met Bhagavän, welke Hij Zelf verschaft. Degenen die met 
groot geloof de beschutting aanvaarden van de lotusvoeten van Çré Kåñëa, Guru en 
Vaiñëava’s, kunnen de ware strekkingen van de çästra begrijpen. Zij kunnen dan heel 
eenvoudig de oceaan van het materiΩle bestaan oversteken, para-bhakti tot de lotusvoeten 
van Çré Kåñëa verkrijgen, en in aanmerking komen voor Zijn prema. Aldus is door de 
woorden sarva guhyatam (de meest vertrouwelijke instructie van de Gétä) het allerhoogste 
te bereiken doel vastgesteld. Dit wordt ook païcama puruñärtha genoemd, ofwel het hoogste 
stadium van sädhana en bhajana. Çré Bhagavän heeft de oppermacht van bhakti-yoga 
vastgesteld middels het medium van een vergelijkende discussie. Çré Caitanya Mahäprabhu 
en Zijn metgezellen, die zijn neergedaald om het tijdperk van Kali te zuiveren, hebben het 
pad van de zoektocht naar de meest aanbiddenswaardige Allerhoogste Absolute Waarheid, 
welke het toppunt van sädhana en bhajana is, laten zien. Door dit te doen hebben zij hun 
oorzaakloze, hartelijke mededogen voor de jéva’s laten zien, en hebben deze uiterst liefdadige 
daad in ons belang uitgevoerd. Daarom is dit de enige methode die goedgekeurd en 
aangeraden wordt door diepzinnige wijzen en geleerden over de gehele wereld. 
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Introductie 

 
Çrémad Bhagavad-gétä is onderdeel van Çré Mahäbhärata, waarvan Çrémad bhägavata-

avatära, jagadguru Çré Çrémad Kåñëa Dvaipäyana Veda-Vyäsa de auteur is. Bhagavad-gétä 
bevat achttien hoofdstukken, welke hoofdstukken vijfentwintig tot en met tweeΩnveertig 
van de Bhéñma-parva van Çré Mahäbhärata vormen. De spreker van Bhagavad-gétä, 
Bhagavän Çré Kåñëa Zelf, richtte Zijn woorden tot Arjuna, Zijn eeuwige metgezel en 
dierbare vriend. Op deze manier zegende Hij de gehele mensheid met deze buitengewoon 
waardevolle en essentiΩle instructies, zodat geconditioneerde zielen de oceaan van geboorte 
en dood kunnen oversteken, en dienst tot Zijn lotusvoeten kunnen verkrijgen. 
Geconditioneerde zielen zijn bevangen door de waanvoorstelling van mäyä, daar waar 
Arjuna, Kåñëa’s vriend zijnde, vrij is van begoocheling. Echter, om de geconditioneerde 
zielen te verlossen, bracht Çré Kåñëa Arjuna ertoe zich te gedragen alsof hij misleid was, en 
vragen te stellen vanuit het oogpunt van de misleide jéva’s. Terwijl Çré Bhagavän Arjuna’s 
vragen beantwoordde, verdreef Hij allerhande twijfels, en legde op beslissende wijze de 
juiste volgorde uit van de systematische beoefening waardoor de jéva’s bevrijd kunnen raken 
van de verbijstering van de materiΩle energie. 

Çrémad Bhagavad-gétä wordt ook wel Gétopaniñad genoemd. Het is de meest belangrijke 
Upaniñad binnen de Vedische filosofie, want het bevat de essentie van alle Vedische kennis. 
Als men deze çästra voortdurend bestudeert, en de beschutting van de lotusvoeten van guru, 
sädhu en Vaiñëava’s aanvaardt, zal men haar innerlijke bedoelingen eenvoudig kunnen 
onderscheiden. Dientengevolge zal men de oceaan van geboorte en dood op een simpele en 
natuurlijke manier oversteken, parä bhakti tot de lotusvoeten van Çré Kåñëa verkrijgen, en 
in aanmerking komen om Kåñëa prema te ontvangen. Er bestaat hier geen twijfel over. 

Tegenwoordig zien we in India dat grote filosofen, degenen die goed ge¡nformeerd zijn, 
en mensen van alle geloofsgemeenschappen deze koning van de çästra’s respecteren en er in 
geloven. Vele beroemde politici en diepzinnige mensen uit alle landen van de wereld 
hebben de glories van Bhagavad-gétä geprezen. 

Sinds de oudheid zijn er vele commentaren geschreven op de Gétä. Vooral die van 
monisten (kevala-advaita-vädé’s) zoals Çré Çaïkaräcärya, Çré Änandagiri en Çré 
Madhusüdhana Sarasvaté zijn bekend. Sterker nog, de meeste mensen hebben de Gétä alleen 
via deze commentaren bestudeerd en onderwezen. Sommige mensen bestuderen het 
commentaar op de Bhagavad-gétä geschreven door de viçiñöa-advaita-vädé Çré 



Rämänujäcärya, anderen bestuderen het commentaar van Çréla Çrédhara Svämé, die een 
çuddha-advaita-vädé was, en weer anderen bestuderen het commentaar geschreven door 
Çréman Madhväcärya, die de äcärya is van çuddha-dvaita-väda. Anderen vernemen de Gétä 
via uiteenzettingen geschreven door hedendaagse politieke persoonlijkheden zoals Çré 
Lokamänya Tilaka, Ghändéjé en Çré Aravinda. Er zijn maar heel weinig mensen die de 
gelegenheid hebben om voortdurend de commentaren te lezen van Çré Gauòéya 
Vedäntäcärya Çréla Baladeva Vidyäbhüñana en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die 
het kroonjuweel van de Gauòéya Vaiñëava äcärya’s is. Beiden zijn zeer bedreven in de 
principes van acintya-bheda-abheda. Dit goed geluk wordt slechts zeer zeldzaam verkregen 
binnen de levens van de meeste mensen. 

Rüpanugä-vara, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, de zevende Gosvämé van de Çré Gauòéya 
Vaiñëava sampradäya, heeft twee edities van de Gétä gepubliceerd in het Bengali. De 
uiteenzettingen in deze edities zijn verrijkt met tattva en zijn bevorderlijk voor de 
ontwikkeling van çuddha-bhakti, en ze komen overeen met de çré rüpanugä opvattingen. De 
inhoud van deze twee edities is gebaseerd op de commentaren geschreven door Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Baladeva Vidyäbhüñana. We kunnen geen 
schatting maken van het spirituele welzijn dat deze twee edities bieden aan de mensheid. 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in zijn commentaar de eeuwigheid, universaliteit en 
oppermacht van bhakti vastgesteld. Op deze manier heeft hij het hoogste welzijn geleverd 
aan de sädhaka’s die op zoek zijn naar het rijk van çuddha-bhakti. 

Vandaag de dag houden onbevoegde personen zich bezig met het publiceren van een 
verscheidenheid aan speculatieve commentaren op de Gétä. Ze presenteren schaamteloos 
hun fantasierijke meningen, die verstoken zijn van correcte conclusies. Deze zogenaamde 
commentaren zijn onzinnig, omdat ze falen onderscheid te maken tussen bewuste (cit) en 
inerte (acit) entiteiten. Hun auteurs trachten de eeuwigheid van çuddha-bhakti te 
bespotten, en ze beweren over het algemeen dat enkel karma, of anders mäyäväda in de 
vorm van nirviçeña-jïäna, het doel is van de Gétä. De gewone mens heeft een zwak en 
kneedbaar geloof (çraddhä), en als ze deze commentaren horen en bestuderen, raken ze 
afgedwaald van het pad van waarheid. 

De nigama çästra’s (Veda’s) zijn erg uitgebreid, en op verschillende plaatsen geven ze 
instructies met betrekking tot karma, säìkhya-jïäna en ook bhagavad-bhakti. Er dient zich 
dan een vraag aan: “Hoe staan deze methodes met elkaar in verband, en wat is het criterium 
voor het opgeven van de ene methode en het aanvangen met de volgende?” Çästra geeft de 
juiste volgorde van gebruiken, en de kwalificaties die benodigd zijn om elk van die 
gebruiken te beoefenen. Echter, de jéva’s die in Kali-yuga geboren worden hebben geringe 
intelligentie, en leven niet erg lang. Het is daarom erg moeilijk voor ze om een volledige 



studie van de çästra’s te voltooien, en hun eigen kwalificaties (adhikära) vast te stellen 
middels grondige overweging. Om deze reden is het van essentieel belang om een 
eenvoudige, wetenschappelijke samenvatting te lezen van deze gebruiken. 

Aan het einde van Dväpara-yuga konden de meeste mensen de ware conclusies van de 
Vedische çästra’s niet meer begrijpen, dus daarom waren er verschillende conclusies met 
betrekking tot het definitieve doel. Sommigen zeiden dat het karma was, en anderen dat het 
zintuiglijk genot, säìkhya-jïäna, logica of ongedifferentieerd monisme (abheda-
brahmaväda) was; al deze verschillende commentatoren begonnen hun eigen conclusies te 
bepleiten volgens hun respectievelijke standpunten. Net zoals ongekauwd voedsel pijn 
veroorzaakt in de maag, begonnen deze uiteenlopende meningen, die gebaseerd waren op 
onvolledige, speculatieve kennis, pijn en verstoringen te veroorzaken binnen de Indiase 
samenleving van die tijd. Dit was de reden waarom de opperbarmhartige Bhagavän Çré 
Kåñëacandra deze Bhagavad-gétä sprak, welke de essentie is van alle Veda’s. Zijn instructies 
tot Zijn dierbare metgezel en sakhä, Arjuna, zijn voor het hoogste profijt van de jéva’s van 
de hele wereld. 

Gétä-çästra is het kroonjuweel van alle Upaniñads. Het beschrijft de wederzijdse 
verhoudingen tussen verschillende processen van zelfrealisatie, en stelt opperzuivere hari-
bhakti vast als het enige echte allerhoogste doeleinde van de jéva. Karma-yoga, jïäna-yoga 
en bhakti-yoga lijken afzonderlijke processen te zijn, maar in feite zijn ze respectievelijk de 
eerste, tweede en derde stap van hetzelfde yoga proces. De conclusie van alle Upaniñads, en 
ook van de Brahma-sütra en Bhagavad-gétä, is dat men zich volledig dient in te laten met 
çuddha-bhakti. Hoewel deze çästra’s op bepaalde plaatsen uitvoerige verklaringen geven over 
karma, jïäna, mukti en het bereiken van brahma, zien we nadat we ze nauwkeurig hebben 
onderzocht, dat ze allemaal çuddha-bhakti vaststellen als het enige allerhoogste doel. 

Lezers van deze Gétä-çästra worden in twee categorieΩn geplaatst: degenen die de 
oppervlakkige of externe betekenissen (sthüla-darçé) aanvaarden, en degenen die de subtiele 
innerlijke betekenissen (sükñma-darçé) aanvaarden. Sthüla-darçé lezers aanvaarden alleen de 
oppervlakkige betekenissen van de Gétä, en trekken hun eigen conclusies 
dienovereenkomstig, maar sükñma-darçé lezers zijn niet tevreden met zulke oppervlakkige 
opvattingen, en zij onderzoeken de diepzinnigere conclusies betreffende tattva. De sthüla-
darçé lezers studeren de Gétä van begin tot eind, en komen tot de conclusie dat de Gétä 
karma voorschrijft. Dit komt doordat Arjuna aan het eind van de Gétä concludeerde dat het 
bevorderlijk zou zijn voor hem om de strijd aan te gaan. Sükñma-darçé lezers zijn niet 
tevredengesteld door zo’n oppervlakkig begrip. Zij zien dat de wezenlijke leer van de Gétä 
over brahma-jïäna of parä-bhakti gaat, en dat Arjuna’s aangaan van de strijd niet de 
allerhoogste strekking was, maar slechts een voorbeeld was van zijn adhikära-niñöhä, zich 



vasthoudend aan zijn eigen kwalificatieniveau. Arjuna begreep dat hij zijn varëäçrama-
dharma alleen hoorde uit te voeren zonder enig verlangen om van de resultaten te genieten 
(niñkäma-karma), en dat aangezien hij een kñatriya was, vechten het karma was waarvoor 
hij specifiek geschikt was. 

Iemands kwalificatie om een bepaalde activiteit uit te voeren (karma-adhikära) komt 
voort uit diens aard. Als men zijn levensonderhoud veiligstelt door de activiteit aan te gaan 
waarvoor men gekwalificeerd is, bereikt men ook geleidelijk aan tattva-jïäna, dus karma is 
het middel van zowel het onderhouden van zichzelf als het verwerven van kennis over de 
waarheid (tattva-darçana). Aangezien het moeilijk is voor iemand om tattva-jïäna te 
verkrijgen tenzij hij zich inlaat met karma, is het voor hem onontkoombaar om in het 
beginnende stadium voorgeschreven plichten (sat-karma) uit te voeren in 
overeenstemming met zijn specifieke neiging tot werken (varëa) en sociaal-spirituele status 
(äçrama). Echter, volgens de Gétä dient men, zelfs wanneer men zich aan zijn 
voorgeschreven plichten houdt, hoe dan ook slechts onbaatzuchtig te handelen en de 
resultaten aan Bhagavän te offeren. Dit wordt bhagavad-arpita niñkäma-karma genoemd, 
wat volgens de Gétä de enige manier is om karma uit te voeren; behalve dit wordt niets 
anders geaccepteerd. Deze niñkäma-karma zuivert geleidelijk aan het hart, zodat men tattva-
jïäna verkrijgt. Uiteindelijk is het alleen door bhagavad-bhakti dat Bhagavän bereikt wordt. 

Om het ultieme doel te begrijpen dat wordt vastgesteld door de Bhagavad-gétä, dienen 
we de instructies te aanvaarden van diens spreker, Bhagavän Çré Kåñëa Zelf. Op elke pagina 
van de Gétä verwijst men naar Hem als Bhagavän, en uit Zijn oorzaakloze genade heeft Çré 
Kåñëa Zelf op vele plaatsen verklaard dat Hij Bhagavän is, de Allerhoogste Absolute 
Waarheid, para-tattva. 

 
ahaà sarvasya prabhavo 

mattaù sarvaà pravartate 
iti matvä bhajanate mäà 
budhä bhäva-samanvitäù 

(Gétä 10.8) 
 

mattaù parataraà nänyat 
kiïcid asti dhanaïjaya 

mayi sarvam idaà protaà 
sütre maëi-gaëä iva 

(Gétä 7.7) 
 



ahaà hi sarva-yajïänäà 
bhoktä ca prabhur eva ca 
na tu mäm abhijänanti 
tattvenätaç cyavanti te 

(Gétä 9.24) 
 

Naast dit wordt Çré Kåñëa ook in andere çästra’s als Svayaà-Bhagavän beschreven: 
 

ete cäàça-kaläù puàsaù 
kåñëas tu bhagavän svayaà 

indräri-vyäkulaà lokaà 
måòayanti yuge yuge 

(Çrémad-Bhägavatam 1.3.28) 
 

éçvaraù paramaù kåñëaù 
sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 
sarva-käraëa-käraëam 
(Brahma-Saàhita 5.1) 

 
aho bhägyam aho bhägyaà 
nanda-gopa-vrajaukasäm 

yan-mitraà paramänandaà 
pürëaà brahma sanätanam 

(Çrémad-Bhägavatam 10.14.32) 
 
  

Het is hier het vermelden waard dat, daar waar andere avatära’s van Bhagavän hun 
Allerhoogste positie (bhagavattä) niet duidelijk kenbaar hebben gemaakt, Bhagavän Çré 
Kåñëa Zijn suprematie erg duidelijk heeft vastgesteld in de Gétä, en ook heeft Hij duidelijk 
çaraëägati en bhakti tot Hem als de hoogste sädhana voor de jéva’s beschreven. 

i. mäm eva ye prapadyante (Gétä 7.14) 
ii. te ‘pi mäm eva kaunteya (Gétä 9.23) 

iii. mäm ekaà çaraëaà vraja (Gétä 18.66) 
Çré Kåñëa, die de ware gedaante van Absolute Waarheid in de drie fases van tijd 

(verleden, heden en toekomst) is, heeft Zijn oppermacht bewezen in deze çloka’s door te 



zeggen: mäm eva, mäm eva en mäm ekam. Hij heeft ook vastgesteld dat Kåñëa bhakti te allen 
tijde de allerhoogste spirituele beoefening (sädhana) en het allerhoogste doeleinde (sädhya) 
is. Kåñëa heeft dit Zelf verklaard, en grote wijzen en volmaakte heiligen zoals Devaåñi 
Närada, Asita, Devala en Vyäsa hebben dit feit ook bevestigd. Arjuna aanvaardt deze 
allerhoogste waarheid (parama-tattva) ook vanaf het allereerste begin van de Gétä. 

Het is van essentieel belang dat degenen die Gétä-çästra lezen of horen, verlost raken 
van twijfels en de ultieme waarheid (param satya) accepteren dat de spreker van de Gétä, 
Çré Kåñëa, Svayaà Bhagavän is, en dat elk van Zijn instructies waar is. In Gétä (4.3) zegt Çré 
Kåñëa tegen Arjuna dat deze Gétä een eeuwige çästra is: 

sa eväyaà mayä te ‘dya / yogaù proktaù purätanaù 
bhakto ‘si me sakhä ceti / rahasyaà hy etad uttamam 

 
“Ik onderwees dit eerst aan Vivasvän (Sürya-deva) miljarden jaren geleden. Sürya 

onderwees het aan Manu, en Manu onderwees het op zijn beurt aan Ékñväku. Op deze wijze 
bleef het systeem van yoga in de wereld via het medium van de guru-paramparä, maar deze 
paramparä verdween na verloop van tijd. Jij bent Mijn ekäntika bhakta, Mijn dierbare 
vriend en directe discipel, dus schenk ik jou deze uiterst vertrouwelijke kennis.” Men kan de 
diepzinnige en gewichtige tattva van de Gétä niet begrijpen zonder een bhakta te worden. 

Het wordt in het begin, midden en einde van de Bhagavad-gétä gezegd dat niemand 
diens strekking in zich op kan nemen of kan realiseren zonder zich met bhakti bezig te 
houden. Bhaktyä tv ananyayä çakya, “Men kan alleen darçana van Mij in deze svarüpa 
krijgen door middel van ananyä bhakti.” (Gétä 11.54). Idaà te nätapaskäya näbhaktäya 
kadäcana, “De tattva van de Gétä dient alleen aan bhakta’s te worden onderwezen, niet aan 
hen die geen toegewijden zijn.” (Gétä 18.67). Het blijkt duidelijk uit de verklaring dat de 
Bhagavad-gétä specifiek voor de bhakta’s gesproken is. 

De Gétä neemt drie soorten sädhaka’s in behandeling: de jïäné, de yogé en de bhakta. 
Hier verwijzen de woorden jïäné en yogé niet naar mäyävädé’s of naar degenen die in het 
ongemanifesteerde, ongedifferentieerde, vormloze brahma geloven. Integendeel, deze 
termen refereren aan die jïäné’s en yogé’s die begiftigd zijn met bhakti. Çré Kåñëa heeft 
duidelijk verklaard dat de enige echte jïäné er een is die zich aan Hem heeft overgegeven en 
die ananyä bhakti tot Hem bezitten. Zulke grote zielen zijn erg zeldzaam: bahünäà 
janmanäm ante (Gétä 7.19). Er is ook een vergelijkbare instructie voor de yogé’s: yoginäm api 
sarveñäà (Gétä 6.47). Het is dus duidelijk dat mensen die verstoken zijn van bhakti nooit de 
adhikära kunnen verkrijgen om de Gétä te horen en diens strekking te kunnen bevatten. 

Volgens de Gétä is Çré Kåñëa’s svarüpa, die vervuld is van weelderige rijkdom (aiçvarya) 
en zoetheid (mädhurya), de enige en ultieme aanbiddenswaardige tattva voor de jéva’s. De 



allerhoogste sädhana en sädhya is die bhakti die Çré Kåñëa aantrekt. Onwetende mensen 
kunnen bhakti-tattva niet goed begrijpen. Dit komt doordat ze het grofstoffelijk lichaam 
voor het ‘ik’ aanzien, en de dingen die in relatie staan tot hun lichaam als ‘mijn’ 
beschouwen. Aldus blijven ze misleidt en kunnen ze de constitutionele betrekking van het 
ware zelf (ätma-dharma) noch begrijpen noch beoefenen. Aangezien ze wereldse 
intelligentie (sthüla-buddhi) bezitten, blijven ze gehecht aan wereldse activiteiten die zij als 
de enige werkelijkheid beschouwen. Zulke mensen lopen over het algemeen op een van de 
twee manieren in de val. Ze raken of in beslag genomen door de wereldse activiteiten die 
worden voorgeschreven in de Veda’s, waarbij ze de ingevingen van eigen geest volgen, of ze 
raken betoverd door het concept van kevalä-advaitaväda ofwel mäyäväda. Çré Kåñëa 
inspireerde Arjuna om Hem vragen te stellen over de kern van deze wereldse religies zodat 
Hij hun onbeduidendheid kon staven, en de oppermacht van bhakti-tattva vast kon stellen. 

Van de achttien hoofdstukken van deze Gétä-çästra, stellen de eerste zes het svarüpa 
vaiçiñöya (unieke kenmerk) van karma-yoga vast, de middelste zes stellen bhakti-yoga vast, 
en de laatste zes stellen jïäna-yoga vast. De reden voor deze specifieke volgorde is dat karma 
en jïäna hun resultaten niet afzonderlijk kunnen schenken, zonder de hulp van Bhakti-
devé. Bhakti-devé kan aan zowel karma als jïäna haar beschutting geven wanneer ze zo 
tussen beiden is geplaatst. Het is alleen met de hulp van bhakti dat karma en jïäna hun 
vruchten kunnen verlenen. 

Karma—Çré Kåñëa Zelf zei tegen Arjuna dat tenzij men karma uitvoert voor het 
genoegen van Bhagavän, karma de oorzaak van gebondenheid wordt. In de çloka: yajïärthät 
karmaëo ‘yatra (Gétä 3.9), betekent het woord yajïärthäto ‘het offeren aan Viñëu’. Çré Kåñëa 
zegt in Gétä 5.29: bhoktäraà yajïa-tapasäm, waarmee Hij bevestigt dat karma alleen voor 
het genoegen van Viñëu dient te worden uitgevoerd. Verder zegt Hij in Gétä 3.30: mayi 
sarväëi karmäëi, “elke actie (karma) die men onderneemt dient men aan Mij op te dragen.” 
En in Gétä 9.27 zegt Hij, “Wat je ook doet, doe het slechts voor Mijn plezier, en offer alles 
aan Mij alleen.” Derhalve zien we dat Çré Kåñëa degenen die enkel gekwalificeerd zijn om 
karma uit te voeren de opdracht geeft om zich in te laten met onbaatzuchtig handelen dat 
aan Bhagavän wordt geofferd (niñkäma-bhagavat-arpita karma), en niet simpelweg met 
alleen maar karma. 

Het woord karma betekent eigenlijk karma uitgevoerd met bhakti. De karma waarin 
bhakti overheerst en karma ondergeschikt is wordt karma-miçra-bhakti of pradhäné-bhütä-
bhakti genoemd. Echte karma is feitelijk de verrichting van karma waarbij het enige doel 
het genot van Bhagavän is. Tat karma hari toñaëaà yat (Çrémad-Bhägavatam 4.29.49). 
Daarom wordt er gezegd in de Gétä (11.55): 

 



mat-karma-kån mat-paramo / mad-bhaktaù saëga-varjitaù 
nirvairaù sarva-bhüteñu / yaù sa mam eti päëòava 

 
“Niemand kan Mij bereiken behalve diegenen die karma alleen verrichten voor Mijn 
plezier.” 

Jïäna—Çré Kåñëa heeft uitgelegd dat sommige mensen zich overgeven aan Bhagavän 
omdat ze in nood verkeren (ärtta), sommigen omdat ze nieuwsgierig zijn (jijïäsu), sommigen 
uit behoefte aan rijkdom (arthärthé) en sommigen vanwege hun kennis (jïäné). Van al deze 
mensen zijn de jïäné’s het beste. Wat voor soort jïäné’s zijn zij? Teñäà jïäné nitya-yukta eka-
bhaktir viçiñyate (Gétä 7.17). “Zij zijn jïäné’s die ekäntika (exclusieve) bhakti hebben, en altijd 
met Mij verbonden zijn.” Deze çloka verwijst niet naar nirviçeña brahmavädé jïäné’s, die 
verstoken zijn van bhakti. Çré Kåñëa verduidelijkt Zijn verklaring in Gétä (7.19): bahünäà 
janmanäm ante jïänavän mäà prapadyate, “Zulke grote jïäné-bhakta’s, die Väsudeva overal 
zien, die zich aan Mij hebben overgegeven en wiens geesten hecht in bhakti zijn gesitueerd, 
zijn uitermate zeldzaam.” Het woord jïäna betekent kennis waarbij bhakti niet overheerst. 
De jïäna die naar prema-bhakti leidt wordt jïäna-miçra-bhakti genoemd. Wanneer jïäna is 
bedolven onder een overvloed aan prema, geraakt het in een sluimerstand and manifesteert 
zich viçuddha (uiterst zuivere) kevalä-bhakti ofwel prema-bhakti. 

Yoga—Çré Bhagavän heeft aan het einde van het zesde hoofdstuk met name yogé’s 
geprezen, waar Hij verklaart dat ze superieur zijn aan karmé’s, tapasvé’s en jïäné’s. Hij geeft 
Arjuna de opdracht een yogé te worden: tapasvibhyo ‘dhiko yogé (Gétä 6.46), en in de 
volgende çloka (6.47) legt Hij uit wat voor soort yogé hij dient te worden: yoginäm api 
sarveñäà mad-gatenäntarätmanä. “De besten van alle verschillende soorten yogé’s zijn 
diegenen die trouw vanuit de grond van het hart Mijn bhajana verrichten.” Hier refereert 
het woord ‘Mijn’ aan Çré Kåñëa Zelf. Wanneer de Gétä daarom het woord yogé bezigt, 
verwijst het alleen naar die yogé’s wiens bhajana volledig is toegewijd aan Çré Kåñëa alleen. 
Het verwijst niet naar degenen die het Pätaïjalé yoga systeem volgen, of naar karmé’s, yogé’s 
tapasvé’s of athe¡stische yogé’s die allemaal verstoken zijn van bhakti. 

Bhakti—Çré Kåñëa laat Arjuna Zijn viçvarüpa zien en maakt hem een instrument tot 
wie Hij Zijn instructies kan richten. Daarna zegt Hij: bhaktyä tv ananyayä çakya (Gétä 
11.54). “Men kan alleen darçana van Mijn svarüpa hebben via ananyä bhakti. Jij bent in 
staat om deze svarüpa te zien omdat je Mijn ananyä-premé-bhakta bent.” Bovendien, bhaktyä 
mam abhijänäti (Gétä 18.55), “Het is enkel via ananyä-bhakti dat men darçana van Mij kan 
hebben, Me in waarheid kan kennen (tattva), Mijn dhäma kan betreden, en prema mayé sevä 
tot Mij kan verkrijgen.” 



In de Gétä geeft Çré Kåñëa vertrouwelijke instructies over brahma-jïäna, meer 
vertrouwelijkere instructies over paramätmä of éçvara-jïäna, en Zijn meest vertrouwelijke 
instructies over bhagavat-jïäna. Tot slot spreekt Hij de çloka: sarva-dharmän parityajya / 
mam ekaà çaranaà vraja (Gétä 18.66), waarin Hij Arjuna onderricht alle soorten wereldse 
dharma op te geven, en zich aan Hem over te geven. Dit laat duidelijk zien dat bhakti het 
enige middel is om Bhagavän te bereiken, en de enige manier om Zijn volledige svarüpa te 
realiseren. Er zijn twee soorten Bhakti: (a) kevalä (exclusieve), en (b) pradhäné-bhütä 
(waarbij bhakti overheerst maar niet in volledigheid bestaat). Kevalä bhakti is zuiver en 
onafhankelijk, en het is volledig vrij van enige zweem van karma, jïäna etc. Pradhäné-
bhütä-bhakti bestaat uit drie soorten: (i) karma-pradhäné-bhütä (waarbij bhakti gemengd is 
met karma), (ii) jïäna-pradhäné-bhütä (waarbij bhakti gemengd is met jïäna), en (iii) 
karma-jïäna-pradhäné-bhütä (waarbij bhakti gemengd is met zowel karma als jïäna). 
Pradhäné-bhütä-bhakti verwijst naar karma of jïäna waarbij bhakti overheerst. Wanneer 
bhakti aanwezig is in karma of jïäna, maar de functie van bhakti niet overheerst, staat het 
simpelweg bekend als karma en jïäna. 

Het klopt dat we hier en daar in de Bhagavad-gétä instructies vinden met betrekking tot 
pradhäné-bhütä-bhakti (gemengde bhakti), maar zelfs in deze instructies is er een blijk van 
kevalä bhakti. Het is uitermate lastig om Bhagavän via pradhäné-bhütä-bhakti te bereiken of 
kennen. “Ik ben alleen te bereiken via kevalä-bhakti.” Om dit duidelijk vast te stellen heeft 
Çré Kåñëa zeer uitvoerig in Gétä (8.14) verklaard: 

 
ananya-cetäù satataà / yo mäà smarati nityaçaù 

tasyähaà sulabhaù pärtha / nitya-yuktasya yoginaù 
 

“Ik ben eenvoudig te bereiken voor die nitya-yogé’s die voortdurend met Mij verbonden 
zijn, die begiftigd zijn met ananyä bhakti, die zich Mij voortdurend heugen en die zich 
bezighouden met Mijn bhajana.” 

 
 Bhagavän wordt bereikt en ook beheerst door de ekäntika prema-mayé sevä van bhakta’s 

die begiftigd zijn met ananyä bhakti. Kåñëa legt dit uit in Gétä (9.22): ananyäç cintayanto 
mäà, “Ik breng persoonlijk yoga-kñema mee naar die bhakta’s die zich voortdurend met 
ananyä-bhäva bezighouden met bhakti tot Mij, en die Mij in alle opzichten aanbidden.” 

Bhagavän Çré Kåñëa heeft op verschillende plaatsen in de Gétä gezegd dat Hij alleen 
bereikt kan worden door ananyä bhakti. Bhaktyä labhyas tv ananyayä (Gétä 8.22), bhajanty 
ananya-manaso (Gétä 9.13), bhaktyä tv ananyayä çakya (Gétä 11.54) en ten slotte sarva-
dharmän parityajya (Gétä 18.66). In deze çloka’s zien we dat het ultieme doel van de jéva’s 



voorzeker zuivere ananyä- of kevalä bhakti is. Hoe dient men deze ananyä bhakti uit te 
voeren? In dit verband geeft Kåñëa de volgende instructie aan Arjuna: 

 
satataà kértayanto mäà / yatantaç ca dåòha-vratäù 
namasyantaç ca mäà bhaktyä / nitya-yuktä upäsate 

(Gétä 9.14) 
 

In deze çloka heeft Çré Kåñëa verklaard dat alleen saëkértana de beste manier is om Hem 
te aanbidden. Hier betekent saëkértana het hardop verrichten van kértana van de näma, 
rüpa, guëa en lélä van Bhagavän. Het duidt ook op navadhä-bhakti (het negenvoudige proces 
van çravaëam, kértanam etc.). 

Vele mensen beweren schaamteloos dat ze de Gétä begrijpen, en ze onderrichten hun 
wereldse conclusies aan anderen, hoewel ze niet begrijpen dat de Gétä apräkåta (buiten 
bereik van materiΩle kennis, logica en intelligentie) is. Het feit is dat men apräkåta 
onderwerpen niet kan bevatten door wereldse eigenschappen zoals hoogmoed, 
doortraptheid, durf en scholingsvermogen. Men kan het alleen begrijpen door de genade 
van Bhagavän, en via het medium van overgave (çaraëägati). Daarom zeggen de çruti’s: 
näyam ätmä pravacanena labhyo (Muëòaka Upaniñad 2.3.3) en: teñäà satata-yuktänäà 
bhajatäà préti-pürvakam dadämi buddhi-yogaà tam (Gétä 10.10). “Ik schenk buddhi-yoga aan 
die sädhaka’s die voortdurend met Mij verbonden zijn door bhakti, en dat is het middel 
waarmee ze Mij eenvoudig bereiken.” 

Om de strekking van om het even welke çästra te kunnen ontdekken, is het belangrijk 
om zich te beraden over haar: (i) begin (upakrama), (ii) conclusie (upasaàhära), (iii) 
herhaling van een onderwerp (abhyäsa), (iv) doel of bijzonder resultaat van het lezen ervan 
(apürvatä phala), (v) glorie of lofspraak betreffende een onderwerp (arthaväda) en (vi) 
beweegreden of logische argumenten die een conclusie vasstellen (upapatti). Tenzij men dit 
doet, blijft de werkelijke strekking onvatbaar. Degenen Çré Gétä-çästra nauwkeurig 
bestuderen en deze zes takken in gedachten houden, zullen gemakkelijk kunnen begrijpen 
dat de ultieme strekking van de Bhagavad-gétä enkel en alleen çuddha-bhakti is. Vandaag de 
dag nemen  mensen deze takken niet erg serieus in overweging; in plaats daarvan ontlokken 
ze betekenissen naar gelang hun speculatieve nukken. Dat is waarom ze de eigenlijke 
strekking van de schrijver niet in hun hart kunnen sluiten. 

Het is heden ten dage gebruikelijk om de respectieve waarden van verschillende 
scholen van jïäna (kennis), vijïäna (wetenschap), politiek enzovoorts te vergelijken. 
Echter, schrijvers en sprekers aarzelen om dezelfde vergelijkende aanpak te gebruiken 
wanneer ze zich beraden over het onderwerp van religie, of dharma. Ze denken dat dit de 



onderlinge spanning tussen verschillende branches van de gemeenschap zou doen 
toenemen, en dat de daaropvolgende verstoringen de ontwikkeling van de samenleving en 
gehele wereld zou belemmeren. Daarom willen ze vriendschap stichten onder verschillende 
groepen, en ze denken dat ze dit kunnen bereiken door harmonie en gelijkheid 
(samanvaya)in te stellen, in plaats van vergelijkende gradaties. Op het gebied van religie 
suggereert dit standpunt dat de enige manier om vrede en wederzijdse vriendschap tussen 
alle religies te scheppen is om te vermijden de verschillen aan te wijzen, en in plaats 
daarvan te werken op basis van harmonie en overeenkomsten. Het is waar dat het politieke 
strijdperk de gevaren toont van waardeoordeel; evaluatie van het specifieke beleid van de 
verschillende politieke partijen schept politieke onenigheid, en de resulterende ruzies 
kunnen grote schade veroorzaken aan land en samenleving. Derhalve zijn veel mensen bang 
dat het vaststellen van hogere en lagere niveaus van dharma ook tot onenigheid tussen 
groeperingen zal leiden, en zal resulteren in ruzies en rellen. 

Als we al deze overwegingen in aanmerking nemen, is het nog steeds waar dat we 
moeten beslissen hoe we jïäna en karma kunnen beoordelen. Sterker nog, samanvaya 
(harmonie) zelf is een belangrijke kwestie om in overweging te nemen. Stel dat we, in onze 
pogingen om harmonie te scheppen, dezelfde maatstaf aanhouden voor het meten van goed 
en kwaad, het bewuste en inerte, een diamant en steenkool, een dief en een heilige, 
gerechtigheid en onrechtvaardigheid enzovoorts. Als we vervolgens verklaren dat ze 
allemaal gelijkwaardig zijn, waar is dan het bewijs van enige serieuze overpeinzing? Dit kan 
helemaal geen samanvaya genoemd worden; het is louter onwetendheid. 

Als we het woord samanvaya ontleden, krijgen we het woord samyak (grondig en 
correct) en het woord anvaya (de natuurlijke of grammatische volgorde van woorden in een 
zin, of de logische verbinding van oorzaak en gevolg). Met andere woorden, samanvaya 
betekent ‘grondige en correcte anvaya’. Als we samanvaya willen scheppen in een zin, 
dienen we het onderwerp, voorwerp, werkwoord en andere zinsdelen aan te passen, en op de 
juiste plaatsen neer te zetten. Hoe kunnen we ooit verwachten de correcte anvaya te krijgen 
als we het werkwoord op de plek van het onderwerp zetten, het voorwerp op de plek van het 
werkwoord, en een ander zinsdeel op de plek van het voorwerp? Hoe kunnen we samanvaya 
(grondige anvaya) tot stand brengen als we nog niet eens primaire anvaya kunnen creΩren? 
De ware toepassing, vereniging en samenhang van welke zin dan ook kan alleen bereikt 
worden door correcte samanvaya. We kunnen geen samanvaya bereiken door alles in 
dezelfde positie te plaatsen, zonder diens kwalificatie of diskwalificatie op waarde te 
schatten en zonder te overwegen of het goed of slecht is. Als we bang zijn dat mensen 
ontevreden zullen worden met ons, kunnen we verklaren dat alles gelijkwaardig is, in de 
hoop dat we iedereen op deze manier hoe dan ook tevreden kunnen houden. Dit zal echter 



niet leiden tot authentieke samanvaya. “Te trachten iedereen tevreden te stellen is 
niemand tevredenstellen.” 

Nu beweren enkele zogenaamde samanvaya-vädé’s (degenen die een irrationele 
compromis propageren op basis van valse gelijkwaardigheid) dat de Gétä karma, jïäna, yoga 
en bhakti voorstelt als zijnde gelijkwaardig. Çré Bhagavän heeft duidelijk vastgesteld in de 
Gétä dat jïäna superieur is aan karma, en yoga aan jïäna; en uiteindelijk heeft Hij verklaard 
dat bhakti superieur is aan yoga. Sakäma-karma, dat wil zeggen vruchtdragende activiteiten 
die verricht worden in overeenstemming met de çästra, is voorgeschreven voor jéva’s die 
misleid zijn door mäyä. Degenen die wat meer gevorderd zijn worden opgedragen zich in te 
laten met bhagavata-arpita niñkäma-karma. Sädhaka’s die nog verder gevorderd zijn worden 
opgedragen tattva-jïäna te cultiveren, en bovenal wordt de opperheerschappij van çuddha-
bhagavat-bhakti beschreven. In de Bhagavad-gétä stelt Çré Kåñëa Zelf bhakti vast als het 
ultieme doeleinde. Dit is de eigenlijke samanvaya van de Gétä, en het is gebaseerd op de 
wetenschappelijke gradatie welke Bhagavän Zelf heeft verklaard. Het is volkomen 
dwaasheid om deze authentieke samanvaya op te geven, en diens eigen beperkte 
intelligentie te gebruiken om onafhankelijk naar een andere samanvaya te zoeken in de 
Gétä. Bhagavän Çré Kåñëa heeft para-tattva, de Allerhoogste Absolute Waarheid,  
gedefinieerd door brahma-jïäna als vertrouwelijk, paramätma-jïäna als vertrouwelijker, en 
para-bhakti als meest vertrouwelijke onderwerp van de Gétä te beschrijven. Dit is de 
werkelijke samanvaya van de Gétä. 

Sommige moderne commentatoren beweren dat het aanbidden van de deva’s en devé’s 
hetzelfde is als het aanbidden van Çré Bhagavän. Maar de çloka: ye ‘py anya-devatä-bhaktä 
(Gétä 9.23) verklaart dat deva aanbidding tegen de voorgeschreven regels ingaat. Degenen 
die de deva’s aanbidden bereiken deva-loka, waar ze van hemels genoegen genieten, en 
daarna keren ze weer terug naar de vergankelijke wereld. Degenen die Bhagavän aanbidden 
verkrijgen prema-mayé-sevä in bhagavat-dhäma, en keren nooit meer terug naar deze wereld. 
Het wordt onmiskenbaar verklaard in de çästra: yas tu näräyaëaà devaà rudrädi-daivataiù 
viñëau sarvesvareçe tad-itara-sama-dhér yasya vä näraké saù (Padma Puräëa), dat degenen die 
deva’s zoals Rudra als identiek aan Näräyaëa beschouwen, slecht zijn en naar de hel zullen 
gaan. 

Sommige mensen verklaren de çloka: ye yathä mäà prapadyante (Gétä 4.11) nogal 
onnauwkeurig. Ze speculeren dat iedereen hetzelfde verblijf zal bereiken, wat voor 
aanbidding ze ook maar verrichten; mensen kunnen talrijke paden volgen maar hun 
eindbestemming is ππn. Als we ons echter zorgvuldig beraden over deze çloka, zullen we 
begrijpen dat deze conclusie onjuist is. Het betekent eigenlijk dat Kåñëa resultaten schenkt 
naar gelang de mate van iemands çaranägati, overgave tot Hem. Als het resultaat dat men 



bereikt afhankelijk is van de karma die men verricht, hoe kan iedereen dan hetzelfde 
resultaat verwerven? Noch deze çloka, noch enige andere çloka van de Gétä verklaard dat 
degenen die overgegeven zijn hetzelfde resultaat bereiken als degenen die dat niet zijn. 

Er is een andere reden om deze conjectuur af te wijzen als onjuist. Verschillende 
mensen hebben verschillende redenen om Bhagavän’s beschutting te aanvaarden. Karmé’s 
aanvaarden het om van zintuiglijke objecten te genieten, jïäné’s om mukti te verkrijgen, 
yogé’s om diverse mystieke volmaaktheden te verwerven en bhagavad-bhakta’s om ekäntika 
prema-mayé-sevä tot Bhagavän te verkrijgen. Aangezien hun verlangens, hun sädhana, en 
hun doeleinden allemaal verschillend zijn, kunnen ze onmogelijk allemaal hetzelfde 
resultaat boeken. Veel mensen denken dat het tweede deel van deze çloka inhoudt dat 
iedereen in alle opzichten vooruitgang boekt op het pad naar het bereiken van Bhagavän. 
Dit suggereert dat dieven, rovers, schurken en degenen die zich te buiten gaan aan 
ongeoorloofde seks, ook het pad volgen om Bhagavän te bereiken. Is zulke logica correct? 
Nee, nooit! Deze çloka betekent in werkelijkheid dat karma, jïäna, yoga en bhakti de enige 
paden zijn die door Bhagavän zijn voorgeschreven. 

Het resultaat van iemands inspanningen zal afhangen van zijn kwalificatie en het pad 
dat hij volgt. We dienen te aanvaarden dat verschillende sädhana’s verschillende resultaten 
opleveren. Er is een duidelijk onderscheid tussen de gedachten van Boeddhisten, 
mäyävädé’s, Ja¡nisten, Çaivieten, çakta’s (aanbidders van de Godin Durgä), en Vaiñëava’s. 
Aangezien ze allemaal verschillende methodes toepassen om hun verschillende verlangens 
te vervullen, is het geheel onlogisch om te zeggen dat ze allemaal hetzelfde resultaat zullen 
krijgen en op dezelfde bestemming zullen aankomen. De çunyavädé’s (Boeddhisten) willen 
nirväëa, opgaan in de leegte. Advaita-vädé’s willen brahma-säyujya (ππn worden met 
brahma), çakta’s willen zintuiglijk genot, en Çaivieten reciteren so ’ham of çivo ’ham om 
mokña te verkrijgen. Bovendien accepteren de Boeddhisten de Veda’s helemaal niet, daar 
waar de advaita-vädé’s alleen aanvaarden dat de Veda’s apauruñeya (van bovenaardse 
afkomst) zijn. Çakta’s aanvaarden mahä-mäyä als de oorspronkelijke, voornaamste energie 
(ädya-çakti), en Çaivieten accepteren Umäpati Çiva als para-tattva. Ze hebben allemaal 
verschillende meningen, verschillende sädhana’s, verschillende doeleinden en bedoelingen, 
en verschillende aanbiddenswaardige goden. Derhalve is het niets anders dan dwaasheid om 
te zeggen dat ze allemaal hetzelfde resultaat zullen behalen; deze conclusie wordt zeker niet 
bevestigd in de Gétä. 

 
 
 
 



Een Beknopte Levensbeschrijving van 
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

 
Het kroonjuweel van Çré Gauòéya Vaiñëava äcärya’s, mahä mahopädhyäya Çré 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, is de auteur van het beroemde Särärtha-varñiné 
commentaar op Çrémad Bhagavad-gétä. Hij verscheen in een familie van brähmaëa’s uit de 
gemeenschap van Räòhadeça, in de regio van Nadia, West Bengalen, en was bekend onder 
de naam Hari Vallabha. Hij had twee oudere broers genaamd Rämabhadra en Raghunätha. 
In zijn jeugd studeerde hij eerst Sanskriet grammatica in een dorp genaamd Devagräma, en 
naderhand ging hij naar een dorp genaamd Çaiyadäbäda in de regio van Murçidäbäda, waar 
hij de bhakti-çästra’s studeerde in het huis van zijn guru. Terwijl hij in Çaiyadäbäda 
studeerde, schreef hij drie boeken: Bhakti-rasämåta-sindhu-bindhu, Ujjvala-néla-maëi-
kiraëa, en Bhägavatämåta-kaëä. Kort daarna gaf hij het gezinsleven op en ging naar 
Våndävana, waar hij vele boeken en commentaren schreef. 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schreef een commentaar op het Çrémad-Bhägavatam 
genaamd Särätha-darçiné. Aan het begin van de vijf hoofdstukken die Çré Kåñëa’s lélä (räsa-
païcädhyäya) beschrijven, schreef hij de volgende çloka: 

 
çré-räma-kåñëa-gaëgä-caraëännatvä gurünuru-premnaù 

çréla-narotamma-nätha çré-gauräìga prabhuà naumi 
 

Hier verwijst de naam Çré Räma naar Çré Rädhä-ramaëa, de Gurudeva van Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura. ‘Kåñëa’ verwijst naar Çré Kåñëa-caraëa, zijn grootspirituele meester 
(parama-gurudeva). ‘Gaëgä-caraëa’ is de naam van zijn overgrootspirituele meester 
(parätpara-gurudeva), en “Narottama’ is Çréla Narottama Öhäkura, zijn over-
overgrootspirituele meester (parama-parätpara-gurudeva), en het woord nätha verwijst naar 
Çré Lokanätha Gosvämé, de spirituele meester van Çréla Narottama Öhäkura. Op deze 
manier heeft hij zijn eerbetuigingen gebracht aan zijn guru-paramparä tot aan Çréman 
Mahäprabhu. 

 

Voorname Dienst aan de 
Gauòéya Vaiñëava Sampradäya 

Toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura erg oud was, bracht hij, volledig opgaand in 
bhajana, de meeste tijd door in antar-daçä (volledig innerlijke toestand) en ardha-bähya 
(halfextern bewustzijn). Op dat moment barste er in de staat van Jaipur een discussie los 



tussen de Gauòéya Vaiñëava’s en Vaiñëava’s die de leerstelling van svakéyäväda (echtelijke 
liefde) ondersteunden. De antagonistische Vaiñëava’s maakten Koning Jai Sing II van 
Jaipur wijs dat çästra de aanbidding van Çrémati Rädhikä als de wederhelft van Çré Govinda 
Deva niet ondersteunt. Ze betoogden dat Çrémati Rädhikä’s naam nergens in het Çrémad-
Bhägavatam of in de Viñëu-Puräëa vermeld wordt, en dat ze nooit wettig volgens Vedische 
rituelen met Kåñëa getrouwd was. 

Een ander bezwaar was dat de Gauòéya Vaiñëava’s niet tot een erkende lijn van 
geestelijke erfopvolging (sampradäya) behoorden. Er zijn slechts vier lijnen van Vaiñëava 
sampradäya’s die sinds onheuglijke tijden zijn neergedaald: de Çré Sampradäya, Brahma 
Sampradäya, Rudra Sampradäya en Sanaka (Kumära) Sampradäya. De voornaamste 
äcärya’s van deze vier sampradäya’s in het tijdperk van Kali zijn achtereenvolgens: Çré 
Rämänuja, Çré Madhva, Çré Viñëusvämé en Çré Nimbäditya. Aangezien de Gauòéya 
Vaiñëava’s niet beschikten over hun eigen commentaar op de Brahma-sütra, konden ze niet 
geaccepteerd worden als een bonafide Vaiñëava sampradäya met een zuivere afkomst. 

Mahäräja Jai Singh wist dat de vooraanstaande Gauòéya Vaiñëava äcärya’s volgelingen 
waren van Çréla Rüpa Gosvämé, en hij riep ze op naar Jaipur om de uitdaging van de 
Vaiñëava’s uit de lijn van Çré Rämänuja aan te gaan. Aangezien Çré Cakravarté Öhäkura erg 
oud was, en verzonken was in de gelukzaligheid van bhajana, stuurde hij zijn student 
Gauòéya Vaiñëava Vedäntäcärya mahä-mahopädhyäya (de grote onder grote leraren) 
paëòita-kula-mukuöa (de kroon van de bijeenkomst van erudiete geleerden) Çrépäda 
Baladeva Vidyäbhüñana naar Jaipur om de leden van de bijeenkomst toe te spreken. Ook 
stuurde hij zijn discipel Çré Kåñëadeva met Çrépäda Baladeva mee. 

De kaste gosvämé’s waren hun verbinding met de Madhva sampradäya volledig vergeten, 
en waren ook oneerbiedig tot de Vaiñëava-Vedänta, dus veroorzaakten ze een grote 
opschudding bij de Gauòéya Vaiñëava’s. Çréla Baladeva Vidyäbhüñana gebruikte 
onweerlegbare logica en krachtig bewijs uit de çästra om te bewijzen dat de Gauòéya 
sampradäya een zuivere Vaiñëava sampradäya was in de lijn van Madhva. De naam van deze 
sampradäya is de Çré Brahma-Madhva Gauòéya Vaiñëava sampradäya. Onze voorgaande 
äcärya’s zoals Çréla Jéva Gosvämé, Kavi Karëapüra en anderen hebben dit feit aanvaard. De 
Gauòéya Vaiñëava’s erkennen het Çrémad-Bhägavatam als het natuurlijke commentaar op de 
Vedänta-sütra. Om deze reden was er geen afzonderlijk commentaar geschreven op de 
Vedänta-sütra binnen de Gauòéya Vaiñëava sampradäya. 

Çrémati Rädhikä’s naam wordt in diverse Puräëa’s vermeld, waarbij wordt verklaard dat 
Zij de verpersoonlijking is van de hlädiné (vreugde schenkende) energie en de eeuwige 
geliefde van Çré Kåñëa. Ze wordt op een erg verhulde wijze op verschillende plaatsen in het 
Çrémad-Bhägavatam vermeld, en dan met name in het Tiende Canto, in verband met de 



beschrijving van räsä-lélä. Dit vertrouwelijke geheim kan alleen worden begrepen door 
rasika en bhävuka bhakta’s die vertrouwd zijn met de conclusies van çästra. 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñana weerlegde alle argumenten en twijfels van de tegenpartij 
in de erudiete bijeenkomst te Jaipur. Hij stelde grondig vast dat de aanbidding van Rädhä-
Govinda authentiek is, en dat de Gauòéya Vaiñëava’s de lijn volgen van geestelijke 
erfopvolging afstammend van Madhva. De oppositie was tot stilzwijgen gebracht door zijn 
presentatie, maar ze hielden toch vol dat de Gauòéya Vaiñëava sampradäya geen zuivere lijn 
van vaiñëava geestelijke erfopvolging was, omdat er geen Gauòéya Vaiñëava commentaar 
bestond op de Vedänta-sütra. 

Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa schreef toen Çré Govinda-bhäñya, de beroemde Gauòéya 
commentaar op de Brahma-sütra. De verering van Çré Rädhä-Govinda kwam weer op gang 
in de tempel van Çré Govinda Deva, en de geldigheid van de Çré Brahma-Madhva-Gauòéya 
Vaiñëava sampradäya was onwrikbaar vastgesteld. Het was enkel door de invloed van Çré 
Cakravarté Öhäkura dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa in staat was om de Çré Govinda-bhäñya 
te schrijven en het verband tussen de Gauòéya Vaiñëava’s en de Madhva sampradäya vast te 
stellen. Er zou hierover geen twijfel moeten bestaan. Deze prestatie van Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura ten behoeve van de sampradäya zal in gouden letters te boek worden 
gesteld in de geschiedenis van het Gauòéya Vaiñëavisme. 

 

Het Herstellen van de Leer van Parakéyäväda 

Terwijl Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura in Çré Våndävana Dhäma verbleef, was er 
een licht verval in de invloed van de Zes Gosvämé’s, en ontstond er een meningsverschil 
betreffende de leerstellingen van svakéyäväda (echtelijke liefde) en parakéyäväda 
(buitenechtelijke liefde). Om de misvattingen ten opzichte van svakéyäväda te verdrijven, 
schreef Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura twee boeken genaamd Räga-vartma-candrikä 
en Gopé-premämåta, die vol zitten met prachtige conclusies uit de çästra. Daarna gebruikte 
hij in zijn Änanda-candrikä commentaar op de ‘laghutvam atra’ çloka van Ujjvala-nélamäëi 
(1.21), bewijs uit de çästra en onweerlegbare argumenten om de leer van svakéyäväda 
overtuigend te weerleggen, en om de opvatting van parakéyäväda in te stellen. In zijn 
Särätha-darçiné commentaar op Çrémad Bhägavatam gaf hij ook sterke bijval aan parakéyä-
bhäva. 

Er wordt gezegd dat er enkele paëòita’s waren die tegen Çréla Viçvanätha Cakravarté 
Öhäkura’s aanbidding in het gemoed van parakéya waren. Omdat ze niet in staat waren om 
zijn grote eruditie en krachtige argumenten te verslaan, besloten ze hem te doden. Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura ging altijd voor zonsopgang naar buiten om parikramä van 



Çré Våndävana Dhäma te doen, en de paëòita’s smeedden een plan om hem rond die tijd te 
doden in een of ander dichtbegroeid, donker bosje. 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura kwam aan bij het bosje waar zijn antagonisten aan het 
wachten waren, maar toen ze zijn kant op keken zagen ze dat hij was verdwenen. In plaats 
daarvan zagen ze een mooie jonge Vrajaväsi bloemen plukken met twee of drie 
vriendinnetjes. De paëòita’s vroegen aan het meisje, “Ach lief kind! Er kwam hier zojuist 
een grote bhakta langs. Heb je hem toevallig gezien? Weet je waar hij naar toe is gegaan?” 
Het meisje antwoordde, “Ik heb hem gezien, maar ik weet niet waar hij heen is gegaan.” 

De paëòita’s waren ingenomen met de verbazingwekkende schoonheid van het meisje, 
haar zijdelingse blikken, haar verfijnde vrouwelijke houding, en haar zachte glimlach. Alle 
onzuiverheid in hun gedachten was overwonnen, en hun harten vertederden. Ze 
verzochten het meisje om zichzelf voor te stellen, en ze antwoordde, “Ik ben het hulpje van 
Sväminé Çrématé Rädhikä. Zij is nu in het huis van Haar schoonmoeder te Yävaöa, en ze 
heeft me gestuurd om bloemen te plukken.” Toen ze dit had gezegd verdween ze, en in haar 
plaats verscheen wederom Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Ze vielen aan zijn voeten 
en smeekten hem hun te vergeven, wat hij vervolgens ook deed. 

Het leven van Çré Cakravarté Öhäkura zit vol van zulke verbazingwekkende 
gebeurtenissen. Het is erg belangrijk voor de Gauòéya Vaiñëava’s dat hij de theorie van 
svakéyä-väda weerlegde en de waarheid van zuivere parakéyä vaststelde, want dit 
beschermde niet alleen de integriteit van de Çré Gauòéya Vaiñëava dharma, maar vestigde 
ook opnieuw haar invloed in Çré Våndävana. Iedereen die deze prestatie beoordeelt zal zeker 
met stomheid worden geslagen door zijn bijzondere genialiteit. De Gauòéya Vaiñëava 
Äcärya’s hebben de volgende çloka samengesteld ter verering van zijn buitengewone werk: 

 
viçvasya nätharüpo ‘sau bhakti-vartma-pradarçanät 
bhakta-cakre vartitatvät cakravarty äkhyayäbhavat 

 
“Men kent hem onder de naam Viçvanätha, de heer van het universum, omdat hij het 

pad van bhakti aangeeft, en hij wordt Cakravarté (hij rondom wie een kring of gezelschap 
draait) genoemd, omdat hij altijd in het gezelschap (cakra) van çuddha bhakta’s verblijft.” 

Toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura ongeveer honderd jaar oud was, betrad hij 
apräkaöa (verhuld) Våndävana in Çré Rädhä-Kuëòa terwijl hij opging in zijn innerlijke staat 
van transcendentie. Dit vond plaats op de vijfde dag van de lichte fase van de maan, in de 
maand Mägha (januari-februari) in het jaar 1676 Sakäbda. Zijn samädhi kan men 
tegenwoordig vinden net naast de tempel van Çré Gokulänanda in Çré Dhäma Våndävana. 

 



Literatuur Geschreven door 
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

We leggen nu een lijst voor van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s boeken, 
commentaren en stava’s (gebeden), welke een onuitputtelijke bron van weergaloze rijkdom 
van Gauòéya Vaiñëava bhakti literatuur zijn. 
(1) Vraja-réti-cintämaëi; (2) Camatkära-candrikä; (3) Prema-sampuöam (Khaëda-kävyam—
een poΩtisch werk dat slechts gedeeltelijke kenmerken of ornamentatie of poΩzie vertoont); 
(4) Gétävalé; (5) Subodhiné (Alaìkära-kaustubha öékä); (6) Änanda-candrikä (Ujjvala-
nélamaëi öékä); (7) öékä op Çré Gopäla Täpané; (8) Staväàåta-laharé (Golven van 
Nectargelijke Gebeden, waaronder het volgende is inbegrepen) (i) Çré Guru-tattväñöakam, 
(ii) Mantra-dätå-guror-añöakam, (iii) Parama-guror-añöakam, (iv) Parätpara-guror-añöakam, 
(v) Parama-parät-para-guror-añöakam, (vi) Çré Lokanäthäñöakam, (vii) Çré 
Sacénandanäñöakam, (viii) Çré Svarüpa-caritämåtam, (ix) Çré Svapna-viläsämåtam, (x) Çré 
Gopäla-deväñöakam, (xi) Çré Madana-mohanäñöakam, (xii) Çré Govindäñöakam, (xiii) Çré 
Gopinäthäñöakam, (xiv) Çré Gokulänandäñöakam, (xv) Svayaà-bhagavad-añöakam, (xvi) Çré 
Rädhä-kuëòäñöakam, (xvii) Jagan-mohanäñöakam, (xviii) Anuräga-vallé, (xix) Çré Våndä 
Devyäñöakam, (xx) Çré Rädhikä-dhyänämåtam, (xxi) Çré Rüpa-cintämaëi. (xxii) Çré 
Nandéçvaräñöakam, (xxiii) Çré Våndävanäñöakam, (xxiv) Çré Govardhanäñöakam, (xxv) Çré 
Saìkalpa-kalpa-drumaù, (xxvi) Çré Nikuïja-virudävalé (Virut-kävya, lovende poΩzie), (xxvii) 
Surata-kathämåtam, (xxviii) Çré Çyäma-kuëòäñöakam; (9) Çré Kåñëa-bhävanämåtam-
mahäkävyam; (10) Çré Bhagavatämåta-kaëä; (11) Çré Ujjvala-nélamäëé-kiraëa; (12) Çré Bhakti-
rasämåta-sindhu-bindu; (13) Räga-vartma-candrikä; (14) Aiçvarya-kädambiné (niet 
verkrijgbaar); (15) Çré Mädhurya-kädambiné; (16) Çré Bhakti-rasämåta-sindhu öékä; (17) Däna-
keli-kaumudé öékä; (18) Çré Lalita-mädhava-naöaka öékä; (19) Çré Caitanya-caritämåta öékä 
(onvolledig); (20) Brahma-saàhitä öékä; (21) Çrémad Bhagavad-Gétä Särärtha-varñiëé öékä; en 
(22) Çrémad-Bhägavatam Särätha-darñiné öékä. 

 
De huidige editie van Bhagavad-gétä bevat de volgende onderdelen in volgorde: de 

originele devanägaré çloka, de transliteratie, de anvaya, de vertaling van de çloka, Çréla 
Cakravarté Öhäkura’s Särärtha-varñiëé bhäñya commentaar, diens bhävänuväda en de 
Särärtha-varñiëé prakäçikä våtti, welke is geschreven door deze onbeduidende en nederige 
dienaar. De Särärtha-varñiëé bhäñya is niet eenvoudig of gemakkelijk te begrijpen, tenzij 
men wat kennis heeft van Sanskriet. Ik heb Särärtha-varñiëé prakäçikä våtti geschreven in 
lijn met de denkwijze van de Çré Rüpänugä Gauòéya Vaiñëava Äcärya’s om Çréla Cakravarté 



Öhäkura’s Särärtha-varñiëé bhäñya eenvoudiger te maken, en gemakkelijker te begrijpen. 
Moge de genadevolle lezers mij vergeven voor mijn ongegeneerde daad. 

Mijn aanbiddenswaardige Godbroeder, parivrajakäcarya Çré Çrémad Bhaktivedänta 
Vämana Mahäräja is de huidige äcärya en president van Çré Gauòéya Vedänta Samiti, en is 
een dierbare en innige dienaar van Çré Gurupäda-padma. Hij is erg gehecht aan para-vidyä 
(bhakti). Door zijn genade heeft hij deze waardeloze dienaar herhaaldelijk aangemoedigd en 
de opdracht gegeven om de diepste bedoelingen (manobhéñöa) van Çré Caitanya 
Mahäprabhu’s metgezellen ten uitvoer te brengen door een natuurlijke, eenvoudige en 
uitgebreide Hindi editie van Çrémad Bhagavad-gétä samen met het commentaar van Çréla 
Cakravarté Öhäkura te publiceren. Ik bid nederig aan zijn lotusvoeten dat hij zijn 
zegeningen aan mij mag schenken, en door aan Çréla Gurudeva’s manobhéñöa te 
beantwoorden door deze Çrémad Bhagavad-gétä, die zijn favoriete Särärtha-varñiné 
commentaar bevat, in zijn lotushanden aan te bieden. 

Ik ben met name veel dank verschuldigd aan añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Viveka 
Bharaté Mahäräja en aan añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Çré Rüpa Siddhänté Mahäräja. Ze 
hadden zich beiden overgegeven aan de lotusvoeten van nitya-lélä-praviñöa-jagad-guru 
añöottara-çata Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda, en hebben de wereld 
oneindig veel goed gedaan door een Bengali editie van Çréla Cakravarté Öhäkura’s 
commentaar, en de Rasika-raïjana bhäñya van de Zevende Gosvämé, Çréla Bhaktivinoda 
Öhäkura, te vertalen en te publiceren. Ik heb deze editie systematisch bestudeerd en heb er 
hierin enkele gedeeltes van geciteerd. Ik bied keer op keer mijn languit op de grond 
gestrekte eerbetuigingen aan de lotusvoeten van deze twee çikña guru’s van mij. Moge ze 
beiden tevreden zijn met me. 

Ik ben er van overtuigd dat lezers die naar bhakti hunkeren dit boek goed zullen 
ontvangen en het alle eer zullen geven, en dat gelovige lezers het rijk van çuddha-bhakti 
zullen betreden na het lezen van dit literaire werk. We hopen dat spiritueel schrandere 
lezers ons genadevol enige fouten en discrepanties zullen vergeven die zich hebben 
voorgedaan als gevolg van het schrijven van dit boek binnen een kort tijdsbestek, en dat ze 
ons tegemoetkomend zullen zijn door haar essentie te aanvaarden. 

Tot slot bid ik in een noodlijdende gemoedtoestand tot de lotusvoeten van mijn meest 
aanbiddenswaardige Çré Guru-päda-padma nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré 
Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, die de geconcentreerde belichaming is 
van Bhagavän’s genade. Moge hij mij besprenkelen met overvloedige genade en zegeningen, 
zodat deze ellendige, lage dienaar meer en meer kwalificatie kan verkrijgen om mano bhéñta 
sevä aan hem te verlenen. 

 



Biddend voor een greintje van de genade van Çré Hari, Guru 
En Vaiñëava’s, 
De nederige en onbeduidende, 
Tridaëòi bhikñu 
Çré Bhaktivedänta Näräyaëa. 
 
Çré Keçava-ji Gauòéya Maöha 
Mathurä 
Vyäsa-püjä van Çré Çré Gurupäda-padma 
25 februari 1997     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inleiding tot de Mahäbhärata Oorlog 

 
Mahäräja Çäntanu was een beroemde en invloedrijke Keizer van de Kuru Dynastie. Hij 

was ook erg ridderlijk en handelde volgens dharma. Zijn vrouw Gaìgä-devé, baarde een zoon 
genaamd Bhéñma, die een deel (aàça) was van de achtste Vasu. Ze verdween echter, na de 
geboorte van het kind, door enkele merkwaardige omstandigheden. Later, terwijl Mahäräja 
Çäntanu op jachtexpeditie was, zag hij in het huis van Däsaräja, de Koning van de Niñäda’s, 
een weergaloos mooie prinses genaamd Satyavaté. Deze prinses was eigenlijk geboren uit het 
zaad van Uparicara Vasu uit de schoot van een vis, en de Koning van Niñäda had haar 
gevoed en grootgebracht alsof ze zijn eigen dochter was. 

Mahäräja Çäntanu vroeg de koning toestemming om Prinses Satyavaté te huwen, en 
Niñädaräja stemde in op voorwaarde dat het kind dat uit haar schoot geboren zou worden de 
enige erfgenaam van Çäntanu’s koninkrijk zou worden. Mahäräja Çäntanu ging echter niet 
akkoord met deze voorwaarde en keerde terug naar zijn hoofdstad. Toen Prins Bhéñma 
hierover te horen kreeg, wilde hij zijn vaders verlangen vervullen, dus legde hij de grote 
gelofte af dat hij zijn leven lang brahmacäré zou blijven, om te verzekeren dat de zoon van 
Satyavaté daadwerkelijk het koninkrijk zou erven. Aldus was Çäntanu in staat gesteld om 
Satyavaté te huwen, en gaf Bhéñma als tegenprestatie de zegen dat hij kon sterven volgens 
zijn eigen verlangen. Satyavaté baarde twee zonen voor Mahäräja Çäntanu, die Céträìgada 
en Vicitravérya werden genoemd. 

Na de dood van Mahäräja Çäntanu wees Bhéñma Céträìgada aan als troonopvolger, 
maar na de voortijdige dood van Céträìgada werd de troon aan Vicitravérya gegeven. 
Vicitravérya, die twee vrouwen had genaamd Ambikä en Ambälikä, stierf ook op jonge 
leeftijd zonder enige kinderen te verwekken. Moeder Satyavaté was tweemaal zo verontrust, 
omdat de dood van haar zoons de dynastie zonder opvolgers achter had gelaten. Ze ontbood 
haar eerste zoon, Mahärñi Vedavyäsa, door eenvoudigweg aan hem te denken. Om de 
dynastie in stand te houden verwekte Vedavyäsa op haar instructies, en met goedkeuring 
van Grootvader Bhéñma, zonen bij de vrouwen van Vicitravérya. Ambikä baarde 
Dhåtaräñöra, Ambälikä baarde Päëòu, en de vrome Vidurajé werd geboren uit de schoot van 
Vicitravérya’s dienstmeisje. 

Dhåtaräñöra was blind geboren, dus werd zijn jongere broer Päëòu koning gemaakt. 
Mahäräja Päëòu was een ridderlijke en invloedrijke keizer, en was begiftigd met alle goed 
eigenschappen. Hij had vijf zonen waarvan Yudhiñöhira de oudste was. Dhåtaräñöra had 
honderd zoons, waarvan Duryodhana de oudste was. Door de invloed van tijd stierf Koning 
Päëòu terwijl alle prinsen nog erg jong waren, dus gaf Grootvader Bhéñma de troon aan 



Dhåtaräñöra, en stelde hem verantwoordelijk voor de bescherming van het koninkrijk totdat 
de prinsen wat ouder waren. 

Toen de vijf Päëòava’s en de zonen van Dhåtaräñöra aangevoerd door Dhuryodhana 
opgroeiden, was er een grote strijd gaande betreffende de troonopvolging. Koning 
Dhåtaräñöra gaf de voorkeur aan zijn zonen, en wou dat Duryodhana op welke manier dan 
ook koning werd. Echter, de hooglijk dharmika grootvader Bhéñma kon dit niet toestaan 
vanwege de druk van andere achtenswaardige persoonlijkheden en burgers. Duryodhana, 
die uit de aàça van Kali was voortgekomen, was uitermate verdorven en adharmika van 
aard, en hij wou het koninkrijk voor zichzelf hebben, zonder enig verzet. Om dit te 
bewerkstelligen, bedacht hij verschillende samenzweringen om de Päëòava’s te doden, met 
de geheime goedkeuring van Koning Dhåtaräñöra. 

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Mahaåñi Veda-Vyäsa, grootvader Bhéñma, guru 
Droëäcärya, de vrome Vidura en anderen, gaf Dhåtaräñöra de Päëòava’s niet het deel van 
het koninkrijk wat hen toekwam. Echter, voor het uiterlijk vertoon kroonde hij Prins 
Yudhiñöira als koning van het halve koninkrijk. Daarna stuurde hij hem naar de 
pasgebouwde stad Väraëävat, waar Duryodhana van plan was om alle Päëòava’s te doden 
door het nieuw gebouwde paleis aldaar in brand te zetten. Dhåtaräñöra gaf zijn goedkeuring 
aan dit snode plan, maar door de wil van Bhagavän werden de Päëòava’s op een of andere 
manier gered. 

Na verloop van tijd trouwden de Päëòava’s met Draupadé. Toen Duryodhana erachter 
kwam dat ze nog steeds in leven waren, overlegde hij weer met zijn vader, en nodigde hen 
uit om naar Hastinäpura te komen. Op bevel van Grootvader Bhéñma en andere ouderen, 
en op het verzoek van de onderdanen, werd de Päëòava’s soevereiniteit gegeven over 
Khändavaprastha (Indraprastha). Daar, met behulp van Çré Kåñëa en de asura genaamd 
Mäyä, bouwden en prachtig paleis en stad. In een kort tijdsbestek overmeesterden ze alle 
machtige koningen van India en verrichtten een grote räjäsüya-yajïa. 

Als gevolg van deze yajïa werden Koning Dhåtaräñöra en Duryodhana uitermate jaloers 
op de Päëòava’s, en zwoeren samen om ze in een gokpartij te verslaan. Ze namen het gehele 
koninkrijk van de Päëòava’s af en dwongen hen om een twaalfjarig ballingschap te 
ondergaan, en om daarna nog een jaar incognito te leven. Zelfs na deze lange beproeving 
gaven Dhåtaräñöra en Duryodhana het koninkrijk nog steeds niet terug aan de Päëòava’s. 
Çré Kåñëa ging Zelf naar Hastinäpura als ambassadeur van de Päëòava’s, en bracht hun 
verzoek over dat Duryodhana hen op zijn minst vijf dorpen zou moeten geven. Duryodhana 
bleef echter hardnekkig en ontoegeeflijk, en vertelde Kåñëa dat hij de Päëòava’s nog niet 
genoeg land zou geven om op het puntje van een naald te houden, wat te zeggen van vijf 
dorpen, tenzij ze hem zouden verslaan in de strijd. 



Bhagavän Çré Kåñëa verscheen om dharma opnieuw in te stellen, de sädhu’s te 
beschermen en de äsura’s te vernietigen. In de loop van de slag van Mahäbhärata, gebruikte 
Hij Arjuna en Bhéma als hulpmiddelen om Hem bij te staan in Zijn plan om de enorme last 
die op de aarde rustte te verlichten. 
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dhåtaräñöra uväca 
dharma-kñetre kurukñetre / samavetä yuyutsavaù 
mämakäù päëòaväç caiva / kim akurvata saïjaya 

 

ANVAYA 

dhåtaräñöra uväca—Koning Dhåtaräñöra zei; saïjaya—O Saïjaya; kim—wat?; eva—in feite; 
akurvata—deden ze; mämakäù—mijn zonen (aangevoerd door Duryodhana); ca—en; 
päëòavaù—de zonen van Päëòu (aangevoerd door Yudiñöhira); samavetä—verzameld; 



dharma-kñetre kuru kñetre—in het land van dharma genaamd Kurukñetra; yuyutsavaù—
verlangend te vechten. 

VERTALING 

Dhåtaräñöra zei: O Saïjaya, wat deden mijn zonen en die van Päëòu, nadat ze zich 
hadden verzameld op het heilige land van Kurukñetra, in hun verlangen om te 
vechten? 

DE BHÄVÄNUVÄDA VAN DE SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ ÖÉKÄ 

 

De Meest Innerlijke Bedoeling van de Neerslag der EssentiΩle 
Betekenissen 

DOOR ÇRÉLA VIÇVANÄTHA CAKRAVARTÉ ÖHÄKURA 

gauräàçukaù sat-kumuda-pramodé 
sväbhikhyayä gos tamaso nihantä 

çré-kåñëa-caitanya-sudhä-nidhir me 
mano’dhitiñöhan sva-ratià karotu 

präcéna-väcaù suvicärya so’ham 
ajïo’pi gétamåta-leça-lipsuù 

yateù prabhor eva mate tad atra 
santaù kñamadhvaà çaraëägatasya 

Moge Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu, die het duister van de aarde heeft verdreven 
door Zijn eigen naam te verspreiden; die de gelukzaligheid van de lotusachtige bhakta’s 
doet toenemen; die het pakhuis van de nectar van prema is; en die de schenker van 
unnata-ujjvala-rasa is, welke de meest verheven verhouding van goddelijke conjugale 
liefde is, Zijn speelse vermaak in mijn hart uitvoeren. Hoewel ik onwetend ben, heb ik 
door de conclusies te volgen van Çré Gauräìga-Sundara, het kroonjuweel van alle 
sannyäsé’s, en door na te denken over het gedachtengoed van de voorgaande Vaiñëava 
äcärya’s, hebzucht ontwikkeld om een druppel nectar te proeven in de vorm van de 
Géta. Daarom zouden heilige personen deze overgegeven ziel moeten vergeven. 



De Allerhoogste Absolute Waarheid, parabrahma Çré Kåñëa, wiens lotusvoeten het 
ultieme doeleinde van alle toewijding en çästra zijn, verscheen in Zijn originele 
mensachtige gedaante als Çré Väsudeva-nandana, de zoon van Çré Väsudeva, in Gopäla-puré. 
Hoewel Hij adhokñaja is, uiterst onvoorstelbaar, buiten het kenvermogen van de materiΩle 
zintuigen, werd Hij evengoed toch zichtbaar voor de ogen van de gewone mens via het 
medium van Zijn yogamäyä energie. Hij verstrekte de instructies van Bhagavad-gétä, en 
verloste zo de jéva’s van deze wereld die in de oceaan van geboorte en dood aan het 
verdrinken waren. Hij dompelde ze onder in een oceaan van prema door ze een vleugje van 
de zoetheid van Zijn schoonheid (saundarya-mädhuryä) en andere eigenschappen te geven. 
Hij verscheen in deze wereld, gebonden aan Zijn belofte om de vromen te beschermen en de 
asura’s te vernietigen. Maar onder het voorwendsel om de last van de aarde te verwijderen, 
schonk Hij in werkelijkheid mukti (bevrijding) aan ongelovigen, aan degenen die Hem 
vijandig gezind waren en aan alle jéva’s die aan het verdrinken waren in deze uitgestrekte 
oceaan van het materiΩle bestaan, die wordt vergeleken met Kumbhépäka-naraka, een helse 
planeet waar zondaars in kokende olie worden gestopt. 

Bhagavän Çré Kåñëa onderwees Bhagavad-gétä zodat de baddha-jéva’s, geconditioneerde 
zielen die sinds onheuglijke tijden be¡nvloed worden door onwetendheid, en volledig 
gebonden zijn door leed, zinsbegoocheling enz., verlost konden worden. Een andere reden 
was om Zijn glories, die in de çästra’s vermeld worden en door muni’s bezongen worden, te 
handhaven. Hij richtte deze instructies van Bhagavad-gétä tot Zijn zeer dierbare metgezel, 
priya-parikara Arjuna, die vrijwillig een sluier van smart en zinsbegoocheling had aanvaard. 

Deze Gétä heeft drie delen: karma-yoga, jïäna-yoga en bhakti-yoga. De achttien 
hoofdstukken van Bhagavad-gétä zijn gezegend met de strekking van de gehele Veda’s die 
zich manifesteren als achttien soorten kennis. Aldus onthult Çré Kåñëa de parama-
puruñärtha, het ultieme doeleinde. In de eerste zes hoofdstukken wordt niñkäma-karma-yoga 
beschreven, het werken zonder gehecht te zijn aan de vruchten van diens voorgeschreven 
plichten, en in de laatste zes hoofdstukken wordt jïäna-yoga (verbinding bereiken door 
kennis) beschreven. De zes hoofdstukken die tussen deze beiden zijn geplaatst zijn meer 
vertrouwelijk, ze beschrijven bhakti-yoga, wat veel zeldzamer wordt bereikt dan hetzij 
karma-yoga of jïäna-yoga. Bhakti is het eigenlijke leven van karma en jïäna. Zonder bhakti 
zijn leveren karma en jïäna niets op. Daarom zijn ze alleen gedeeltelijk succesvol wanneer 
ze met bhakti gemengd worden. 

Bhakti is van twee soorten: kevala (exclusieve) en pradhäné-bhütä (overheersend met 
bhakti). Kevala-bhakti, dat volledig onafhankelijk en oppermachtig is, heeft geen hulp nodig 
van karma of jïäna. Daarom staat het bekend als parama-prabalä (oppermachtig), akiïcanä 
(waarbij Kåñëa diens enige bezit is), ananyä (zuiver) enzovoorts. Aan de andere kant blijft 



pradhäné-bhütä-bhakti vermengd met karma en jïäna. Dit zal later meer uitgebreid 
onderzocht worden. 

Om de aard van Arjuna’s geweeklaag en zinsbegoocheling te verklaren heeft Çré 
Vaiçampäyana, de spreker van de Mahäbhärata en een discipel van Vyäsadeva, het Bhéñma-
parva gedeelte aan zijn luisteraar Janamejaya gereciteerd, door te beginnen met dhåtaräñöra 
uväca. Dhåtaräñöra vroeg Saïjaya, “O Saïjaya, wat deden mijn zonen en die van Päëòu, 
nadat ze zich hadden verzameld op het heilige land van Kurukñetra, in hun verlangen om te 
vechten? Hier ontstaat een vraag. Dhåtaräñöra heeft opgemerkt dat zijn zonen en de 
Päëòava’s bijeen zijn gekomen met het enige doel om te vechten, dus is het zeker dat ze 
zullen vechten. Wat is dan zijn bedoeling door te vragen, “Wat deden ze?” Het antwoord 
hierop is dat Dhåtaräñöra de woorden dharma-kñetre, het land van dharma, heeft gebruikt. In 
de çruti wordt gezegd: kurukñetraà deva-yajanam. “Kurukñetra is de offerarena van de 
deva’s.” Om die reden staat dit land bekend als het land dat dharma koestert. Dus, door de 
invloed van dit land, kan de woede van adharmika (niet-religieuze) personen zoals 
Duryodhana en anderen getemperd worden, en kunnen ze geneigd raken om dharma te 
aanvaarden en volgen.” De Päëòava’s zijn van nature al dharmika. De invloed van 
Kurukñetra kan het vermogen van onderscheid opwekken wanneer ze in overweging nemen 
dat het afslachten van hun eigen familieleden ongepast is. Dus is het mogelijk dat beide 
partijen tot een vreedzame overeenkomst komen.  

Ogenschijnlijk doet Dhåtaräñöra net alsof hij blij zou zijn met een vredesverdrag, maar 
van binnen voelt hij grote ontevredenheid. Hij denkt dat, als ze via onderhandeling tot een 
wapenstilstand komen, de aanwezigheid van de Päëòava’s nog steeds een obstakel zal zijn 
voor zijn zoons. Dhåtaräñöra denkt, “De krijgers aan mijn zijde, zoals Bhéñma, Droëa en 
anderen kunnen niet overwonnen worden, zelfs niet door Arjuna. Daarom, aangezien onze 
overwinning al vaststaat, zal het bevorderlijk zijn om te vechten.” Deze innerlijke gevoelens 
zijn echter niet waar te nemen voor anderen. 

Sarasvaté-devé geeft hier via het bestanddeel kñetra in het woord dharma-kñetra een 
speciale betekenis voor dharma aan: Yudhiñöhira, de belichaming van dharma, en zijn 
metgezellen zijn als rijstplantjes en hun handhaver, Bhagavän Çré Kåñëa is als een boer. De 
verschillende vormen van hulp die Kåñëa aan de Päëòava’s heeft gegeven worden 
vergeleken met het wateren van de gewassen en het aanleggen van een verhoogde weg 
rondom het rijstveld. De Kaurava’s, aangevoerd door Duryodhana, zijn als het çyämä 
(zwartachtige) onkruid dat in het rijstveld groeit. Dit geeft aan dat zodra het çyämä onkruid 
ontworteld is van het rijstveld, op dezelfde manier Duryodhana en de andere Kaurava’s van 
dit land van dharma, ofwel dharma-kñetra, ontworteld zullen worden. 

 



DE SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
 

Het Commentaar dat De Neerslag 
 van EssentiΩle Betekenissen Verheldert 

 
DOOR ÇRÉLA BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA MAHÄRÄJA 

 
oà ajïäna-timirändhasya jïänäïjana-çaläkayäù 
cakñur unmélitaà yena tasmai çré-gurave namaù 

Ik bied mijn meest nederige eerbetuigingen aan Çré Gurudeva, die met de fakkel van 
transcendentale kennis mijn ogen, die verblind waren door het duister van 
onwetendheid, heeft geopend. 

 
namaù oà viñëu-pädäya kåñëa-preñöhäya bhü-tale 

çré-çrémad-bhakti-prajïäna-keçava iti nämine 
ati-martya-cariträya svä-çrétänäïca-päline 

jéva-duùkhe sadärttäya çré-näma-prema-däyine 
 

Ik bied mijn eerbetuigingen aan de lotusvoeten van oà viñëu-päda añöottara-çata Çré 
Çrémad Bhakti-prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, die zeer dierbaar is tot Çré Kåñëa in 
deze wereld. Hij is een volledig goddelijke persoonlijkheid die met grote aandacht 
degenen die beschutting bij hem hebben gezocht grootbrengt en koestert. Gekwetst 
door het zien van het lijden van die jéva’s die zich tegen Çré Kåñëa hebben gekeerd, 
schenkt hij ze çré-näma samen met prema. 

 
namaù oà viñëu-pädäya kåñëa-preñöhäya bhü-tale 

çrémate bhaktisiddhänta sarasvatéti nämine 
 

Ik bied mijn eerbetuigingen aan oà viñëu-päda Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté 
Prabhupäda, die zeer dierbaar is tot Kåñëa en beschutting heeft genomen van Zijn 
lotusvoeten. 

 
namo bhaktivinodäya sac-cid-änanda nämine 

gaura-çakti-svarüpäya rüpänuga-varäya te 



 
Ik bied mijn eerbetuigingen aan Saccidänanda Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, die de 
meest vooraanstaande van alle rüpänuga toegewijden is, en de belichaming van Çré 
Caitanya Mahäprabhu’s çakti. 

 
viçvasya nätharüpo ’sau bhakti vartma pradarçanät 
bhakta-cakre varttitvät cakravarty äkhyayä bhavat 

 
Omdat hij het pad van bhakti voor iedereen (viçva) verheldert, staat hij bekend als 
Viçvanätha, en omdat hij de meest vooraanstaande positie binnen de gemeenschap van 
bhakta’s heeft verkregen (bhakta-cakra), staat hij bekend als Cakravarté. Derhalve heeft 
zijn naam substantie gekregen als Viçvanätha Cakravarté. 

 
De grote leermeester, mahä-mahopädhyäya Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, een 

verheven äcärya en groot geleerde van Vedänta binnen de Çré Gauòéya sampradäya en het 
kroonjuweel van rasika bhakta’s, heeft een commentaar geschreven op Çrémad Bhagavad-
gétä genaamd Särärtha-Varñiëé, een neerslag van essentiΩle betekenissen, dat van 
onschatbare waarde is. Dit commentaar was in het Sanskriet geschreven en was voorheen 
alleen beschikbaar in Bengali vertalingen. Derhalve zijn het Hindi- en Engelstalige publiek 
volledig onthouden van de mogelijkheid deze parel van onschatbare waarde te lezen. Dus, 
voor het veelomvattende welzijn van gelovige personen, ben ik het commentaar in het 
Hindi en Engels aan het vertalen. De stijl en bhäva van het commentaar is buitengewoon 
diep en verrijkt met verheven filosofische conclusies (siddhänta). Om de vertaling simpel en 
begrijpelijk te maken, achtte ik het nodig een Särärtha-Varñiëé Prakäçikä-våtti te schrijven, 
een verdere uitleg om het commentaar toe te lichten. Deze lastige opgave is niet mogelijk 
zonder de genade van Çré Guru, de Vaiñëava’s en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zelf. 
Daarom bid ik allereerst, in een gemoed van grote noodlijdendheid, aan hun lotusvoeten om 
hun genade en zegeningen. 

Çrémad Bhagavad-gétä is de essentie van alle çruti’s, Upaniñads en Puräëa’s. Gebaseerd op 
het overtuigende bewijs van de Vedische literatuur ontvangen via de guru-paramparä, is de 
conclusie dat Vrajendra-nandana Çré Kåñëa Zelf, de zoon van de koning van Vraja, Svayaà 
Bhagavän is, de Originele Persoonlijkheid Gods. Hij is de belichaming van alle nectargelijke 
luimen (akhila-rasämåta-mürti) en Hij is de alvermogende (sarva-çaktimän), non-duale 
Absolute Waarheid (advaya-jïäna-para-tattva). Onder Zijn onbeperkte energieΩn zijn er 
drie vooraanstaand: cit-çakti (de interne energie), jéva-çakti (de marginale energie) en acit-
çakti (de externe energie). Door de wil van Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa zijn Vaikuëöha, 



Goloka en Våndävana transformaties van Zijn cit-çakti. Alle jéva’s zijn transformaties van 
Zijn jéva-çakti en de materiΩle schepping is de transformatie van Zijn mäyä-çakti. De jéva’s 
bestaan uit twee soorten: mukta (bevrijd) en baddha (gebonden). De mukta-jéva’s houden 
zich eeuwig bezig met het genieten van de gelukzaligheid die voortkomt uit het dienen van 
Bhagavän in Vaikuëöha, Goloka en verschillende andere dhäma’s. Ze zullen nooit gebonden 
raken in deze materiΩle wereld, de gevangenis van mäyä, en daarom worden nitya-mukta 
genoemd, ofwel eeuwig bevrijd. Soms verschijnen ze door de wil van Bhagavän in deze 
illusoire wereld als Zijn metgezellen met als enige doel om welzijn te schenken aan de 
mensen. Het andere type jéva wordt anädi-baddha genoemd, ofwel gebonden door mäyä 
sinds onheuglijke tijden. Als gevolg van het gebonden zijn, wordt de jéva geteisterd door de 
drie soorten ellende terwijl ze ronddolen in de kringloop van geboorte en dood. 

Bhagavän Çré Kåñëa, die een oceaan van genade is, lijkt door de invloed van Zijn 
acintya-çakti (onvoorstelbare energie) zinsbegoocheling (ajïäna) te hebben geschapen in 
het hart van Zijn nitya-siddha-parikara Arjuna. Dus sprak Hij Bhagavad-gétä, welke ätma-
tattva voor de verlossing van alle jéva’s die in de ban zijn van mäyä vaststelt, onder het 
voorwendsel deze zinsbegoocheling te verdrijven. Het onderwerp dat uiteindelijk wordt 
vastgesteld in Bhagavad-gétä is viçuddha-bhagavad-bhakti, hoogst verheven zuivere 
toegewijde dienst aan Bhagavän. De door mäyä be¡nvloede jéva’s kunnen alleen in hun 
zuivere constitutionele positie (viçuddha-svarüpa) gevestigd raken door beschutting te 
nemen van çuddha-bhakti, zoals beschreven staat in de Gétä, en zodoende kunnen ze dienst 
verlenen aan Bhagavän. Behalve dit bestaat er geen heilzaam pad voor de baddha-jéva’s. 

Op basis van concreet bewijs uit de çästra en onoverwinnelijke argumenten, hebben 
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en andere prominente äcärya’s duidelijk vastgesteld 
dat de spreker van Bhagavad-gétä niet niùçaktika (verstoken van energie), nirviçeña 
(verstoken van verscheidenheid), niräkära (vormloos) of nirguëa (verstoken van 
transcendentale eigenschappen zoals apräkåta-dayä, transcendentale genade)is. De jéva is 
nooit parabrahma, en kan zelfs in het bevrijde stadium nooit parabrahma worden. Zelfs na 
het bereiken van mukti zal de jéva een zuiver atomisch deeltje blijven. Op dat moment wordt 
hij echter een bhagavata-parikara genoemd, een eeuwige metgezel van Bhagavän. 

In Vedische mantra’s (çruti), is het bewezen dat zowel Parameçvara, de Allerhoogste 
Bestuurder, als de jévätmä gekenmerkt zijn met het hebben van kennis (jïäna-svarüpa), het 
zijn van de kenner (jïätä-svarüpa), genieter (bhoktä-svarüpa) en doener (karttä-svarüpa), en 
als in het bezit zijnde van een zuiver spiritueel ego (cinmaya-ahaìkära). Daarom bestaat er, 
met betrekking tot hun aard, geen verschil tussen beiden vanuit het oogpunt van tattva. 
Echter, omdat de jéva een atomische ziel is, is zijn kennis beperkt en kan hij overmand 
worden door mäyä. Parameçvara is de meester van mäyä. Hoewel er op basis van tattva geen 



verschil bestaat tussen Éçvara en jéva, is de waarneming van een verschil echt. Dit 
waarnemen van een verschil wordt vaisistya genoemd, wat ‘specialiteit’ of ‘het hebben van 
een unieke onderscheidende eigenschap’ betekend. Net zoals de zon en de zonnestralen 
tegelijkertijd ππn en toch verschillend zijn, als respectievelijk de bezitter van attributen en 
het attribuut zijnde, wordt op dezelfde wijze de verhouding tussen Parameçvara en de jéva, 
die er een is van gelijktijdig ππn en verschillend zijn, stellig bewezen in de Veda’s. 
Aangezien deze verhouding van gelijktijdige eenheid en verscheidenheid het intellect te 
boven gaat en alleen verstandelijk kenbaar wordt met behulp van çästra, wordt het daarom 
acintya, ofwel onvoorstelbaar, genoemd. Aldus is de inhoud van de Bhagavad-gétä de nitya 
acintya-bhedäbheda-rüpa para-tattva, de eeuwige Allerhoogste Waarheid, die op 
onvoorstelbare wijze ππn en verschillend is met Zijn energieΩn. 

Hoewel het wordt geaccepteerd dat Kåñëa gelijktijdig ππn en verschillend is van de jéva 
en de materiΩle wereld, die beiden transformaties zijn van Zijn çakti, is het de waarneming 
van verschil die eeuwig en overheersend is, niet de gewaarwording van eenheid. Kennis van 
de jévätmä, Paramätmä, het verblijf van Paramätmä en de middelen Paramätmä te bereiken 
zijn op de juiste plaatsen uitgestippeld in deze Bhagavad-gétä. 

Hoewel karma, jïäna en bhakti zijn uitgelegd als de drie middelen om brahma te 
bereiken, is bhakti-yoga het enige middel om Bhagavän te verkrijgen. Het stadium dat 
voorafgaat aan bhakti-yoga wordt karma-yoga genoemd. Wanneer er wat meer vooruitgang 
wordt geboekt, wordt het tussenliggende stadium jïäna-yoga genoemd, en in het volgroeide 
en verheven stadium wordt het bhakti-yoga genoemd. Karma is op zichzelf geen directe 
sädhana (beoefening) om Bhagavän te verkrijgen, maar slechts een middel om die directe 
sädhana te verkrijgen. Wanneer het hart gezuiverd raakt door het volgen van karma-yoga 
gemengd met bhakti, wat bhagavad-arpita-karma (het offeren van de vruchten van diens 
activiteiten aan Bhagavän)is zoals beschreven in de Veda’s, verschijnt daar tattva-jïäna (de 
ware kennis van het geestelijke en niet-geestelijke). Zowel jïäna als karma zijn nutteloos 
wanneer ze gepaard gaan zonder een gevoel van bhagavat-tattva. 

Samen met de verschijning van tattva-jïäna, manifesteert kevala-bhakti zich in het hart. 
Wanneer deze kevala-bhakti zijn volgroeide stadium bereikt, manifesteert zich prema in het 
hart van de jéva. Deze prema is het enige middel om directe realisatie van Bhagavän te 
verkrijgen. Dit is het verborgen geheim van de Bhagavad-gétä. Men kan niet louter via 
nirviçeña-jïäna (kennis van Bhagavän’s onpersoonlijke aspect) mukti bereiken. Alleen 
wanneer jïäna gemengd wordt met bhakti-bhäva kan men als onbeduidend resultaat mukti 
in de vorm van salokya, särüpya enz. verkrijgen. Men kan prema-mayé sevä tot Svayaà 
Bhagavän Çré Kåñëa in Zijn Allerhoogste verblijf verkrijgen door aan kevala-bhakti te doen, 
zoals beschreven staat in de Gétä. Wanneer men dit verblijf bereikt, bestaat er geen kans op 



terugkeer naar de materiΩle wereld. Voor de jéva’s is het bereiken van deze prema-sevä de 
prayojana, het ultieme doeleinde. Er zijn twee soorten Bhakti: kevala (exclusieve) en 
pradhäné-bhütä (voornamelijk inherent). Kevala-bhakti wordt ook ananyä, akiïcanä, 
viçuddha en nirguëa-bhakti genoemd. Kevala-bhakti is er ook in twee vormen: karma-
pradhäné-bhütä, waar bhakti over karma heerst, en jïäna-pradhäné-bhütä, waar bhakti over 
jïäna heerst. Door aan karma-pradhäné-bhütä bhakti te doen, wat geleidelijk aan het hart 
zuivert, wordt tattva-jïäna verkregen. Het doen aan jïäna-pradhäné-bhütä bhakti resulteert 
in mukti. Alleen die karma-pradhäné-bhütä bhakti die zich richt op tattva-jïäna, en die 
jïäna-pradhäné-bhütä bhakti die zich richt op het verkrijgen van kevala-bhakti dient men te 
kennen als respectievelijk karma-yoga en jïäna-yoga. Dit zijn slechts stappen richting 
bhäkti. Anders zijn zonder bhakti zowel jïäna als karma nutteloos. 

Deze Gétopaniñad is samengesteld uit achttien hoofdstukken, beginnend met hoofdstuk 
vijfentwintig van de Bhéñma-parva van Mahäbhärata, en eindigend bij hoofdstuk 
tweeΩnveertig van diezelfde parva. Het heeft drie delen, elk bestaande uit zes hoofdstukken. 
Het eerste deel verklaart dat de jévätmä een aàça (deel) is van Éçvara, en dat zijn svarüpa 
(natuur) zodanig is, dat hij de bekwaamheid kan verkrijgen om dienst tot Bhagavän, de aàçi 
(geheel), te leveren. Çuddha-bhakti-tattva, het principe van toegewijde dienst, is uitgelegd in 
de middelste zes hoofdstukken. Het is dit soort bhakti dat het allerhoogste middel is om 
bhagavat-prema te bereiken, wat het allerhoogste doel is om te bereiken. In het derde en 
laatste deel wordt tattva-jïäna gedefinieerd. Het onderwerp van de Gétä is kevala-bhakti, 
wat als cintämaëi is, een wensvervullend juweel. Deze cintämaëi is veilig bewaard gebleven 
binnen in de Bhagavad-gétä, die met een schatkist vergeleken wordt. De bodem van deze kist 
is niñkäma-karma-yoga, het deksel is jïäna-yoga en bhakti is de schat. Alleen degenen die 
hecht geloof hebben, zich houden aan dharmika principes, een goed karakter hebben en 
zelfbeheerst zijn, zijn geschikt om dit gesprek te bestuderen. 

Voor het juiste verloop van het boek heeft Çré Kåñëa Dvaipäyana Vedavyäsa in de 
eerste zevenentwintig çloka’s zinnen zoals: dhåtaräñöra uväca of saïjaya uväca ingesloten. 
Deze dienen te worden gezien als het inleidende gedeelte van de Gétä. Net zoals een korrel 
zout, wanneer deze gemengd wordt met de zoute oceaan, volledig oplost om zo ππn te worden 
met de oceaan, zo ook zijn deze inleidende woorden geschreven door Çré Vedavyäsa ππn 
geworden met de grote oceaan van Bhagavad-gétä gesproken door Çré Kåñëa. 

 
Arjuna: Arjuna is een eeuwige metgezel van Bhagavän Çré Kåñëa. Het is volkomen 
onmogelijk voor hem om in een staat van droefenis en zinsbegoocheling te geraken. In 
Çrémad-Bhägavatam (1.7.7) wordt gezegd: yasyäm vai çrüyamäëäyäà. “Bhakti tot de 
lotusvoeten van Puruñottama Bhagavän Çré Kåñëa, die transcendentaal is aan de 



geaardheden der materiΩle natuur, verschijnt onmiddellijk in de harten van degenen die 
Çrémad-Bhägavatam, welke is vervuld met de onderwerpen van Zijn zoete spel en vermaak 
en dus verdriet, zinsbegoocheling en angst vernietigt, met groot geloof aanhoren.” Hoe is 
het dan mogelijk dat bhakta-pravara (de grootste toegewijde) Arjuna, die een nitya-parikära 
van Çré Kåñëa is en Hem dient in sakhya-rasa (goddelijke vriendschap), in een staat van 
zinsbegoocheling en verdriet is? Bhagavän Çré Kåñëa, die voor Arjuna’s zinsbegoocheling 
heeft gezorgd in het belang van de jéva’s die door kwelling en begoocheling geteisterd 
worden, zegt: teñäm ahaà samuddhartä måtyu-saàsära-sägarät. “Ik verlos ze van de oceaan 
van het materiΩle bestaan” (Gétä 12.7). 

Via het medium van vraag en antwoord, definieert Hij de svarüpa (ware aard) van Zijn 
eigen tattva, alsmede die van de jéva, dhäma, mäyä, bhakti enzovoorts. 

In zijn commentaar op de çloka: sarva-dharmän parityajya (Gétä 18.66), citeert Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura Kåñëa, die zegt: tväm avalambyaiva çästram idaà loka-
mätram evopadeñöämi. “Nu Ik jou het instrument heb gemaakt, overhandig Ik deze 
boodschap van Bhagavad-gétä ten gunste van elke jéva.” Behalve dit zegt Çréla Cakravarté 
Öhäkura in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam genaamd Särärtha-darçiné-öékä dat de 
çloka, yogéndräya namaù (Çrémad-Bhägavatam 12.13.21) betekent dat de beschrijving van 
Arjuna’s verbijstering in de Bhagavad-gétä slechts een uitdrukking van woorden is. In 
werkelijkheid is Arjuna een eeuwige metgezel van Bhagavän. Er nog geen zweempje van 
deze illusoire wereld in hem terug te vinden, laat staan dat hij overmand wordt door smart 
en zinsbegoocheling. Maar heilzame instructies worden gegeven via het medium van 
beroemde persoonlijkheden onder volmaakte heiligen die erg genadig en zeer deskundig zijn 
in het uitvoeren van activiteiten voor het welzijn van de jéva’s. Dit vindt men overal in de 
çästra’s terug, en zo is de positie van Arjuna. 

 
Añöädaça Vidyä’s (Achttien Soorten Kennis):  Er zijn vier Veda’s—Åg, Yajur, Säma en 
Atharva— en zes Vedäìga’s (takken van de Veda’s)—çikñä (fonetiek), kalpa (rite), 
vyäkäraëa (grammatica), nirukta (etymologie), jyotiña (astronomie) en chanda (metrum). 
Vervolgens heb je mémäàsä (wat fundamentele filosofische waarheden te weten komt 
middels analytisch onderzoek), nyäya (technieken van logica), dharma-çästra (religiositeit), 
puräëa (Vedische geschiedenis), äyur-veda (geneeskunde), dhanur-veda (wetenschap van 
wapentuig), gändharva-veda (zingen en dansen) en artha-çästra (wetenschap van het 
vergaren van rijkdom). Dit zijn de achttien vidyä’s, of soorten kennis, zoals vermeld in 
Viñëu-puräëa: 
 

aìgäni vedaç catväro mémäàsä nyäya-vistaraù 



dharma-çästraà puräëaï ca vidyä hy etäà caturdaçaù 
äyur-vedo dhanur-vedo gändharväç ceti te trayaù 

artha-çästraà caturthaà ca vidyä hy añöädaçaiva täù 
 

Kurukñetra: Çréla Vyäsadeva spreekt over het slagveld van Kurukñetra als dharma-kñetra. Dit 
heeft een verborgen betekenis. Volgens het Çrémad-Bhägavatam (9.22.4) is het land van 
Kurukñetra naar koning Kuru vernoemd. De Çalya-parva van het Mahäbhärata bericht 
hierover het volgende verhaal: 

 
Op een dag, toen Kuru Mahäräja dit land aan het ploegen was, verscheen Devaräja 

Indra en vroeg hem, “Waarom bent u dit aan het doen?” Kuru Mahäräja beantwoordde, “Ik 
ben dit land aan het ploegen zodat die mensen die hier hun lichamen opgeven Svarga-loka 
(de hemelse planeten) kunnen bereiken.” Toen hij dit hoorde dreef Devaräja de spot met 
hem en keerde terug naar Svarga-loka. Daarna begon de koning weer met veel 
enthousiasme te ploegen. Hoewel Devaräja keer op keer terugkeerde om de koning 
opzettelijk lastig te vallen en te bespotten, bleef Kuru Mahäräja onverstoord en zette hij zijn 
werk voort. Uiteindelijk, op aandringen van andere devatä’s, raakte Indra tevredengesteld 
met Kuru Mahäräja en gaf hem de zegening dat wie dan ook maar zijn lichaam op zal geven 
op dit land, of er in de strijd gedood zal worden, voorzeker Svarga bereiken zal. Vandaar dat 
dit land, dat bekend staat als dharma-kñetra, gekozen was als de plek voor de veldslag.  

In de Jävälopaniñad (1.2) wordt Kurukñetra bovendien omschreven als een yajïa-sthalé 
(plaats van offerande) voor de devatä’s en alle levende wezens. Men bereikt Svarga-loka 
door yajïa’s te doen op deze plek. 

In de Sat-Patha Brähmaëa staat ook geschreven: kurukñetraà deva-yajanam-äsa tasmäd 
ähuù kurukñetraà deva-yajanam. “De deva’s voerden aanbidding van de Heer uit in 
Kurukñetra. Daarom hebben wijzen deze plaats deva-yajanam genoemd.” De zinsnede 
dharma-kñetra bestaat uit twee woorden: dharma en kñetra. Het woord kñetra duidt ‘land 
voor cultivatie’ aan. Wanneer een boer het rijstveld bewatert, groeit er een soort gras 
genaamd çyämä samen met de rijstplanten mee. Dit gras ziet er net zo uit als de rijst, en 
groeit door het water van het rijstveld in zich op te nemen, waarbij ze de rijstplantjes 
overwoekeren. Uiteindelijk drogen de rijstplantjes uit. Daarom ontwortelt een deskundige 
boer dit onkruid, omdat het schadelijk is voor het rijstgewas. Op dezelfde manier onderhield 
en voedde Bhagavän Çré Kåñëa in dit land van Kurukñetra Yudhiñöhira Mahäräja, de 
verpersoonlijking van dharma, samen met zijn metgezellen, door degenen die antireligieus, 
pseudoreligieus en niet religieus zijn, zoals Duryodhana en anderen, te vernietigen.  



Het land tussen de rivieren Sarasvaté en Dåsadvaté staat bekend als Kurukñetra. Op deze 
plek verrichtten zowel de grote wijze Mudgala als Påthu Mahäräja verstervingpraktijken. Çré 
Paraçurämajé voerde yajïa’s uit op vijf verschillende plaatsen in dit land nadat Hij de 
kñatriya’s vernietigd had. Om die reden stond deze kñetra voorheen bekend als Samanta 
Païcaka. Later, na de activiteiten van Mahäräja Kuru, werd het beroemd als Kurukñetra. 

 
Saïjaya: Saïjaya was de zoon van een wagenmenner genaamd Gavalgama. Hij was 

çästra-jïa (een kenner van de conclusies van de çästra), vrijgevig en dharmätmä (toegewijd 
aan religieuze principes). Vanwege deze deugdzame eigenschappen benoemde Grootvader 
Bhéñma hem en Vidura tot Dhåtaräñöra’s Koninklijke ministers. Saïjaya werd gezien als een 
tweede Vidura en was ook een zeer goede vriend van Arjuna. Doordat hij dankzij de genade 
van Çré Vyäsadeva goddelijke visie had ontvangen, was hij in staat om alle gebeurtenissen 
van de oorlog aan Dhåtaräñöra te vertellen. Dit stelde hem in staat om de slag van 
Kurukñetra vanuit het verafgelegen koninklijk paleis in Hastinäpura te bekijken. Mahäräja 
Yudhiñöhira beschreef Saïjaya ook als iemand die iedereen het beste toewenste, zoet sprak, 
een vreedzaam temperament had en altijd tevreden en onpartijdig was. Hij was verankerd 
in moraliteit (maryädä) en raakte nooit verontrust door het slechte gedrag van anderen. 
Door altijd onbevooroordeeld en onbevreesd te blijven, was zijn spraak strokend met 
dharmika principes. 

 
 

ÇLOKA 2 

l´t; mokp 

n`"V~ok rq ik.Mokuhda O;w<a nq;ksZ/kuLrnkA 

vkpk;ZeqilÂE;  jktk   opueczohr~û„û 
 

saïjaya uväca 
dåñövä tu päëòavänékaà / vyüòhaà duryodhanas tadä 

äcäryam upasaìgamya / räjä vacanam abravét 
 
saïjayah uväca—Saïjaya zei; dåñövä—na te hebben overzien; päëòava-anékam—het leger 
van de Päëòava’s; vyüòham—opgesteld in militaire formatie; upasaìgamya—benaderde; 
räjä—koning; duryodhana—Duryodhana; tadä—toen; äcäryam—Droëäcärya (de leraar); 
tu—en; abravét—sprak; (deze) vacanam—woorden. 



 
Saïjaya zei: O Koning, nadat hij het in militaire formatie opgestelde leger van 

de Päëòava’s had overzien, benaderde Duryodhana Droëäcärya en sprak de volgende 
woorden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na de innerlijke bedoeling van Dhåtaräñöra te hebben begrepen, bevestigde Saïjaya dat 
er voorzeker een oorlog zou komen. Maar omdat hij wist dat de afloop precies 
tegenovergesteld aan Dhåtaräñöra’s verwachtingen zou zijn, sprak Saïjaya deze woorden 
beginnende met dåñövä etc. Het woord vyüòham betekent hier de ordening van het Päëòava 
leger tot een strategische formatie. Zo sprak Koning Duryodhana, die zich angstig voelde, 
negen çloka’s beginnend met paçyaitäm in de volgende çloka. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Helaas was Dhåtaräñöra rond de tijd van de Mahäbhärata oorlog, behalve blind vanaf 
zijn geboorte, ook verstoken van zowel dharmika als spirituele visie. Dus raakte hij 
overmand door verdriet en zinsbegoocheling. Door de invloed van de dharma-kñetra kon 
zijn zoon Duryodhana wel eens het halve koninkrijk aan de Päëòava’s teruggeven. Dit 
scenario vrezend, raakte hij terneergeslagen. Saïjaya, die zeer dharmika was en een 
visionair (dürdarçi), was zich bewust van de innerlijke gevoelens van Dhåtaräñöra. Hoewel 
Saïjaya wist dat de uitkomst van deze veldslag niet in het voordeel van Dhåtaräñöra zou 
eindigen, verborg hij deze informatie heel verstandig en zei, terwijl hij Dhåtaräñöra 
bedaarde, “Duryodhana gaat geen compromis sluiten met de Päëòava’s. Integendeel, na het 
zien van de uitermate sterke opstelling van het Päëòava leger, benadert hij persoonlijk 
Droëäcärya, zijn guru van de militaire wetenschap, om hem in te lichten over de huidige 
situatie.” Ten tweede wilde hij, onder het voorwendsel van het geven van gepast respect 
aan zijn guru, zijn politieke expertise tentoonspreiden. Vanwege zijn deskundigheid op het 
gebied van politiek was hij zeker in alle opzichten geschikt om de positie van koning te 
bekleden. Dit wordt hier bevestigd door zijn diplomatieke gedrag. Dit is de betekenis van de 
çloka: saïjaya uväca enz. 

 
Duryodhana: Van de honderd zonen van Dhåtaräñöra en Gändhäri was Duryodhana de 
oudste. Ten tijde van zijn geboorte waren er verschillende slechte voortekenen die er voor 
zorgden dat vele heilige personen zoals Vidura bang waren dat hij de oorzaak zou worden 
van de ondergang van de Kuru dynastie. Volgens de Mahäbhärata nam Duryodhana 



geboorte van een aàça (een deel) van Kali. Hij was zondig, gemeen en een schande voor de 
Kuru dynastie. Ten tijde van zijn naamgevingceremonie, gaven de familiepriesters en 
andere geleerde astrologen hem de naam Duryodhana, nadat ze de indicaties zagen van zijn 
toekomst. Uiteindelijk doodde Bhéma hem, na een aanwijzing van Çré Kåñëa, op zo’n 
afschuwelijke wijze dat men alleen al door er aan te denken kippenvel krijgt. 

 
Vyüha: in Çabda-ratnävalé wordt gezegd: samagrasya tu sainyasya vinyäsaù sthäna-bhedataù / 
sa vyüha iti vikhyäto yuddheñu påthivé-bhujäm. “Een vyüha is de formatie van een militaire 
falanx, op zo’n manier gearrangeerd door een deskundige koning dat deze van alle 
richtingen ondoordringbaar is voor tegenstanders, en zodoende de overwinning vaststelt in 
de veldslag.” 

 
Droëäcärya: Droëäcärya onderwees astra-çastra, de wetenschap van wapentuig, zowel aan 
de zonen van Päëòu als die van Dhåtaräñöra. Omdat hij was geboren uit een droëa, een 
houten waterpot, werd hij beroemd onder de naam Droëa. Net zoals hij een grote leraar was 
van astra-çastra, was hij eveneens deskundig in de kennis van Veda en Vedäìga 
(supplementaire delen van de Veda’s). Nadat hij de Mahärñi Paraçuräma tevreden had 
gesteld, leerde hij van hem de geheimen van dhanur-veda (de wetenschap van het 
boogschieten) en andere wetenschappen. Aangezien hij de zegening had verkregen dat hij 
kon sterven op een tijdstip naar eigen keuze, kon niemand hem doden. Nadat hij was 
beledigd door zijn jeugdvriend, Koning Drüpada van Päïcäla, ging Droëäcärya naar 
Hastinäpura om de kost te verdienen. Grootvader Bhéñma was onder de indruk van Droëa’s 
capaciteiten, en benoemde hem als de äcärya die Duryodhana, Yudhiñöhira en de andere 
prinsen moest trainen en onderrichten. Arjuna was zijn meest dierbare discipel. In de 
veldslag van Kurukñetra stelde Koning Duryodhana hem middels verfijnde overreding aan 
als opperbevelhebber van het Kaurava leger, en onderbevelhebber van Bhéñma. 

 

ÇLOKA 3 

i';Srka ik.Mqiq=k.kkekpk;Z egrha pewe~A 

O;w<ka æqiniq=s.k ro f'k";s.k /kherkû…û 
 

paçyaitäà päëòu-puträëäm / äcärya mahatéà camüm 
vyüòhäà drüpada-putreëa / tava çiñyeëa dhématä 

 



äcärya—O leraar; paçya—aanschouw; etäm—dit; mahatém—grote; camüm—leger; päëòu-
puträëäm—van de zonen van Päëòu (de Päëòava’s); vyüòhäm—opgesteld in een militaire 
falanx; tava dhématä—door uw intelligente; çiñyeëa—discipel; drüpada-putreëa—
Dhåñöadyumna, de zoon van Drüpada. 
 

O Äcärya! Zie toch dit grote leger van de Päëòava’s, opgesteld in een militaire 
falanx door uw intelligente discipel Dhåñöadyumna, zoon van Drüpada. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Met deze woorden suggereert Duryodhana, “Dhåñöadyumna, de zoon van Drüpada, is 
voorwaar uw discipel. Hij heeft slechts geboorte genomen om u te doden. Hoewel u dit wist, 
bleef u hem toch çikñä (militaire training) geven. Dit brengt met zekerheid uw afgestompte 
intelligentie aan het licht.” Hier heeft Duryodhana het woord dhématä, intelligent, gebruikt 
voor Dhåñöadyumna. Dit heeft een diepe betekenis. Duryodhana wil dat Droëäcärya zich 
realiseert dat, hoewel Dhåñöadyumna Droëäcärya’s vijand is, hij van Droëäcärya persoonlijk 
geleerd heeft hoe hij hem moet doden. Dus is hij erg intelligent. Enkel om de woede van zijn 
leraar op te wekken, merkt Duryodhana diplomatisch op, “Zie nu zijn grote intelligentie ten 
tijde van het aanwenden van de vruchten van zijn training.” 

 
Dhåñöadyumna: Drüpada, de Koning van Päïcäla, verrichtte een yajïa met het verlangen 
een zoon te krijgen die Droëäcärya zou doden. Uit het vuur van de yajïa kwam een jongen 
tevoorschijn die een harnas en wapens vasthield. Op hetzelfde moment voorspelde een stem 
uit de hemel dat deze zoon van Drüpada Droëa zou doden. De brähmaëa’s noemde deze 
heldhaftig uitziende jongen Dhåñöadyumna. Hij leerde de dhanur-veda van Droëäcärya, die 
uitermate welwillend was. Hoewel hij wist dat Dhåñöadyumna hem op een dag zou doden, 
trainde hij hem toch met grote inspanning in astra-çastra. Zo werd Äcärya Droëa gedood 
door zijn eigen discipel in de Mahäbhärata oorlog. 

 
ÇLOKA’S 4-6 

v=   Ókwjk   egs"oklk   HkhektqZulek   ;qf/kA 
;q;q/kkuks  fojkV'p  æqin'p     egkjFk%û†û 

 
/k`"Vdsrq'psfdrku% dkf'kjkt'p oh;Zoku~A 

iq#ftRdqfUrHkkst'p  ÓkSC;'p    ujiqÂo%û‡û 



 
;q/kkeU;q'p foØkUr mÙkekStk'p oh;Zoku~A 

lkSHkæks    ækSins;k'p    loZ   ,o   egkjFkk%ûˆû 
 

atra çürä maheñväsä / bhémärjuna-samä yudhi 
yuyudhäno viräöaç ca / drüpadaç ca mahä-rathaù 

dhåñtaketuç cekitänah / käçiräjaç ca véryavän 
purujit kuntibhojaç ca / çaibyaç ca nara-puìgavaù 

yudhämanyuç ca vikränta / uttamaujäç ca véryavän 
saubhadro draupadeyäç ca / sarva eva mahä-rathäù 

 
atra—(hier) aanwezig (zijn); çüräù—machtig; mahä-iñu-äsäù—grote boogschutters (let. 
grote pijlenwerpers); samäù—gelijkwaardig; yudhi—in de strijd; bhéma-arjuna—aan Bhéma 
en Arjuna; yuyudhänaù—Sätyaki; viräöaù—Viräöa; ca—en; mahä-rathaù—de grote 
strijdwagenstrijder; drüpadaù—Drüpada; ca—ook; dhåñöaketuù—Dhåñöaketu; cekitänaù—
Cekitäna; käçiräjaù—Käçiräja, de Koning van Käçi (Varaëasi); ca—en; çaibyaù—Çaibhya; 
ca—en; nara-puìgavaù—de beste onder de mannen; yudhämanyuù—Yudhämanyu; ca—en; 
vikräntaù—hij die de overwinning behaalt; uttamaujäù—Uttamaujä; ca—en; vérya-vén—
heldhaftige; saubhadraù—Abhimanyu, zoon van Subhadrä; draupadeyäù—de zonen van 
Draupadé; ca—en; sarve—al; eva—deze; mahä-rathäù—grote strijdwagenstrijders. 

 
In dit leger zijn grote boogschutters zoals Sätyaki, Koning Viräöa en de grote 

krijger Drüpada aanwezig, die gelijkwaardig zijn in de strijd aan Arjuna en Bhéma. 
Ook aanwezig zijn Dhåñöaketu en Cekitäna, de heldhaftige Käçiräja, Purujit, 
Kuntibhoja, de meest moedige Çaibya en andere edele mannen zoals de triomfantelijke 
Yudhämanyu, de krachtige Uttamaujä, Abhimanyu en ook Pratibindhya en de andere 
zonen van Draupadé. Zij zijn allemaal mahärathé’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord maheñväsäù betekent hier dat al deze grote krijgers sterke bogen bij zich 
dragen die niet door de vijand gebroken kunnen worden. Het woord yuyudhäna verwijst 
naar Sätyaki. Saubhadraù verwijst naar Abhimanyu, en Draupadeyäù duidt op de zonen 
van de vijf Päëòava’s geboren uit Draupadé, aangevoerd door Pratibindhya. De kenmerken 



van een mahärathé worden hier nu beschreven. Onder een groep van grote krijgers die 
deskundig zijn in astra-çastra, wordt iemand die in zijn eentje tegen tienduizend krijgers kan 
vechten een mahärathé genoemd. Iemand die in zijn eentje tegen een onbeperkt aantal 
krijgers kan vechten, staat bekend als een atirathé. Iemand die alleen maar tegen ππn 
persoon kan vechten staat bekend als een yoddhä, en iemand die hulp nodig heeft om een 
enkele tegenstander te verslaan wordt een ardharathé genoemd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Yuyudhäna: Yuyudhäna is andere naam voor de heldhaftige Sätyaki. Hij een zeer dierbare 
dienaar van Çré Kåñëa, uitermate moedig en een atirathé onder de opperbevelhebbers van 
het Yädava leger. Hij leerde de geheimen van astra-çastra van Arjuna. In de Mahäbhärata 
strijd vocht hij aan de zijde van de Päëòava’s. 

 
Viräöa: Viräöa was de vrome koning van het land van Matsya. De Päëòava’s brachten ππn 
jaar incognito door onder zijn bescherming. Zijn dochter Uttara trouwde later met 
Abhimanyu, de beroemde zoon van Arjuna. Viräöa werd samen met zijn zoons Uttara, Sveta 
en Çaìkha gedood in de Mahäbhärata oorlog. 

 
Drupada: Drupada was de zoon van Påñata, de koning van Päïcäla. Aangezien Mahäräja 
Påñata en Mahärñi Bharadväja, de vader van Droëäcärya, vrienden waren, waren Drupada 
en Droëäcärya in hun jeugdjaren ook vrienden van elkaar. Later, toen Drupada koning 
werd, benaderde Droëäcärya hem voor financiΩle hulp, maar Drupada beledigde hem. 
Droëäcärya vergat deze oneerbiedigheid niet. Toen Arjuna zijn opleiding in astra-çastra 
had voltooid, vroeg Droëäcärya Arjuna om Drupada te vangen en hem aan Droëa’s voeten 
te offeren als guru-dakñiëä. Arjuna volgde zijn bevel op. Droëäcärya nam het halve 
koninkrijk van Drupada in beslag en liet hem daarna vrij. Om deze belediging te wreken 
verrichtte Drupada een yajïa waarbij Draupadé en Dhåñöadyumna uit het vuur tevoorschijn 
kwamen. 

 
Cekitäna: Cekitäna was een Yädava in de dynastie van Våñëi. Hij was een erg ridderlijke 
mahärathé en was een van de opperbevelhebbers van het Päëòava leger. In de Mahäbhärata 
oorlog werd hij gedood door Duryodhana. 
 
Käçiräja: Käçiräja was de koning van Käçi. Hij was geboren uit een deel van de asura 
Dérghajihva. Een heldhaftige en onverschrokken held, vocht hij aan de kant van de 
Päëòava’s. 



 
Purujit en Kuntibhoja: Purujit en Kuntibhoja waren broers van Kunté, de moeder van de 
Päëòava’s, en waren dus de ooms van moederszijde van de Päëòava’s. In de Mahäbhärata 
oorlog werden zij gedood door Droëäcärya. 

 
Çaibya: Çaibya was de schoonvader van Mahäräja Yudhiñöhira. Zijn dochter Devikä was 
getrouwd met Yudhiñöhira Mahäräja. Hij staat bekend als nara-puìgava, de beste onder de 
mannen, en was erkend als een krachtige, heldhaftige krijger. 

 
Yudhämanyu en Uttamaujä: De moedige, krachtige bloedbroeders Yudhämanyu en 
Uttamaujä waren prinsen uit het Päïcäla koninkrijk. Aan het eind van de Mahäbhärata 
oorlog, werden zij gedood door Açvatthämä. 

 
Saubhadra: Subhadrä, de zus van Bhagavän Çré Kåñëa, was getrouwd met Arjuna. De 
heldhaftige Abhimanyu was geboren uit de schoot van Subhadrä, en daarom staat hij ook 
wel bekend als Saubhadra. Hij ontving training in astra-çastra van zijn vader, Arjuna, en 
van Çré Balaräma. Hij was een uitzonderlijk ridderlijke held en een mahärathé. Aan het eind 
van de Mahäbhärata oorlog was hij zestien jaar oud. In afwezigheid van Arjuna wist 
Abhimanyu in zijn eentje binnen te dringen in de cakra-vyüha, een speciale militaire 
formatie die door Droëäcärya was opgesteld. Gevangen in de vyüha werd hij op 
onrechtvaardige wijze gedood door de vereende inspanningen van zeven mahärathé’s, 
waaronder zich Droëa, Krpäcärya en Karëa bevonden. 

 
Draupadeya: Draupadé baarde een zoon van elke van de vijf Päëòava’s. Hun namen waren 
Pratibindhya, Sutasoma, Çrutakarmä, Satänéka en Çrutasena. Gezamenlijk stonden ze 
bekend als Draupadeya. Hun vaders waren respectievelijk Yudhiñöhira, Bhéma, Arjuna, 
Nakula en Sahadeva. Aan het eind van de Mahäbhärata oorlog vermoordde Açvatthämä 
deze vijf prinsen in de nacht terwijl ze sliepen, in zijn verlangen om zijn vriend Duryodhana 
tevreden te stellen. Behalve de namen van de krijgers die door Duryodhana genoemd 
werden, waren er nog vele andere mahärathé’s in het leger van de Päëòava’s. Duryodhana 
heeft naar hen allemaal verwezen door de woorden sarva eva te bezigen. 

 
ÇLOKA 7 

vLekdUrq fof'k"Vk ;s rkfékcks/k f}tksÙkeA 
uk;dk ee lSU;L; laKkFk± rku~ czohfe rsû‰û 



 
asmäkan tu viçiçöä ye / tän nibodha dvijottama 

näyakä mama sainyasya / saàjïärthaà tän bravémi te 
 
dvija-uttama—O beste der tweemaal geborenen; saàjïa-artham—voor uw informatie; 
nibodha—wees ingelicht; bravémi—vermeld ik; te—aan u; tän—de  namen; ye—die;  tu—
inderdaad; viçiñöäù—uitmuntende krijgers; (zijn) näyakäù—bevelhebbers; mama 
sainyasya—van de soldaten; asmäkam—van ons leger. 

 
O Dvija-uttama, beste der brähmaëa’s, voor uw informatie vermeld ik ook de 

namen van degenen die vooral getalenteerd zijn in de kunst van militaire strategie. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Hier betekent het woord nibodha ‘begrijp alstublieft’, en saàjïärtham betekent ‘voor uw 

exacte kennis’. 
 

ÇLOKA’S 8-9 

Hkoku~ Hkh"e'p d.kZ'p Ïi'p lfefr´t;%A 
v'oRFkkek     fod.kZ'p     lkSenfÙktZ;æFk%ûŠû 

 
vU;s  p  cgo%  Ókwjk  enFksZ  R;äthfork%A 

ukuk'kL=izgj.kk%      losZ       ;q¼fo'kkjnk%û‹û 
 

bhavän bhéñmaç ca karëaç ca / kåpaç ca samitiïjayaù 
açvatthämä vikarëaç ca / saumadattir jayadrathaù 

anye ca bahavaù çürä / mad-arthe tyakta-jévitäù 
nänä-çastra-praharaëäù / sarve yuddha-viçäradäù 

 
bhavän—uw goede zelf; bhéñmaù—Grootvader Bhéñma; ca—en; karëaù—Karëa; ca—en; 
kåpaù—Kåpäcärya; (zijn) samitiïjayaù—altijd zegevierend in de strijd; ca—en; 
açvatthämä—Açvatthämä; vikarëaù—Vikarëa; ca—ook; saumadattiù—Bhüriçravä, de zoon 
van Somadatta; jayadrathaù—de koning van Sindhu, Jayadratha; anye—naast degenen die 
hiervoor genoemd zijn: (zijn er) ca—ook; bahavaù—vele andere; çüräù—helden; tyakta-



jévitäù—gebonden aan een gelofte om hun leven op te geven; mat-arthe—in mijn naam; 
praharaëäù—uitgerust met; nänä—vele; çastra—wapens; sarve—allemaal; (zijn ze) yuddha-
viçäradäù—deskundig in oorlogsvoering. 

 
In mijn leger bevinden zich helden zoals uw goede zelf (Droëäcärya), Grootvader 

Bhéñma, Karëa, Kåpäcärya, die altijd zegevierend is in de strijd, Açvatthämä, Vikarëa, 
Bhüriçravä, de zoon van Somadatta, en Jayadratha, de Koning van Sindhu. Er zijn vele 
andere helden die bereid zijn hun levens te geven in mijn naam. Ze zijn allemaal 
uitgerust met allerlei soorten astra-çastra en zijn deskundig in oorlogsvoering. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Hier verwijst het woord somadattiù naar Bhüriçravä. Tyakta-jévitäù duidt op een persoon 

die vastberaden is om te doen wat er van hem verlangd wordt, nadat hij goed gerealiseerd 
heeft dat hij er zeer veel profijt van zal trekken, of hij het nu zal overleven of niet. In Gétä 
(11.33) zegt Bhagavän, “O Arjuna! Al deze personen zijn al door Mij gedood; je dient slechts 
een instrument te worden.” In overeenstemming met deze verklaring liet Sarasvaté-devé het 
woord tyakta-jévitäù uit de mond van Droëäcärya komen, wat er op wijst dat zijn leger al 
vernietigd was. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Kåpäcärya: Onder het nageslacht van Gautama bevond zich een åñi die Çaradvän heette. 
Eens, na het zien van de apsarä Jänapadé, viel zijn zaad spontaan op een stuk woudgras. Dit 
zaad splitste zich in twee delen, waaruit een jongen en een meisje werden geboren. Het 
meisje werd Kåpé genoemd en de jongen, Kåpa. Kåpa werd later vermaard als een grote 
krijger. Çaradvän åñi begiftigde Kåpa persoonlijk met deskundigheid in dhanur-veda en 
andere vaardigheden. Kåpa was bijzonder moedig en vroom. In de veldslag van Mahäbhärata 
vocht hij aan de kant van de Kaurava’s. Na de strijd stelde Mahäräja Yudhiñöhira hem aan 
om Prins Parékñit te op te leiden. 

 
Açvatthämä: Kåpé, de zus van Krpäcärya, was getrouwd met Droëäcärya. Uit haar schoot 
was Açvatthämä geboren, die een combinatie was van Heer Çiva, Yama, käma (begeerte) en 
krodha (woede). Hij leerde de çästra’s en astra-çastra (wetenschap van wapentuig) van zijn 
vader Droëäcärya. Hij aanvaardde ook de verantwoordelijkheid van het zijn van de laatste 
opperbevelhebber van de Kaurava’s in de veldslag van Mahäbhärata. Hij vermoordde de vijf 
zonen van Draupadé terwijl ze in diepe slaap waren, nadat hij ze had aangezien voor de vijf 



Päëòava’s. Uit wraak beledigde de Päëòava’s hem zwaar en verwijderden met geweld een 
juweel dat deel uitmaakte van zijn voorhoofd. Na deze belediging brandde hij van woede en 
trachtte de ongeboren Parékñit Mahäräja te doden, die de enige erfgenaam was van de 
Päëòava dynastie, door zijn brahmastra te richten op het kind in de schoot van Uttarä, de 
vrouw van Abhimanyu. Echter, Bhagavän Çré Kåñëa, die bhakta-vatsala is, ofwel toegenegen 
tot Zijn bhakta’s, riep Zijn sudarçana cakra op om Mahäräja Parékñit te beschermen in de 
schoot. 

 
Vikarëa: Vikarëa was een van de honderd zonen van Dhåtaräñöra. Hij werd door Bhémasena 
gedood in de Mahäbhärata oorlog. 

 
Somadatta: Somadatta was de zoon van Bähléka en de kleinzoon van Koning Pratéka van de 
Kuru dynastie. In de veldslag van Mahäbhärata werd hij gedood door Sätyaki. 

 
Bhüriçravä: Bhüriçrava was de zoon van Koning Somadatta uit de Candra-vaàça (Maan-
dynastie). Hij was een erg moedige en beroemde koning. In het conflict van Mahäbhärata 
werd hij gedood door Sätyaki. 

 
Çastra: Een wapen zoals een zwaard of sabel dat wordt gebruikt om anderen te doden in een 
man tegen man gevecht, wordt een çastra genoemd. 

 
Astra: Een wapen zoals een pijl die naar de vijand wordt geslingerd wordt een astra 
genoemd. 

 
ÇLOKA 10 

vi;kZIra rnLekda cya Hkh"ekfHkjf{kre~A 
i;kZIra fRonesrs"kka cya HkhekfHkjf{kre~ûƒŒû 

 
aparyäptaà tad asmäkaà / balaà bhéñmäbhirakñitam 
paryäptaà tv idam eteñäà / balaà bhémäbhirakñitam 

 
asmäkam—onze; tat balam—militaire kracht; abhirakñitam—goed beschermd; bhéñma—
door Grootvader Bhéñma; (is) aparyäptam—incompetent; tu—maar; idam—deze; balam—
kracht; eteñäm—van de Päëòava’s; abhirakñitam—goed beschermd; bhéma—door Bhéma; 
(is) paryäptaà—competent. 



 
Onze krijgsmacht, hoewel beschermd door Bhéñma, is ontoereikend. Aan de andere 

kant is het leger van de Päëòava’s, onder de zorgzame bescherming van Bhéma, 
volkomen bekwaam. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier betekent het woord aparyäptam ‘incompetent’ of ‘ontoereikend’. Dat wil zeggen, de 
Kaurava’s zijn onbekwaam en hebben niet voldoende kracht om met de Päëòava’s te 
vechten. Bhéñmäbhirakñitam betekent, “Hoewel ons leger goed beschermd wordt door 
Bhéñma, die is begiftigd met uitermate goede intelligentie en deskundig is in zowel çastra 
(wapentuig) als çästra (kennis), is de kracht van dit leger nog steeds niet toereikend omdat 
Bhéñma beide partijen gunstig gezind is.” Paryäptaà bhéma-bhirakñitam betekent, “Maar het 
leger van de Päëòava’s, hoewel beschermd door Bhéma, die minder deskundig is in çästra en 
çastra, is bekwaam om met ons te vechten.” Met deze verklaringen wordt kenbaar gemaakt 
dat Duryodhana zich erg ongerust voelt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Grootvader Bhéñma is een ongeΩvenaarde held. Hij ontving de zegen van zijn vader dat 

hij op een tijdstip naar eigen keuze kon sterven. Hij is onoverwinnelijk. Hoewel hij aan de 
kant van Duryodhana vecht, is hij de Päëòava’s zeer toegenegen en wil niet dat ze 
vernietigd worden. Omdat hij zich zorgen maakt over het welzijn van beide partijen, zal het 
leger dat door hem wordt aangevoerd niet in staat zijn om met deskundigheid te vechten in 
de veldslag. Bovendien kan Bhéñma zijn volledige bekwaamheid niet inzetten om tegen de 
Päëòava’s te vechten. Daarom wordt het leger dat door hem geleid wordt beschreven als 
aparyäpta, incompetent of ontoereikend. Aan de andere kant zal Bhéma, die niet zo’n grote 
held is als Bhéñma, zijn volledige bekwaamheid inzetten om de overwinning te behalen voor 
zijn partij. Aldus wordt het leger dat onder zijn leiding staat beschreven als paryäpta, 
competent of toereikend. 

 
ÇLOKA 11 

v;us"kq p losZ"kq ;FkkHkkxeofLFkrk%A 
Hkh"eesokfHkj{kUrq HkoUr% loZ ,o fgûƒƒû 

 



ayaneñu ca sarveñu / yathä-bhägam avasthitäù 
bhéñmam eväbhirakñantu / bhavantaù sarva eva hi 

 
eva—voorzeker; bhavantaù—jullie; sarve—allen; avasthétaù—geplaatst; (zijnde) yathä-
bhägam—op de toegewezen positie; ayaneñu—bij de toegangspunten; ca—en; bhéñmam—
ten opzichte van Grootvader Bhéñma; eva hi—zeker; sarveñu—allen; abhirakñantu—
beschermen in ieder opzicht. 

 
Daarom moeten jullie allemaal op jullie strategisch toegewezen posities bij de 

toegangspunten blijven en in elk opzicht bescherming bieden aan Grootvader Bhéñma. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Duryodhana zegt hier, “Daarom moeten jullie allemaal (Droëa en anderen) voorzichtig 

zijn.” Enkel om deze reden zegt hij tegen ze, “Verspreid je over alle toegangspunten van de 
falanx en verlaat jullie toegewezen plekken niet tijdens de veldslag. Op deze manier zal 
Bhéñma niet van achteren worden gedood terwijl er met de vijand wordt gevochten. Op dit 
moment houdt de kracht van Bhéñma ons in leven.” 

 
ÇLOKA 12 

rL; l´tu;u~ g"k± dq#o`¼% firkeg%A 
¥lgukna fou|ksPpS% 'kÌa n/ekS izrkioku~ûƒ„û 

 
tasya saïjanayan harñaà / kuru-våddhaù pitämahaù 

siàha-nädaà vinadyoccaiù / çaìkhaà dadhmau pratäpavän 
 
pitämahaù—de Grootvader (Bhéñma); pratäpa-vän—de moedige; kuru-våddhaù—oudere 
Kuru; dadhmau—blies; tasya—zijn; çaìkham—schelphoorn; vinadya—weerklinkend; 
uccaiù—erg luid; siàha-nädam—klinkend als de brul van een leeuw; harñam—vreugde; 
saïjanayan—schenkend (aan Duryodhana). 

 
Toen blies Grootvader Bhéñma, de moedige oudere van de Kuru dynastie, luid op 

zijn schelphoorn, wat klonk als de brul van een leeuw en het hart van Duryodhana in 
verrukking bracht. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Grootvader Bhéñma raakte erg vergenoegd om Duryodhana’s verheerlijking van hem te 

horen in aanwezigheid van Droëäcärya. De oudere Kuru Bhéñma blies op zijn schelphoorn 
en bracht een geluid voort als de brul van een leeuw om Duryodhana’s angst weg te nemen 
en hem op te vrolijken. 

 
ÇLOKA 13 

rr% 'kÌk'p Hks;Z'p i.kokudxkseq[kk%A 
lglSokH;gU;Ur l 'kCnLrqeqyks·Hkor~ûƒ…û 

 
tataù çaìkhäç ca bheryaç ca / paëavänaka-gomukhäù 

sahasaiväbhyahanyanta / sa çabdas tumulo’bhavat 
 
tataù—daarna; abhyah-anyanta—weerklonken; sahasä—plotseling; çaìkhäù—
schelphoorns; ca—en; bheryaù—pauken; ca—en; paëava-änaka—kleine trommels en 
mådaìga’s; gomukhäù—toeters en trompetten; eva—voorwaar; saù—dat; çabdaù—geluid; 
abhavat—was- tumulaù—tumultueus. 

 
Daarna weerklonken plotseling schelphoorns, pauken, kleine trommels, 

mådaìga’s, toeters, trompetten en verschillende andere instrumenten, wat een 
tumultueus, beangstigend geluid teweegbracht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Het doel van deze çloka die begint met het woord tataù, is simpelweg om kenbaar te 

maken dat beide partijen onmiddellijk daarna hun enthousiasme voor oorlog vertoonden. 
Hier verwijzen de woorden panaväù, änakäù en gomukhäù respectievelijk naar de kleine 
trommel, mådaìga en verschillende toeters en trompetten. 

 
ÇLOKA 14 

rr% 'osrSgZ;S;qZäs egfr L;Unus fLFkrkSA 

ek/ko% ik.Mo'pSo fnO;kS 'kÌkS izn/erq%ûƒ†û 

 



tataù çvetair hayair yukte / mahati syandane sthitau 
mädhavaù päëòavaç caiva / divyau çaìkhau pradadhmatuù 

 
tataù—daarna; pradadhmatuù—bliezen; mädhavaù—Çré Kåñëa; ca—en; eva—zeker; 
päëòavaù—Arjuna; sthitau—zich bevindend; mahati—op een grote; syandane—
strijdwagen; yukte—voorgespannen; çvetaiù—met witte; hayaiù—paarden; divyau—
goddelijke; çaìkhau—schelphoorns. 

 
Toen bliezen Çré Kåñëa en Arjuna, geposteerd op een grote strijdwagen 

voortgetrokken door witte paarden, op hun goddelijke schelphoorns. 
 

ÇLOKA 15 

ik´ptU;a â"khds'kks nsonÙka /ku´t;%A 
ikS.Mªa n/ekS egk'kÌaa HkhedekZ o`dksnj%ûƒ‡û 

 

päïcajanyaà håñékeço / devadattaà dhanaïjayaù 
pauëòraà dadhmau mahä-çaìkhaà / bhéma-karmä våkodaraù 

 
håñéka-éçaù—Håñékeça (Çré Kåñëa, de meester van de zintuigen); dadhmau—blies; 
päïcajanyam—de schelphoorn genaamd Päïcajanya; dhanaïjayaù—Arjuna; (blies) 
devadattam—de schelphoorn genaamd Devadatta; våka-udaraù—Bhémasena; bhéma-
karmä—de uitvoerder van Herculische taken; (blies) mahä-çaìkham—de grote 
schelphoorn; pauëòram—genaamd Pauëòra. 
 

Håñékeça Çré Kåñëa blies op Zijn schelphoorn die bekend staat als Päïcajanya; 
Dhanaïjaya blies op zijn schelphoorn die bekend staat als Devadatta; en Bhéma, de 
uitvoerder van Herculische taken, blies op zijn grote schelphoorn die bekend staat als 
Pauëòra. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

 
Päïcajanya: Nadat Hij zijn opleiding in de äçrama van Zijn guru had voltooid, verzocht Çré 
Kåñëa Zijn guru en diens vrouw om wat guru-dakñiëä te aanvaarden. Als hun guru-dakñiëä 



vroegen ze om het de terugkeer van hun zoon, levend en wel, die was verdronken in de 
oceaan. Nadat Hij informatie had ingewonnen bij Varuëa, de gezaghebbende godheid van 
de oceaan, ontdekte Çré Kåñëa dat de zoon van Zijn guru was opgeslokt door een 
oceaanbewonende asura genaamd Päïcajanya. Echter, nadat Hij de asura had gedood, vond 
Çré Kåñëa de jongen niet terug in zijn maag. Vandaar uit ging Çré Kåñëa naar Mahäkälapuré, 
bracht Zijn guru’s zoon terug en schonk de jongen aan Zijn guru als guru-dakñiëä. 
Aangezien Çré Kåñëa het uitwendig deel (de schelp) van het lichaam van de asura 
Päïcajanya als Zijn schelphoorn heeft aanvaard, staat het bekend als Päïcajanya. 

 
ÇLOKA 16 

vuUrfot;a jktk dqUrhiq=ks ;qf/kf"Bj%A 
udqy%      lgnso'p   lq?kks"kef.kiq"idkSûƒ̂ û 

 

anantavijayaà räjä / kunté-putro yudhiñöhiraù 
nakulaù sahadevaç ca / sughoña-maëipuñpakau 

 
räjä—de koning; yudhiñöhiraù—Yudhiñöhira; kunté-putraù—de zoon van Kunté; (blies) 
ananta-vijayam—de schelphoorn genaamd Anantavijaya (dit betekent onbegrensde 
overwinning); nakulaù—Nakula; ca—en; sahadevaù—Sahadeva; (blies) sughoña-
maëipuñpakau—de schelphoorns genaamd Sughoña en Maëipuñpaka. 

 
Mahäräja Yudhiñöhira, de zoon van Kunté, blies op de schelphoorn genaamd 

Anantavijaya; Nakula blies op de Sughoña schelphoorn en Sahadeva blies op de 
schelphoorn die bekend staat als Maëipuñpaka. 

 
ÇLOKA’S 17-18 

dk';'p ijes"okl% f'k[k.Mh p egkjFk%A 
/k`"V|qEuks     fojkV'p     lkR;fd'pkijkftr%ûƒ‰û 

 
æqinks     ækSins;k'p     loZ'k%      i`fFkohirsA 
lkSHkæ'p egkckgq% 'kÌkUn/eq% i`FkDi`Fkd~ûƒŠû 

 



käçyaç ca parameñväsaù / çikhaëòé ca mahä-rathaù 
dhåñöadyumno viräöaç ca / sätyakiç cäparäjitaù 

drüpado draupadeyäç ca / sarvaçaù påthivé-pate 
saubhadraç ca mahä-bähuù / çaìkhän dadhmuù påthak påthak 

 
påthivé-pate—O heer van de aarde; parama-iñu-äsaù—de uitmuntende gebruiker van pijlen; 
käçyaù—de koning van Käçé; ca—en; çikhaëòé—Çikhaëòé; mahä-rathaù—de grote 
strijdwagenvechter; ca—ook; dhåñöadyumnaù—Dhåñöadyumna; viräöaù—Viräöa; ca—en; 
aparäjitaù—de onoverwinnelijke; sätyakiù—Sätyaki; ca—en; drüpadaù—Drüpada; ca—en; 
draupadeyäù—de zonen van Draupadé; ca—ook; mahä-bähuù—sterk gearmde; 
saubhadraù—Abhémanyu, de zoon van Subhadrä; dadhmuù—bliezen; påthak påthak—
respectieve; çaìkhän—schelphoorns; sarvaçaù—van alle kanten. 
 

O Koning van de aarde, Dhåtaräñöra! Die grote boogschutter, de koning van Käçé, 
de mahärathé Sikhaëòé, Dhåñöadyumna, Viräöa-räja, de onoverwinnelijke Sätyaki, 
Koning Drüpada, de zonen van Draupadé, en Abhémanyu, de zoon van Subhadrä, 
lieten toen hun schelphoorns van alle kanten weerklinken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Päïcajanya en anderen zijn de namen van de schelphoorns die Çré Kåñëa en 
verschillende krijgers op het slagveld toebehoren. Aparäjitaù betekent iemand die door 
niemand verslagen kan worden, of iemand die met een boog getooid gaat. 

 

ÇLOKA 19 

l ?kks"kks /kkrZjk"Vªk.kka ân;kfu O;nkj;r~A 
uHk'p i`fFkoha pSo rqeqyks·H;uqukn;u~ûƒ‹û 

 

sa ghoño dhärtaräñöräëäà / hådayäni vyadärayat 
nabhaç ca påthivéï caiva / tumulo ‘bhyanunädayan 

 
abhi-anunädayan—echoΩnd; påthivém—op de aarde; ca—en ook; nabhaù—in de hemel; 
sah—dat; tumulaù—tumultueuze; ghoñaù—geluid; eva—voorwaar; vyadärayat—
verbrijzelde; hådayäni—de harten; dhärtaräñöräëäm—van Dhåtaräñöra’s zonen. 



 
EchoΩnd tussen hemel en aarde, verbrijzelde het tumultueuze geluid van deze 

schelphoorns de harten van de zonen van Dhåtaräñöra. 
 

ÇLOKA 20 

vFk O;ofLFkrkUǹ"V~ok /kkrZjk"Vªku~ dfi/ot%A 
izo`Ùks 'kL=lEikrs  /kuq#|E;  ik.Mo%A 

â"khds'ka  rnk  okD;fenekg  eghirsû„Œû 
 

atha vyavasthitän dåñöva / dhärtaräñörän kapi-dhvajaù 
pravåtte çastra-sampäte / dhanur udyamya päëòavaù 

håñékeçaà tadä väkyam / idam äha mahé-pate 
 

mahé-pate—O heer van de aarde; atha—daarop; dåñöva—aanschouwend; dhärtaräñörän—de 
zonen van Dhåtaräñöra; vyavasthitän—gepositioneerd; kapi-dhvajaù—(Arjuna) wiens vlag 
was gemarkeerd met Kapi (Hanumän); päëòavaù—Arjuna, de zoon van Päëòu; udyamya—
pakte; (zijn) dhanuù—boog; pravåtte—terwijl op het punt staand te beginnen; çastra-
sampäte—met het afvuren van zijn pijlen; tadä—toen; äha—sprak; (hij) idam—deze; 
väkyam—woorden; håñékeçam—tot Çré Kåñëa, de meester der zintuigen. 
 

O Koning, nadat hij uw zonen in militaire formatie zag staan, hief Arjuna zijn 
boog op en bereidde zich voor om zijn pijlen af te vuren. Toen sprak hij de volgende 
woorden tot Çré Håñékeça. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Kapi-dhvaja: Kapi-dhvaja is een naam voor Arjuna die de aanwezigheid van de 
machtige Hanumän op de vlag van zijn strijdwagen aanduidt. Arjuna was erg trots op zijn 
vaardigheid in het boogschieten. Eens wandelde hij aan de oever van een rivier terwijl hij 
zijn Gäëòéva boog bij zich droeg. Daar zag hij een oude aap. Terwijl hij zijn eerbetuigingen 
bracht vroeg Arjuna, “Wie bent u?” 

De aap antwoordde zeer beleefd, “Ik ben Hanumän, dienaar van Çré Räma.” 
Arjuna vroeg toen, “Bent u de dienaar van dezelfde Räma die, niet in staat zijnde een 

brug van pijlen te maken over de oceaan, apen in dienst nam om een brug van stenen te 



bouwen? Alleen daarna kon zijn leger de oceaan oversteken. Als ik er rond die tijd was 
geweest zou ik zo’n sterke pijlenbrug hebben gebouwd dat het hele leger met gemak over had 
kunnen steken.” 

Hanumän antwoordde zeer beleefd, “Maar uw brug zou nog niet eens het gewicht van 
zelfs het zwakste aapje in Çré Räma’s leger hebben doorstaan.” 

Arjuna zei, “Ik ga een brug van pijlen maken over deze rivier en u mag die oversteken 
met een last zo zwaar als u maar kunt dragen.” 

Toen expandeerde Hanumän zich tot een reusachtige gedaante en sprong richting het 
Himalaya gebergte. Hij keerde terug met zware stenen vastgebonden aan elk van de haren 
op zijn lichaam. Zodra hij een stap op de brug zette begon deze te beven, maar brak 
verbazingwekkend genoeg niet. Arjuna beefde van angst. Hij herinnerde zich zijn 
aanbiddenswaardige Godheid Çré Kåñëa en bad, “O Heer! De eer van de Päëòava’s is in Uw 
handen.” 

Toen Hanumän met zijn volle gewicht op de brug ging staan, was hij met stomheid 
geslagen toen hij merkte dat deze niet brak. Als de brug niet zou breken, zou het een kwestie 
van grote schande voor hem betekenen. In zijn hart herinnerde Hanumän zich zijn 
aanbiddenswaardige Godheid, Çré Rämacandra. Ondertussen viel zijn blik op het water 
onder de brug, waar hij stromen bloed zag vloeien. Hanumän sprong onmiddellijk van de 
brug af en keek onder de brug. “Oh! Wat is dit? Mijn aanbiddenswaardige Heer, Çré 
Rämacandra, is persoonlijk de brug van scherpe pijlen met Zijn rug aan het ondersteunen!” 
Hij viel direct neer aan de lotusvoeten van Çré Rämacandra. 

Op hetzelfde moment zag Arjuna de Heer niet als Çré Räma maar als Çré Kåñëa. 
Hanumän en Arjuna lieten allebei hun hoofden uit schaamte zakken voor hun 
aanbiddenswaardige Heer, die zei, “Er is geen verschil tussen deze twee gedaantes van Mij. 
Ik, Kåñëa, in de gedaante van Çré Räma, ben gekomen om de grenzen van moraliteit en juist 
dharmika gedrag (maryädä) in te stellen, en in deze gedaante van lélä-puruñottama Kåñëa 
ben ik akhila rasämåta mürti, de verpersoonlijking van de nectar van alle rasa’s. Vanaf 
vandaag zouden jullie, die beiden Mijn dienaars zijn, vrienden moeten worden Bij een 
veldslag in de nabije toekomst zal de machtige Hanumän, geplaatst op de vlag van Arjuna’s 
strijdwagen, hem in alle opzichten bescherming bieden.” 

Om deze reden versierde Hanumän de vlag van Arjuna’s strijdwagen in de slag van 
Mahäbhärata. Arjuna verkreeg zo de naam Kapi-dhvaja, ofwel iemand die een aap op zijn 
vlag heeft. 

 

ÇLOKA’S 21-23 



vtqZu mokpµ 
lsu;ks#Hk;kseZ/;s jFka LFkki; es·P;qrû„ƒû 

 

;konsrkfékjh{ks·ga ;ks¼qdkekuofLFkrku~A 
dSeZ;k lg ;ks¼O;efLeu~ j.kleq|esû„„û 

 

;ksRL;ekukuos{ks·ga ; ,rs·= lekxrk%A 
/kkrZjk"VªL; nqcqZ¼s;qZ¼s fiz;fpdh"kZo%û„…û 

 
arjuna uväca 

senayor ubhayor madhye / rathaà sthäpaya me ‘cyuta 

yävad etän nirékñe ‘haà / yoddhu-kämän avasthitän 
kair mayä saha yoddhavyam / asmin raëa-samudyame 

yotsyamänän avekñe ‘haà / ya ete ‘tra samägatäù 
dhärtaräñörasya durbuddher / yuddhe priya-cikérñavaù 

 
arjunaù uväca—Arjuna zei; acyuta—O Onfeilbare; sthäpaya—zet alstublieft; me—mijn; 
ratham—strijdwagen; madhye—te midden; ubhayoù—van de twee; senayoù—legers; 
aham—ik; nirékñe—wens onder de loep te nemen; yävat—zoveel als (ze zijn); etän—al deze; 
avasthitän—in slagorde opgesteld op het slagveld; yoddhu-kämän—verlangend naar strijd; 
kaiù—met welke strijders; saha—samen; mayä—met mij; yoddhavyam—er een gevecht zou 
moeten zijn; asmin—in deze; samudyame—zware; raëa—strijd; aham avekñe—ik wens te 
zien; yotsyamänän—degenen die verlangen te vechten; ete—degenen; ye—die; cikérñavaù—
verlangen; priya—welzijn; yuddhe—in het gevecht; durbuddheù—voor de boosaardige; 
dhärtaräñörasya—zoon van Dhåtaräñöra; atra—hier; samägatäù—verzameld. 
 

Arjuna zei: O Onfeilbare! Zet alstublieft mijn strijdwagen tussen de twee legers 
in, zodat ik kan zien wie er allemaal verlangen te vechten in deze veldslag. Ik wil al 
die krijgers zien, degenen die de boosaardige zoon van Dhåtaräñöra het beste 
toewensen, die zich hier verzameld hebben. 

 
ÇLOKA’S 24-25 



l´t; mokpµ 
,oeqäks    â"khds'kks    xqMkds'ksu    HkkjrA 

lsu;ks#Hk;kseZ/;s    LFkkif;Rok     jFkksÙkee~û„†û 
 

Hkh"eæks.kizeq[kr%     losZ"kka     p    eghf{krke~A 
mokp ikFk i';Srku~ leosrku~ dq:fufrû„‡û 

 
saïjaya uväca 

evam ukto håñékeço / guòäkeçena bhärata 
senayor ubhayor madhye / sthäpayitvä rathottamam 

bhéñma-droëa-pramukhataù / sarveñäà ca mahékñitäm 
uväca pärtha paçyaitän / samavetän kurün iti 

 
saïjayaù uväca—Saïjaya zei; bhärata—O telg van Bhärata; håñékeçaù—Çré Kåñëa; evam—
zo; uktaù—toegesproken; guòäkeçena—door de overwinnaar van slaap (Arjuna); 
sthäpayitvä—plaatsend; ratha-uttamam—goddelijke strijdwagen; madhye—in het midden; 
ubhayoù—van de twee; senayoù—legers; ca—ook; pramukhataù—in het bijzijn; sarveñäm—
van alle; mahé-kñitäm—koningen van de aarde; (aangevoerd door) bhéñma—Grootvader 
Bhéñma; droëa—Droëäcärya; uväca—zei hij; pärtha—O zoon van Påthä (Arjuna); paçya—
aanschouw; iti—aldus; etän—deze; samavetän—verzamelde; kurün—Kuru’s. 
 

Saïjaya zei: O Bhärata, nadat hij zo was toegesproken door Guòäkeça (Arjuna), 
reed Håñékeça de voortreffelijke strijdwagen naar het midden tussen de beide legers in 
het bijzijn van alle koningen en vooraanstaande persoonlijkheden zoals, Bhéñma, 
Droëa en anderen. Daarna zei Hij: O Pärtha, zie toch dit gezelschap van Kuru’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Håñékeçaù betekent ‘de heerser van alle zintuigen’. Hoewel Kåñëa Håñékeça is, raakte Hij 
door alleen het spraakvermogen van Arjuna al bedwongen. Aho! Bhagavän wordt alleen 
bedwongen door prema. Guòäkeçä bestaat uit twee woorden, guòä en akeçä. Guòä refereert 
aan guòa, erg zoete, ongeraffineerde suiker. Net zoals guòä alle zoetheid vertoont, vertoont 
akeçä de zoete smaak van de rasa van hun genegenheid. Akeçä verwijst naar de guëa-
avatära’s: Viñëu, Brahmä en Maheça. ‘A’ duidt op Viñëu, ‘ka’ op Brahmä en ‘iça’ duidt op 
Maheça (Çiva). Hoe kunnen deze delen, of guëa-avatära’s, hun aiçvarya (superioriteit van 



weelde) kenbaar maken ten overstaan van een persoon wiens opdracht uit prema werd 
uitgevoerd door Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa, het kroonjuweel van alle avatära’s? In plaats 
daarvan beschouwen ze hun levens als geslaagd door het zoete gemoed van hun genegenheid 
kenbaar te maken aan Arjuna, die daarom als Guòäkeçä (iemand die de zoete genegenheid 
van de drie guëa-avatära’s ontvangt) bekend staat. Voorwaar, Bhagavän Mahaviñëu, 
Paravyoma-nätha (Heer van de transcendentale hemel), gaf eens aan Arjuna toe, “Ik bracht 
de zoons van de brähmaëa alleen hier uit het verlangen om zowel jou als Kåñëa te zien.” 
(Çrémad-Bhägavatam 10.89.58) 

Guòäkä betekent ook ‘slaap’, en iemand die zijn slaap onder controle heeft wordt 
Guòäkeçä genoemd. Het is niet verrassend dat dezelfde Arjuna door wiens prema zelfs 
Kåñëa, de heerser van mäyä, werd bedwongen, slechts een doodgewone functie van mäyä 
genaamd slaap heeft bedwongen. Dit is zijn verborgen betekenis. 

Bhéñma-droëa-pramukhataù betekent ‘ten overstaan van Bhéñma en Droëa’ en sarveñäà 
mahékñitäm betekent ‘ook ten overstaan van alle andere koningen.’ 

 
ÇLOKA 26 

r=ki';fRLFkrku~ ikFkZ% fir¤uFk firkegku~A  
vkpk;kZUekrqykUHkzkr¤u~   iq=kUikS=kUl[khaLrFkkA 

'o'kqjku~   lqân'pSo    lsu;ks#Hk;ksjfiû„̂ û 
 

taträpaçyat sthitän pärthaù / pitèn atha pitämahän 
äcäryän mätulän bhrätèn / puträn pauträn sakhéàs tathä 

çvaçurän suhådaç caiva / senayor ubhayor api 
 

atha—daarna; tatra—daar; api—zelfs; ubhayoù—tussen de twee; senayoù—legers; pärthaù—
Arjuna, zoon van Påthä (Kunté); apaçyat—zag; sthitän—opgesteld; pitèn—ooms van 
vaderszijde; pitämahän—grootvaders; äcäryän—leraren; mätulän—ooms van moederszijde; 
bhrätèn—neven; puträn—zonen; pauträn—kleinzonen; sakhén—vrienden; tatha—ook; 
çvaçurän—schoonvaders; ca—en; eva—zeker; suhådaù—welgezinde personen. 
 

Daar, te midden van beide legers, zag Arjuna zijn ooms van vaderszijde, 
grootvaders, leraren, ooms van moederszijde, boezemvrienden, neven, kleinzonen, 
vrienden, schoonvaders, zonen en welgezinde personen. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Arjuna zag de zonen en kleinzonen van Duryodhana en vele anderen. 
 

ÇLOKA 27 

rku~ leh{; l dkSUrs;% lokZu~ cU/kwuofLFkrku~A 
Ïi;k  ij;kfo"Vks fo"khnfékneczohr~û„‰û 

 
tän samékñya sa kaunteyaù / sarvän bandhün avasthitän 

kåpayä parayäviñöo / viñédann idam abravét 
 

samékñya—na het zien; (van) sarvän—al; tän—deze; bandhän—familieleden en vrienden; 
avasthitän—dichtbij staand; saù—hij; kaunteyaù—Arjuna, de zoon van Kunté; viñédan—
treurend; äviñöaù—overmand; parayä—door grote; kåpayä—door mededogen; abravét—
sprak; idam—aldus. 
 

Toen hij al zijn vrienden en familieleden zo dichtbij hem zag staan op het slagveld, 
sprak de treurende Kaunteya, overweldigd door mededogen voor ze, als volgt. 
 

ÇLOKA 28 

vtqZu mokpµ 
n`"V~oseku~ Lotuku~ Ï".k ;q;qRlwu~ leofLFkrku~A 

lhnfUr   ee   xk=kf.k   eq[ka   p   ifj'kq";frû„Šû 
 

arjuna uväca 
dåñövemäm svajanän kåñëa / yuyutsün samavasthitän 

sédanti mama gäträëi / mukhaï ca pariçuñyati 
 

arjunaù uväca—Arjuna zei; kåñëa—O Kåñëa; dåñövä—na het zien; (van) imäm—al deze; 
sva-janän—aanverwanten; (hier) samavasthitän—verzameld; yuyutsün—verlangend naar 
strijd; sédanti—verslappen; mama—mijn; gäträëi—ledematen; ca—en; (mijn) mukham—
mond; pariçuñyati—droogt uit. 
 



Arjuna zei: O Kåñëa, nu ik hier al mijn samengekomen aanverwanten zie met een 
verlangen om te vechten, voel ik mijn ledematen verslappen en mijn mond droog 
worden. 

 
ÇLOKA 29 

osiFkq'p    'kjhjs    es    jkseg"kZ'p    tk;rsA 
xk.Mhoa òalrs gLrkr~ RoDpSo ifjnársû„‹û 

 
vepathuç ca çarére me / roma-harñaç ca jäyate 

gäëòévaà sraàsate hastät / tvak caiva paridahyate 
 
jäyate—er is; vepathuù—trilling; me çarére—in mijn lichaam; ca—en; roma-harñaù—haren 
staan overeind; ca—en; gäëòévam—mijn boog genaamd Gäëòiva; sraàsate—glipt; hastät—
uit de hand; ca—ook; eva—zeker; (mijn) tvak—huid; paridahyate—brandt. 
 

Mijn lichaam trilt en mijn haren staan recht overeind. Mijn Gäëòiva boog glipt uit 
mijn handen en mijn huid brandt. 

 
ÇLOKA 30 

u p 'kDuksE;oLFkkrqa Hkzerho p es eu%A 
fufeÙkkfu  p  i';kfe  foijhrkfu   ds'koû…Œû 

 

na ca çaknomy avasthätuà / bhramatéva ca me manaù 
nimittäni ca paçyämi / viparétäni keçava 

 
keçava—O Keçava; na çaknomi—ik ben niet in staat; avasthätum—om staande te blijven; 
ca—en; me—mijn; manaù—geest; iva—lijkt; bhramati—te duizelen; ca—en; paçyämi—ik 
zie; ca—ook; viparétäni—ongunstige; nimittäni—voortekens. 
 

O Keçava, ik ben niet in staat te blijven staan. Mijn geest lijkt te wankelen en ik 
bespeur slechts ongunstige voortekens. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
“Ik woon hier met het doel (nimitta) om rijkdom te vergaren.” Net zoals in deze 

verklaring het woord nimitta op doel duidt, duidt het woord nimitta in deze çloka ook op 
doel. Arjuna zegt: “Daarna zal, ondanks het winnen van de veldslag, het verkrijgen van het 
koninkrijk ons geen vreugde brengen. Integendeel, het zal een bron van ellende en zorgen 
zijn.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Keçava: Hier onthult de bhakta Arjuna de gevoelens binnenin zijn hart door Bhagavän met 
Keçava aan te spreken. “Ondanks dat U vooraanstaande asura’s zoals Keçi en anderen hebt 
gedood, onderhoudt U altijd Uw bhakta’s. Verwijder alstublieft op dezelfde wijze het 
verdriet en zinsbegoocheling uit mijn hart en onderhoud Mij.” 

Çrémad-Bhägavatam geeft een nadere, vertrouwelijke uitleg van het woord Keçava, die 
alleen voor rasika-vaiñëava’s is. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft uitgelegd dat 
het woord Keçava het volgende betekent: keçän vayate saàskärotéti. “Omdat Hij het haar 
van Zijn geliefde in model brengt, wordt Kåñëa Keçava genoemd.” 

 
ÇLOKA 31 

u    p     Js;ks·uqi';kfe     gRok    LotuekgosA 
u dkÀs fot;a Ï".k u p jkT;a lq[kkfu pû…ƒû 

 
na ca çreyo ‘nupaçyämi / hatvä svajanam ähave 

na käìkñe vijayaà kåñëa / na ca räjyaà sukhäni ca 
 
kåñëa—O Kåñna; ca—ook; na anupaçyämi—ik zie niet; çreyaù—gunstigheid; hatvä—door te 
doden; (mijn) sva-janam—eigen familieleden; ähave—in de strijd; na—noch; käìkñe—
verlang ik; vijayam—overwinning; na—noch; ca—ook; räjyam—koninkrijk; ca—ook; 
sukhäni—genoegen. 
 

O Kåñëa, ik zie niet hoe er iets voorspoedigs kan voortkomen uit het doden van 
mijn eigen familieleden in de strijd. Noch verlang ik naar de overwinning, het daaruit 
voortvloeiende koninkrijk, of zelfs geluk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Çreyo na paçyäméti betekent ‘ik zie helemaal niets voorspoedigs’. De sannyäsé’s die 
perfectie in yoga hebben bereikt en de krijgers die in het gevecht gedood worden, bereiken 
allebei de hemelse zonneplaneet. Deze verklaring doet voorkomen alsof iemand de in een 
gevecht gedood wordt voorspoed verwerft, maar dat iemand die doodt niet zo’n sukåti 
(vroom resultaat) ontvangt. Men kan dit betwisten door te zeggen dat iemand die doodt en 
zegevierend is in de strijd zeker zowel faam als de heerschappij over een koninkrijk zal 
ontvangen, daarom is het bevorderlijk voor Arjuna om te vechten. Als antwoord hierop 
zegt Arjuna: na käìkñe. “Dit verlang ik niet.” 

 
ÇLOKA’S 32-34 

¥d uks jkT;su xksfoUn ¥d HkksxSthZforsu okA 
;s"kkeFkZs dkfÀra uks jkT;a Hkksxk% lq[kkfu pû…„û 

 
rbes·ofLFkrk  ;q¼s  izk.kkaLR;DRok   /kukfu   pA 

vkpk;kZ%   firj%   iq=kLrFkSop   firkegk%û……û 
 

ekrqyk% 'o'kqjk% ikS=k% ';kyk% lEcfU/kuLrFkkA 
,rkék    gUrqfePNkfe    ?urks·fi    e/kqlwnuû…†û 

 
kià no räjyena govinda / kià bhogair jévitena vä 

yeñäm arthe käìkñitaà no / räjyaà bhogäù sukhäni ca 

ta ime ‘vasthitä yuddhe / präëäàs tyaktvä dhanäni ca 
äcäryaù pitaraù puträs / tathaiva ca pitämahäù 

mätuläù çvaçuräù pauträù / çyäläù sambandinas tathä 
etän na hantum icchämi / ghnato ‘pi madhusüdana 

 
govinda—O Govinda; kià—welk nut; (heeft het) naù—voor ons; räjyena—om een 
koninkrijk (te hebben); kià—welk nut; (heeft het) bhogaiù—om vreugde (te ervaren); vä—
of zelfs; jévitena—door leven te hebben; te—zij; yeñäm—in wiens; arthe—belang; räjyaà—
koninkrijk; bhogäù—genot; sukhäni—alle vreugde; käìkñitam—worden verlangd; naù—
door ons; ca—ook; ime—zij; äcäryaù—leraren; pitaraù—vaders; puträù—zonen; tathä—ook; 
eva—zeker; ca—ook; pitämahäù—grootvaders; mätuläù—ooms van moederszijde; 



çvaçuräù—schoonvaders; pauträù—kleinzonen; çyäläù—schoonbroers; sambandhinaù—
familieleden; avasthitäù—hier aanwezig; tyaktvä—opgeven; präëän—levens; ca—en; 
tathä—ook; dhanäni—rijkdom; yuddhe—in oorlogsvoering; madhusüdana—O doder van de 
asura Madhu; api—zelfs; (als ik) ghnataù—gedood; (word) na icchämi—ik wens niet; etän—
deze mensen; hantum—te doden. 
 

O Govinda! Wat hebben we aan een koninkrijk, genot of zelfs het leven zelf, 
wanneer degenen voor wie we dat verlangen; leraren, ooms, zonen, grootvaders, ooms 
van moederszijde, schoonvaders, kleinzoons, schoonbroers en andere familieleden, 
allemaal voor ons staan in slagorde, bereidwillig om hun levens en rijkdom op te 
offeren? O Madhusüdana, daarom wil ik ze, zelfs als ze mij van het leven beroven, nog 
steeds niet doden. 

 
ÇLOKA 35 

vfi =SyksD;jkT;L; gsrks% fda uq eghÏrsA 
fugR; /kkrZjk"Vªku~ u% dk izhfr% L;kTtuknZuû…‡û 

 
api trailokya-räjyasya / hetoù kin nu mahé-kåte 

nihatya dhärtaräñörän naù / kä prétiù syäj janärdana 
 
janärdana—O Janärdana; nihatya—door te doden; dhärtaräñörän—de zonen van 
Dhåtaräñöra; api—zelfs; hetoù—in het belang van: räjyasya—het koninkrijk; trai-lokya—
van de drie werelden; kim nu—wat te zeggen van; mahé-kåte—de aarde; kä—welke; prétiù—
genoegdoening; syät—zal er zijn; naù—voor ons. 
 

O Janärdana, welke voldoening zullen wij, om maar te zwijgen over deze aarde, 
zelfs aan heerschappij over de drie werelden ontlenen, door de zonen van Dhåtaräñöra 
te doden? 

 
ÇLOKA 36 



ikiesokJ;snLeku~      gRoSrkukrrkf;u%A 
rLekékkgkZ   o;a  gUrqa   /kkrZjk"Vªku~   lckU/koku~A 

Lotua fg dFka gRok lqf[ku% L;ke ek/koû…̂ û 
 

päpam eväçrsayed asmän / hatvaitän ätatäyinaù 
tasmän närhä vayaà hantuà / dhärtaräñöran sa-bändhavän 

svajanaà hi kathaà hatvä / sukhinaù syäma mädhava 
 

mädhava—O Mädhava; päpam—zonde; eva—zeker; äçrayet—zal kleven; asmän—aan ons; 
hatvä—door te doden; etän—deze; ätatäyinaù—agressors; tasmät—daarom; (is het) na—
niet; arhäù—passend; vayam—voor ons; hantum—om te doden; dhärtaräñörän—de zonen 
van Dhåtaräñöra; sa-bändhavän—samen met familieleden; hi—voorwaar; katham—hoe; 
sukhinaù—blij; syäma—zullen wij zijn; hatvä—door te doden; sva-janaà—onze verwanten. 
 

O Mädhava, we zullen ons slechts zonde op de hals halen door al deze agressors te 
doden. Daarom is het niet juist om Duryodhana en al onze andere familieleden te 
doden. Hoe zouden we gelukkig kunnen worden door onze verwanten te doden? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens çruti zijn er zes soorten agressors (ätatäyé): (1) zij die een huis in brand zetten, 
(2) zij die gif toedienen, (3) zij die met dodelijke wapens aanvallen, (4) zij die iemands 
rijkdom stelen, (5) zij die iemands land usurperen en (6) zij die iemands vrouw ontvoeren. 
Arjuna werpt tegen, “Als U zegt, ‘O Bhärata, direct na het zien van deze zes soorten 
agressors dient men ze zonder overweging te doden, want volgens de çästra is zulke doding 
juist en zal men geen zonde oplopen’, dan zou ik als antwoord zeggen ‘dat door degenen die 
zich hier verzameld hebben te doden, wij ons voorzeker zonde op de hals zullen halen’.” 

Er schuilt een reden achter Arjuna’s logica. Volgens artha-çästra, de wetenschap van 
economie, is het correct om een agressor te doden. De richtlijnen van artha-çästra zijn 
echter minder belangrijk dan die dharma-çästra. Zoals Yajïavalkya Åñi heeft gezegd, “Weet 
dat dharma-çästra superieur is aan artha-çästra.” Daarom zei Arjuna, “Volgens dharma-
çästra zullen we, door äcärya’s te doden, zeker zonde opdoen. Niet alleen dat, maar we zullen 
er ook nog niet eens enig werelds plezier aan ontlenen.” Om deze reden gebruikt Arjuna 
uitdrukkingen zoals sva-janam. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Volgens småti-çästra doet men geen zonde op door zes soorten agressors te doden. Maar 

met de verklaring van çruti: mäà hiàsät sarva bhütäni, wordt het bevel om geen enkel 
levend wezen te doden vastgesteld. Wanneer er ook maar een tegenstrijdigheid lijkt te zijn 
tussen çruti en småti, worden de verklaringen van çruti als superieur aanvaard. Dit is het 
voorschrift van de çästra’s. Op dezelfde manier dient het pad van dharma-çästra in 
vergelijking met artha-çästra als superieur te worden beschouwd. In navolging van deze 
logica vindt Arjuna dat hoewel de zoons van Dhåtaräñöra de agressors zijn, men toch zonde 
zal opdoen door ze doden. 

Hier zien we ook een ander bijzonder kenmerk in het karakter van Arjuna. Aan het 
eind van de slag van Mahäbhärata bond Arjuna Açvatthämä vast zoals men een dier zou 
vastbinden en bracht hem naar de voeten van Draupadé voor de overtreding van het doden 
van de zonen van de Päëòava’s. Op dat moment huilde Draupadé. Omdat ze grootmoedig en 
ruimdenkend was, zei ze dat Açvatthämä, de zoon van hun guru, vergeven diende te worden. 
Bhéma, aan de andere kant, zei dat hij onmiddellijk gedood moest worden. Arjuna, die voor 
een dilemma stond, keek naar Kåñëa, die zei, “Een brähmaëa verdient, zelfs als hij van zijn 
status is gevallen, nog geen doodstraf. Aan de andere kant moet iemand die komt om een 
dodelijke aanval te maken met wapens zeker gedood worden.” Kåñëa’s innerlijke bedoeling 
begrijpend, sneed Arjuna het haar af van die ongekwalificeerde brähmaëa Açvatthämä, 
verwijderde met bruut geweld de edelsteen uit zijn voorhoofd en verdreef hem uit het kamp. 
Het innerlijke sentiment van Arjuna is dat wat de situatie ook maar mag zijn, niemand 
gelukkig kan zijn door zich met zonde in te laten. Zo iemand kan niet eens werelds geluk 
ontvangen, laat staan transcendentaal genoegen. Het aanhangen van de Veda’s, småti, 
sadäcära (de geboden van vroom gedrag) en zelftevredenheid zijn de vier symptomen van 
dharma. Vechten tegen diens verwanten is een activiteit die in strijd is met zowel de Veda’s 
als sadäcära, en brengt gevoelens van berouw met zich mee. 

 
ÇLOKA’S 37-38 

;|I;srs     u   i';fUr   yksHkksigrpsrl%A 
dqy{k;Ïra  nks"ka   fe=æksgs   p   ikrde~û…‰û 

 
dFka u Ks;eLekfHk% ikiknLekféko£Ùkrqe~A 

dqy{k;Ïra      nks"ka      izi';fÚtZuknZuû…Šû 
 



yadyapy ete na paçyanti / lobhopahata-cetasaù 
kula-kñaya-kåtaà doñaà / mitra-drohe ca pätakam 

kathaà na jïeyam asmäbhiù / päpäd asmän nivarttitum 
kula-kñaya-kåtaà doñaà / prapaçyadbhir janärdana 

 
janärdana—O Janärdana; yady api—hoewel; ete—zij; cetasaù—wiens harten; upahata—
geteisterd worden; lobha—door hebzucht; doñam—de fout; kåtam—opgedaan; kula-kñaya—
door de vernietiging van de dynastie; na paçyanti—niet zien; ca—en; pätakam—de zonde; 
mitra-drohe—in het verraad aan vrienden; katham—waarom; asmäbhiù—wij; 
prapaçyadbhiù—die kunnen zien; doñam—de misdaad; kåtam—in het verrichten van; kula-
kñaya—de vernietiging van de dynastie;  na jïeyam—dienen niet te overwegen; 
nivarttitum—te stoppen; asmät päpät— met deze zonde. 
 

O Janärdana, de intelligentie van Duryodhana en anderen is verdorven geraakt 
door hebzucht om het koninkrijk te verkrijgen. Zodoende zijn ze niet in staat om zich 
een voorstelling te maken van de wetteloosheid die ontstaat uit de vernietiging van de 
dynastie, of de zonde die men opdoet door hun vrienden te verraden. Maar waarom 
moeten wij, die zulke kennis wel hebben, ons inlaten met zulke ongepaste handelingen 
als deze? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna vraagt, “Aho! Waarom gaan wij nog steeds door met deze strijd?” Om zijn eigen 
vraag te beantwoorden spreekt hij deze çloka die begint met de woorden yady apy. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna overweegt dat er in deze strijd leraren zijn zoals Droëäcärya en Krpäcärya, ooms 
van moederszijde zoals Çalya en Çakuni, ouderen onder de familie zoals Bhéñma, de zonen 
van Dhåtaräñöra en familieleden en verwanten zoals Jayadratha. Çästra verbiedt het om zich 
tegen zulke personen te keren: åtvik-purohitäcärya-mätulätithi-samçréteù / bäla-våddhäturair 
vaidya-jïäti-sambandhi-bändhavaiù. “Men dient geen ruzie te maken met iemand die een 
yajïa verricht, een familiepriester, een leraar, oom van moederszijde, een gast, zij die 
afhankelijk zijn, jonge kinderen, oudere personen en familieleden.” 

“Maar ik moet vechten met precies deze personen.” Zo uitte Arjuna zijn onwilligheid 
om te vechten met zijn eigen verwanten, die nu voor hem stonden. “Maar waarom zijn zij 



allemaal zo vastberaden met ons te vechten?” Dit overwegend concludeert Arjuna dat zij 
bevangen zijn geraakt door hun bekrompen, ego¡stische belangen en zo hun vermogen 
hebben verloren om onderscheid te maken tussen wat bevorderlijk is en wat niet 
bevorderlijk is, tussen dharma en adharma. Dientengevolge zijn ze vergeten welke zondige 
reacties men opdoet door diens eigen dynastie te vernietigen. “Wij hebben geen ego¡stische 
motieven, dus waarom zouden wij ons moeten inlaten met zo’n afschuwelijke en zondige 
daad?” 

 
Zo eindigt de särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

door Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Eerste Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
ÇLOKA 39 

dqy{k;s iz.k';fUr dqy/kekZ% lukruk%A 
/keZs u"Vs dqya ÏRLue/keksZ·fHkHkoR;qrû…‹û 

 
kula-kñaye praëaçyanti / kula-dharmäù sanätanäù 

dharma nañöe kulaà kåtsnam / adharmo ‘bhibhavaty uta 
 
kula-kñaye—wanneer een dynastie wordt vernietigd; praëaçyanti—vergaan; sanätanäù—de 
zeer oude; kula-dharmäù—religieuze tradities van de familie; (en wanneer) dharme—
deugdzaamheid; nañöe—verloren; (gaat) abhibhavati—overweldigt; adharmaù—zonde; 
kåtsnam—de hele; kulam—familie; uta—ook. 
 

Wanneer een dynastie wordt vernietigd, worden de stokoude dharmika tradities 
van de familie, die worden overgeleverd door die dynastie, ook vernietigd. Met de 
destructie van dharma raakt de gehele dynastie bevangen door adharma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Sanätanäù verwijst naar die principes die zijn overgeleverd door de dynastie uit een ver 
verleden. 

 
ÇLOKA 40 



v/kekZfHkHkokr~ Ï".k iznq";fUr dqyfL=;%A 
L=h"kq    nq"Vklq   ok".ksZ;   tk;rs   o.kZlÁj%û†Œû 

 
adharmäbhibhavät kåñëa / praduñyanti kula-striyaù 

stréñu duñöasu värñëeya / jäyate varëa-saìkaraù 
 

kåñëa—o Kåñëa; (wanneer) adharma—ongodsdienstigheid; abhibhavät—overheersend is 
geworden; kula-striyaù—vrouwen van de familie; praduñyanti—verdorven zijn; värñëeya—
O afstammeling van Våñëi; stréñu—wanneer de vrouwelijkheid; duñöäsu—zo verdorven is; 
varëa-saìkaraù—vermengd of onzuiver nageslacht; jäyate—wordt geboren. 

 
O Kåñëa, wanneer een dynastie bevangen raakt door adharma, raken de vrouwen 

van die dynastie ontaard. O afstammeling van Våñëi, wanneer vrouwen ontaard en 
onkuis worden, wordt er varëa-saìkaraù (ongewenst nageslacht) geboren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is adharma dat er voor zorgt dat ze zich met onkuise activiteiten inlaten. 
 

ÇLOKA 41 

lÁjks ujdk;So dqy?ukuka dqyL; pA 
irfUr firjks ás"kka yqIrfi.MksndfØ;k%û†ƒû 

 
saìkaro narakäyaiva / kula-ghnänäà kulasya ca 
patanti pitaro hy eñäà / lupta-piëòodaka-kriyäù 

 
saìkaraù—zulke ongewenste kinderen; narakäya—leiden tot hels leven; kulasya—voor de 
dynastie; eva—voorwaar; eñäm-kul-ghnänäm—voor degenen die de vernietigers van de 
dynastie zijn; ca—ook; hi—wat heet; pitaraù—de voorouders; (aangezien) piëòa-udaka-
kriyäù—hun offerandes van voedsel en water; lupta—worden prijsgegeven; patanti—komen 
ook ten val. 
 



Zulk ongewenst nageslacht dringt zeker helse omstandigheden op aan zowel de 
familie als aan de vernietigers van de dynastie. Wat heet, hun voorvaders, verstoken 
van offerandes van geheiligd voedsel en water, moeten ook hetzelfde lot ondergaan. 

 
ÇLOKA 42 

nks"kSjsrS%     dqy?ukuka     o.kZlÁjdkjdS%A 
mRlk|Urs tkfr/kekZ% dqy/kekZ'p 'kk'ork%û†„û 

 
doñair etaiù kula-ghnänäà / varëa-saìkara-kärakaiù 
utsädyante jäti-dharmäù / kula-dharmäç ca çäçvatäù 

 
etaiù doñaiù—door deze fouten; kula-ghnänäm—van de vernietigers van de familie; varëa-
saìkaräù—onzuiver nageslacht; kärakaiù—veroorzakend; jäti-dharmäù—de dharmika 
activiteit volgens geboorte; ca—en; çäçvataù—de eeuwige; kula-dharmäù—familietraditie; 
utsädyante—raakt in vergetelheid. 
 

Door de kwade daden van deze vernietigers van de dynastie raakt de leer van 
dharma in overeenstemming met tijdloze familietraditie in vergetelheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Utsädyante betekent ‘zij raken verloren’. 

 
ÇLOKA 43 

mRlékdqy/kekZ.kka euq";k.kka tuknZuA 
ujds fu;ra oklks HkorhR;uq'kqJqeû†…û 

 
utsanna-kula-dharmäëäà / manuñyäëäà janärdana 

narake niyataà väso / bhavatéty anuçuçruma 
 
utsanna—verstoken van; kula-dharmäëäm—degenen die de familietradities hebben; 
manuñyäëäm—van zulke mannen; janärdana—O Janärdana; narake—in de hel; niyatam—



altijd; väsaù—verblijven; bhavati—worden; iti—zo; anususruma—heb ik van autoriteiten 
gehoord. 
 

O Janärdana, ik heb gehoord dat degenen die hun dharma van hun dynastie 
afschaffen voor onbeperkte tijd zullen lijden in de hel. 

 
ÇLOKA 44 

vgks cr egRikia drq± O;oflrk o;e~A 
;ækT;lq[kyksHksu     gUrqa    Lotueq|rk%û††û 

 
aho bata mahat-päpaà / karttuà vyavasitä vayam 

yad räjya-sukha-lobhena / hantuà svajanam udyatäù 
 

aho—ach; bata—hoe betreurenswaardig; vayam—wij; vyavasitäù—vastberaden zijnde; 
karttum—te doen; mahat—grote; päpam—zonde; yat räjya-sukha-lobhena—vanwege 
hebzucht naar koninklijk geluk; udyatäù—zijn bereid; hantum—te doden; sva-janam—onze 
eigen bloedverwanten. 

 
Ach! Hoe betreurenswaardig is het dat we vastberaden zijn om ons in te laten met 

deze grote zonde. Gedreven door hebzucht voor koninklijk geluk, zijn we bereidt om 
onze eigen familieleden te doden. 

 
ÇLOKA 45 

;fn  ekeizrhdkje'kL=a      'kL=ik.k;%A 
/kkrZjk"Vªk j.ks gU;qLrUes {kserja Hkosr~û†‡û 

 
yadi mäm apratékäram / açastraà çastra-päëayaù 

dhärtaräñöra raëe hanyus / tan me kñemataraà bhavet 
 

yadi—als; çastra-päëayaù—degenen met wapens in hun handen; dhärtaräñöraù—de zonen 
van Dhåtaräñöra; mam—mij; hanyuù—zouden doden; apratékäram—niet verweren of in de 



tegenaanval gaan; açastram—ongewapend; raëe—op het slagveld; tat—dat; bhavet—zou 
zijn; kñematram—meer bevorderlijk; me—voor mij. 
 

Zelfs als de volledig bewapende zonen van Dhåtaräñöra mij ongewapend en zonder 
verweer op het slagveld zouden doden, zou dat nog meer bevorderlijk voor me zijn.  

 
ÇLOKA 46 

l´t; mokp 
,oeqDRoktZqu% la[;s jFkksiLFk mikfo'kr~A 

fol`T; l'kja pkia 'kksdlafoXuekul%û†ˆû 
 

saïjaya uväca 
evam uktvärjunaù saìkhye / rathopastha upäviçat 
visåjya sa-çaraà cäpaà / çoka-saàvigna-mänasaù 

 
saïjayaù uväca—Saïjaya zei; evam uktvä—zo gesproken te hebben; saìkhye—te midden 
van het slagveld; arjunaù—Arjuna; mänasaù—zijn geest; saàvigna—van streek; çoka—door 
verdriet; ratha-upasthaù—staand op de strijdwagen; upäviçat—ging zitten; cäpam—zijn 
boog; sa-çaram—samen met zijn pijlenkoker en pijlen; visåjya—aan de kant werpend. 
 

Saïjaya zei: Nadat hij deze woorden midden op het slagveld had gesproken, gooide 
Arjuna, zijn geest afgeleid door verdriet, zijn boog en pijlen aan de kant en ging op de 
strijdwagen zitten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Saìkhye betekent ‘in de veldslag’ en rathopasthe betekent ‘op de strijdwagen’. 
 

Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëi Öékä, 
door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Eerste Hoofdstuk 

van Çrémad Bhagavad-gétä, welke plezier schenkt aan de bhakta’s 
en wordt aanvaard door alle heilige personen. 
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ÇLOKA 1 

l´t; mokp 
ra rFkk Ïi;kfo"VeJqiw.kkZdqys{k.ke~A 

fo"khnUrfena   okD;eqokp     e/kqlwnu%ûƒû 
 

saïjaya uväca 
taà tathä kåpayäviñöam / açru-pürëäkulekñaëam 
viñédantam idaà väkyam / uväca madhusüdanaù 

 
saïjaya uväca—Saïjaya zei; madhusüdanaù—Çré Madhusüdana; uväca—sprak; tathä—
aldus; idam—deze; väkyam—woorden; tam—tot hem (Arjuna); viñédantam—de treurende; 
äviñöam—overstelpt; kåpayä—met mededogen; (en wiens) äkula—rusteloze; ékñaëam—
ogen; açru-pürëa—vol tranen (waren). 
 



Saïjaya zei: Çré Madhusüdana sprak aldus deze woorden tot de treurende Arjuna, 
die door mededogen was overmand en wiens rusteloze ogen vol tranen waren. 

 
ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
dqrLRok d'eyfena fo"kes leqifLFkre~A 

vuk;Ztq"VeLoX;Zedh£ÙkdjetZqu        û„û 
 

çré bhagavän uväca 
kutas tvä kaçmalam idaà / viñame samupasthitam 
anärya-juñöam asvargyam / akértti-karam arjuna 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; arjuna—O Arjuna; kutaù—waarvandaan; (is) 
idaà—deze; kaçmalam—begoocheling; samupasthitam—gekomen; tvä—tot jou; viñame—in 
deze vijandige omstandigheden; (het wordt) juñöam—bedreven; anärya—door de non-
AriΩrs; (het is) karam—de oorzaak van; akértti—beruchtheid; (het) asvargyam—leidt niet 
naar Svarga. 
 

Çré Bhagavän zei: O Arjuna, wat is de oorzaak van jouw zinsbegoocheling op dit 
cruciale moment? Dit is helemaal niet gepast voor een AriΩr. Het zal noch je reputatie 
verbeteren noch zal het je naar Svarga leiden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In dit Tweede Hoofdstuk kenschetst Bhagavän Çré Kåñëacandra de symptomen van 
bevrijde personen. Hij verwijdert het duister dat door verdriet en begoocheling wordt 
veroorzaakt door onderscheid te maken tussen materie en geest (het zelf). 

Kaçmalam betekent ‘begoocheling’, viñame betekent ‘op dit cruciale moment’ of ‘op het 
keerpunt van de strijd’, kutaù betekent ‘wat is de oorzaak?’ En upasthitam betekent ‘het 
heeft beschutting genomen in jou’. Het woord anärya-juñöam houdt in dat deze actie niet 
gewaardeerd zou worden door nobele of respectabele personen, en asvargyam akérti-karam 
betekend dat deze actie niet bevorderlijk is voor het verkrijgen van zowel werelds als 
transcendentaal geluk. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Het deed Dhåtaräñöra goed om te weten dat zelfs voordat de strijd begonnen was, er 
plotseling een religieus gevoel (dharma-pravåtti) binnenin het hart van Arjuna was 
opgewekt. Arjuna uitte zijn weerzin tegen het aangaan van de strijd door zich aan het 
principe van geweldloosheid te houden, en dit als de allerhoogste dharma (ahimñä paramo 
dharmaù) te beschouwen. Dhåtaräñöra beraadde zich als volgt: “Het zou gunstig zijn voor ons 
als deze veldslag niet plaats vindt, omdat mijn zonen dan de blijvende heersers van het 
koninkrijk zouden kunnen worden, zonder enig obstakel.” Hij vroeg echter toch naar wat er 
daarna gebeurde. 

Saïjaya, die was begiftigd met voortreffelijke intelligentie, kon Dhåtaräñöra’s innerlijke 
beweegreden begrijpen; aldus bespeurde hij op deskundige wijze de gevolgtrekking, en 
drukte de hoop van de blinde koning de kop in. Hij zei, “Zelfs nadat Hij Arjuna in zo’n 
toestand zag, heeft Bhagavän Çré Krishna hem nog niet aan zijn lot over gelaten. Sterker 
nog, Hij zal dezelfde natuurlijke neiging in het hart van Arjuna laten doordringen waarmee 
Hij Madhu en andere asura’s heeft vernietigd. Via Arjuna zal Hij voor de dood van al uw 
zonen zorgen. Koester daarom geen hoop op het verkrijgen van het koninkrijk zonder een 
gevecht aan te gaan.” 

Saïjaya ging door met het beschrijven van de verklaringen van Çré Kåñëa aan 
Dhåtaräñöra. “Vechten is de sva-dharma (voorgeschreven plicht) van kñatriya’s. Waarom sta 
je nu, de tijd om te vechten is aangebroken, afwijzend tegenover je sva-dharma? Het 
verliezen van interesse in deze dharma-yuddha (rechtvaardige strijd) is ongunstig voor enige 
hogere bereiking (anärya-juñöa) die je mokña, Svarga en faam zal geven. Zo’n verlies van 
interesse vernietigt reputatie en geluk in deze materiΩle wereld (akérti-kara).” 

 

ÇLOKA 3 

DySC;a ekLe xe% ikFkZ uSrÙo¸;qii|rsA 
{kqæa    ân;nkScZY;a    R;DRoksfÙk"B   ijUriû…û 

 
klaibyaà mä sma gamaù pärtha 

naitat tvayy upapadyate 
kñudraà hådaya-daurbalyaà 

tyaktvottiñöha parantapa 
 

pärtha—O Pärtha; mä sma gamaù—doe niet aan; klaibyaà—lafheid; etat—dit; (is) na—
niet; upapadyate—passend; tvayi—bij jou; tyaktvä—opgeven; kñudram—onbeduidende; 



daurbalyam—zwakte; hådaya—van hart; parantapa—O gesel van de vijand; utthiñöa—sta 
op. 
 

O Pärtha, buig niet voor zulke lafheid; het past niet bij je. Laat deze nietige 
zwakte van hart achter je, O Parantapa, en sta op om te vechten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier betekent het woord klaibyam ‘onwaardigheid’ of ‘onvermogen in de vorm van 
lafheid’. Kåñëa zegt, “O Pärtha, ondanks dat je de zoon van Påthä bent, gedraag jij je als een 
lafaard.” Om deze reden gebruikt Çré Bhagavän de woorden: mä sma gamaù. “Wees geen 
lafaard.” Hij zegt, “Zulke schijnbare lafheid past bij een minderwaardige kñatriya. Maar jij 
bent Mijn vriend. Daarom past het op geen enkele manier bij jou.” Arjuna kan zeggen, “O 
Kåñëa, twijfel niet aan mijn gebrek aan moed. Ik ben gemotiveerd om te vechten. Begrijp 
alstublieft dat mijn beslissing vanuit een dharmika standpunt een teken is van 
onderscheiding, om respect te tonen aan mijn guru’s zoals Bhéñma en Droëa; en het is een 
symptoom van mijn mededogen voor de zonen van Dhåtaräñöra, die zwak zijn en op het punt 
staan te sterven aan wonden veroorzaakt door mijn wapens.” Kåñëa antwoord, “Mijn 
antwoord hierop is kñudram; dit is geen onderscheiding of mededogen, maar geweeklaag en 
begoocheling. Beiden onthullen de zwakte van je geest. Daarom, O Parantapa, zie af van 
deze zwakte van hart en sta op en vecht.” Para verwijst naar vijanden en tapa naar de daad 
van het kastijden van deze vijanden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän zei, “Voor kñatriya’s die moedig zijn en zich in hun sva-dharma bevinden, 

is het niet gepast of glorieus om laf te zijn in de strijd. Omdat je ontsproten bent uit Påthä 
van het deel van Devaräja Indra, ben je net zo geniaal en krachtig als hij is. Daarnaast ben 
je erg invloedrijk, aangezien ik mahä-maheçvara ben, de Allerhoogste Bestuurder, en jij 
Mijn vriend bent; het betaamt je daarom niet om laf te zijn. Als je beweert dat zulk gedrag 
geen lafheid is maar wijsheid en mededogen, dan is Mijn antwoord dat dit niet waar is. Dit 
is geen wijsheid en mededogen; het is smart en begoocheling ontstaan uit zwakte van geest. 
Wijsheid en mededogen leiden niet tot verwarring en begoocheling. Na je vorige verklaring 
na ca çaknomy avasthätuà bhramatéva ca me manaù (Gétä 1.30), is het duidelijk dat je geest 
aan het wankelen is.” 

Het is gepast om hier te vermelden dat, nadat hij tevredengesteld was door de dienst 
van Kunté, de wijze Durväsä haar een zegen gaf in de vorm van een mantra waarmee ze elke 
devatä kon oproepen om voor haar te verschijnen en haar verlangens te vervullen. Op last 



van Mahäräja Päëòu, reciteerde Kunté die mantra om Dharma (Yamaräja), Väyu en Indra 
te roepen. Als gevolg daarvan werden respectievelijk Yudhiñöhira, Bhéma en Arjuna 
geboren. Via de tweelingen Açviné Kumära’s, gaf Päëòu’s tweede vrouw, Mädré, geboorte 
aan Nakula en Sahadeva. 

 

ÇLOKA 4 

vtqZu mokp 
dFka Hkh"eega la[;s æks.ka p e/kqlwnuA 

b"kqfHk%  izfr;ksRL;kfe      iwtkgkZofjlwnuû†û 
 

arjuna uväca 
kathaà bhéñmam ahaà saìkhye / droëaï ca madhusüdana 

éñubhiù pratiyotsyämi / püjärhäv arisüdana 
 

arjunaù uväca—Arjuna zei; madhusüdana—O Madhusüdana; arisüdana—O doder van de 
vijanden; kathaà—hoe?; ahaà pratiyotsyämi—zal ik in de tegenaanval gaan; iñubhiù—met 
pijlen; saìkhye—in gevecht; bhéñmam—Grootvader Bhéñma; ca—en; droëam—Droëäcärya; 
püjä-arhäu—die het waard zijn door mij aanbeden te worden. 
 

Arjuna zei: O Madhusüdana! O Arisüdana, doder van vijanden! Hoe kan ik met 
pijlen in de strijd vechten tegen Grootvader Bhéñma en Droëäcärya, die mijn 
aanbiddenswaardige meerderen zijn? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Om de vraag waarom hij niet vecht te beantwoorden, beweert Arjuna dat, volgens 
dharma-çästra, het schenden van de eer van een aanbiddenswaardige persoonlijkheid 
ongunstige gevolgen met zich meebrengt. “Daarom zal ik niet vechten.” Om deze daad te 
ondersteunen, spreekt hij deze çloka, beginnende met katham. Als Kåñëa zegt, “Bhéñma en 
Droëa vechten tegen je, dus hoe kun je niet terugvechten?”, dan kan Arjuna antwoorden, 
“Omdat ik ze als püjä-arhau zie, aanbidbaar. Daarom is het juist dat ik niet met ze vecht. Is 
het gepast voor mij om met scherpe pijlen die personen te doorboren aan wiens voeten ik 
met devotie bloemen hoor te offeren? Nee, het is niet juist.” 

Door Çré Kåñëa aan te spreken als Madhusüdana, legt Arjuna deze logica voor: “O beste 
vriend, Jij hebt ook vijanden gedood in de strijd, maar Je hebt niet Je guru, Sändépani Muni, 



gedood, noch je familieleden, de Yadu’s. O Jij die bekend staat als Madhusüdana (doder van 
Madhu), zijn Madhu’s (vijanden) Yadu’s (Jouw familieleden)? Nee, dit is niet zo. Madhu was 
Je vijand (ari), daarom heb ik Je aangesproken als Arisüdana, de doder van vijanden.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sändépani Muni was een beroemde wijze die tot de Kaçyapa dynastie behoorde, en in de 

stad Avanti woonde, het huidige Ujjain. 
Terwijl Ze hun mensachtige spel en vermaak opvoerden om zo een voorbeeld te geven 

voor anderen, aanvaardden jagad-guru Çré Kåñëa en Baladeva hem als Hun çikñä-guru. 
Terwijl Ze in zijn äçrama woonden, voerden Ze het vermaak uit van het leren van de 
vierenzestig kunsten in vierenzestig dagen. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in 
zijn Dig-darçiné commentaar op Çrémad-Bhägavatam, aangegeven dat Sändépani Muni een 
Çaiviet was, een volgeling van Heer Çiva. Waarom aanvaardden Kåñëa en Baladeva hem dan 
als Hun guru? Als antwoord op deze vraag schrijft Viçvanätha Cakravarté Öhäkura dat, als 
Ze een Vaiñëava guru hadden aanvaard, hij Çré Kåñëa onmiddellijk zou hebben herkend als 
Svayaà Bhagavän, en dat het spel van leren niet zou hebben plaatsgevonden. Daarom 
gingen deze twee broers met opzet naar de Çaiviet Sändépani Muni, zoon van de vermaarde 
Yogamäyä-Paurëamäsi van Vraja. De beroemde vrienden van Kåñëa, Madhumaìgala en 
Nändémukhé, zijn de zoon en dochter van Sändépani Muni. 

 

ÇLOKA 5 

xq:ugRok fg egkuqHkkoku~  
Js;ks Hkksäqa HkS{;eihg yksdsA 
gRokFkZdkekaLrq xq:fugSo  

Hkq´th; Hkksxku~ #fèkjizfnXèkku~û‡û 
 

gurün ahatvä hi mahänubhävän 
çreyo bhoktuà bhaikñyam apéha loke 
hatvärtha-kämäàs tu gurün ihaiva 

bhuïjéya bhogän rudhira-pradigdhän 
 

hi—zeker; (is het) çreyah—beter; bhoktum—om in mijn levensonderhoud te voorzien; iha 
loke—in deze wereld; bhaikñyam—door te bedelen; ahatvä—door niet te doden; mahä-
anubhävän—grote persoonlijkheden; (die mijn) gurün—guru’s; (zijn) api—ook al; artha-



kämän—gemotiveerd door rijkdom; (zijn ze) eva—zeker; gurün—superieuren; tu—maar; 
hatvä—door te doden; iha—in deze wereld; bhuïjéya—moet men genieten; (van) bhogän—
zintuiglijk genot; pradigdhän—besmet; rudhira—met bloed. 
 

Het zou beter zijn mijn leven te onderhouden in deze wereld door te bedelen dan 
door deze grote persoonlijkheden, die mijn guru’s zijn, te doden. Ook al zijn ze 
gemotiveerd door materieel winstbejag, ze blijven toch mijn superieuren. Enig werelds 
genot dat ik zou kunnen bereiken nadat ik ze gedood heb, zou zeker besmeurd zijn met 
hun bloed. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zegt tegen Kåñëa, “Als Je vraagt hoe ik in mijn levensonderhoud zal voorzien als 
ik er niet naar verlang het koninkrijk te aanvaarden, dan is mijn antwoord dat het beter is 
om voedsel te eten dat verkregen is door te bedelen, een handeling die verwerpelijk is voor 
kñatriya’s, dan dat ik mijn guru’s dood. Hoewel ik voor zo’n daad onteerd zal worden, zal ik 
geen ongunstigheid over me heen krijgen. Het is niet gepast om mijn guru’s te verlaten 
enkel omdat ze de trotse en adharmika Duryodhana volgen, die niet in staat is onderscheid 
te maken tussen wat juist is en wat niet juist is. Als Je zegt dat het wordt aangeraden in 
dharma-çästra (Mahäbhärata Udyoga Parva) om de guru af te wijzen als hij trots is, niet in 
staat is om onderscheid te maken tussen goede en slechte daden en zich inlaat met 
afschuwelijke activiteiten, dan is mijn antwoord, mahänubhävän, ‘Met welke mogelijkheid 
kunnen deze tekortkomingen zich voordoen in zulke persoonlijkheden zoals Bhéñma en 
Droëa, die lust, tijd enzovoorts hebben overwonnen?’ Men kan dan tegenspreken: hoewel 
een man een dienaar is van rijkdom, is rijkdom de dienaar van niemand. Dit wordt 
bevestigd door Bhéñma’s verklaring aan Yudhiñöhira Mahäräja: ‘O Mahäräja, het is waar dat 
ik gebonden ben door de rijkdom van de Kaurava’s.’ Dus, als Je zegt dat zijn reputatie als een 
mahänubhävän (grote persoonlijkheid) al is vernietigd door het woord artha-kämé (iemand 
die naar rijkdom verlangt), dan moet ik antwoorden. ‘Ja, dat is waar.’ Toch, als ik hem dood 
zal ik slechts verdriet voelen. Om die reden gebruik ik het woord artha-kämän (verlangend 
naar rijkdom). Hoe kan ik van de objecten van de zintuigen genieten als ik al de op rijkdom 
beluste Kaurava’s dood, wanneer zulke zinsobjecten besmet zullen zijn met hun bloed? Met 
andere woorden, ondanks hun hebzucht naar rijkdom zullen zij altijd mijn guru’s zijn. Ik zal 
een verrader worden door hun te doden, en wat voor genot er dan ook maar verkregen 
wordt, zal vermengd zijn met zondige daden.” 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Alsof hij onachtzaam was aan Kåñëa’s woorden, beweerde Arjuna andermaal, omdat hij 

was overmand door smart en begoocheling, “Ik vind het uitermate ongunstig en zondig om 
mijn guru’s, Droëäcärya, Krpäcärya en mijn meest aanbiddenswaardige Grootvader Bhéñma, 
die hier voor mij staan in deze veldslag, enkel ter wille van dit onbeduidende materiΩle 
koninkrijk te doden, om maar niet te spreken van mijn eigen familieleden en verwanten. 
Het uitzicht op een plaats op de hogere planeten gaat volledig verloren voor iemand die 
zulke guru’s doodt. Daarom vind ik het beter om in deze wereld in mijn levensonderhoud te 
voorzien door te bedelen.” 

Het wordt verklaard in de Kürma Puräëa:  
 

upädhyäyaù pitä jyeñöha-bhrätä caiva mahé-patiù 
mätulaù çvasuras trätä mätämaha-pitämahau 

bandhur jyeñöhaù pitåvyaç ca puàçyete guravaù småtäù 
 

Hij die de Veda’s onderwijst, de vader, oudere broer, koning, oom van moederskant, 
schoonvader, beschermer, grootouders van moederskant, grootouders van vaderskant, 
verwanten en al degenen bejaard zijn worden als iemands guru beschouwd. 

 
Çré Droëäcärya en Krpäcärya waren geboren in eersteklas brähmaëa families. Behalve 

dat ze kennis hadden van dhanur-veda (de wetenschap van het boogschieten), waren ze ook 
geleerd in de Veda’s en dharma-çästra’s en waren van nature dharmika. Zelfs op het slagveld 
zag Arjuna ze als zijn guru’s. Droëäcärya, die de mogelijkheid van oorlog had voorzien, liet 
Arjuna een eed afleggen dat, als ze om een of andere reden tegenover elkaar zouden komen 
staan in de strijd, Arjuna met hem moest vechten. 

Grootvader Bhéñma, de zoon van Koning Çäntanu en Gaìgä devé, bleef zijn hele leven 
lang celibatair. Volgens Çrémad Bhägavatam (9.22.19) was hij een bhakta van Çré Kåñëa die 
uitermate ridderlijk en vrijgevig was, de zintuigen onder controle had, een kenner van de 
Absolute Waarheid was en door gelofte gebonden was de waarheid te spreken. Zelfs de dood 
was onder zijn controle. Hij is prominent onder de twaalf mahäjana’s, autoriteiten op het 
gebied van toegewijde dienst aan de Heer: 

 
svayambhür näradaù çambhuù / kumäraù kapilo manuù 

prahlädo janako bhéñmo / balir vaiyäsakir vayam 
Çrémad-Bhägavatam 6.3.20 

 



Deze twaalf mahäjana’s zijn Heer Brahmä, Närada, Çambhu, de vier Kumära’s, Kapila, 
Manu, Prahläda, Janaka, Bhéñma, Bali, Çukadeva Gosvämé en Yamaräja. 

Zo was Bhéñma, de kenner van de Absolute Waarheid en de spirituele meester van de 
hele wereld, leraar van Arjuna in dezelfde categorie als Droëäcärya. Hoewel hij de 
Kaurava’s steunde in hun gevecht tegen de Päëòava’s, die toegewijden waren van Çré Kåñëa, 
is hij Kåñëa’s zeer dierbare bhakta en handelt hij slechts voor Zijn genoegen. Bhéñma wordt 
gerekend tot de jïäné-bhakta’s. Hij zei tegen Yudhiñöhira Mahäräja, “Wat kan ik doen? Ik 
ben volledig gebonden aan de rijkdom van de Kaurava’s. Hoewel ik het niet verlang, moet 
ik aan hun zijde vechten. Maar ik zal u deze zegen schenken: u zult zegevieren in de strijd.” 

Hier lijkt Grootvader Bhéñma zo op het oog hebberig te zijn naar rijkdom en tevens lijkt 
hij afhankelijk te zijn van anderen, maar in werkelijkheid is hij de meester van zijn 
zintuigen en uiterst onafhankelijk. Daarom heeft Çuddha Sarasvaté, om hem te 
verheerlijken in de huidige çloka, de twee woorden hi en mahänubhävän samengevoegd tot 
himahänubhävän. Hima verwijst naar ijs of sneeuw. Dat wat hima vernietigt noemt men 
himahä, ofwel zon of vuur, en anubhävän betekent iemand die het vermogen heeft. Daarom 
is een persoon die uitermate krachtig is zoals de zon of vuur himahänubhävän. De krachtige 
zon en vuur kunnen alle onzuivere voorwerpen verbranden zonder zelf besmet te raken. Zij 
blijven altijd puur. Evenzo is Bhéñma himahänubhävän, een zeer krachtige persoon. In 
Çrémad-Bhägavatam (10.33.29) wordt gezegd dat vuur alle zuivere en onzuivere voorwerpen 
kan verbranden en dus staat het bekend als sarva-bhuk, datgene wat alles kan opnemen 
zonder zelf onzuiver te worden. Evenzo, zelfs als een zuivere en krachtige persoon de 
principes of etiquette van dharma lijkt te overtreden, blijft hij toch volledig vrij van alle 
tekortkomingen. 

Iemand kan zeggen dat de machtige Bhéñma geen onrechtvaardigheid beging door de 
kant van de Kaurava’s te kiezen en tegen de Päëòava’s te vechten. Men kan zich echter 
afvragen hoe Kåñëa’s parama-bhakta het lichaam van zijn aanbiddenswaardige Heer kon 
doorboren met scherpe pijlen. Is dit een symptoom van zijn bhakti? In antwoord hierop 
wordt gezegd: 

1) Om de asura’s te verleiden liet Çré Kåñëa Zijn grote toegewijde Mahädeva, Çaìkara, 
mäyäväda prediken, wat niets anders is dan verhuld Boeddhisme en wat tegen de 
principes van de Veda’s ingaat. Vanuit een oppervlakkig oogpunt lijkt dit geen 
bhakti te zijn, maar vanuit een transcendentaal oogpunt is het wel bhakti, omdat 
Mahädeva simpelweg de opdracht van Bhagavän uitvoerde om de asura’s te 
misleiden. 

2) Mahädeva, die een groot toegewijde is van Kåñëa, hielp Hem om de aarde te 
bevrijden van de äsurika krijgsmachten door Bäëäsura’s strijd tegen de Heer op gang 



te brengen en te steunen. In zijn eentje zou Bäëäsura het nooit hebben aangedurfd 
om tegen Kåñëa te vechten, en zou daarom niet uit de weg zijn geruimd. Net zoals 
Mahädeva persoonlijk met Çré Kåñëa vocht door de kant van Bäëäsura, zijn eigen 
toegewijde, te kiezen, zo ook kiest Grootvader Bhéñma hier partij voor de Kaurava’s 
en vecht hij tegen zijn Heer. Waar is hier dan sprake van dat zijn bhakti verloren is 
gegaan? 

3) Om Moeder Aarde te ontlasten van äsurika krijgsmachten, wilde Çré Kåñëa deze 
asura’s vernietigen in het Mahäbhärata conflict en zo dharma opnieuw instellen. Als 
Grootvader Bhéñma en guru’s zoals Droëäcärya en anderen de äsurika tegenpartij 
niet hadden geholpen, was de veldslag bij Kurukñetra nooit mogelijk geweest. 
Yogamäyä zette daarom Bhéñma aan, door de eigen wil van de alwetende Çré Kåñëa, 
om aan de kant van de tegenpartij te vechten. Aldus verrichtte Bhéñma deze daad 
voor het plezier van Kåñëa. 

4) In zijn commentaar op een çloka van Çrémad Bhägavatam, legt Çréla Jéva Gosvämé uit 
dat er in de Mahäbhärata oorlog door de wil van Çré Kåñëa een äsurika gemoed 
binnendrong in Grootvader Bhéñma’s hart. Vervuld van dat gemoed mikte hij 
scherpe pijlen op Kåñëa, anders zou het voor een çuddha-bhakta als Bhéñma 
onmogelijk zijn geweest om zich zo te gedragen. 

5) De parama-bhakta Grootvader Bhéñma leert gewone sädhaka’s dat zelfs als een 
persoon van zijn verheven status het voedsel of de associatie van materialistische 
personen aanvaardt, zijn geest besmet zal raken en zijn onderscheidingsvermogen 
verloren zal gaan. 

6) Çré Bhagavän begreep dat Jaya en Vijaya Hem tevreden wilde stellen door Zijn 
verlangen om te vechten te vervullen. Daarom inspireerde Hij de vier Kumära’s 
Hem te komen bezoeken en, teneinde de harten van Jaya en Vijaya in te prenten 
met vijandige gedachten, liet Hij ze met opzet vervloeken door de vier Kumära’s. 
Deze vloek was enkel schijn, want er bestaat met geen mogelijkheid enige woede in 
Vaikuëöha, dus wat te zeggen van een vloek. In werkelijkheid smeekten Jaya en 
Vijaya persoonlijk om een vijandig gemoed te krijgen, en door dit te doen was er 
geen vermindering in hun bhakti. 

 
Als Grootvader Bhéñma enig symptoom zou hebben vertoond van een verlangen om 

Kåñëa te doden in plaats van Hem te plezieren, dan zou hij voorgoed van zijn positie als een 
bhakta zijn gevallen. Grootvader Bhéñma bood het volgende gebed aan dat Çré Kåñëa 
verheerlijkte op het slagveld van Kurukñetra: 

 



yudhi turaga-rajo-vidhümra-viñvak- 
kaca-lulita-çramaväry-alaìkåtäsye 
mama niçita-çarair vibhidyamäna- 
tvaci vilasat-kavace ‘stu kåñëa ätmä 

Çrémad-Bhägavatam 1.9.34 
 
Terwijl hij deze çloka toelicht, geeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een erg rasika 

beschrijving van Grootvader Bhéñma’s bhakti-bhäva, door te zeggen dat Bhéñma merkt  dat, 
net zoals het stof dat wordt opgeblazen door de hoeven van de koeien in Vraja het 
bekoorlijke gezicht van Çré Kåñëa versiert en Zijn schoonheid en zoetheid doet toenemen, zo 
ook het stof dat wordt opgeblazen door de hoeven van de paarden op het slagveld Çré 
Kåñëa’s schoonheid en zoetheid doet toenemen. Er is niets lelijks aan een prachtig 
voorwerp. Hoewel stof op zichzelf niet mooi is, als het op het zachte, lotusachtige gezicht 
van Çré Kåñëa valt, versterkt het Zijn schoonheid en charme. Toen Kåñëa op Bhéñma af 
rende terwijl Hij het wiel van een strijdwagen vasthield, hingen Zijn haren er slordig bij. 
Dit herinnerde Bhéñma er aan hoe Kåñëa’s haar er uitziet wanneer Hij, bij terugkeer van het 
grazen van de koeien, achter de loeiende koeien aanrent terwijl ze snel richting hun stallen 
rennen. De woorden çrama-väri in deze çloka betekenen dat er, vanwege de krachtige 
inspanning van Kåñëa die op Bhéñma af rent op het slagveld, druppels transpiratie van Zijn 
lotusachtige gezicht en ledematen afviel. Voor Bhéñma leken ze als de transpiratiedruppels te 
zijn die worden veroorzaakt door Kåñëa’s inspanning in kandarpa-yuddha, amoureuze oorlog 
van de liefdesgod. Dat Kåñëa op Bhéñma af rent is ook een manifestatie van Zijn gemoed van 
bhakta-vätsalya. Kåñëa brak Zijn eigen gelofte om niet te vechten teneinde Bhéñma’s gelofte 
dat hij er voor zou zorgen dat Kåñëa de wapens op zou nemen tegen hem, na te komen. 
Grootvader Bhéñma merkt op, “De roodachtige tekens die verschijnen op de ledematen van 
Çré Kåñëa, die gekneusd en gesneden zijn door mijn scherpe pijlen, lijken op de liefdevolle 
beten gemaakt door een gepassioneerde minnares die in beslag is genomen door kandarpa-
rasa met haar geliefde.” Hoewel een jonge beminde zich minachtend kan gedragen met haar 
geliefde, die ze miljoenen malen meer liefheeft dan haar eigen leven, door hem te markeren 
met haar nagels en tanden, kan het niet worden gezegd dat ze verstoken is van liefde. 
Evenzo is Bhéñma’s onbezonnenheid in véra-rasa (het ridderlijke gemoed) geen indicatie dat 
hij is verstoken van kåñëa-prema. 

Bhagavän Çré Kåñëa is raso vai saù (Taittiréya Upaniñad 2.7.2), wat inhoudt dat Hij de 
nectar van alle rasa’s (akhila-rasämåta-mürti) belichaamt. Teneinde het verlangen van 
Kåñëa om vira-rasa te proeven te vervullen, koos Bhéñma, een van Zijn prominente bhakta’s, 



de kant van de Kaurava’s en verwondde de ledematen van Çré Bhagavän. Zo plezierde 
Bhéñma Hem dus door Zijn verlangen te vervullen. 

In Çré Mahäbhärata zijn we er getuige van dat Bhagavän Çré Kåñëa een eed aflegde om 
geen wapens te gebruiken in het gevecht. Aan de andere kant legde Bhéñma, Zijn bhakta, 
een gelofte af dat, als hij er niet voor kon zorgen dat Kåñëa wapens zou gebruiken, hij niet 
als de zoon van Mahäräja Çäntanu beschouwd zou worden. Bhagavän, die Zijn bhakta’s 
toegenegen is (bhakta-vatsala), brak Zijn eigen gelofte en hield de gelofte van Bhéñma in 
stand. 

 
sva-nigamam apahäya mat-pratijïäm 
åtam adhikartum avapluto rathasthaù 
dhåta-ratha-caraëo ’bhyayäc caladgur 
harir iva hantum ibham gatottariyaù 

Çrémad-Bhägavatam 1.9.37 
 

Grootvader Bhéñma zegt, “Keer op keer breng ik mijn praëäma’s aan bhakta-vatsala Çré 
Bhagavän die, om mijn gelofte in ere te houden, Zijn eigen belofte brak. Hij sprong van 
de strijdwagen, nam een wiel in Zijn hand en rende met grote snelheid op me af.” 

 
Ondanks dat hij de kant van de tegenpartij koos, is Grootvader Bhéñma een parama-

bhakta. Hier bestaat geen twijfel over. Van het de persoon Bhéñma kunnen we leren dat wat 
hij ook maar doet bevorderlijk is; het is voor het genoegen van Kåñëa en het helpt Kåñëa’s 
lélä-vilasa. Zijn diepzinnige aard gaat elke wereldse redenering te boven. Echter, als een 
geconditioneerde ziel (mäyä-baddha-jéva) Bhéñma imiteert en zich inlaat met ongeoorloofde 
praktijken of aparädha begaat door te koop te lopen met het zijn van een guru, kan hij nooit 
als een sad-guru beschouwd worden. Bhagavän Åñabhadeva heeft gezegd in Çrémad-
Bhägavatam (5.5.18): 

 
gurur na sa syät sva-jano na sa syät 

pitä na sa syäj janané na sa syät 
daivaà na tat syän na patiñ ca sa syän 

na mocayed yaù samupeta-måtyum 
 

Een guru die een discipel niet kan verlossen van de dreigende kringloop van geboorte 
en dood (måtyu-saàsära) door hem instructies te geven over bhakti is niet 
gekwalificeerd om een guru te zijn. 



 
Alleen een mahä-puruña die çästra-jïa (volkomen deskundig in de strekkingen van de 

çästra) is, die begiftigd is met realisatie van parabrahma en die onthecht is van deze 
materiΩle wereld, is gekwalificeerd om een guru te zijn. Om deze reden verwierp Bali 
Mahäräja Çukräcärya, die tegen de principes van bhakti gekant was. Aldus beveelt de çästra 
om zo’n guru te verwerpen. Het is geen zonde of fout om zich niet over te geven aan een 
ongekwalificeerde guru of hem niet te volgen, noch in feite om hem te verwerpen. 

Na het winnen van de svayaàvara van de drie dochters van de Koning van Käçé—
Ambä, Ambikä en Ambälikä—liet de levenslange celibatair Bhéñma Ambikä en Ambälikä 
trouwen met zijn broer Vicitravérya. Het eerste meisje, Ambä, wilde per se met Bhéñma 
trouwen, maar hij had een gelofte afgelegd van levenslang celibaat, en wees haar verzoek 
dus af. Toen ze geen andere oplossing vond, benaderde ze Paraçuräma, de astra-çästra-guru 
van Bhéñma. Paraçuräma riep Bhéñma bij zich en beval hem om met Amba te trouwen, maar 
Bhéñma bleef resoluut. Naar aanleiding hiervan beval Paraçuräma hem met haar te trouwen 
of met hem te vechten. Bhéñma aanvaardde het gevecht terwijl hij de volgende woorden 
sprak: 

 
guror apy avaliptasya käryäkäryam ajänataù 
utpatha-pratipannasya parityägo vidhéyate 

Mahäbhärata Udyoga Parva 179.25 
 

Een guru die in beslag is genomen door zintuiglijke bevrediging, die een dwaas is met 
geen vermogen onderscheid te maken tussen gepast en ongepast gedrag, en die een 
ander pad volgt, verstoken van çuddha-bhakti, is een valse guru. Men dient hem 
onmiddellijk te verwerpen. 

 
Zo’n parama-bhakta als Bhéñma kan geen enkele daad verrichten die gekant is tegen de 

principes van bhakti. Paraçuräma is een avatära van Bhagavän. Omdat Hij de gelofte van 
Bhéñma als rechtvaardig beschouwde, aanvaardde Paraçuräma verlies in dit gevecht, dat 
anders voor onbepaalde tijd zou hebben voortgeduurd omdat ze elkaar’s gelijke waren in de 
strijd. 

 

ÇLOKA 6 
 

u pSrf}ù% drjékks xjh;ks  
 ;}k t;se ;fn ok uks t;s;q%A 



;kuso gRok u ftthfo"kkel  
  rs·ofLFkrk%     izeq[ks    èkkrZjk"Vªk%ûˆû 

 
na caitad vidmaù kataran no garéyo 
 yad vä jayema yadi vä no jayeyuù 

yän eva hatvä na jijéviñämas 
 te ’vastitäù pramukhe dhärtaräñöräù 

 
ca—en; na vidmaù—ik weet niet; etat—dit; katarat—wat; garéyaù—is beter; naù—voor ons; 
yad vä—hetzij; jayema—wij mogen overwinnen; vä—of; yadi—zij het; jayeyuù—zij mogen 
overwinnen; naù—ons; yän—die personen die; hatvä—door te doden; eva—zeker; na 
jijéviñämaù—wij kunnen niet verlangen te leven; te—zij; dhärtaräñöräù—degenen die aan de 
kant van Dhåtaräñöra staan; avastitäù—staan opgesteld; pramukhe—in de voorste 
gevechtslinie. 

 
Ik ben niet in staat om te beslissen wat beter is voor ons, om hun te verslaan of 

door hun verslagen te worden. Zelfs nadat we ze gedood hebben zullen we niet 
verlangen te leven. Toch hebben zij de kant van Dhåtaräñöra gekozen, en staan nu 
voor ons op het slagveld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna spreekt de çloka die begint met na caitad terwijl hij denkt, “Door tegen onze 
guru’s te vechten weet ik niet of we zullen zegevieren of zullen worden verslagen. 
Bovendien weet ik niet eens of het beter is voor ons om te winnen of verliezen.” Hier 
spreekt Arjuna, terwijl hij twee vooruitzichten in overweging neemt, over de mogelijkheid 
van zowel zijn overwinning als zijn nederlaag. Arjuna zegt, “Voor ons staat het behalen van 
de overwinning gelijk aan een nederlaag.” Bijgevolg gebruikt hij de woorden yän eva, etc. 

 
ÇLOKA 7 

dkiZ.;nk"kksigrLoHkko%  
   i`PNkfe      Roka      /keZlaew<psrk%A 

;PNªs;%L;kfékf'pra czwfg rUes  
   f'k";Lrs·ga 'kkf/k eka Roka iziéke~û‰û 



 
kärpaëya-doñopahata-svabhävaù 

påcchämi tväà dharma-sammüòha-cetäù 
yac chreyaù syän niçcitaà brühi tan me 

çiñyas te ’haà çädhi mäà tväà prapannam 
 

upahata—overweldigd; doña—door de tekortkoming; kärpaëya—van lafheid; (ben ik) 
sammüòha—verbijsterd; cetäù—in het hart; dharma—over deugd; sva-bhävaù—mijn 
ridderlijke aard; (opgegeven) påcchämi—vraag; (ik) tväm—Je; yat—wat; (het) niçcitam—
zekere; çreyaù—voorspoedige pad; syät—mag zijn; brühi—zeg; tat—dat; me—tegen mij; 
aham—ik (ben); te—Jouw; çiñyaù—discipel; (en) prapannam—overgegeven; tväm—aan 
Jou; çädhi—onderricht alsjeblieft; mäm—mij. 
 

Overweldigd door zwakte van hart en verbijsterd over hoe ik vast kan stellen wat 
dharma is, heb ik mijn aangeboren eigenschap van ridderlijkheid opgegeven. Ik smeek 
Je om mij te zeggen wat werkelijk goed is voor me. Ik ben Jouw discipel en heb me 
overgegeven aan Jou. Onderricht me alsjeblieft. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa had Arjuna hier kunnen bespotten door te zeggen, “Hoewel je een kñatriya 
bent, heb je besloten om hier en daar rond te dolen en te bedelen op basis van je eigen 
deductieve begrip van de strekkingen van çästra. Wat voor nut hebben Mijn woorden dan?” 
Anticiperend op dit mogelijke antwoord, begint Arjuna deze çloka met karpanya. “Het 
opgeven van het natuurlijke kenmerk van ridderlijkheid is karpanya, laf gedrag. De 
principes van dharma zijn heel subtiel en daarom verwarrend voor mij, dus zeg me alsjeblieft 
met zekerheid wat gunstig voor me is.” Kåñëa kan zeggen,“Omdat je trots bent op je 
intellect, weerleg je Mijn verklaringen. Hoe kan Ik je onderwijzen?” In antwoord hierop 
verzekert Arjuna Hem door te zeggen, “Ik ben Je discipel en van nu af aan zal ik Je 
verklaringen niet meer onnodig weerleggen.” 

 
ÇLOKA 8 

u fg izi';kfe eekiuq|kn~  
  ;PNksdeqPNks"k.kfefUæ;k.kke~  A 



vokI; HkwekoliRue`¼a  
  jkT;a lqjk.kkefi pkfèkiR;e~ûŠû 

 
na hi prapaçyämi mamäpanudyäd 

yac chokam ucchoñaëam indriyäëäm 
aväpya bhümäv asapatnam åddhaà 
räjyaà suräëäm api cädhipatyam 

 
api—zelfs; aväpya—na het bereiken; (van een) asapatnam—ongekend; åddham—
welvarend; räjyam—koninkrijk; bhümau—op de aarde; ca—ook; ädhipatyam—
heerschappij; suräëäm—over de deva’s; hi—zeker; na prapaçyämi—zie ik niet; (hoe) 
apanudyüt—het kan verdrijven; mama—mijn; çokam—smart; yat—welke; indriyäëäm—
mijn zintuigen; ucchoñaëam—opdroogt. 
 

Zelfs als we een ongekend en welvarend koninkrijk op aarde verkrijgen met 
heerschappij over de deva’s, zie ik nog geen manier om dit verdriet, dat mijn zintuigen 
doet opdrogen, te verdrijven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa zou kunnen zeggen, “je hebt geen eerbiedige houding tot Mij, je hebt meer een 
vriendschappelijke stemming. Hoe zal Ik je als mijn discipel aanvaarden? Je zou beschutting 
moeten nemen bij persoonlijkheden zoals Dvaipäyana Vyäsa, voor wie je een respectvolle 
houding hebt.” Dit antwoord anticiperend, spreekt Arjuna de huidige çloka beginnende met 
na hi. “In de drie werelden zie ik niemand anders dan Jij die mijn verdriet kan verdrijven. Ik 
vind zelfs Båhaspati niet intelligenter dan Jij. Wiens beschutting kan ik daarom nemen 
behalve de Jouwe, daar ik overmand ben door leed? Net zoals de intense hitte van het 
zomerseizoen kleine vijvers opdroogt, droogt dit verdriet mijn zintuigen op.”  

Kåñëa kan ook zeggen, “Ondanks dat je overweldigd bent door verdriet, dien je toch te 
vechten. Als je het gevecht wint, zul je geheel in beslag genomen worden door het genieten 
van je koninkrijk en verlost raken van dit leed.” Arjuna antwoordt daarom met de 
uitdrukking beginnend met aväpya. “Zelfs als ik het ongeΩvenaarde koninkrijk van de aarde 
verkrijg, of heerschappij over de devatä’s in Svarga, zullen mijn zintuigen zo droog blijven 
als ze nu zijn.” 

 
ÇLOKA 9 



l´t; mokp 
,oeqDRok    â"khd'ka    xqMkds'k%    ijUri%A 
u ;ksRL; bfr xksfoUneqDRok rw".k° cHkwo gû‹û 

 
saïjaya uväca 

evam uktvä håñékeçaà / guòäkeçaù parantapaù 
na yotsya iti govindam / uktvä tüñëéà babhüva ha 

 
saïjayaù uväca—Saïjaya zei; (na) evam—zo; uktvä—gesproken te hebben; håñékeçam—tot 
Kåñëa; guòäkeçaù—Arjuna; parantapaù—doder van de vijanden; uktvä—sprekend; 
govindam—tot Govinda; na yotsye—ik zal niet vechten; iti—zo; babhüva ha—werd hij; 
tüñëém—stil. 
 

Saïjaya zei: Nadat hij deze woorden had gesproken zei Guòäkeça, de bedwinger 
van vijanden, tegen Çré Kåñëa, “O Govinda, ik zal niet vechten,” en werd stil. 

 
ÇLOKA 10 

reqokp  â"khds'k%  izglféko  HkkjrA 
lsu;ks#Hk;kseZ/;s fo"khnUrfena op%ûƒŒû 

 
tam uväca håñékeçaù / prahasann iva bhärata 

senayor ubhayor madhye / viñédantam idaà vacaù 
 

bhärata—O telg van Bhärata; håñékeçaù—Çré Kåñëa; iva—alsof; prahasan—glimlachend; 
madhye—te midden; ubhayoù—van allebei; senayoù—van de legers; uväca—sprak; idam—
deze; vacaù—woorden; tam viñédantam—tot de treurende. 
 

O telg van Bhärata (Dhåtaräñöra), op dat moment sprak Håñékeça, Çré Kåñëa, 
glimlachend te midden van beide legers, de volgende woorden tot de treurende 
Arjuna. 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Om Zijn vriend Arjuna, die in sakhya-bhäva is, te bespotten, laat Kåñëa hem zien dat 

het ongepast is om op deze manier gekwetst te zijn, en verdrinkt hem zo in een oceaan van 



verlegenheid. Çré Kåñëa merkt op, “O, jij bent verstoken van onderscheidingsvermogen.” 
Arjuna heeft echter de positie van Kåñëa’s discipel (çiñya) aanvaard, en het is niet gepast om 
een discipel aan de schandpaal te nagelen. Daarom tuit Kåñëa Zijn lippen en probeert Hij 
Zijn lach te verbergen. De strekking van het woord ‘Håñékeçaù’ is hier dat, hoewel Kåñëa 
voorheen gecontroleerd werd door de liefdevolle uitspraken van Arjuna, Hij nu, voor 
Arjuna’s eigen welzijn, uit liefde zijn geest bestuurd. 

Senayor ubhayor madhye geeft aan dat Arjuna’s treurnis en de instructies en 
verzekeringen gegeven door Çré Bhagavän voor beide legers zichtbaar waren. Met andere 
woorden, dit bericht van Bhagavad-gétä werd in het bijzijn van alle aanwezigen 
geopenbaard. Het werd voor niemand geheim gehouden. 

 
ÇLOKA 11 

JhHkxokuqokp 
v'kksP;kuUo'kkspLRoa izKkoknka'p Hkk"klsA 

xrklwuxrklwa'p    ukuq'kkspfUr    if.Mrk%ûƒƒû 
 

çré bhagavän uväca 
açocyän anvaçocas tvaà / prajïä-vädäàç ca bhäñase 

gatäsün agatäsüàç ca / nänuçocanti paëòitäù 
 

çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; bhäñase—je spreekt; prajïä-vädän—wijze woorden; 
ca—maar; tvam—je; anvaçocaù—treurt; açocyän—om wat het treuren niet waard is; ca—
doch; paëòitäù—de wijzen; na anuçocanti—treuren niet; gata—verloren; asün—leven; (of) 
agata—niet verloren; asün—leven. 
 

Çré Bhagavän zei: Hoewel je wijze woorden spreekt, ben je bedroefd om wat het 
treuren niet waard is. De wijzen treuren noch om de levenden, noch om de doden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa zegt, “O Arjuna, jouw leed dat is ontstaan uit de pijn van het doden van je 
familieleden is denkbeeldig. Je vraag, ‘Hoe kan ik vechten met Bhéñma?’ laat zien dat je 
beredenering op onwetendheid berust.” Om uit te leggen waarom de bovenstaande 
verklaring waar is, zegt Çré Bhagavän: açocyän anvaçocaù, “Je treurt om wat het treuren niet 
waard is.” Çré Kåñëa zegt verder, “Zelfs nadat je door Mij bent gerustgesteld, maak je nog 



zulke uitspraken zoals: kathaà bhéñmam ahaà saìkhye (Gétä 2.4), waarmee je jezelf voordoet 
als een paëòita. Met andere woorden, hoewel je kennis hebt, ben je aan het tegenspreken. 
Dit bewijst dat je eigenlijk helemaal geen kennis bezit, want de wijzen treuren om 
grofstoffelijke lichamen waaruit de levensadem (präëa) is vertrokken (gata-äsün), aangezien 
zulke grofstoffelijke lichamen tijdelijk zijn. 

“Agatäsün betekent ‘van wie de präëa niet is weggegaan’. De geleerden of wijzen treuren 
zelfs niet om de subtiele lichamen van zulke personen, omdat het subtiele lichaam 
onverwoestbaar is voor het stadium van mukti. In beide gevallen, gatäsün (zonder leven) en 
agatäsün (met leven), is de svabhäva (aard) van zowel het stoffelijke als het subtiele lichaam 
onveranderlijk. Dwaze mensen treuren echter om het stoffelijke lichaam van hun vader of 
familieleden wanneer de präëa het lichaam verlaat. Ze treuren niet om het subtiele lichaam, 
omdat ze er over het algemeen niets van af weten. 

“Bhéñma en anderen zijn ook ätmä, met omhulsels van stoffelijke- en subtiele lichamen. 
Aangezien ätmä eeuwig is, is het ongepast om er over te treuren. Dus, zojuist zei je dat 
dharma-çästra superieur was aan artha-çästra, maar Mijn antwoord is dat jïäna-çästra 
(vanwaar dit begrip komt) zelfs aan dharma-çästra superieur is.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Dat deel van sac-cid-änanda para-tattva (de Allerhoogste Absolute Realiteit, 

samengesteld uit eeuwigheid, bewustzijn en gelukzaligheid), wat alleen met de taöastha-çakti 
is begiftigd, wordt jévätmä of de jéva genoemd. De jéva’s zijn van constitutionele aard 
atomische deeltjes bewustzijn. Hun eeuwige en aangeboren kenmerk is bhagavat-sevä. Jéva’s 
zijn er in twee soorten, mukta en baddha. De mukta-jéva’s houden zich eeuwig bezig met het 
dienen van Çré Bhagavän in Zijn verblijf. Zij vallen nooit van hun positie. De baddha-jéva’s 
zijn het dienen van Çré Bhagavän sinds onheuglijke tijden vergeten, en zo bedekt door de 
twee soorten materiΩle lichamen, stoffelijk en subtiel, ondergaan ze voor straf drie soorten 
ellende in deze materiΩle wereld. 

Het stoffelijke lichaam van de baddha-jéva is samengesteld uit vijf materiΩle 
elementen—aarde, water, vuur, lucht en ether—en is tijdelijk en vergankelijk. Na de dood 
wisselt de jéva zijn stoffelijk lichaam. Daar waar geboorte is, zal de dood altijd volgen. 
Vandaag, morgen, of na enkele jaren, de dood staat vast. 

 
måtyur janmavatäà véra / dehena saha jäyate 

adya väbda-çatänte vä / måtyur vai präëinäà dhruvaù 
Çrémad-Bhägavatam 10.1.38 

 



O Grote held, iemand die geboorte neemt zal zeker sterven, want de dood wordt samen 
met het lichaam geboren. Men kan vandaag sterven of over honderd jaar, maar de dood 
staat vast voor ieder levend wezen. 

 
In Gétä (2.27) wordt gezegd: jätasya hi dhruvo måtyuù. “Voor iemand die geboorte heeft 

genomen, is de dood een zekerheid.” 
De onmiddellijke benoeming van de jéva, die is samengesteld uit geest, intelligentie en 

vals ego, en die zijn zuivere aard bedekt, wordt sükñma-çaréra (het subtiele, oftewel 
fijnstoffelijke lichaam) genoemd. Men wordt bij elke geboorte een nieuw grofstoffelijk 
lichaam gegund, en op het moment van de dood wordt het vernietigd, maar dit is niet het 
geval met het subtiele lichaam. Vanwege de jéva’s vergeetachtigheid van Çré Kåñëa’s svarüpa, 
heeft het subtiele lichaam zijn svarüpa sinds onheuglijke tijden omhuld. Zelfs na het heugen 
van Çré Bhagavän door zulke methodes als jïäna, yoga, tapasyä, dhyäna of studie van de 
Veda’s, kan dit subtiele lichaam kan niet worden opgelost. Het kan enkel worden opgelost 
door Hem te heugen via het medium van bhagavad-bhakti. Op dat moment raakt de jéva 
gevestigd in zijn zuivere aard (çuddha-svarüpa). 
 
prétir na yävan mayi väsudeve…                           (Çrémad-Bhägavatam 5.5.6) 
 

Daarom, totdat men liefde heeft voor Heer Väsudeva, die niemand anders dan Mij is, is 
hij zeker niet verlost van het keer op keer moeten aannemen van een materieel 
lichaam. 

 
sa liìgena vimucyate                                             (Çrémad-Bhägavatam 4.29.83) 
 

Hij zal verlost worden van de lichamelijke levensopvatting door Mijn spel en vermaak 
te horen. 
 

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd                         (Çrémad-Bhägavatam 11.2.37) 
 

Angstigheid wordt veroorzaakt door het vergeten van de Heer en is de oorzaak van de 
lichamelijke levensopvatting. 

 
yadä ratir brahmaëi naiñöhiké pumän                  (Çrémad-Bhägavatam 4.22.26) 
 



Na verankerd te zijn geraakt in zijn gehechtheid aan de Allerhoogste Persoonlijkheid, 
brandt het levende wezen zijn materiΩle omgeving op net zoals vuur, dat uit hout 
ontstaat, het hout zelf verbrandt. 
 

mäm upetya tu kaunteya                                      (Çrémad Bhagavad-gétä 8.16) 
 

Maar iemand die Mij bereikt, O zoon van Kunté, neemt nooit meer geboorte. 
 

Wanneer we deze çloka’s bestuderen, is het overduidelijk dat hoewel het fijnstoffelijke 
lichaam geen begin heeft, het verkregen wordt door het vergeten van Bhagavän (Bhagavän-
vismåti) en vernietigd wordt door zich Hem te heugen (Bhagavän-småti). 

Daarom zullen degenen die ätmä-tattva-vit zijn, die de aard van de ätmä kennen als 
onveranderlijk, onvergankelijk en eeuwig, niet rouwen of geschokt raken bij het verlies van 
een grofstoffelijk  lichaam. Zij treuren noch voor een grofstoffelijk lichaam zonder een ätmä 
(gatäsün), noch voor een grofstoffelijk lichaam met een ätmä (agatäsün) dat in de toekomst 
vernietigd zal worden. Aan de andere kant zijn degenen die hun stoffelijk lichaam als het 
zelf zien onwetend. Zulke personen zijn zich niet eens bewust van het fijnstoffelijk lichaam, 
laat staan van de ätmä. Ze zien het stoffelijk lichaam (dat de ätmä bevat) aan voor hun 
moeder, vader, broer, of familielid. Wanneer de ätmä dat lichaam verlaat, denken ze dat 
hun moeder, vader, broer of familielid dood is, en rouwen ze om dat lichaam. 

 

ÇLOKA 12 

u Rosokga tkrq ukla u Roa uses tukf/kik%A 
u   pSo   u   Hkfo";ke%   losZ   o;er%   ije~ûƒ„û 

 
na tv evähaà jätu näsaà / na tvaà neme janädhipäù 
na caiva na bhaviñyämaù / sarve vayam ataù param 

 
tu eva—zeer zeker; na—nooit; jätu—op enig moment; aham na äsa0—bestond Ik niet; na—
noch; tvaà—jij; na—noch; ca—ook; ime—deze; jana-adhipaù—koningen; na—noch; ataù 
param—in de toekomst; sarve vayam—wij allemaal; eva—zeker; na bhaviñyämaù—zullen 
niet bestaan. 
 

Nooit was er een tijd wanneer Ik niet bestond, noch jij, noch al deze koningen; 
noch zal er in de toekomst iemand van ons ophouden te bestaan. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Kåñëa stelt de vraag, “O Mijn vriend, Arjuna, wanneer iemand rouwt om de dood van 

een dierbaar persoon, wat is dan het object van zijn liefde, het lichaam of de ätmä?” In 
Çrémad-Bhägavatam (10.14.50) wordt gezegd: 

 
sarveñäm api bhütänäà / nåpa svätmaiva vallabhaù 

 
“O koning, voor alle jéva’s is de ätmä zeker het meest dierbaar.” 

 
 Volgens deze verklaring van Çré Çukadeva Gosvämé is het de ätmä die het enige 

voorwerp van liefde is. Hoewel er een verschil is tussen Éçvara en de jéva, zijn beide soorten 
ätmä eeuwig en vrij van dood. Dus is het niet de ätmä die het voorwerp van rouw is. Alleen 
om deze reden spreekt Çré Kåñëa deze çloka beginnend met na tv eväham. “Het is niet waar 
dat Ik, Paramätmä, in het verleden niet bestond. Ik bestond zeker wel. Evenzo bestond jij, de 
jéva, ook in het verleden, net als de jéva’s die al deze koningen zijn. De mogelijkheid van het 
niet bestaan van de ziel voorafgaand aan zijn bestaan in zijn huidige lichaam wordt door 
deze verklaring weerlegd. Evenzo is het ook niet waar dat jij, deze koningen en Ik, niet 
zullen blijven bestaan in de toekomst. We zullen allemaal blijven bestaan.” Zo is het 
bewezen dat de ziel onverwoestbaar is. In dit verband verklaart de Kaöha Upaniñad (2.2.13): 
nityo nityänäà cetanaç cetanänäm / eko bahünäà yo vivadhäti kämän. “Hij die de 
allerhoogste eeuwige is onder alle eeuwige wezens, het allerhoogste bewuste wezen onder 
alle bewuste wezens, vervult de verlangens van alle levende wezens.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het contact van de jéva met het grofstoffelijke lichaam wordt geboorte genoemd, en de 

ontkoppeling ervan wordt dood genoemd. Wanneer de jéva zich in het grofstoffelijk lichaam 
bevindt, hebben mensen liefdevolle omgang met elkaar. Maar die onwetende personen, die 
het grofstoffelijke lichaam voor de ätmä aanzien, beseffen niet dat het ware zelf niet 
materieel is, en dus gaan ze op in rouw wanneer een jéva uit een lichaam verdwijnt. 

In Çrémad-Bhägavatam vroeg Çréla Çukadeva Gosvämé aan Parékñit Mahäräja, “O 
brähmaëa, Çré Kåñëa was niet voortgekomen uit dezelfde ouders als die van de andere 
koeherdersjongens. Hoe was het mogelijk voor die ouders om zulke ongeΩvenaarde prema 
voor Hem te hebben, die ze niet eens voor hun eigen kinderen hadden?” In antwoord hierop 
zegt Çréla Çukadeva Gosvämé, “O koning, voor alle levende wezens is diens eigen zelf (ätmä) 
het meest dierbaar. Hoewel wezens en dingen die losstaan van iemands zelf, zoals een zoon, 



rijkdom, huis en andere voorwerpen dierbaar zijn aan het zelf, zijn ze niet zo dierbaar als het 
zelf op zich. Het is secundair aan de genegenheid die men heeft voor diens eigen zelf. O 
Koning, de genegenheid die een belichaamde ziel heeft voor datgene waarvoor hij 
bezittelijkheid voelt, zoals een zoon, rijkdom en huis, is het niet hetzelfde als de genegenheid 
die hij voelt voor zijn eigen zelf.” Met andere woorden, er is een verschil tussen ‘ik’ en 
‘mijn’. De hoeveelheid préti (genegenheid) die men heeft voor voorwerpen die men in bezit 
heeft staat niet gelijk aan de préti die men heeft voor diens eigen zelf. Degenen die het 
lichaam voor het zelf aanzien vinden niet dat de dingen die gerelateerd zijn aan het 
lichaam, zoals een huis, een vrouw, of een zoon zo dierbaar zijn tot hun als hun eigen 
lichaam. En hoewel het lichaam van een persoon het object is van zijn genegenheid, is het 
niet zo dierbaar tot hem als het zelf, want zodra het lichaam oud wordt, blijft het verlangen 
om te overleven nog steeds sterk. Dit komt door de buitensporige gehechtheid die men 
heeft voor het zelf. Omdat Çré Kåñëa het absolute Zelf van het zelf is, is Hij het meest 
dierbare object (priyatama) voor iedere ätmä. De wereld, die in verband staat met Kåñëa, is 
ook dierbaar, maar niet het meest dierbaar. En datgene dat gerelateerd is aan Kåñëa, zoals 
het universum, is het object van het woord ‘mijn’. Dat is waarom Kåñëa zo dierbaar is aan de 
koeherdersjongens. 

De bovenstaande verklaringen worden ook bevestigd door het gesprek tussen 
Yäjïavalkya en Maitreyé in Båhad-äraëyaka Upaniñad (2.4.5), waar wordt gezegd: 

 
sa hoväca na va are patyuù kämäya priyo 

bhavaty ätmans tu kämäya pätiù priyo bhavati na 
vä are sarvasya kämäya sarvaà priyaà 

bhavaty ätmanas tu kämäya sarvaà priyaà bhavati 
 

De grote wijze Yäjïävalkya zei tegen Maitreyé, “Geen levend wezen houdt van een 
ander ten behoeve van de genoegdoening van een ander. Alleen voor eigen 
genoegdoening houdt de man van zijn vrouw, de vrouw van haar man, de vader van 
zijn zoon, en de zoon van zijn vader. Iemand is niet dierbaar voor de genoegdoening van 
iemand anders, maar voor het geluk en de genoegdoening van zijn eigen zelf (ätmä).” 

 
ÇLOKA 13 

nsfguks·fLeu~ ;Fkk nsgs dkSekja ;kSoua tjkA 
rFkk   nsgkUrjizkfIr/khZjLr=    u    eqáfrûƒ…û 

 



dehino ’smin yathä dehe / kaumäraà yauvanaà jarä 
tathä dehäntara-präptir / dhéras tatra na muhyati 

 
yathä—net zoals; asmin—in dit; dehe—lichaam; dehinaù—behorend tot de belichaamde 
ziel; (overgaat van) kaumäram—jeugdjaren; yauvanam—naar tienerschap; jarä—naar oude 
leeftijd; tathä—op dezelfde manier; (bij) präptiù—bereiking; deha-antara—van een 
verandering van lichaam; tatra—dan; dhéraù—een bedachtzaam persoon; na muhyati—
wordt niet in verwarring gebracht. 
 

Net zoals de belichaamde ätmä overgaat van jeugd tot adolescentie tot ouderdom, 
zo ook gaat hij na zijn dood over tot een ander lichaam. Een intelligent persoon raakt 
niet verward door de geboorte en dood van het lichaam. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het volgende punt kan ter sprake worden gebracht: Aangezien de ätmä in verbinding 
staat met het lichaam, zal het lichaam ook een voorwerp van onze liefde zijn. Bovendien 
zullen degenen die gerelateerd zijn aan het lichaam zoals zonen, broers, familieleden, 
kleinzonen enzovoorts, ook de doelen van onze liefde zijn, dus wanneer zij sterven zullen we 
zeker verdriet voelen. In antwoord hierop spreekt Çré Bhagavän deze çloka beginnend met 
dehinaù. “De jéva in het lichaam bereikt de jeugd; aan het eind van zijn jeugd bereikt hij 
adolescentie, en aan het einde van adolescentie bereikt hij een hoge leeftijd. Evenzo 
verkrijgt hij bij het verlies van het lichaam een ander lichaam. Net zoals men niet treurt 
aan het eind van zijn jeugd en adolescentie, welke objecten van liefde zijn vanwege hun 
relatie met de ätmä, zou men ook niet moeten treuren om het verlies van het lichaam zelf, 
welke ook een object van onze liefde is vanwege haar relatie met de ätmä, wanneer deze 
verloren gaat. Als een persoon treurt wanneer hij een hoge leeftijd bereikt na het verlies 
van de adolescentie, dan voelt hij zich ook blij wanneer hij de adolescentie bereikt na zijn 
jeugd. Daarom zou jij ook blij moeten zijn, want wanneer Bhéñma en Droëa hun oude 
lichamen verliezen, zullen ze nieuwe verkrijgen. Of je zou het zo moeten zien dat, net zoals 
er in een lichaam verschillende stadia van groei worden bereikt, dezelfde jéva verschillende 
soorten lichamen verkrijgt.” 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het woord dehi betekent de ätmä of jéva, welke onveranderlijk is, daar waar het lichaam 
onderhevig is aan transformatie. Zelfs wanneer het lichaam veranderingen ondergaat van 



jeugd naar adolescentie tot ouderdom en dood, ondergaat de belichaamde ätmä geen enkele 
verandering. Het blijft altijd hetzelfde. Daarom is het niet gepast om te treuren om het 
verlies van het lichaam. Net als men bij het achterlaten van de jeugd en het betreden van 
de adolescentie blijdschap voelt in plaats van verdriet, zo ook verkrijgt men na de dood een 
nieuw, capabel, en mooi lichaam. Dus waarom zou men verdrietig zijn? Men zou eigenlijk 
alleen maar blijdschap moeten voelen. 

Koning Yayäti werd oud in zijn jeugd omdat hij was vervloekt door zijn schoonvader, 
Çukräcärya. In grote verontrusting smeekte hij nederig om vergiffenis aan de voeten van 
Çukräcärya. Om zijn dochter, die met de koning getrouwd was, tevreden te stellen, gaf 
Çukräcärya hem de zegen dat hij zijn ouderdom kon omwisselen voor de jeugd van elk van 
zijn jonge zonen. Zijn oudste zoon Yadu weigerde omdat hij bhagavad-bhajana wou 
verrichten, maar zijn jongste zoon, Puru, schonk zijn jeugd en aanvaardde de ouderdom van 
zijn vader. Op deze manier werd Yayäti weer jong en genoot hij met zijn koninginnen 
(Devayäné en anderen). In het gezelschap van zijn zoons en kleinzoons achtte hij zichzelf 
erg gelukkig. Uiteindelijk echter, begreep hij dat al dit genot slechts tijdelijk was en de 
oorzaak van oneindige ellende. Aldus gaf hij zijn zoons jeugd aan hem terug en ging naar 
het woud om bhajana van Bhagavän (Çrémad-Bhägavatam 9.18.1-51) te doen. Daarom is het 
gepast om zich blij te voelen, in de wetenschap dat bij het verlies van een oud, zwak en 
verwelkt lichaam, men een gezond, sterk en mooi nieuw lichaam zal verkrijgen. 

 
ÇLOKA 14 

ek=kLi'kkZLrq dkSUrs; 'khrks".klq[knq%[knk%A 
vkxekikf;uks·fuR;kLrkafLrfr{kLo    Hkkjrûƒ†û 

 
mätra-sparçäs tu kaunteya / çétoñëa-sukha-duùkha-däù 

ägamäpäyino ’nityäs / täàs titikñasva bhärata 
 
kaunteya—O zoon van Kunté; sparçäù—zintuiglijke waarnemingen; mäträ—(zijn) 
kortstondig; tu—alleen; däù—zij geven; (de gevoelens van) çéta—kou; (en) uñëa—hitte; 
sukha—vreugde; (en) duùkha—verdriet; (ze zijn) anityäù—flakkerend; (en) ägama-
apäyinaù—komen en gaan; bhärata—O Bhärata; titikñasva—je moet tolereren; tän—ze. 
 



O Kaunteya, wanneer de zintuigen in aanraking komen met de zinsobjecten, 
ervaart men kou, hitte, blijdschap en verdriet. Zulke ervaringen zijn flakkerend en 
tijdelijk, en daarom, O Bhärata, moet je leren ze te verdragen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zou tegen Kåñëa kunnen zeggen, “Wat Je hebt gezegd is waar. Toch is de lastige 
geest van een onnadenkend persoon zoals ik, welke bedekt is door leed en smart, een bron 
van ellende. Het is niet alleen de geest die problemen veroorzaakt. Via de indrukken van de 
geest ervaren de zintuigen hun respectieve zinsobjecten. Zo worden de zintuigen, zoals het 
vermogen van voelen, ook de oorzaak van problemen.” Om deze reden zegt Kåñëa ‘mäträ’, 
wat wijst op de zinsobjecten die aanvaard worden door de zintuigen. De ervaring van zulke 
zinsobjecten wordt sparçäù genoemd. Çré Bhagavän legt uit: çétoñëaù ägamäpäyinaù. “Hoewel 
koel water genot verschaft in de zomer, is datzelfde water de bron van kwelling in de winter. 
Door ze daarom als tijdelijk en flakkerend te kennen, zou men de ervaring van deze 
zinsobjecten moeten verdragen.” Het is een verplichting die voorgeschreven staat in de 
çästra om ze te tolereren. Een bad nemen in de maand van Mägha (de winterse maand van 
januari) is moeilijk. Desondanks hoort men niet de verplichte routine van het baden, zoals 
opgelegd in de çästra, op te geven. Evenzo bezorgen diezelfde personen (iemands broer, zoon, 
etc.) die vreugde schenken wanneer ze geboren worden en wanneer ze rijkdom vergaren, 
pijn op het moment van hun dood. In de wetenschap dat deze vreugde en verdrietigheid 
tijdelijk en flakkerend zijn, zou je het moeten verdragen. Je kunt je sva-dharma van vechten 
in de strijd niet opgeven onder het voorwendsel van genegenheid voor zulke familieleden. 
Het is zeker een oorzaak van grote verstoring om diens sva-dharma die wordt aangeraden in 
çästra op te geven. 

 

ÇLOKA 15 

;a   fg   u   O;Fk;UR;srs   iq#"ka  iq#"k"kZHkA 
lenq%[klq[ka /khja lks·e`rRok; dYirsûƒ‡û 

 
yaà hi na vyathayanty ete / puruñaà puruñarñabha 

säma-duùkha-sukhaà dhéraà / so ’måtatväya kalpate 
 

puruña-åñabha—O beste onder de mannen; dhéram—de beheerste; puruñam—persoon; 
yam—(voor) wie; ete—deze (contacten van de zintuigen met de zinsobjecten); na 



vyathayanti—(hem) niet verstoren; (en voor wie) duùkha—tegenspoed; sukham—en geluk; 
säma—hetzelfde zijn; saù—hij; hi—zeker; kalpate—is geschikt; amåtatväya—voor 
verlossing. 
 

O beste onder de mannen, die beheerste persoon voor wie geluk, verdriet en de 
ervaring van verschillende zinsobjecten hetzelfde zijn, en wie niet verstoord raakt door 
ze, is zeker gekwalificeerd om verlossing te verkrijgen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als men goed nadenkt over de invloed van de zinsobjecten en er tolerantie voor aan de 
dag legt, zullen deze niet de oorzaak van ellende zijn wanneer men ze ervaart. Wanneer de 
zinsobjecten niet langer een oorzaak van ellende zijn, zal men vanzelf dichter in de buurt 
komen van het bereiken van mukti. Daarom wordt de çloka die begint met yaà hi na 
gesproken. Het woord amåtatväya betekent hier mokña. 

 
ÇLOKA 16 

uklrks fo|rs Hkkoks ukHkkoks fo|rs lr%A 
mHk;ksjfi     n`"Vks·UrLRou;ksLrÙon£'kfHk%ûƒ̂ û 

 
näsato vidyate bhävo / näbhävo vidyate sataù 

ubhayor api dåñöo ’ntas / tv nayos tattva-darçibhiù 
 

asataù—van het tijdelijke; vidyate—is er; tu—zeker; na—geen; bhävaù—bestaan; sataù—
van het eeuwige; vidyate—is er; na—geen; abhävaù—vernietiging; darçibhiù—door de 
kenners; tattva—van de waarheid; (was deze) api—exacte; antaù—conclusie; dåñöaù—
waargenomen; anayoù; van deze; ubhayoù—twee. 
 

Van het tijdelijke, zoals winter of zomer, is er geen blijvend bestaan, en van het 
eeuwige, zoals de jévätmä, is er geen vernietiging. Degenen die kenners van de 
waarheid zijn, hebben deze conclusie getrokken door zich te beraden over deze 
onderwerpen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Deze woorden zijn gesproken voor personen die nog geen onderscheidingsvermogen 
hebben verworven. Volgens de çruti verklaring, asaìgo hi ayaà puruñaù, heeft de jévätmä 
feitelijk geen relatie met het subtiele of stoffelijke lichaam, noch met de kenmerken van het 
lichaam zoals leed en begoocheling, die slechts bedacht worden tengevolge van 
onwetendheid (avidyä). Om deze reden is de huidige çloka die begint met het woord näsataù 
gesproken. Het woord asataù betekent dat vanwege hun non-spirituele aard, leed en 
begoocheling, die verschijnen in zowel de jéva als haar beschutting, het stoffelijke lichaam, 
geen werkelijk bestaan hebben. Evenzo betekent het woord sataù dat de jévätmä, wiens aard 
sat (eeuwig) is, nooit vernietigd wordt. Op deze manier wordt het fundamentele principe 
van sat en asat begrepen. “Dus jij en Bhéñma zijn eeuwig. Hoe kunnen Bhéñma en anderen 
vernietigd worden, wetend dat lichamelijke identificatie, leed en begoocheling niet bestaan 
in relatie tot de onvergankelijke ätmä, en waarom zou je om ze treuren?” 

 

ÇLOKA 17 

vfoukf'k rq rf}f¼ ;su loZfena rre~A 
fouk'keO;;L;kL;    u     df'pRdrqZegZfrûƒ‰û 

 
avinäçi tut ad viddhi / yena sarvam idaà tatam 

vinäçam avyayasyäsya / na kaçcit karttum arhati 
 

tat—datgene; yena—waarmee; idam—dit; sarvam—hele lichaam; (is) tatam—doordrongen; 
viddhi—ken; (het als) tu avinäçi—zeker onvernietigbaar; na kaçcit—niemand; arhati—is in 
staat; karttum—om voor elkaar te krijgen; vinäçam—de vernietiging; asya avyayasya—van 
de onvergankelijke (ziel). 
 

Datgene waarmee het hele lichaam is doordrongen, dien je te kennen als 
onverwoestbaar. Niemand kan de onvergankelijke ätmä vernietigen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nä bhävo vidyate sataù. Dat wat sat (eeuwige waarheid) is, kan niet worden vernietigd. 
Çré Bhagavän spreekt deze çloka beginnende met avinäçi om deze verklaring te 
verduidelijken. De fundamentele aard (svarüpa) van de jéva is zo dat deze het hele lichaam 
doordringt. Men kan zich afvragen, “als het bewustzijn van de jéva slechts het individuele 
lichaam doordringt en daarom van beperkte afmeting is, zal het dan niet tijdelijk zijn?” In 



antwoord zegt Çré Kåñëa, “Nee, het is niet zo.” Bewijs hiervoor kan vinden we in de çruti en 
ook in de småti: sükñmänäm apy ahaà jévaù (Çrémad-Bhägavatam 11.16.11). “Onder datgene 
wat subtiel is, ben Ik de jéva.” Ook in de Muëòaka Upaniñad (3.1.9) wordt verklaard: eño ’nur 
ätmä cetasä veditavyo yasmin präëaà païcadhä saàviveça. “De ätmä is zeer nietig. Ze kan 
alleen gerealiseerd worden in een zuiver hart dat vrij is van de drie geaardheden. De 
levenslucht, onderverdeeld in präëa, apäna, vyäna, samäna en udäna, blijft gesitueerd in het 
lichaam.” In de Çvetäçvatara Upaniñad (5.9) wordt gezegd: 

 
bälägra-çata-bhägasya / çatadhä kalpitasya ca 

bhägo jévaù sa vijïeyaù / sa cänantyäya kalpate 
 

Men dient te weten dat de jévätmä de grootte heeft van ππn tienduizendste deel van het 
puntje van een haar. 
 

In de Aitareya Upaniñad (5.8) staat ook: ärägra-mätro hy avaro ’pi dåñöaù. “De jéva heeft 
een uitermate subtiele gedaante.” 

De bovenstaande verklaringen uit çruti bewijzen dat de jévätmä van atomisch formaat is; 
ze is zeer subtiel. Net zoals het hele lichaam kan worden onderhouden door het aanwenden 
van een krachtig kruid of waardevol juweel ingelegd in schellak voor hoofd of borstkas, zo 
ook is de jévätmä in staat om het hele lichaam te doordringen hoewel ze zich op ππn plaats 
bevindt. Het is niet moeilijk om dit in overeenstemming te brengen. Gebonden door 
materiΩle benoemingen betreedt de jéva verschillende soorten lichamen en zwerft rond in 
verschillende hemels en hellen. Dattätreya heeft dit ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam 
(11.9.20): yena saàsarate pumän. “De jévätmä zwerft rond in de materiΩle wereld.” 

In de huidige çloka wordt beschreven dat de jévätmä het hele lichaam doordringt. De 
jévätmä wordt avyayasya, oftewel eeuwig, genoemd. Dit wordt ook bevestigd in de çruti’s: 

 
nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
eko bahünäà yo vidadhäti kämän 

Kaöha Upaniñad 2.2.13 
 

Hij die de opperste eeuwige (nitya) onder alle eeuwige wezens (nitya-jéva’s) is, het 
opperste bewuste wezen onder alle bewuste wezens, vervult de verlangens van alle 
levende wezens. 

 



Als we deze çloka uit een andere hoek bekijken, kunnen we zeggen dat alle drie: het 
lichaam, de jévätmä en Paramätmä, te zien zijn in alle mensen, vogels, dieren enzovoorts. De 
natuur van het lichaam en de jévätmä zijn uitgelegd in de vorige çloka: näsato vidyate bhävo 
(Gétä 2.16), dus wat is de aard van het derde wezen, Paramätmä? Om dit te beantwoorden 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord avinäçé. Het woord tu wordt 
gebruikt om een ander context aan te duiden. Deze materiΩle wereld is alleen ontstaan 
omdat mäyä en de jévätmä van nature fundamenteel verschillend zijn van Paramätmä. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Er zijn twee onverwoestbare waarheden. De ene is de atomisch bewuste jéva, aëu-

caitanya-jévätmä, en de andere is de manifesterende bron en bestuurder van alle jévätmä’s, 
Paramätmä. Dezelfde Paramätmä is aanwezig als getuige in datgene wat zowel inert als 
bewust is. De jéva’s zijn oneindig. In elk grofstoffelijk lichaam bestaat een individuele jéva. 
De jéva in ieder afzonderlijk lichaam ervaart individueel geluk en ellende. De Allerhoogste 
Absolute Waarheid, Paramätmä, is alleen gezeteld als een getuige en is onaangedaan door 
het geluk en verdriet van de jéva. In deze çloka is de aard van de onverwoestbare jéva 
beschreven. Hoe komt het dat de atomische jévätmä, die zich in ππn deel van het lichaam 
bevindt, ervaren wordt door het gehele lichaam? Çré Kåñëa beantwoordt deze vraag in de 
huidige çloka. Zijn verklaring van hierboven wordt bevestigd door Vedänta-sütra (2.3.22): 
avirodhaç candanavat. “Net zoals een enkele druppel hari-candana aangebracht op ππn plek 
het hele lichaam verkoelt, zo ook doordringt de jévätmä, hoewel deze zich in ππn deel van 
het lichaam bevindt, het hele lichaam.” 

Dit wordt ook bevestigd in de småti-çästra: 
 

aëumätro ’py ayaà jévaù svadehe vyäpya tiñöhati 
yathä vyäpya çaréräëi hari-candana-vipruñaù 

 
Net zoals een druppel hari-candana aangebracht op ππn deel van het lichaam vreugde 
schenkt aan het hele lichaam, zo ook doordringt de jévätmä, die gezeteld is in een deel 
van het lichaam, het hele lichaam. 
 

Als de vraag wordt gesteld, ‘In welk deel van het lichaam verblijft de jévätmä?’ is het 
antwoord, ‘Binnenin het hart.’ Hådi hy eña ätmeti (Ñaö-Praçné Çruti). Dit wordt ook 
aangegeven in de Vedänta-sütra: gunäd välokavat (Brahma-sütra 2.3.24). Net zoals licht 
doordringt de jévätmä, door haar eigenschap, het gehele lichaam. Hoewel de jéva atomisch is, 
doordringt het vanwege zijn eigenschap van bewustzijn toch het hele lichaam. Net zoals de 



zon, die zich in een gedeelte van de hemel bevindt, het hele universum verlicht, zo ook 
doordringt de jévätmä het gehele lichaam. Dit is verklaard door Çré Bhagavän Zelf in Gétä 
(13.33). 

 

ÇLOKA 18 

vUroUr bes nsgk fuR;L;ksäk% 'kjhfj.k%A 
vukf'kuks·izes;L;  rLek|q/;Lo      HkkjrûƒŠû 

 
antavanta ime dehä / nityasyoktäù çarériëaù 

anäçino ’prameyasya / tasmäd yudhyasva bhärata 
 

ime—deze; dehäù— materiΩle lichamen; nityasya—van de eeuwige; anäçinaù—
onverwoestbare; aprameyasya—onmeetbare; çarériëaù—belichaamde ziel; uktäù—worden 
gezegd; anta-vantaù—vergankelijk (te zijn); yudhyasva—vecht; tasmät—daarom; bhärata—
O Arjuna. 
 

De materiΩle lichamen van de jévätmä, die eeuwig, onverwoestbaar en onmeetbaar 
is, staan bekend als vergankelijk. Daarom, O Arjuna, vecht. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Om de betekenis van näsato vidyate bhävaù te verduidelijken, spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met antavantah. Het woord çarériëaù is gebruikt om de belichaamde jéva te 
beschrijven. Aprameyasya betekent dat de jévätmä erg moeilijk te begrijpen is omdat hij 
uitermate subtiel is. Tasmäd yudhyasva betekent ‘daarom, vecht’. Op basis van deze 
argumenten concludeert Kåñëa dat het volledig ongepast is om diens sva-dharma, welke 
wordt voorgeschreven in çästra, op te geven. 

 

ÇLOKA 19 

;   ,ua   osfÙk    gUrkja   ;'pSua   eU;rs   gre~A 
mHkkS rkS u fotkuhrks uk;a gfUr u gU;rsûƒ‹û 

 
ya enaà vetti hantäraà / yaç cainaà manyate hatam 

ubhau tau na vijänéto / näyaà hanti na hanyate 



 
yaù—hij die; enam—deze (ziel); vetti—kent; (als zijnde) hantäram—de doder; ca—en; 
yaù—die; enam—deze (ziel); manyate—beschouwt; hatam—gedood wordt; na vijänétaù—is 
niet op de hoogte; tau ubhau—van de twee; ayam—deze ätmä; na hanti—doodt niet- na—
noch; hanyate—gedood. 
 

Hij die de jévätmä als de doder of de gedode ziet is onwetend, want het zelf doodt 
niet, noch wordt hij gedood door iemand. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Kåñëa zegt, “O vriend, Arjuna, jij bent een ätmä en daarom ben je noch het onderwerp, 
noch het voorwerp van de daad van het doden.” Om dit uit leggen spreekt Çré Bhagavän 
deze çloka die begint met ya enam. “Iemand die denkt dat de jévätmä gedood wordt (bijv. 
Arjuna doodt Bhéñma), of dat de jévätmä gedood wordt (Arjuna wordt gedood door Bhéñma), 
is onwetend. Daarom, O sakhä, waarom vrees je beruchtheid enkel omdat onwetende 
mensen je de doder van je superieuren zullen noemen?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Kåñëa leert Arjuna, “Jij bent een ätmä, en daarom ben je noch het onderwerp, noch 

het voorwerp van het werkwoord ‘doden’.” Hier legt Hij uit dat Arjuna noch het onderwerp 
is, de doder van helden zoals Bhéñma aan de overkant, noch het object van het doden dat 
door hun gedaan wordt. Aan de andere kant denken onwetende mensen die zichzelf met 
het lichaam identificeren dat alleen het grofstoffelijke lichaam het onderwerp en voorwerp 
is van het doden. Kåñëa concludeert, “Geef daarom, in bewustwording van deze waarheid, je 
identificatie met het grofstoffelijke lichaam op en raak gevestigd in de aard van het zelf. 
Laat je, in overgave tot Mij, zonder angst in met je sva-dharma voor Mijn genoegen. Je 
hoort hierover niet in onwetendheid te verkeren.” Hetzelfde concept staat ook vermeld in 
çruti: 

 
hantä cen manyate hataà / hataç cen manyate hatam 

ubhau tau na vijänéto / näyaà hanti na hanyäte 
Kaöha Upaniñad 1.2.19 

 
Iemand die het zelf identificeert met het lichaam en denkt dat hij iemand zal doden, en 
iemand wiens lichaam gedood wordt denkt dat hij gedood wordt, zijn beiden onwetend 
omdat de ätmä noch iemand doodt, noch gedood wordt. 



 

ÇLOKA 20 

u tk;rs fez;rs ok dnkfpu~ 
 uk;a HkwRok Hkfork ok u Hkw;%A 
vtks fuR;% 'kk'orks·;a iqjk.kks  

  u   gU;rs   gU;ekus  'kjhjsû„Œû 

 
na jäyate mriyate vä kadäcin 

näyaà bhütvä bhavitä vä na bhüyaù 
ajo nityaù çäçvato ’yaà puräëo 
na hanyate hanyamäne çarére 

 
ayam—deze (ziel); na jäyate—neemt geen geboorte; vä—noch; mriyate—sterft; kadäcit—op 
elk moment; na bhütvä—hij is niet ontstaan; vä—noch; bhavitä—zal hij ontstaan; na—
noch; bhüyaù—herhaaldelijk (materiΩle lichamen aanvaarden); ayam—hij (is); ajaù—
ongeboren; nityaù—eeuwig; çäçvataù—altijd bestaand; (en) puräëaù—oorspronkelijk; 
çarére—(wanneer) het lichaam; hanyamäne—wordt vernietigd; na hanyate—wordt hij niet 
gedood. 
 

De jévätmä wordt noch geboren, noch sterft hij, noch ervaart hij herhaaldelijke 
schepping of groei. Hij is ongeboren, eeuwig en altijd bestaand. Hoewel oeroud, blijft 
hij eeuwig jeugdig. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Om de eeuwigheid van de jévätmä vast te stellen, spreekt Çré Bhagavän deze çloka 
beginnend met de woorden na jäyate mriyate, waarin wordt bewezen dat er nooit een tijd is 
waarin de jévätmä wordt geboren of sterft. Dat er geen geboorte of dood was in het verleden, 
noch dat dit in de toekomst zal gebeuren, wordt bewezen met de woorden näyaà bhütvä 
bhavitä. Çré Bhagavän legt verder uit door het woord ajaù te gebruiken, dat de jévätmä geen 
geboorte neemt in hetzij verleden, heden of toekomst. Zo bewijst Hij dat de jéva ook in het 
verleden bestaan heeft. Het woord çäçvataù betekent datgene wat eeuwig bestaand is, wat 
niet wordt vernietigd in verleden, heden of toekomst. Daarom is de jévätmä eeuwig. Als men 
nog steeds de twijfel opwerpt dat, omdat de ziel voor een lange tijd bestaat, hij bevangen 



kan worden door ouderdom, zegt Çré Bhagavän in antwoord, “Nee, dat is niet waar omdat 
hij puräëaù is. Hoewel hij oeroud is, is hij altijd nieuw en vrij van de zes vormen van 
transformatie, inclusief geboorte en dood.” Als iemand dan de vraag stelt, “Zal de ziel niet 
sterven, zelfs niet figuurlijk, als het lichaam sterft?”, antwoordt Çré Kåñëa, “Nee, de ziel heeft 
totaal geen relatie met het lichaam.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De eeuwige aard van de jévätmä is vastgesteld in deze çloka. Hij gaat geboorte en dood te 

boven, en is eeuwig en altijd bestaand. Hij wordt niet vernietigd wanneer het lichaam wordt 
vernietigd. Derhalve is de jévätmä verstoken van de zes vormen van transformatie: geboorte, 
duur van bestaan, groei, voortplanting, verzwakking en dood. In de Kaöha Upaniñad (1.2.18) 
wordt een vergelijkbare conclusie getrokken: 

 
na jäyate mriyate vä vipaçcin / näyaà kutaçcin na vibhüva kaçcit 
ajo nityaù çäçvato ’yaà puräëo / na hanyate hanyamäne çarére 

 
De betekenis van deze çloka is hetzelfde als die van Gétä 2.20, maar in deze çloka komt 

een speciaal woord voor, vipaçcit, wat ‘iemand die het zelf kent’ betekent. Båhad-äraëyaka 
Upaniñad (4.4.25) bevestigt deze conclusie ook: sa vä eña mahän aja ätmä ‘jaro ‘maro ‘måto 
‘bhayaù. “De ätmä is onbetwistbaar groot, ongeboren, onvergankelijk, vrij van ouderdom, 
onsterfelijk en onbevreesd.” 

 

ÇLOKA 21 

osnkfoukf'kua     fuR;a    ;    ,ueteO;;e~A 
dFka l iq#"k% ikFkZ da ?kkr;fr gfUr de~û„ƒû 

 
vedävinäçinaà nityaà / ya enam ajam avyayam 

kathaà sa puruñaù pärtha / kaà ghätayati hanti kam 
 

pärtha—O Pärtha; katham—hoe; yaù—iemand die; enam—deze (ziel); veda—kent; (als 
zijnde) avinäçinam—onverwoestbaar; nityam—eeuwig; ajam—ongeboren; avyayam—
onveranderlijk; kam—wie?; hanti—kan hij doden; kam—wie?; (kan) sah—die; puruñaù—
persoon; ghätayati—ertoe brengen te doden. 
 



O Pärtha, hoe kan iemand die de ätmä kent als zijnde eeuwig ongeboren, 
onveranderlijk en onverwoestbaar, iemand doden of iemands dood veroorzaken? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa geeft antwoord aan Arjuna, “O Pärtha, na deze kennis vergaard te hebben, zul 
je zelfs nadat je de strijd aan bent gegaan niet schuldig zijn aan het begaan van zonde, en Ik 
zal er ook niet schuldig aan zijn dat Ik jou heb ge¡nspireerd om te vechten.” Om deze reden 
wordt de huidige çloka die begint met vedävinäçinam gesproken. Hier is het woord nityam 
een bijwoord. Het gebruik van de woorden avinäçi (onverwoestbaar), aja (ongeboren) en 
avyayam (onveranderlijk) ontkent dat de ätmä Èberhaupt kan worden aangetast door daden 
van vernietiging. Çré Bhagavän zegt, “Hoe kan iemand als Ik, met deze kennis, iemand 
doden of op hoe dan ook gedood worden? Op dezelfde manier, hoe kan iemand zoals jij 
iemand doden of er voor zorgen dat iemand gedood wordt?” 

 

ÇLOKA 22 

oklkaafl th.kkZfu ;Fkk fogk; uokfu x÷̀kfr ujks·ijkf.kA 
rFkk 'kjhjkf.k fogk; th.kkZU;U;kfu la;kfr uokfu nsghû„„û 

 
väsäàsi jérëäni yathä vihäya / naväni gåhëäti naro ’paräëi 
tathä çaréräëi vihäya jérëäny / anyäni saàyäti naväni dehé 

 
yathä—net zoals; naraù—een persoon; vihäya—opgeeft; jérëäni—oude en afgedragen; 
väsäàsi—kleding; gåhëäti—aanvaardt; aparäëi—andere; naväni—nieuwe (kleding); 
tathä—op dezelfde manier; dehé—de belichaamde ziel, jévätmä; vihäya—geeft op; jérëäni—
oude; çaréräëi—lichamen; saàyäti—aanvaardt; anyäni—andere; naväni—nieuwe 
(lichamen). 
 

Net zoals iemand zijn oude kleding weggooit en nieuwe aanschaft, geeft de jévätmä 
ook oude, nutteloze lichamen op en aanvaardt hij nieuwe. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met het woord väsäàsé, zegt Çré Kåñëa tegen Arjuna, “Kan het 
kwaad om oude kleding op te geven en nieuwe te aanvaarden? Als je zegt, ‘Door tegen 
Bhéñma te vechten zullen Jij en ik er de oorzaak van zijn dat de jévätmä genaamd Bhéñma zijn 



lichaam opgeeft,’ antwoord Ik dat Bhéñma simpelweg zijn oude en nutteloze lichaam op zal 
geven en nieuw lichaam zal nemen. Hoe kan jij of Ik hier schuld aan zijn?” 

 

ÇLOKA 23 

uSua fNUnfUr Ókókf.k uSua ngfr ikod%A 
u pSua Dysn;UR;kiks u Ókks"k;fr ek#r%û„…û 

 

nainaà chindanti çasträëi / nainaà dahati pävakaù 
na cainaà kledyanty äpo / na çoñayati märutaù 

 
çasträëi—allerlei wapens; chindanti—doorboren niet; enam—hem (de jévätmä); pävakaù—
vuur; na dahati—verbrandt niet; enam—hem; apaù—wateren; na kledayanti—bevochtigen 
niet; enam—hem; ca—en; märutaù—de wind; na çoñayati—droogt (hem) niet. 
 

De jévätmä kan nooit doorboord worden door enig wapen, noch door vuur 
verbrand worden, noch door water bevochtigd worden, noch door de wind gedroogd 
worden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, de wapens die door jou gebruikt worden in de strijd kunnen de ätmä geen 
pijn of ellende toebrengen.” Om dit uit te leggen spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint 
met nainaà. Het woord çasträëi betekent hier ‘zwaarden’ (of elke aardse wapens), pävakaù 
betekent ‘het wapen vuur’, äpaù ‘het wapen water’ en märutaù ‘het wapen lucht’. “O 
Arjuna, zelfs als je al deze wapens gebruikt zullen ze nog geen pijn veroorzaken aan de 
ätmä.” 

 

ÇLOKA’S 24-25 

vPNs|ks·;enkáks·;eDys|ks·'kks"; ,o pA 
fuR;%    loZxr%   LFkk.kqjpyks·;a   lukru%û„†û 

 

vO;äks·;efpUR;ks·;efodk;ksZ·;eqP;rs    A 
rLeknsoa      fofnRoSua     ukuq'kksfprqegZflû„‡û 



 
acchedyo ’yam adähyo ’yam / akledyo ’çoñya eva ca 
nityaù sarva-gataù sthäëur / acalo ’yaà sanätanaù 

 
avyakto ’yam acintyo ’yam / avikäryo ’yam ucyate 
tasmäd evaà viditvainaà / nänuçocitum arhasi 

 
ucyate—het wordt gezegd (dat); ayam—deze (ziel); acchedyaù—onverdeelbaar; (en) 
akledyaù—onoplosbaar; (is) ca—en; adähyaù—kan niet verbrand worden; ayam—deze 
(ziel); eva—zeker; açoñyaù—kan niet gedroogd worden; (hij is) nityaù—eeuwig; sarva-
gataù—alles doordringend; sthänuù—onbeweeglijk; acalaù—niet bewegend; ayam—deze 
(ziel); (is) sanätanaù—immer bestaand; ayam—deze (ziel); (is) avyaktaù—onzichtbaar; 
ayam—deze (ziel); (is) acintyaù—onvoorstelbaar; ayam—deze (ziel); (is) vikäryaù—
onveranderlijk; tasmät—daarom; viditvä—wetende; evam—zoals dit; na arhasi—het 
betaamt niet; anuçocitum—te treuren; enam—voor deze (ziel). 
 

De jévätmä is onverdeelbaar, onoplosbaar en kan niet worden verbrand of 
gedroogd. Hij is eeuwig, allesdoordringend, blijvend, onbeweeglijk en altijd bestaand. 
Hij is onzichtbaar, onbevattelijk en is, vrij van de zes vormen van transformatie zoals 
geboorte en dood, onveranderlijk. Nadat je de ätmä op deze manier hebt begrepen, is 
het niet gepast voor je om te treuren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De ätmä is beschreven als onverdeelbaar, etc. Herhaling hiervan duidt op de eeuwigheid 
van de jévätmä en neemt de twijfel weg van degenen die twijfelen aan diens aard. Als men 
drie of vier keer zegt dat er dharma is in Kali-yuga, dan benadrukt het herhaaldelijk gebruik 
van de woorden het feit dat er zonder twijfel dharma is in Kali-yuga. Evenzo zijn de 
eigenschappen van de jéva herhaald om de eeuwigheid van zijn natuur te bevestigen. Het 
woord sarva-gataù (allesdoordringend) duidt er hier op dat de jéva vanwege zijn eigen daden 
door alle levensvormen zoals deva’s, menselijke wezens, dieren en vogels transmigreert. De 
woorden sthäëuù (verankerd) en acalaù (onbeweeglijk) zijn herhaald om een heldere 
voorstelling te geven van de stabiele aard van de jévätmä. De jévätmä wordt avyaktaù 
(onzichtbaar) genoemd omdat hij zeer subtiel is. Hij wordt acintya (onbevattelijk, boven 
redenering) genoemd omdat hij het hele lichaam doordringt in de vorm van bewustzijn. Hij 



wordt avikäryaù (onveranderlijk) genoemd omdat hij vrij is van de zes vormen van 
transformatie, zoals geboorte en levensduur. 

 

ÇLOKA 26 

vFk pSua fuR;tkra fuR;a ok eU;ls e`re~A 
rFkkfi     Roa     egkckgks     uSua     'kksfprqegZflû„̂ û 

 
atha cainaà nitya-jätaà / nityaà va manyase måtam 

tathäpi tvaà mahä-bäho / nainaà çocitum arhasi 
 

ca—ook; atha—als echter; manyase—jij denkt; enam—deze (ziel); nitya-jätam—altijd 
geboren wordt; vä—of; nityam—altijd; måtam—sterft; tathäpi—dan nog; tvam na arhasi—
zou je niet; (moeten) çocitum—treuren; enam—voor deze (ziel); mahä-bäho—O sterk 
gearmde. 
 

Als je echter denkt dat de ätmä altijd geboren wordt en altijd sterft, is er nog 
steeds geen reden voor je om te treuren, O Mahä-bäho. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “O Arjuna, wat Ik je tot nu toe heb uitgelegd was gebaseerd op çästra, 
maar nu zal Ik je het helpen te begrijpen vanuit het oogpunt van alledaagse ervaring. 
Luister alsjeblieft aandachtig. Als je denkt dat het zelf altijd geboren wordt, en als denkt dat 
wanneer het lichaam sterft, de ziel ook vergaat, zelfs dan, O Mahä-bäho, is het je plicht als 
heldhaftige kñatriya om te vechten.” Betreffende iemands sva-dharma wordt gezegd in 
Çrémad-Bhägavatam (10.54.40): 

 
kñatriyäëäm ayaà dharmaù / prajäpati-vinirmitaù 
bhrätäpi bhrätaraà hanyäd / yena ghorataras tataù 

 
Volgens de sva-dharma van kñatriya’s die zijn geschapen door Prajäpati, kan een broer 
zelfs een andere broer doden. Daarom zegt men dat kñatriya-dharma erg geducht is. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Bhagavän Çré Kåñëa probeert het Arjuna niet langer duidelijk te maken vanuit het 
oogpunt van çästra en laat hem het hier begrijpen vanuit een oogpunt van gezond verstand 
door tegen hem te zeggen dat als hij de ätmä als eeuwig beschouwd, zoals uitgelegd in de 
çruti en çästra’s, er geen reden is om te treuren. Maar zelfs vanuit een praktisch oogpunt is 
er geen reden om te treuren. Athe¡sten zoals Cärvaka denken dat de ätmä tijdelijk is net 
zoals het grofstoffelijk lichaam en zeggen dat het na de dood niet meer bestaat. Ook, volgens 
de filosofie van de vaibhasika Boeddhisten, als men denkt dat de ätmä altijd geboren wordt 
en sterft is er nog geen reden om er voor te treuren. 

 

ÇLOKA 27 

tkrL; fg /kzqoks e`R;q/kzZqoa tUe e`rL; pA 
rLeknifjgk;sZ·FksZ  u  Roa   'kksfprqegZflû„‰û 

 
jätasya hi dhruvo måtyur / dhruvaà janma måtasya ca 

tasmäd aparihärye ’rthe / na tvaà çocitum arhasi 
 

jätasya—voor iemand die geboren is; hi—zeker; måtyuù—dood; dhruvaù—(is) zeker; ca—
en; måtasya—voor iemand die sterft; janma—geboorte; dhruvam—is zeker; tasmät—
daarom; arhasi—zou; tvam—jij; na çocitum—niet (moeten) treuren; aparihärye arthe—in 
deze onvermijdelijke situatie. 
 

Voor iemand de geboren is staat de dood vast en voor iemand die gestorven is staat 
geboorte vast. Daarom zou je niet moeten treuren om datgene wat onvermijdelijk is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wanneer iemands prärabdha-karma is opgebruikt, is zijn dood een zekerheid. Na zijn 
dood neemt hij onvermijdelijk opnieuw geboorte zodat hij van de vruchten van de 
handelingen die hij verricht heeft in zijn voorgaande lichaam kan genieten. Het is voor 
niemand mogelijk om te ontsnappen aan de onvermijdelijkheid van geboorte en dood. 

 

ÇLOKA 28 

vO;äknhfu Hkwrkfu O;äe/;kfu HkkjrA 
vO;äfu/kukU;so r= dk ifjnsoukû„Šû 



 
avyaktädéni bhütäni / vyakta-madhyäni bhärata 

avyakta-nidhanäny eva / tatra kä paridevanä 
 

bhärata—O Bhärata; eva—zeker; (alle) bhütäni—wezens; (zijn) avyakta-ädéni—onzichtbaar 
in het begin; vyakta—zichtbaar; madhyäni—in de tussentijd; nidhanäni—na de dood; 
(worden ze) avyakta—onzichtbaar; tatra—daarom; kä—waarom?; paridevanä—treuren. 
 

O Bhärata, alle wezens zijn onzichtbaar v∫∫r hun geboorte, worden zichtbaar in de 
tussenperiode, en na de dood worden ze weer onzichtbaar. Dus welke reden kan er 
zijn voor verdriet? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na op deze manier het verdriet met betrekking tot de ätmä te hebben verdreven met de 
çloka: na jäyate mriyate vä kadäcin (Gétä 2.20), en met betrekking tot het lichaam met de 
çloka: jätasya hi dhruvo måtyur (Gétä 2.27), verdrijft Çré Bhagavän nu de oorzaak van het 
verdriet van zowel de jévätmä als het lichaam door deze çloka te spreken, die begint met het 
woord avyaktaù. Voor hun geboorte blijven deva’s, menselijke wezens, dieren, vogels 
enzovoorts niet geopenbaard. Zelfs op dat moment bestaan de subtiele en stoffelijke 
lichamen ook in hun oorzakelijke staat in de vorm van materie, zoals aarde, maar ze 
bevinden zich in een niet geopenbaard stadium. Ze manifesteren zich in de middelste 
periode en na de dood worden ze weer onzichtbaar. In de periode van ontbinding en 
vernietiging (mahä-pralaya), blijft de jévätmä ook in zijn subtiele gedaante vanwege het 
bestaan van zijn karma en matra (neiging om zintuiglijke voorwerpen te aanvaarden). 
Daarom blijven alle jéva’s niet gemanifesteerd in het begin en raken ze wederom niet 
gemanifesteerd aan het einde. Ze manifesteren zich alleen in de middelste periode. De çruti 
verklaart ook: sthira-cara-jäyataù syur ajayottha-nimitta-yujaù. “Alle bewegende en niet 
bewegende jéva’s worden geopenbaard vanwege karma. Waarom zou men het daarom 
uitschreeuwen van verdriet?” (Çrémad-Bhägavatam 10.87.29). 

In Çrémad-Bhägavatam (1.13.44) zegt Çré Närada Muni: 
 

yan manyase dhruvaà lokam / adhruvaà vä na cobhayam 
sarvathä na hi çocyäs te / snehäd anyatra mohajät 

 



Of je nu de mens als een eeuwige jévätmä ziet of als een tijdelijk lichaam, of zelfs als je 
een onbeschrijfelijke mening aanvaardt dat hij zowel eeuwig als tijdelijk is, hoef je in 
geen enkel geval te treuren. Er is geen oorzaak van verdriet behalve die van de 
genegenheid die is ontstaan vanwege begoocheling. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Alle levende wezens worden geboren vanuit het ongemanifesteerde stadium, blijven 

gemanifesteerd voor een bepaalde tijd en komen dan weer in een ongemanifesteerde 
toestand terecht. Enkel om dit punt uit te leggen is de huidige çloka gesproken. In zijn 
verklaring van Çrémad-Bhägavatam (10.87.29), geciteerd in het bovenstaande commentaar, 
schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura dat, omdat alle jévätmä’s zich manifesteren 
vanuit Parameçvara, ze onder Zijn controle staan. Parameçvara staat boven de materiΩle 
natuur, en blijft er altijd los van. Wanneer Hij Zijn vermaak van het blikken over de 
materiΩle natuur uitvoert, worden de bewegende en niet bewegende jéva’s gemanifesteerd 
inclusief hun vroeger opgedane indrukken van karma. Waar ook maar het woord utpanna 
(geschapen) wordt gebezigd betekend het om gemanifesteerd te worden. Als men vraagt hoe 
de jéva’s, die zijn opgegaan in Parameçvara, geboorte kunnen nemen, wordt het antwoord 
gegeven dat het door Zijn blik en de inspiratie van Zijn wil (iccha-çakti) geschiedt. Vroeger 
karma wordt dan actief, waarna de jévätmä verschijnt samen met zijn subtiele lichaam. Dan, 
wanneer hij verenigd wordt met het stoffelijke lichaam, neemt de jévätmä geboorte. Met 
andere woorden, wanneer de benamingen die zijn ontstaan als gevolg van de materiΩle 
natuur zijn opgelost, denkt men dat de jéva’s gestorven zijn; en wanneer de jévätmä 
verschijnt met zijn vroegere karma, indrukken, en stoffelijke en subtiele lichamen in allerlei 
levensvormen in deze materiΩle wereld, wordt er gezegd dat hij zijn geboorte heeft genomen. 
Dit wordt gezegd in Båhad-äraëyaka-çruti: 

 
yathägneù kñudrä visphuliëgä 

vyucccaranty evam eväsmäd ätmanaù 
sarve präëäù sarve lokäù sarve 

deväù sarväëi bhütäni vyuccaranti 
 

Net zoals vonken uit een vuur verschijnen, verschijnen ook de zintuigen (zoals het 
spraakvermogen), de resultaten van karma (zoals vreugde en verdriet), alle deva’s en 
alle levende wezens van Brahmä tot de mier vanuit Mij, Paramätmä. 

 



Mahäbhägavata Çré Yamaräja zegt ook: yaträgatas tatra gataà manuñyam. “Het levende 
wezen gaat terug naar dezelfde onbekende plaats als waar hij vandaan kwam.” 

 

ÇLOKA 29 

vk'p;Zor~ i';fr df'pnsuek'p;Zon~ onfr rFkSo pkU;%A 
vk'p;ZoPpSueU;% Ük̀.kksfr JqRokI;sua osn u pSo df'pr~û„‹û 

 
äçcaryat paçyati kaçcid enam 

äçcaryavad vadati tathaiva cänyaù 
äçcaryavac caiman anyaù çåëoti 

çrutväpy enaà veda na caiva kaçcit 
 

kaçcit—de ene; paçyati—ziet; enam—deze (ziel); äçcarya-vat—verbazingwekkend; ca—ook; 
anyaù—de andere; vadati—spreekt over (hem); äçcarya-vat—als verbazingwekkend; 
tathä—op dezelfde manier; eva—zeker; anyaù—een ander; çåëoti—hoort over (hem); ca—
en; eva—zeker; kaçcit—iemand;  api—zelfs; çrutvä—na gehoord te hebben; enam—van deze 
(ziel); na veda—begrijpt het niet. 
 

Sommigen beschouwen de ätmä als verbazingwekkend, sommigen zeggen dat hij 
verbazingwekkend is en sommigen horen over hem en aanvaarden hem als 
verbazingwekkend. Anderen kunnen hem echter, zelfs na over hem gehoord te 
hebben, helemaal niet begrijpen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa zegt, “O Arjuna, als je vraagt wat dit verbazingwekkende onderwerp is 
waarover Ik spreek, luister dan. Het is inderdaad een kwestie van verwondering dat jou 
wijsheid, zelfs nadat je deze kennis hebt ontvangen, nog steeds niet is ontwaakt. In dit 
opzicht is het waar; dit onderwerp is een kwestie van verwondering.” Enkel om deze reden 
wordt deze çloka, beginnend met het woord äçcarya-vat, gesproken. Deze hele materiΩle 
wereld, in de vorm van de combinatie van het lichaam en de ätmä, is zeker een wonder. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Aangezien de waarheid van de wetenschap van de ätmä erg moeilijk te begrijpen is, zijn 
de ätmä, de persoon die onderricht geeft over de ätmä, het onderricht zelf en het publiek 
allemaal verbazingwekkend. Met andere woorden, alleen enkele zeer zeldzame, grote 
personen beschouwen de ätmä als verbazingwekkend, en sommige erg zeldzame personen 
horen over de ätmä en aanvaarden hem als verbazingwekkend. Dat de meeste van de 
toehoorders zelfs na het horen van dit onderricht door iemand die tattva-vit (een kenner 
van de Absolute Realiteit) is zich de ätmä niet kunnen realiseren is uiterst 
verbazingwekkend. Dit wordt ook uitgelegd in Kaöha Upaniñad (1.2.7): 

 
çravaëayäpi bahubhir yo na labhyaù 
çåëvanto ’pi bahavo yaà na vidyuù 

äçcaryo’sya vaktä kuçalo ’sya labdhä 
äçcaryo ’sya jïätä kuçalänuçiñöaù 

 
De mogelijkheid om instructies te horen over de wetenschap van het zelf (ätmä-tattva) 
is zeer zeldzaam. Zelfs na ze gehoord te hebben kunnen de meesten zich de instructies 
niet realiseren, omdat een meester die zelf-gerealiseerd (ätma-tattva-vit) is erg zeldzaam 
is. Als zo’n leraar door groot geluk beschikbaar is, zijn de studenten zelf die bereid zijn 
om dit onderwerp aan te horen ook uitermate zeldzaam. 

 
Om deze reden heeft Çré Caitanya Mahäprabhu de jévätmä’s in Kali-yuga opgedragen om 

aan çré hari-näma-saìkértana te doen. Zelfs als ongelovigen de naam van Çré Hari reciteren 
terwijl ze praten, lopen, zitten, staan, eten, drinken, huilen, lachen, of op elke andere 
manier, zullen ze er nog steeds profijt van hebben. Geleidelijk aan zullen ze de omgang van 
çuddha-bhakta’s verkrijgen. Door zulke associatie kunnen ze zelfs bhagavad-prema bereiken, 
en als ondergeschikt resultaat zullen ze eenvoudig kennis van ätma-tattva bereiken. 
 

madhura-madhuram etan maìgalaà maìgalänäà 
sakala-nigama-vallé-sat-phalaà cit-svarüpam 

sakåd api parigétaà çraddhayä helayä vä 
bhåguvara nara-mätraà tärayet kåñëa-näma 

Hari-bhakti-viläsa 11.234 
 

Kåñëa-nama is het zoetste van het zoetste en het meest gunstig van alles wat gunstig is. 
Het is de florerende klimplant, de eeuwige, volledig rijpe vrucht van de Bhägavata en 
de belichaming van kennis, cit-çakti. O Bhågu Muni! Zelfs als iemand slechts ππn keer 



reciteert, of het nu met geloof is of met onverschilligheid, wordt hij onmiddellijk 
verlost van deze oceaan van geboorte en dood! 

 
säìketyaà pärihäsyaà vä / stobhaà helanam eva vä 
vaikuëöha-näma-grahaëam / açeñägha-haraà viduù 

Çrémad-Bhägavatam 6.2.14 
 

Iemand die de heilige naam van de Heer reciteert wordt onmiddellijk verlost van de 
reacties op oneindige zonden, zelfs als hij indirect (om iets anders aan te duiden), 
gekscherend, voor muzikaal vermaak of zelfs onachtzaam reciteert. Dit wordt 
geaccepteerd door alle geleerde volgelingen van de çästra. 

 

ÇLOKA 30 

nsgh     fuR;eo/;ks·;a     nsgs     loZL;    HkkjrA 
rLekr~ lokZf.k Hkwrkfu u Roa 'kksfprqegZflû…Œû 

 
dehé nityam avadhyo ’yam / dehe sarvasya bhärata 
tasmät sarväëi bhütäni / na tvaà çocitum arhasi 

 
bhärata—O Bhärata (Arjuna); ayam—deze; dehé—belichaamde ziel; nityam—is eeuwig; (hij 
verblijft) dehe—binnenin het lichaam; sarvasya—van alle wezens; (hij) avadhyaù—kan niet 
gedood worden; tasmät—daarom; tvam—jij; arhasi—zou; na çocitum—niet treuren; 
sarväëi—voor alle; bhütäni—levende wezens. 
 

O Bhärata, de eeuwige jévätmä die binnenin het lichaam van alle levende wezens 
verblijft, kan nooit gedood worden. Daarom hoef je om niemand te treuren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Indien Arjuna vraagt, “Wat moet ik nu doen? Onderricht me alsjeblieft 
ondubbelzinnig,” is Kåñëa’s antwoord, “Geef je verdriet op en vecht.” Om deze reden 
worden de twee regels van deze çloka die beginnen met dehé en dehe gesproken. 

 

ÇLOKA 31 



Lo/keZefi   pkos{;    u     fodfEirqegZflA 
/kE;kZf¼ ;q¼kPNªs;ks·U;r~ {kf=;L; u fo|rsû…ƒû 

 
svadharmam api cävekñya / na vikampitum arhasi 

dharmyäd dhi yuddhäc chreyo ’nyat / kñatriyasya na vidyate 
 

ca—en; api—ook; sva-dharmam—je eigen dharma; avekñya—overwegend; arhasi—je zou; 
na—niet; (moeten) vikampitum—twijfelen; hi—voorwaar; kñatriyasya—voor de kñatriya; na 
vidyate—bestaat er geen; anyat—andere; (grotere) çreyaù—gunstige bezigheid; yuddhät—
dan te vechten; dharmyät—voor dharma. 
 

Gezien je plicht als een kñatriya zou je niet moeten twijfelen, aangezien er geen 
betere bezigheid voor jou bestaat dan te vechten voor dharma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Aangezien de ätmä onvernietigbaar is, is het niet gepast voor je om verontrust te raken 
door te denken dat hij gedood kan worden. En als jij je eigen sva-dharma in acht neemt, is 
het ook niet gepast om van streek te zijn.” 

 

ÇLOKA 32 

;n`PN;k   pksiiéka       LoxZ}kjeiko`re~A 
lqf[ku% {kf=;k% ikFkZ yHkUrs ;q¼ehn`'ke~û…„û 

 
yadåcchayä copapannaà / svarga-dväram apävåtam 

sukhinaù kñatriyäù pärtha / labhante yuddham édåçam 
 

pärtha—O Pärtha; sukhinaù—fortuinlijke; kñatriyäù—koningen; labhante—bereiken; 
yuddham—een strijd; édåçam—zoals deze; ca—en; upapannam—aangebroken; yadåcchayä—
uit eigen beweging; (het) apävåtam—is een wijd open; dväram—deur; svarga—naar de 
hogere planeten. 
 

O Pärtha, fortuinlijk zijn die kñatriya’s voor wie zo’n gelegenheid om te vechten 
uit eigen beweging aanbreekt en dus de poort naar Svarga wagenwijd opent. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “In een dharmika veldslag bereiken degenen die door de 
overwinnaars gedood worden meer geluk dan degenen die hen doden. Daarom, om meer 
plezier aan Bhéñma en anderen te schenken dan aan jezelf, zou je ze moeten doden.” Om 
deze verklaring te onderbouwen, spreekt Çré Bhagavän de huidige çloka, die begint met het 
woord yadåcchayä. Yadåcchayä betekent ‘het bereiken van Svarga zonder karma-yoga te 
verrichten’. Apävåtam betekent ‘onthuld’ of ‘ontsluierd’, wat in dit geval verwijst naar het 
hemelse koninkrijk dat wordt ontsluierd voor de fortuinlijke kñatriya die sterft in de strijd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Arjuna vroeg in Gétä (1.36), “O Mädhava, welke vreugde zal er volgen op het doden van 

onze familieleden?” In antwoord hierop onderwijst Çré Bhagavän Arjuna dat het de sva-
dharma is van een kñatriya om te vechten in de strijd, wat een open deur naar Svarga is. 
“Als je deze strijd wint zul je grote faam en het genot van een koninkrijk verwerven. Aan de 
andere kant zul je als je sterft beslist Svarga bereiken, omdat dit een gevecht voor 
gerechtigheid is. Zelfs de agressors en degenen die aan de zijde van adharma vechten zullen 
Svarga verkrijgen als ze in deze strijd worden gedood.” Dharma-çästra zegt: 

 
ähaveñu mitho ’nyonyaà / jighäàsanto mahé-kñitaù 

yuddhamänäù paraà çaktyä / svargaà yänty aparän-mukhäù 
 

Çré Kåñëa zegt tegen Arjuna, “Daarom is het niet gepast voor je om zo tegen deze strijd 
gekant te zijn die ter wille van gerechtigheid gevochten zal worden.” 

 

ÇLOKA 33 

vFk   psÙofeea  /kE;±   laxzkea   u   dfj";flA 
rr% Lo/ke± dh²Rk p fgRok ikieokIL;flû……û 

 

atha cet imaà dharmyaà / saìgrämaà na kariñyasi 
tataù svadharmam kérttià ca / hitvä päpam aväpsyasi 

 



atha—aan de andere kant; cet—als; tvam—jij; imam—deze; dharmyam—dharmika plicht; 
saìgrämam—van oorlog; na—niet; kariñyasi—uitvoert; tataù—dan; hitvä—verlies (je); sva-
dharmam—persoonlijke plicht; ca—en; kérttim—faam; aväpsyasi—je zult krijgen; päpam—
zondige reactie. 
 

Als je echter je sva-dharmika plicht van vechten in deze dharmika strijd niet 
uitvoert, zul je niet alleen je status als een kñatriya kwijtraken, maar zul je slechts 
zondige reactie krijgen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de huidige çloka die begint met atha en de drie daaropvolgende çloka’s, legt Çré 
Bhagavän de tekortkomingen uit van het aannemen van de houding om niet te vechten. 

 

ÇLOKA 34 

vdh²Rk pkfi Hkwrkfu dFkf;";fUr rs·O;;ke~A 
lEHkkforL;     pkdh£RkeZj.kknfrfjP;rsû…†û 

 
akérttià capi bhütäni / kathayiñyanti te ’vyayäm 

sambhävitasya cäkérttir / maraëäd atiricyate 
 

ca—en; bhütäni—mensen; kathayiñyanti—zullen spreken; te—van je; avyayäm—oneindige; 
akérttim—schandelijkheid; ca—en; api—ook; sambhävitasya—voor een eerbaar persoon; 
akérttiù—schande; atiricyate—wordt meer (krachtig); maraëät—dan de dood. 
 

Mensen zullen voor altijd van je schandelijkheid spreken, en voor een eerbaar 
persoon is schande pijnlijker dan de dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier betekent het woord avyayäm ‘onvernietigbaar’, en sambhävitasya duidt op iemand 
op iemand die zeer goed naam heeft  gemaakt, of een zeer achtenswaardig persoon. 

 

ÇLOKA 35 



Hk;kæ.kknqijra eaL;Urs Roka egkjFkk%A 
;s"kka p Roa cgqerks HkwRok ;kL;fl yk?koe~û…‡û 

 
bhayäd raëäd uparataà / maàsyante tväà mahä-rathäù 

yeñäà ca tvam bahu-mato / bhütvä yäsyasi läghavam 
 

mahä-rathäù—de grote krijgers; maàsyante—zij zullen denken; tväà—jij; (hebt je) 
bhayät—uit angst; uparatam—teruggetrokken; raëät—uit de strijd; ca—en; yeñäm—voor 
degenen door wie; tvam—jij; bahu-mataù—zeer vereerd; bhütvä—werd; yäsyasi—zul jij 
worden; läghavam—onbeduidend. 
 

Grote krijgers zoals Duryodhana en anderen zullen denken dat je het strijdperk uit 
angst hebt verlaten. Degenen die jou altijd zo zeer vereerd hebben zullen je 
onbeduidend vinden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Je tegenstanders zijn van mening, ‘Onze vijand, Arjuna, is uitermate moedig.’ Als je 
van de strijd wegrent, na het onderwerp van zulke eer te zijn geweest, zul je in hun ogen als 
een lafaard worden gezien. Mahärathé’s zoals Duryodhana en anderen zullen denken dat je 
uit angst van het slagveld bent weggevlucht. ‘Het moet door angst komen, niet door 
genegenheid voor zijn familieleden, dat een kñatriya afkerig wordt tegen vechten terwijl hij 
zich op het slagveld bevindt.’ Ze zullen jouw houding alleen op deze manier beschouwen.” 

 

ÇLOKA 36 

vokP;oknka'p cgwu~ ofn";fUr rokfgrk%A 
fuUnUrLro lkeF;± rrks nq%[krja uq fde~û…̂ û 

 
aväcya-vädäàç ca bahün / vadiñyanti tavähitäù 

nindantas tava sämarthyaà / tato duùkhataraà nu kim 
 

tava—je; ahitäù—vijanden; vadiñyanti—zullen spreken; bahün—vele; aväcya—scherpe; 
vädän—woorden; ca—ook; nindantaù—bekritiserend; tava—jouw; sämarthyaà—
bekwaamheid; kim—wat?; nu—inderdaad; (is er) duùkha-taram—pijnlijker; tataù—dan dit. 



 
Je vijanden zullen je verachten met vele scherpe woorden, terwijl ze je 

bekwaamheid bekritiseren. Wat kan er pijnlijker zijn voor jou dan dit? 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Aväcya-vädän duidt op het gebruik van grove taal zoals ‘eunuch’. 
 

ÇLOKA 37 

grks ok izkIL;fl Lox± ftRok ok Hkks{;ls eghe~A 
rLeknqfÙk"B    dkSUrs;     ;q¼k;    Ïrfu'p;%û…‰û 

 
hato vä präpsyasi svargaà / jitvä vä bhokñyase mahém 
tasmäd uttiñöha kaunteya / yuddhäya kåta-niçcayaù 

 
vä—ofwel; hataù—(door) gedood (te) worden; präpsyasi—zul je bereiken; svargam—het 
hemelse koninkrijk; vä—of; jitvä—door de overwinning te behalen; bhokñyase—zul je 
genieten; mahém—het hemelse koninkrijk; kaunteya—O zoon van Kunté; utthiñöa—verrijs; 
tasmät—daarom; kåta-niçcayaù—met vastberadenheid; yuddhäya—voor de strijd. 
 

O Kaunteya, als je wordt gedood in de strijd zul je Svarga bereiken, en als je de 
overwinning behaalt zul je van dit aardse koninkrijk genieten. Sta daarom op en vecht 
met vastberadenheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als de vraag in Arjuna opkomt waarom hij de strijd aan zou moeten gaan terwijl het 
niet zeker is of hij zal winnen, antwoordt Çré Bhagavän door deze çloka die begint met hataù 
te spreken. 

 

ÇLOKA 38 

lq[knq%[ks les ÏRok ykHkkykHkkS t;kt;kSA 
rrks  ;q¼k;  ;qT;Lo  uSoa  ikieokIL;flû…Šû 

 



sukha-duùkhe same kåtvä / läbhäläbhau jayäjayau 
tato yuddhäya yujyasva / naivaà päpam aväpsyasi 

 
kåtvä—uitgemaakt hebbend; sukha—geluk; duùkhe—(en) ellende; läbha-aläbhau—zowel 
winst als verlies; jaya-ajayau—zowel overwinning als nederlaag; same—als gelijk zijnde; 
tataù—dan; yujyasva—vecht; yuddhäya—ter wille van het vechten; evam—op deze manier; 
na aväpsyasi—zul je niet verkrijgen; päpam—zondige reactie. 
 

Door geluk en ellende, winst en verlies, overwinning en nederlaag als gelijk te 
beschouwen, zou je moeten vechten. Op deze manier zul je geen zonde verkrijgen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa zegt, “O Arjuna, vechten is je enige sva-dharma. Als je dit betwijfelt en denkt 
dat je door te vechten zonde zult verwerven, zou je nog steeds Mijn instructies moeten 
aanvaarden en vechten. Door overwinning of nederlaag zul je een koninkrijk ofwel behalen 
of verliezen, en als gevolg daarvan zul je ofwel vreugde of ellende ervaren. Overweeg dit 
daarom met gepaste wijsheid en vecht, O Arjuna, wetende dat ze beiden gelijk zijn. Je zult 
geen zonde verwerven zolang je met deze gelijkmoedigheid begiftigd bent.” Dit onderwerp 
wordt later in de Gétä (5.10) ook beschreven: lipyate na sa päpena / padma-patram 
ivämbhasä. “Net zoals een lotusblad in het water verblijft maar nooit nat wordt, zo ook zul 
je, hoewel je in de strijd verwikkeld bent, geen zonde oplopen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In Gétä (1.36) denkt Arjuna, “Ik zal me zonde op de hals halen door ze te doden.” Door 

deze çloka uit te spreken weerlegt Çré Kåñëa het argument van Arjuna als zijnde ongegrond. 
De vraag van het oplopen van zonde door het doden van diens familieleden op het slagveld 
verrijst enkel vanwege gehechtheid aan geluk en verdriet. “Ik leg je de middelen uit 
waarmee je los kan komen van zonde. Zonde zal je niet kunnen raken als jij je sva-dharma 
van vechten verricht volgens Mijn instructies, en geluk, verdriet, winst, verlies, 
overwinning en nederlaag als gelijkwaardig beschouwd.” Men wordt zondig of raakt 
gebonden aan actie (karma) als men gehecht is aan de vruchten van zijn daden. Daarom is 
het zeker noodzakelijk om gehechtheid aan karma te verzaken. Deze conclusie is vastgesteld 
in Gétä (5.10): 

 
brahmaëy ädhäya karmäëi / saìgaà tyaktvä karoti yaù 



lipyate na sa päpena / padma-patram ivämbhasä 
 

Degenen die alle gehechtheid aan karma (werk) opgeven, en alle resultaten van hun 
karma aan Mij, Parameçvara, overgeven, zullen niet worden aangedaan door zonde, net 
zoals een lotusblad onaangeraakt blijft door water. 

 

ÇLOKA 39 

,"kk rs·fHkfgrk lka[;s cqf¼;ksZxs fRoeka Ük`.kqA 
cq¼îk ;qäks ;;k ikFkZ deZcU/ka izgkL;flû…‹û 

 
eñä te ’bhihitä säìkhye / buddhir yoge tv imäà çåëu 

buddhyä yukto yayä pärtha / karma-bandhaà  prahäsyasi 
 

pärtha—O zoon van Påthä; (Ik heb) eñä—deze; buddhiù—kennis; säìkhye—betreffende 
säìkhya yoga; te—aan jou; abhihitä—uitgelegd; tu—maar; çåëu—luister nu; (naar) imäm—
deze (kennis); yuktaù—verbonden; yoge—met bhakti-yoga; yayä buddhyä—met welke 
kennis; prahäsyasi—je verlost zult raken van; karma-bandhaà—gebondenheid aan de 
materiΩle wereld. 
 

O Pärtha, tot dusver heb Ik de kennis van säìkhya-yoga uitgelegd, maar nu zal Ik 
de wetenschap van bhakti-yoga op je overbrengen, waarmee je verlost zult raken van 
de gebondenheid aan deze materiΩle wereld. 

 
 SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ  

Op dit moment zegt Bhagavän Çré Kåñëa, “Tot dusver heb Ik je onderricht in jïäna-
yoga. Ik sluit Mijn instructies over jïäna-yoga af met deze çloka die begint met het woord 
eñä. Dat wat de tattva van een voorwerp op juiste wijze verheldert wordt säìkhya (volledige 
kennis) genoemd. Die intelligentie waarmee jij dient te handelen is hier verklaard door het 
woord eñä. Hoor nu over de benodigde intelligentie om voor bhakti-yoga te handelen.” Çré 
Kåñëa’s verklaring waarin yayä is gebruikt, verklaart dat wanneer iemand is begiftigd met 
intelligentie in verband met bhakti, hij verlost zal raken van gebondenheid aan deze 
materiΩle wereld. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Hier besluit Çré Kåñëa Zijn uitleg over säìkhya-yoga en begint Hij met zijn instructies 
betreffende buddhi-yoga, ofwel bhakti-yoga. Çréla Cakravarté Öhäkura definieert säìkhya-
yoga als volgt: samyak khyäyate prakäçyate vastu tattvam aneneti säìkhyaà samyaj jïänam. 
“Dat wat op juiste wijze de tattva van een voorwerp verheldert wordt säìkhya-yoga 
genoemd. Säìkhya-yoga geeft volledige kennis over de tattva van de ätmä en anätmä (inerte 
materie).” Vanaf de çloka, na tv eväham (Gétä 2.12) tot aan dehé nityam (Gétä 2.30) zijn 
verschillende facetten van ätma-tattva uitgelegd, en vanaf sva-dharmam api cävekñya (Gétä 
2.31) tot aan sukha-duùkhe (Gétä 2.38), wordt andere kennis dan ätma-tattva (anätma-tattva) 
uitgelegd, dat wil zeggen, kennis van sva-dharma. Wanneer men buddhi-yoga verricht in 
relatie tot bhakti, raakt men bevrijd van gebondenheid aan karma, dat wil zeggen, zijn 
gebondenheid tot de materiΩle wereld wordt vernietigd. Deze conclusie wordt bevestigd in 
Çré Éçopaniñad (1.1): 

 
éçäväsyam idam sarvaà / yat kiïca jagatyäà jagat 

tena tyaktena bhuïjéthä / mä gådhaù kasya svid dhanam 
 

Al het bewegende en niet bewegende in het hele universum is doordrongen van of 
wordt genoten door Parameçvara, de Allerhoogste Bestuurder. 

 
Alle bewegende en niet bewegende voorwerpen in deze wereld dienen alleen door 

Parameçvara, de enige genieter van deze wereld, genoten te worden. Jéva’s zijn dienaars van 
Bhagavän. Ze horen zich bezig te houden met het dienen van Hem door dit universum als 
een instrument te gebruiken, en dienen in hun levensonderhoud te voorzien door Zijn 
overblijfselen te accepteren. De allerhoogste plicht van de jéva’s is om liefdevolle dienst te 
leveren aan Çré Bhagavän (bhagavat-sevä) met Zijn eigendom, zonder er naar te verlangen 
dat eigendom als voorwerp van eigen genot te aanvaarden. Op deze manier raken de jéva’s 
niet gebonden aan hun karma (daden). 

 
kurvann eveha karmäëi / jijéviñec chataà samäù 

evaà tvayi nänyatheto ’sti / na karma lipyate nare 
Çré Éçopaniñad 1.2 

 
Men kan er naar streven om honderden jaren te leven als men voortdurend doorgaat 
op die manier te werken, want dat soort werk zal hem niet binden aan de wet van 
karma. Hiervoor bestaat geen alternatief voor de mensheid. 
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usgkfHkØeuk'kks·fLr izR;ok;ks u fo|rsA 
LoYieI;L; /keZL; =k;rs egrks Hk;kr~û†Œû 

 
nehäbhikrama-näço ’sti / pratyaväyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya / träyate mahato bhayät 
 

abhikrama—pogingen; iha—in deze bhakti-yoga; asti—er is; na—geen; näçaù—vernietiging; 
vidyate—er is; na—geen; pratyaväyaù—vermindering; api—zelfs; su-alpam—een klein 
beetje; asya dharmasya—van deze yoga; träyate—verlost (men); mahataù—van grote; 
bhayät—angst. 
 

Pogingen op het pad van bhakti-yoga zijn noch vruchteloos, noch onderhevig aan 
verlies. Zelfs een klein beetje vooruitgang verlost iemand van grote angst in de vorm 
van deze materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Er zijn twee soorten yoga (buddhi-yoga): (1) bhakti-yoga in de vorm van horen en 
chanten; en (2) bhagavad-arpita-niñkäma-karma-yoga, wat het overgeven van de vruchten 
van diens onbaatzuchtige daden aan Çré Bhagavän met zich meebrengt. In Gétä (2.47) zegt 
Çré Kåñëa, “O Arjuna, jij hebt de kwalificatie om alleen daden (karma) te verrichten.” Nu, 
voor karma-yoga, wordt bhakti-yoga gekenschetst. Gétä (2.45) verklaart, “O Arjuna, plaats 
jezelf boven de drie geaardheden der materiΩle natuur.” Deze verklaring verwijst zeker naar 
bhakti als zijnde verheven boven de drie geaardheden omdat iemand alleen door bhakti de 
geaardheden der natuur kan ontstijgen. Dit is algemeen bekend uit het Elfde Canto van 
Çrémad-Bhägavatam. Jïäna en karma worden als respectievelijk sättvika en räjasika 
beschreven, wat bewijst dat ze niet boven de drie geaardheden der natuur zijn verheven. 

Bhagavad-arpita-niñkäma-karma-yoga is bhakti die wordt gekenmerkt door de vruchten 
van iemands karma aan Çré Bhagavän te offeren. Het staat niet toe dat de karma tevergeefs 
wordt verricht, zoals het geval is met het verrichten van karma die niet aan Bhagavän 
worden geofferd. Echter, vanwege het gebrek aan overheersing van bhakti in zulke 
activiteiten, worden ze niet aanvaard als werkelijke bhakti. Als karma, waarbij de vruchten 
aan Çré Bhagavän worden geofferd, ook beschreven zou worden als bhakti, wat zou dan 
karma behelzen? Als men zegt dat karma alleen het handelen is wat niet aan Çré Bhagavän 



wordt geofferd, is dat niet juist. Çrémad-Bhägavatam (1.5.12) verklaart dat ππn van de 
kenmerken van brahma (de stralengoed van Çré Bhagavän) is dat het niñkarma (inactief) is 
en, daar het identiek is aan het gemoed van inactiviteit, wordt naiñkarmya genoemd. 
Wanneer zelfs brahma-jïäna, kennis van brahma die niñkäma (zonder enige materiΩle 
beweegreden) en nirdoña (foutloos) is, niet lovenswaardig is omdat het verstoken is van 
bhakti, hoe kunnen sakäma- en niñkäma-karma dan lovenswaardig zijn als ze niet aan 
Bhagavän worden geofferd, aangezien ze storend zijn in de stadia van zowel sädhana 
(beoefening) als sädhya (het doel)? 

Volgens de bovengenoemde verklaring gesproken door Çré Närada (Çrémad-Bhägavatam 
1.5.12), is karma die niet aan Çré Bhagavän wordt geofferd nutteloos. Daarom wordt alleen 
die bhakti die wordt gekenmerkt door horen en chanten aanvaard als de sädhana om de 
zoetheid van de lotusvoeten Çré Bhagavän te bereiken. Desalniettemin is niñkäma-karma-
yoga die aan Çré Bhagavän wordt geofferd ook het overwegen waard. Beiden soorten yoga 
(bhakti-yoga en niñkäma-karma-yoga) dienen te worden begrepen door het woord buddhi-
yoga. Dit blijkt overduidelijk uit verklaringen uit Bhagavad-gétä zoals, “Ik schenk ze die 
buddhi-yoga waarmee ze Mij kunnen verkrijgen” (Gétä 10.10) en, “O Dhanaïjaya, 
vergeleken met buddhi-yoga is sakäma-karma (handelen met het verlangen naar de 
vruchten daarvan) erg onbeduidend” (Gétä 2.49). 

Nu wordt in deze çloka beginnende met neha de glorie van nirguëa-bhakti (bhakti die 
vrij is van de drie geaardheden) uitgelegd, die wordt gekenmerkt door çravaëam en 
kértanam. Çré Bhagavän zegt, “Het voordeel dat wordt gehaald uit zelfs de eerste stappen in 
bhakti-yoga kan nooit vernietigd worden, en dus heeft het niet het nadelige gevolg dat het 
verloren raakt. Omgekeerd, als men karma-yoga begint te verrichten maar het niet voltooid, 
gaat het resultaat van wat voor karma men dan ook maar heeft verricht verloren, en haalt 
men zich de overtreding van onregelmatigheid op de hals.” 

De volgende vraag kan gesteld worden, “Kan het resultaat van bhakti verkregen worden 
door degenen die het verlangen hebben het proces te volgen, maar niet in staat zijn het op 
juiste wijze uit te voeren?” Çré Kåñëa antwoordt hierop door svalpam te zeggen, wat betekent 
dat zelfs als het proces van bhakti nog maar net begonnen is, het resultaat nooit verloren 
gaat en het men zal verlossen het gevaar van deze materiΩle wereld. De levensgeschiedenis 
van Ajämila en anderen bewijzen dit. Çrémad-Bhägavatam (6.16.44) verklaart ook dat door 
Çré Bhagavän’s naam slechts ππn keer te horen zelfs een cäëòäla wordt verlost van de grote 
angst die wordt veroorzaakt door het materiΩle bestaan. Bovendien wordt in Çrémad-
Bhägavatam (11.29.20) gezegd: 

 
na hy aìgopakrame dhvaàso / mad-dharmasyoddhanäëv api 



mayä vyavasitaù samyaì / nirguëatväd anäçiñaù 
 

O Uddhava, omdat Ik bedachtzaam de transcendentale aard van dit proces heb 
vastgesteld, bestaat er, zelfs wanneer niñkäma-dharma ofwel zuivere bhakti in de vorm 
van horen en chanten onjuist wordt uitgevoerd, geen mogelijkheid voor ook maar het 
geringste verlies. 

 
De strekkingen van deze verklaringen van Bhagavad-gétä en het Bhägavatam lijken 

hetzelfde te zijn, maar de verklaring uit het Bhägavatam hierboven heeft een speciale 
eigenschap: aangezien een transcendentaal voorwerp of handeling nirguëa is, gaat het nooit 
verloren. Dit is het enige punt wat het overwegen waard is in deze context. Men kan stellen 
dat niñkäma-karma-yoga, wanneer deze aan Çré Bhagavän wordt geofferd, ook nirguëa kan 
worden door Zijn genade. Maar dit is geen feit. Çrémad-Bhägavatam (11.15.23) levert hier 
bewijs voor: “Nitya en naimittika (verplichte en incidentele) activiteiten die worden 
uitgevoerd zonder enig verlangen naar de vruchten ervan, en die aan Mij worden geofferd, 
worden als sättvika beschouwd.” Met andere woorden, ze zijn niet transcendentaal aan de 
drie geaardheden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier wordt buddhi-yoga beschreven als bestaande uit twee soorten. De eerste is bhakti-

yoga, in de vorm van horen en chanten, en de tweede is niñkäma-karma-yoga waarbij de 
resultaten van karma aan Çré Bhagavän worden geofferd. Van deze twee is de eerste mukhya 
(voornaamste), en de tweede is gauëa (ondergeschikte) bhakti-yoga. Bovendien is bhakti-
yoga volledig nirguëa, transcendentaal aan de drie geaardheden. Er kunnen zich geen 
onregelmatigheden, fouten of ongewenste reacties voordoen in het begin of op het pad van 
iemands beoefening van bhakti-yoga, zelfs men als om een of andere reden niet in staat is 
om het te voltooien. Sterker nog, een beetje beoefening van bhakti-yoga verlost de 
beoefenaar van de vreselijke gevaren van de materiΩle wereld en maakt zijn leven succesvol 
door hem de dienst van Çré Bhagavän te schenken. 

Het volgende voorbeeld kan worden geciteerd. Omdat Bharata Mahäräja gehecht raakte 
aan een hert, was hij niet in staat om het proces van bhakti in dat leven te volbrengen. In 
zijn volgende geboorte stelde de invloed van zijn beoefening van bhakti in zijn vorige leven 
hem in staat om omgang te hebben met çuddha-bhakta’s van Bhagavän. Toen hij daarna 
opnieuw geboorte nam, werd hij een uttama-bhägavata en verrichtte dienst aan Çré 
Bhagavän. Daarom zegt Bhagavän in Gétä (6.40): pärtha naiveha nämutra vinäças tasya 
vidyate. “Iemand die van het pad van bhakti is gevallen gaat nooit verloren in deze wereld of 



de volgende, noch verwerft hij een ellendige toestand.” Aan de andere kant wordt er in het 
geval van bhagavat-arpita niñkäma-karma-yoga, zelfs als niñkäma-karma-yoga aan Bhagavän 
wordt geofferd, nog steeds gesproken over karma-yoga, niet bhakti-yoga. Door eerst aan 
karma-yoga te doen raakt het hart gezuiverd en bereikt men uiteindelijk bhakti-yoga. 
Daarom doelt deze karma-yoga alleen indirect en van grote afstand op bhakti. In 
tegenstelling tot zuivere bhakti echter, is karma-yoga niet nirguëa (vrij van de drie guëa’s). 
Integendeel, het wordt karma in sattva-guëa genoemd. Bovendien kan deze karma, indien 
deze niet correct wordt uitgevoerd of als het niet wordt voltooid, verloren gaan en kan men 
zich enkele ongewenste reacties op de hals halen. Echter, zoals vermeldt in Çrémad-
Bhägavatam (11.25.23): mad-arpaëaà niñphalaà vä / sättvikaà nija-karma tat. Als een 
sädhaka ook maar een klein beetje aan bhakti-yoga begint te doen, maar door zijn eigen 
onbekwaamheid het pad verlaat, of dat zijn beoefening eindigt vanwege zijn plotselinge, 
vroegtijdige dood, in ofwel het beginnende stadium of het tussenstadium, zullen zijn 
pogingen in bhakti nooit voor niets zijn geweest. Met andere woorden, noch zullen zijn 
pogingen gebrekkig zijn, noch zal hij zich enige zonde op de hals halen ook al is hij niet in 
staat het proces te volbrengen. In zijn volgende leven zal de sädhaka verder gaan vanaf het 
punt waar zijn uitvoering van bhakti-yoga  werd belemmerd. De heersende Deity van bhakti-
yoga, Çré Kåñëa, of Bhakti-devé zelf, treffen al deze maatregelen. In deze context is er nog 
een belangrijk punt dat opgemerkt dient te worden. Hoewel een sädhaka geloof heeft, zullen 
de gevolgen van bhakti-yoga nooit verloren gaan als er wat onregelmatigheden zijn in zijn 
uitvoering vanwege onwetendheid van het proces, noch zal hij zonde opdoen. Echter, als 
iemand guru, Vaiñëava of tadiya-vastu (datgene gerelateerd is aan Çré Bhagavän of Hem 
toebehoort, zoals Tulasé, Yamunä of de dhäma) beledigt of kwaad doet, kan zijn bhakti-yoga 
volledig worden geru¡neerd. 

 

ÇLOKA 41 

O;olk;kfRedk    cqf¼jsdsg    dq#uUnuA 
cgq'kk[kk áuUrk'p cq¼;ks·O;olkf;uke~û†ƒû 

 
vyavasäyätmikä buddhir / ekeha kuru-nandana 

bahu-çäkhä hy anantäç ca / buddhayo ’vyavasäyinäm 
 

kuru-nandana—O geliefd kind van de Kuru’s; buddhiù—intelligentie; iha—op dit pad van 
bhakti; (is) vyavasäya-ätmikä—resoluut; (en) ekä—op ππn punt gericht; hi—zeker; 



buddhayaù—de intelligentie; avyavasäyinäm—van de besluiteloze; (is) bahu-säkhäù—vaak 
vertakt; ca—en; an-antäù—zonder een conclusie. 
 

 O Kuru-nandana, de intelligentie van degenen die zich op dit pad van bhakti 
bevinden is resoluut en geconcentreerd, maar de intelligentie van degenen die tegen 
bhakti gekant zijn gaat alle kanten op en komt nooit tot een conclusie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wanneer deze vergeleken wordt met alle andere soorten intelligentie, is die 
intelligentie die bhakti-yoga tot doel en onderwerp heeft soeverein. Bhagavän legt dit uit 
door de bovenstaande çloka die begint met het woord vyavasäya uit te spreken: 
“Vastberaden intelligentie in bhakti-yoga is op ππn punt gericht.” Hij beschrijft het 
kenmerkende gemoed van iemand die zulke intelligentie bezit als volgt: “De instructies die 
mijn Gurudeva mij gegeven heeft over çravaëam, kértanam, smaraëam, päda-sevanam etc. 
van Bhagavän zijn mijn hele sädhya en mijn hele leven. Ik ben niet in staat ze op te geven 
in ofwel het sädhana stadium of in sädhya. Mijn enige verlangen en enige activiteit is om ze 
te volgen. Behalve dit heb ik geen ander verlangen of bezigheid, zelfs niet in mijn dromen. 
Er bestaat geen verlies voor mij, of ik nu geluk of ellende verwerf door deze instructies op te 
volgen, of dat mijn materiΩle leven nu wordt vernietigd of niet.” Dit soort vastberaden 
intelligentie is alleen mogelijk in zuivere bhakti die vrij is van hypocrisie en bedrog. Het 
wordt gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.20.28): 

 
tato bhajeta mäà bhaktyä / çraddhälur dåòha-niçcayaù 

 
Wetend dat alle perfectie alleen via Mijn bhakti bereikt kan worden, zal een man met 
vastberaden geloof Mijn bhajana met toewijding uitvoeren. 

 
Alleen door bhakti kan intelligentie geconcentreerd worden. Çré Bhagavän legt dit 

verder uit door ook aan bahu-çäkhäù, dat wat vele takken heeft, te refereren. Omdat er 
ontelbare soorten verlangens zijn in karma-yoga, is de intelligentie die erop wordt toegepast 
ook van ontelbare soorten. Evenzo heeft het, omdat er ontelbare soorten sädhana bestaan 
binnen karma-yoga, ontelbare takken. In het beginnende stadium van jïäna-yoga verankert 
men zijn intelligentie in niñkäma-karma om het hart te zuiveren. Als het hart gezuiverd is, 
fixeert de sädhaka zijn intelligentie in karma-sannyäsa, de verzaking van vruchtdragend 
karma. Na dit stadium te hebben bereikt verankert men zijn intelligentie in jïäna. Als men 
zich dan realiseert dat zelfs jïäna zonder succes is en niet in staat is om dienst tot de 



lotusvoeten van Çré Bhagavän te verlenen, verankert men zijn intelligentie in bhakti. In 
Çrémad-Bhägavatam (11.19.1) wordt gezegd: jïänaà ca mayi sannyaset. “Jïäna dient ook 
verzaakt te worden om Mij te bereiken” 

Volgens de bovenstaande verklaring van Çré Bhagavän moet men, na het bereiken van 
het stadium van jïäna, zijn intelligentie richten op jïäna-sannyäsa (het verzaken van 
jïäna). Zo is intelligentie dus van ontelbare variaties. Aangezien karma, jïäna en bhakti 
allemaal uitgevoerd dienen te worden, zijn hun takken ook ontelbaar. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Van de drie soorten buddhi-yoga: karma, jïäna en bhakti is alleen die buddhi 

(intelligentie) die gerelateerd is aan zuivere bhakti-yoga soeverein. Het exclusieve oogmerk 
en streven van mukhya-bhakti-yoga is Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, en die intelligentie die 
alleen aan Hem gerelateerd is, wordt aikäntiké of ananyä (‘op ππn punt gericht’ of exclusief) 
genoemd. De sädhaka’s van zulke ekäntika-bhakti zijn vrij van de verlangens naar werelds 
genot, mokña en van dubbelhartigheid, daarom is hun intelligentie vastberaden. Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura licht Çrémad-Bhägavatam (11.20.28) toe: “Ze denken 
vastberaden, ‘Zelfs als er miljoenen obstakels zijn in het uitvoeren van mijn bhajana, zelfs 
als ik sterf, of als ik naar de hel moet gaan vanwege overtredingen of als lust mij overstelpt, 
kan ik nooit bhakti opgeven, wat de omstandigheden ook maar mogen zijn. Ik zal geen 
karma of jïäna verrichten, zelfs als Heer Brahmä zelf mij dit beveelt te doen. Onder geen 
voorwaarde zal ik bhakti opgeven.’ Alleen dit soort vastberadenheid kan niçcayätmikä 
buddhi worden genoemd.” 

Door een gebrek aan zulke exclusieve niñöhä in Bhagavän, blijft iemands intelligentie 
zich bezighouden met karma-yoga en jïäna-yoga. Zijn intelligentie wordt vaak vertakt 
genoemd vanwege een variΩteit aan doelen en doelstellingen, zoals de genoegens in deze 
wereld of in de volgende met betrekking tot winst (läbha), aanbidding (püjä) en aanzien 
(pratiñöhä). Zijn intelligentie zit vol met oneindige verlangens. 

Volgens de Vaiñëava äcärya’s is Bhagavän Zelf de non-duale , bewuste Allerhoogste 
Absolute Realiteit. Hij wordt nirguëa genoemd, daar Hij tegelijkertijd buiten bereik van de 
materiΩle eigenschappen van sattva, rajas en tamas is, en begiftigd is met alle 
transcendentale eigenschappen zoals aiçvarya (opulentie), mädhurya (zoetheid), dayä 
(mededogen) en bhakta-vätsalya (genegenheid voor Zijn bhakta’s). Echter, moderne mensen 
die onontwikkeld zijn, verstoken zijn van tattva-jïäna, wier intelligentie bedekt is door 
begoocheling en denken dat brahma zonder transformaties (nirvikära), zonder variΩteit 
(nirveçeña) en smetteloos (niraïjana) is, aanvaarden Hem slechts op een wereldse manier als 
zijnde nirguëa. 



Ze beschouwen de lélä-avatära’s van Bhagavän als brahma bedekt door mäyä, en dat Zijn 
svarüpa en eigenschappen, zoals mededogen, daarom van materiΩle aard zijn zoals die van 
hun zelf. Ze zeggen dat hun harten door het aanbidden van saguëa-brahma (het brahma vol 
van materiΩle eigenschappen) geleidelijk aan gezuiverd zullen worden en dat ze ππn zullen 
worden met nirguëa-brahma (het brahma verstoken van materiΩle eigenschappen). Het 
vestigen van zulke conclusies is zo nutteloos als proberen de lucht te slaan omdat çästra’s 
zoals de Bhagavad-gétä, die de transcendentale gedaante en kenmerken van Çré Bhagavän 
beschrijven, dit verachtelijke concept in alle gevallen weerleggen. Daarom wordt zuivere 
bhakti voor nirguëa-brahma (Kåñëa), die begiftigd is met alle transcendentale 
eigenschappen, nirguëa-bhakti genoemd. Çréla Çrédhara Svämé legt in zijn commentaar op 
Çrémad-Bhägavatam (3.29.11) uit dat nirguëa-bhakti maar uit een soort bestaat, namelijk 
ekäntika (op ππn punt gericht). Çréla Çukadeva Gosvämé heeft verklaard in Çrémad-
Bhägavatam (3.29.7-10) dat sakäma-bhakti oneindige vertakkingen kent, zoals tämasika 
sakäma-bhakti, omdat het wordt verricht met verschillende materiΩle verlangens. 

 

ÇLOKA 42 

;kfeeka iqf"irka okpa izonUR;foif'pr%A 
osnoknjrk%   ikFkZ   ukU;nLrhfr   okfnu%û†„û 

 
yäm imäà puñpitäà väcaà / pravadanty avipaçcitaù 

veda-väda-ratäù pärtha / nänyad astéti vädinaù 
 

pärtha—O Pärtha; avipaçcitaù—de onverstandigen; veda-väda-ratäù—gehecht aan de 
verklaringen van de Veda’s; pravadanti—verkondigen; yäm imäm—al deze; puñpitäm—
bloemrijke; väcam—verklaringen; vädinaù—ze zeggen; iti—zo; asti—er is; na anyat—niets 
anders. 
 

O Pärtha, dwazen verwerpen de ware betekenis van de Veda’s uit gehechtheid aan 
die sierlijke verklaringen die het streven naar hemels genoegens verheerlijken, maar 
enkel giftige resultaten opleveren. Zij zeggen dat er geen hogere waarheid (Éçvara-
tattva) bestaat dan deze. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



De besluiteloze sakäma-karmé’s (personen met materiΩle verlangens) zijn uitermate 
traag van begrip. Om dit uit te leggen spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met yäm 
imäm. Het zinsdeel puñpitäà väcaù duidt erop dat deze verklaringen van de Veda’s slechts 
tijdelijk bevredigend zijn, net zoals bloemrijke klimplanten die uiteindelijk giftig zijn. 
Pravadanti verwijst naar diegenen die zulke Vedische verklaringen in alle opzichten 
aanvaarden als het hoogste goed. Degenen wier harten bevangen zijn door zulke uitlatingen 
hebben geen vastberaden intelligentie. Deze çloka is in natuurlijke opeenvolging met Gétä 
2.44: bhogaiçvarya-prasaktänäm. Het is onmogelijk voor zulke mensen om vastberaden 
intelligentie te hebben, dus is het niet voor hen dat deze instructie wordt gegeven. Wat te 
zeggen van het niet hebben van vastberaden intelligentie, Çré Bhagavän zegt zelfs dat ze 
dwazen zijn, avipaçcitaù. Dit komt doordat ze als ultieme oogmerk van de Veda’s de 
verkondiging van bloemrijke verklaringen aanvaarden zoals, “Door de cäturmäsya-vrata te 
verrichten zal men onvergankelijke resultaten boeken,” of, “Na het drinken van soma-rasa 
wordt men onsterfelijk.” Ze speculeren ook dat er buiten dit geen waarheid bestaat zoals 
éçvara-tattva. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het voornaamste doel dat is vastgesteld in de Veda’s is Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa en 

Zijn prema-bhakti. Als men dit hoofddoel van de Veda’s niet bevat, zal zijn transcendentale 
geloof en intelligentie misplaatst worden in hun ogenschijnlijke, uitwendige betekenissen 
die in eerste instantie erg aantrekkelijk overkomen en zoet klinken, maar uiteindelijk een 
afschrikwekkend resultaat opleveren. Çré Kåñëa heeft dit verder duidelijk gemaakt in Gétä 
(2.45): traiguëya-viñayä vedäù. Ook in Çrémad-Bhägavatam (4.29.47) wordt men 
gewaarschuwd voorzichtig te zijn met de verklaringen van de Veda’s: 

 
tasmät karmasu barhiñmann / ajïänäd artha-käçiñu 

märtha-dåñöià kåthäù çrotra / sparçiñv aspåñöa-vastuñu 
 

O Präcénabarhiñat, voor de onwetende blik lijken de ritualistische activiteiten die 
vermeld worden in de Veda’s het uiteindelijke doel te zijn. Hoewel hun beschrijvingen 
verleidelijk zijn voor het oor, zijn ze in werkelijkheid verstoken van enige verbinding 
met de Allerhoogste Waarheid. Sla daarom geen acht op ze. 

 

ÇLOKA 43 



dkekReku% LoxZijk% tUedeZQyiznke~A 
fØ;kfo'ks"kcgqyka  HkksxS'o;Zxfra   izfrû†…û 

 
kämätmänaù svarga-parä / janma-karma-phala-pradäm 

kriyä-viçeña-bahuläà / bhogaiçvarya-gatià prati 
 

käma-ätmänaù—lustige karakters hebbend; (verrichten ze) bahuläm—vele; kriyä-viçeña—
hoogdravende Vedische rituelen; svarga-paräù—toegewijd om de hemel te betreden; prati—
richting; gatià—het doel; bhoga—van zintuiglijk genot; aiçvarya—en opulentie;  (welke) 
pradäm—resulteren; janma-karma-phala—in goede geboorte en vruchtdragende resultaten. 
 

Degenen wier harten besmet zijn met lust verrichten vele hoogdravende riten om 
Svarga-loka te bereiken, denkend dat deze het hoogste doel zijn van de Veda’s. 
Hoewel ze naar genot en weelde leiden, binden zulke rituelen hun volgelingen ook aan 
de kringloop van geboorte en dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Welk soort verklaringen volgen deze mensen? In antwoord wordt gezegd dat door de 
winst en het verlies van zulke Vedische rituelen te analyseren, zij vaststellen hoe ze die 
activiteiten die hen bhoga (genot) en aiçvarya (weelde) zullen verschaffen kunnen doen 
laten toenemen, ook al resulteren zulke activiteiten in geboorte en dood. 

 

ÇLOKA 44 

HkksxS'o;Zizläkuka          r;kiârpsrlke~A 
O;olk;kfRedk cqf¼% lek/kkS u fo/kh;rsû††û 

 
bhogaiçvarya-prasaktänäà / tayäpahåta-cetasäm 
vyavasäyätmikä buddhiù / samädhau na vidhéyate 

 
prasaktänäm—voor degenen die gehecht zijn; bhoga—aan genot; aiçvarya—en opulentie; 
apahåta-cetasäm—wiens geesten bevangen zijn; tayä—door die (woorden van de Veda’s); na 
vidhéyate—daar vindt niet plaats; vyavasäya-ätmikä—de vastberaden; buddhiù—
intelligentie; samädhau—in trance op de Allerhoogste. 



 
Zij die gehecht zijn aan genot en opulentie, van wie de geest bevangen is door 

hemels geluk, verkrijgen niet de vastberaden intelligentie voor exclusieve 
geestesvervoering in Bhagavän. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen van wie de geest gefascineerd is door zulke bloemrijke verklaringen raken 
gehecht aan genot en opulentie. Zulke personen zijn niet in staat om samädhi te bereiken of 
concentratie van geest; zij missen die resolute intelligentie die alleen in Parameçvara 
vertoeft. 

 

ÇLOKA 45 

=Sxq.;fo"k;k      osnk       fuL=Sxq.;ks       HkoktZquA 

fu}ZU}ks fuR;lÙoLFkks fu;ksZx{kse vkReoku~û†‡û 

 
traiguëya-viñayä veda / nistraiguëyo bhavärjuna 

nirdvandvo nitya-sattva-stho / niryoga-kñema ätmavän 
 

arjuna—O Arjuna; bhäva—wees; nistraiguëyaù—boven de drie geaardheden; (van) 
vedaù—de Vedische; viñayäù—onderwerpen; trai-guëya—betrekking hebbend tot de drie 
geaardheden der materiΩle natuur; nirdvandvaù—wees vrij van dualiteit; (en) nitya-sattva-
sthaù—gesitueerd in zuivere goedheid of spiritueel bestaan; (wees) niryoga-kñemaù—vrij 
van de neiging om te behouden en te verwerven; ätma-vän—en wees begiftigd met 
intelligentie die door Mij gegeven wordt. 
 

O Arjuna, sta boven de geaardheden beschreven in de Veda’s en raak gevestigd in 
nirguëa-tattva. Wees vrij van alle dualiteiten zoals eer en schande, en maak je geen 
zorgen over winst en verlies. Raak gevestigd in çuddha-sattva door de intelligentie te 
gebruiken die door Mij wordt toegekend. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Neem, terwijl je afzijdig raakt van de middelen om catur-varga (dharma, artha, käma en 
mokña) te verwerven, alleen beschutting van bhakti-yoga.” Çré Bhagavän spreekt deze çloka 



die begint met het woord traiguëya, omdat de overheersende onderwerpen van de Veda’s 
licht werpen op karma, jïäna etc., welke onder de guëa’s vallen. De betekenis van het 
woord traiguëya wordt gevormd met het achtervoegsel ‘syaï’. Aangezien er in de Veda’s 
buitensporige beschrijvingen van karma en jïäna staan, worden de Veda’s volgens de logica 
van bhümnä-vyapadeçä-bhavanti (waarin de titel is gebaseerd op de overheersende 
compositie) traiguëya (betrekking hebbend op de drie geaardheden der materiΩle natuur) 
genoemd. Alleen bhakti kan men echter naar Çré Bhagavän brengen. Dit is het oordeel van 
de Mäöharaù-çruti. De Çvetäçvatara Upaniñad verklaart: yasya deve parä bhaktir yathä deve 
tathä gurau. “De betekenis van de Veda’s kan alleen worden geopenbaard aan iemand die 
dezelfde transcendentale bhakti tot zowel Çré Bhagavän als zijn gurudeva heeft.” 

Nirguëa-bhakti is het enige onderwerp van de småti’s, zoals de Païcarätra en de 
Upaniñad’s, inclusief de Gétopaniñad (Bhagavad-gétä) en Gopäla-tapani Upaniñad. Als het 
wordt geaccepteerd dat bhakti niet wordt beschreven in de Veda’s zal bhakti haar autoriteit 
verliezen. Daarom geeft Çré Kåñëa aan Arjuna de opdracht om vrij te raken van de Vedische 
geboden met betrekking tot karma en jïäna, welke onder invloed staan van de guëa’s. Hij 
zegt tegen hem dat hij ze niet moet verrichten, maar dat hij altijd het proces dient te volgen 
om bhakti te verkrijgen, zoals verklaard wordt in de Veda’s. In Brahma-yämala Puräëa staat 
vermeld, “Het pretentieuze vertoon van exclusieve hari-bhakti wat geen acht slaat op het 
proces van païcarätra, zoals vermeldt in çruti, småti en de Puräëa’s etc., resulteert slechts in 
uiteindelijke verstoring.” Deze vergissing of overtreding is onvergeeflijk. 

Die onderwerpen van de Veda’s die betrekking hebben op de guëa’s (saguëa) en die 
onderwerpen die zich buiten de guëa’s bevinden (guëätéta) worden respectievelijk traiguëya 
(met de drie guëa’s) en nistraiguëya (vrij van de drie guëa’s) genoemd. Çré Kåñëa zegt, 
“Streef van deze twee alleen nistraiguëya na. Raak vrij van de drie guëa’s door de invloed 
van Mijn nirguëa-bhakti. Alleen dan zul je vrij raken van dualiteiten zoals eer en schande. 
Blijf daarom exclusief in het gezelschap van Mijn bhakta’s die zich altijd in nitya-sattva 
bevinden.” 

Hier zal de uitleg van hoe je gesitueerd kunt raken in viçuddha (nitya) sattva-guëa de 
uitleg hoe verlost te raken van de drie guëa’s tegenspreken. Het bereiken van datgene wat 
ontbreekt wordt yoga genoemd, en het beschermen van datgene wat men bezit wordt kñema 
genoemd. Met het woord niryoga-kñema vertelt Çré Bhagavän Arjuna vrij te raken van de 
interesse voor zowel yoga als kñema. “Na overstelpt te worden door de smaak voor Mijn 
bhakti-rasa, zullen yoga en kñema geen reden tot ongerustheid zijn.” 

Wanneer Çré Bhagavän in Gétä (9.22) verklaart, “Ik draag persoonlijk yoga en kñema”, 
vertoont hij Zijn genegenheid voor Zijn bhakta’s door te zeggen, “Omdat Ik hun last van 
levensonderhoud op Me neem, is het niet nodig voor ze om er afzonderlijk naar te streven.” 



Ätmavän betekent ‘wordt een persoon begiftigd met intelligentie die door Mij wordt 
geschonken.’ 

Nu worden de woorden nistraiguëya en traiguëya besproken. In Çrémad-Bhägavatam 
(11.25.23-29) wordt gezegd: 

 
mad-arpaëaà niñphalaà vä / sättvikaà nija-karma tat 

räjasaà phala-saìkalpaà / hiàsä-präyädi-tämasam 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.23 

 
Weet dat niñkäma-karma die aan Çré Bhagavän wordt geofferd in sattva-guëa is. Die 
handeling die wordt verricht met een verlangen naar de vruchten ervan is in rajo-guëa, 
terwijl handelingen verricht met geweld of afgunst in tamo-guëa zijn. 

 
In de bovenstaande çloka (Çrémad-Bhägavatam 11.25.23) duidt niñphalaà vä op 

naimittika-karma (werk dat incidenteel is), uitgevoerd zonder verlangen naar de vruchten 
van het werk. 

 
kaivalyaà sättvikaà jïänaà / rajo vaikalpikaà ca yat 

präkåtaà tämasaà jïänaà / man-niñöhaà nirguëaà småtam 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.24 

 
Jïäna gerelateerd aan het zelf (kaivalyam) welke de bevatting van het lichaam te 
buiten gaat, is sättvika. Jïäna gerelateerd aan het lichaam (de foutieve opvatting van 
‘ik’ en ‘mijn’, zichzelf als doener en genieter beschouwend) is räjasika. Jïäna van inerte 
materie, de gewone alledaagse wereld of het lichaam is tämasika, terwijl jïäna in relatie 
tot Mij nirguëa is. 

 
vanaà tu sättviko väso / grämo räjasa ucyate 

tämasaà dyüta-sadanaà / man-niketaà tu nirguëam 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.25 

 
Het in het bos wonen is in sattva-guëa, het in een dorp wonen is in rajo-guëa, het in 
een gokhuis (stad) wonen is in tamo-guëa en het wonen waar Ik verblijf (de tempel) is 
nirguëa. 

 
sättvikaù kärako ’saìgé / rägändho räjasaù småtaù 



tämasaù småti-vibhrañöo / nirguëo mad-apäçrayaù 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.26 

 
De doener die niet gehecht is aan het resultaat is in sattva-guëa, de doener die verblind 
is door gehechtheid is in rajo-guëa, de doener die zijn geheugen heeft verloren is in 
tamo-guëa en de doener die volledige beschutting bij Mij heeft genomen is nirguëa. 

 
sättviky ädhyätmiké çraddhä / karma-çraddhä tu räjasé 
tämasy adharme yä çraddhä / mat-seväyaà tu nirguëä 

Çrémad-Bhägavatam 11.25.27 
 

Geloof gerelateerd aan het zelf is in sattva-guëa, geloof gerelateerd aan karma (actie) is 
in rajo-guëa, geloof gerelateerd aan niet-religieuze activiteiten is in tamo-guëa en 
geloof gerelateerd aan Mijn dienst is nirguëa. 

 
pathyaà pütam anäyas tam / ähäryaà sättvikaà småtam 

räjasaà cendriya-preñöhaà / tämasaà cärttidäçuci 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.28 

 
Voedsel dat heilzaam, zuiver en gemakkelijk verkrijgbaar is, bevindt zich in sattva-guëa. 
Voedsel dat scherp en zuur is, en plezier schenkt aan de zintuigen, is in rajo-guëa. 
Voedsel dat onrein is en ellende veroorzaakt is in tamo guëa en dat voedsel dat aan Mij 
wordt geofferd is nirguëa. 

 
Volgens Çréla Çrédhara Svämé betekent het woord ca in de hierboven vermelde çloka 

(Çrémad-Bhägavatam 11.25.28) dat datgene wat aan Çré Bhagavän geofferd wordt nirguëa is. 
 

sättvikaà sukham ätmotthaà / viñayotthaà tu räjasam 
tämasaà moha-dainyotthaà / nirguëaà mad-apäçrayam 

Çrémad-Bhägavatam 11.25.29 
 

Vreugde die van het zelf af komt is in sattva-guëa, dat wat van de zinsobjecten af komt 
is in rajo-guëa, dat wat van begoocheling en verdorvenheid af komt is in tamo-guëa en 
die vreugde die ontstaat in relatie tot Mij is nirguëa. 

 



Na dingen te hebben uitgelegd die de drie guëa’s illustreren in de hierboven vermelde 
Çrémad-Bhägavatam (11.25.23-29) çloka’s, legt Çré Bhagavän verder uit hoe men perfectie 
bereikt in het realiseren van de aard (nistraiguëya-bhäva) van een ding dat zich buiten de 
drie guëa’s (nirguëa-vastu) bevindt. Hij zegt dat men alleen door aan nirguëä-bhakti te doen 
de invloed van de guëa’s die iemand in zich heeft kan overwinnen. Dit wordt verklaard in 
de volgende çloka’s: 

 
dravyaà deçaù phalaà kälo / jïänaà karma ca kärakaù 

çraddhävasthäkåtir niñöhä / traiguëyaù sarva eva hi 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.30 

 
Al het materiΩle, zoals de substantie, plaats, resultaten, tijd, kennis, actie, het middel, 
geloof, situatie, vorm en vastberadenheid is traiguëya. 

 
sarve guëa-mayä bhäväù / puruñävyakta-dhiñöhitäù 

dåñöaà çrutaà anudhyätaà / buddhyä vä puruñarñabha 
Çrémad-Bhägavatam 11.25.31 
 

O beste van de menselijke wezens, alle zijnsstaten die men kan horen, zien of 
verzinnen, welke bestaan tussen de puruña (het genietende zelf) en prakåti (materiΩle 
natuur), zijn samengesteld uit de drie geaardheden der materiΩle natuur. 

 
etäù saàsåtayaù puàso / guëa-karma-nibandhanäù 

yeneme nirjitäù saumya / guëä jévena citta-jäù 
bhakti-yogena man-niñöho / mad-bhäväya prapadyate 

Çrémad-Bhägavatam 11.25.32 
 

O zachtaardige, alle materiΩle omstandigheden van het levende wezen (puruña) 
ontstaan uit handelingen verricht in de drie guëa’s. Alleen die jéva’s die, door het 
beoefenen van bhakti-yoga, deze geaardheden die zich in de citta hebben 
gemanifesteerd hebben overwonnen, worden begiftigd met niñöhä en zijn in staat om 
Mij te bereiken. 

 
Daarom kan men alleen door nirguëä-bhakti de drie guëa’s overwinnen en op geen 

enkele andere manier. In antwoord op de vraag die wordt gesteld in Gétä (14.21): kathaà 



caitäàs trén guëän ativartate, “Hoe kan men de guëa’s van de materiΩle natuur 
overwinnen?”, is het antwoord later in Gétä (14.26): 

 
mäà ca yo ’vyabhicäreëa / bhakti-yogena sevate 

sa guëän samatétyaitän / brahma-bhüyäya kalpate 
 

Alleen degenen die dienst aan Mij leveren met ekäntika bhakti-yoga kunnen de drie 
guëa’s transcenderen en zich kwalificeren om brahma te realiseren. 

  
In zijn commentaar op deze çloka (14.26) zegt Çréla Çrédhara Svämé, “Ca is een nadruk. 

Dat wil zeggen, degenen die uitsluitend ekäntika-bhakti (vastberaden toegewijde dienst) 
verrichten aan Mij, Parameçvara, kunnen alle guëa’s overwinnen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Dharma, artha, käma en mokña worden catur-varga (de vier doeleinden van het 

menselijk leven) genoemd. Bhakti is het vijfde doel (païcama-puruñärtha). Hoewel in 
çästra’s zoals de Veda’s de paden van karma, jïäna en bhakti worden onderwezen als de 
sädhana voor de jéva’s, kan men Çré Bhagavän alleen bereiken door alle andere paden op te 
geven en zich uitsluitend bezig te houden met viçuddha-bhakti. Dit wordt ook duidelijk 
gemaakt door deze twee çloka’s uit Çrémad-Bhägavatam te bestuderen: 

 
bhaktyäham ekayä grähyaù / çraddhayätmä priyaù satäm 

bhaktiù punäti man-niñöhä / çva-päkän api sambhavät 
Çrémad-Bhägavatam 11.14.21 
 

Ik kan alleen bereikt worden door bhakti die wordt verricht met volledig geloof. Ik ben 
van nature dierbaar tot Mijn bhakta’s die Mij als het uitsluitende doeleinde van hun 
bhajana aanvaarden. Zelfs de hondeneters kunnen zichzelf zuiveren van hun lagere 
geboorte door bhajana tot Mij te verrichten. 

 
na sädhayati mäà yogo / na säìkhyaà dharma uddhava 

na svädhyäyas tapas tyägo / yathä bhaktir mamorjitä 
Çrémad-Bhägavatam 11.14.20 
 



O Uddhava! Yoga, säìkhya, het bestuderen van de Veda’s, tapasyä en däna 
(liefdadigheid) kunnen Mij niet zo overmannen als intense bhakti die alleen wordt 
verricht om Mij te bereiken. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “In çästra zijn er twee onderwerpen: uddiñöa en 

nirddiñöa. Het onderwerp dat het hoogste doeleinde van alle çästra’s is, wordt uddiñöa-viñaya 
genoemd. Die instructie die uddiñöa-viñaya aanduidt wordt nirddiñöa-viñaya genoemd. 
Bijvoorbeeld, omdat hij zo schemerig is, is het zeer moeilijk om zonder hulp de Arundhaté 
ster te kunnen zien. Als iemand zich ten doel stelt om hem te gaan bekijken, moet hij eerst 
op zoek gaan naar de grootste ster die er het dichtst bij in de buurt ligt. Dus, als Arundhaté 
de uddiñöa-viñaya is, is de grootste ster die het dichtst in de buurt ligt de nirddiñöa-viñaya. 
Alle Veda’s duiden erop dat nirguëa-tattva de uddiñöa-viñaya is. Omdat nirguëa-tattva niet 
direct begrepen kan worden, beschrijven de Veda’s eerst saguëa-tattva (realiteit met de 
guëa’s) welke nirddiñöa-viñaya is. Zo lijkt mäyä, bestaande uit de geaardheden, sattva, rajas 
en tamas dus aanvankelijk het onderwerp van de Veda’s te zijn. ‘O Arjuna, blijf niet 
verstrikt in deze nirddiñöa-viñaya. Integendeel, bereik nirguëa-tattva, of dat wat kenbaar 
wordt gemaakt als uddiñöa-tattva, en raak verlost van de guëa’s. Sommige delen van de 
Vedische literatuur beschrijven karma in rajo-guëa en tamo-guëa. Andere delen 
beschrijven jïäna in sattva-guëa, en op specifieke plekken staan beschrijvingen van 
nirguëa-bhakti. Je zou nitya-sattva (zuiver spiritueel bestaan) moeten bereiken door verlost 
te raken van dualiteiten zoals eer en schande. Met andere woorden, verzaak, door met Mijn 
bhakta’s om te gaan, de inspanningen voor yoga (verwerving) en kñema (behoud) waar naar 
gezocht wordt middels de processen van jïäna en karma, en raak via het proces van buddhi-
yoga verlost van de geaardheden der natuur.’” 

 

ÇLOKA 46 

;kokuFkZ  mnikus  loZr%    laIyqrksndsA 
rkoku~ loZs"kq osn"kq czkã.kL; fotkur%û†̂ û 

 
yävän artha udapäne / sarvataù samplutodake 
tävän sarveñu vedeñu / brähmaëasya vijänataù 

 
yävän—om het even welk; arthaù—doel; (gediend wordt) uda-päne—door putten; (wordt) 
sarvataù—in alle opzichten; sampluta-udake—gediend door een groot meer; tävän—evenzo; 



arthaù—het doel; sarveñu—in alle; vedeñu—Veda’s; vijänataù brähmaëasya—wordt gekend 
door de geleerde brähmaëa. 
 

Alle doeleinden die door een verscheidenheid aan putten worden vervuld, kunnen 
gemakkelijk worden vervuld door een groot meer. Evenzo kunnen om het even welke 
resultaten er ook maar verworven worden door het aanbidden van de deva’s zoals 
beschreven in de Veda’s eenvoudig verkregen worden via de aanbidding van Bhagavän 
door een brähmaëa die met bhakti is begiftigd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa vervolgt, “O, wat kan Ik nog meer zeggen over die bhakti-yoga die nirguëa en 
niñkäma is. Zelfs de eerste inspanningen op het gebied van bhakti gaan niet verloren, noch 
zullen ze ongunstige gevolgen hebben.” Ook heeft Çré Kåñëa in Çrémad-Bhägavatam 
(11.29.20) tegen Uddhava gezegd: 

 
na hy aìgopakrame dhvaàso / mad-dharmasyoddhaväëv api 

mayä vyavasitaù samyaì / nirguëatväd anäçiñaù 
 

O Uddhava, Ik heb de transcendentale aard van deze dharma vastgesteld. Als men zich 
ter wille van Mij inlaat met deze onzelfzuchtige dharma, bestaat er nog niet de geringste 
kans dat het tot verlies kan leiden door tekortkoming of ontaarding. 

 
Echter, in deze context duidt vyavasäyätmikä-buddhi (vastberaden intelligentie) ook op 

sakäma-bhakti-yoga. Çré Bhagavän gebruikt een voorbeeld om dit te bewijzen wanneer hij de 
çloka beginnend met het woord yävän spreekt. Aangezien udapäne een zelfstandig 
naamwoord is, werd het hier in een vergelijkbaar geval gebruikt. Hier duidt udapäne op een 
groep putten. Vele doeleinden worden vervuld door verschillende putten. De ene put wordt 
gebruikt om zich schoon te maken nadat men zich heeft ontlast, de andere om de tanden te 
poetsen, kleding te wassen, haren te wassen, een bad te nemen en om water te drinken. 
Deze verschillende doeleinden worden tegelijkertijd vervuld door een groot reservoir van 
water. Het is omslachtig om naar verschillende putten te gaan voor verschillende redenen, 
maar het kost geen moeite om naar ππn reservoir te gaan. Bovendien bevat een kleine put 
vaak zout water, terwijl het water van een groot meer zoet is. Men zou dit verschil tussen 
een put en een meer moeten overwegen. Evenzo kunnen de verschillende vruchten die men 
bereikt middels het aanbidden van verschillende deva’s allemaal verworven worden door 



eenvoudigweg Çré Bhagavän te aanbidden. Het woord brähmaëasya betekent zij die brahma 
(Veda) kennen. Alleen een brähmaëa kent de Veda’s, maar buiten zulke kennis zijn de echte 
brähmaëa’s degenen die precies bhakti als uiteindelijke betekenis van de Veda’s kennen. In 
Çrémad-Bhägavatam (2.3.2) wordt ook gezegd: 

 
brahma-varcasa-kämas tu / yajeta brahmaëaù patim 
indram indriya-kämas tu / prajä-kämaù prajäpatén 

 
Iemand die verlangt naar de brahma stralengloed zou Brahmä, de meester van de 
Veda’s, moeten aanbidden. Iemand die verlangt naar genoegdoening van de zintuigen 
dient Indra te aanbidden. Iemand die nageslacht verlangt dient de Prajäpati’s te 
aanbidden, terwijl iemand die rijkdom verlangt Durgä dient te aanbidden. 

 
Hierna wordt er gezegd: 
 

akämaù sarvaù-kämo vä / mokña-käma udära-dhéù 
tévreëa bhakti-yogena / yajeta puruñaà param 

Çrémad-Bhägavatam 2.3.10 
 

Of men nu vrij is van verlangens, vol is van verlangens of verlangt naar mokña, men 
dient, na een hogere intelligentie te hebben bereikt, parama-puruña (Bhagavän) te 
aanbidden met intense bhakti-yoga. 

 
Net zoals de zonnestralen zeer intens zijn wanneer het onbewolkt is, is ook bhakti-yoga 

die vrij is van karma en jïäna zeer intens. Iemands intelligentie zal veelvertakt raken door 
het aanbidden van een aantal deva’s om verschillende verlangens te vervullen. Çré 
Bhagavän kan echter al iemands verlangens vervullen. Wanneer zelfs maar een deeltje van 
zulke intelligentie wordt ingezet voor aanbidding, wordt het als eenzijdig gericht beschouwd 
vanwege de ongeΩvenaarde aard van het doel van aanbidding. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De verschillende activiteiten die kunnen worden verricht door gebruik van 

afzonderlijke putten kunnen allemaal worden verricht door een groot waterreservoir zoals 
een meer te gebruiken. Evenzo kunnen de verschillende verlangens die in vervulling 
kunnen gaan door het aanbidden van verschillende deva’s zoals aangegeven staat in de 
Veda’s, vervuld worden door eenvoudigweg Bhagavän te aanbidden. Als het hart vervuld is 



van vele materiΩle verlangens, worden verschillende deva’s aanbeden om die verlangens te 
vervullen. De daaruit voortvloeiende intelligentie, die vele vertakkingen kent, wordt 
avyavasäyätmikä buddhi genoemd. In tegenstelling tot dit wordt de ekäntika (eenzijdig 
gerichte) aanbidding van Çré Bhagavän alleen bereikt door geconcentreerde, vastberaden 
intelligentie. Om deze reden verklaren kenners van de Veda’s dat bhakti de enige essentie 
van de Veda’s is. Daarom is alleen bhakti-yoga vyavasäyätmikä buddhi. 

 

ÇLOKA 47 

deZ.;sokf/kdkjLrs  ek  Qys"kq  dnkpuA 
ek deZQygsrqHkwZekZ rs lÂks·LRodeZf.kû†‰û 

 
karmaëy evädhikäras te / mä phaleñu kadäcana 

mä karma-phala-hetur bhür / mä te saìgo ’stv akarmaëi 
 

te—je hebt; eva—zeker; adhikärah—een recht; karmaëi—op je voorgeschreven plicht; (je 
hebt) mä—geen (recht); kadäcana—op enig moment; phaleñu—op de vruchten van werk; 
bhüù—wees; mä—niet; hetuù—geneigd; karma-phala—naar de vruchten van werk; te mä 
astu—je zou niet moeten hebben; saìgaù—gehechtheid; akarmaëi—aan het niet 
verrichten van voorgeschreven plichten. 
 

Je bent alleen geschikt om je voorgeschreven werk te verrichten, maar je hebt 
geen recht op de vruchten daarvan. Je zou jezelf niet moeten zien als de oorzaak van 
het gevolg van je daden, noch zou je gehecht moeten raken aan het veronachtzamen 
van je taken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän, de onderwijzer van jïäna-yoga, bhakti-yoga en karma-yoga, heeft tot 
dusver Zijn instructies betreffende jïäna-yoga en bhakti-yoga tot Zijn vriend Arjuna 
gericht. Nu dat Hij Arjuna’s anädhikära (ongeschiktheid) om deze processen uit te voeren 
heeft overwogen, verklaart Hij niñkäma-karma-yoga in twee çloka’s, waarvan de eerste 
begint met karmaëi. 

Met de woorden mä phaleñu wil Kåñëa zeggen dat degenen die naar de vruchten van hun 
handelingen verlangen uitermate onzuivere harten hebben. “Jouw hart is echter bijna 
zuiver. Ik weet dit, en daarom spreek Ik op deze manier.” Als iemand aangeeft dat elke actie 



die men uitvoert vruchten zal dragen, antwoord Çré Bhagavän: mä karma-phala-hetur bhüù. 
“Iemand wordt alleen de oorzaak van het resultaat als hij er uit verlangen naar handelt. Ik 
zegen je dat jij niet in deze categorie zult vallen. Akarma betekent veronachtzaming van 
voorgeschreven plichten en vikarma betekent het verrichten van zondige daden. Je zou aan 
geen van beiden gehecht moeten raken. Integendeel, je moet ze verachten. Ik zegen je 
opnieuw dat je in staat zult zijn om dit te doen.” 

In Gétä (3.2) zegt Arjuna: vyämiçreëeva väkyena buddhià mohayaséva me. “Mijn 
intelligentie is begoocheld door Jouw ogenschijnlijke dubbelzinnige instructies.” Hieruit 
dient begrepen te worden dat de voorgaande verklaringen van dit hoofdstuk niet helemaal 
stroken met latere verklaringen. Maar, hier zijn Kåñëa’s innerlijke gevoelens (mano-bhäva) 
jegens Arjuna het overwegen waard. “Net zoals Ik jouw ondergeschikte ben geworden door 
als je strijdwagenbestuurder op te treden, zo ook zou jij een volgeling van Mijn bevel moeten 
worden.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Nadat Hij van Arjuna Zijn instrument heeft gemaakt, geeft Bhagavän Çré Kåñëa 

onderricht over niñkäma-karma-yoga voor degenen die niet de adhikära (geschiktheid) 
hebben om de paden van jïäna-yoga en bhakti-yoga te volgen. In Çrémad-Bhägavatam 
(11.3.43) wordt verklaard: karmäkarma vikarmeti veda-vädo na laukikaù. “Een inzicht in 
karma, akarma en vikarma kan enkel komen uit de Vedische literatuur, niet van de 
woorden van alledaagse personen.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Er zijn drie soorten karma die 
overwogen dienen te worden: karma, akarma en vikarma. Van deze zijn er twee—namelijk 
vikarma (zich inlaten met zondige handelingen) en akarma (het niet verrichten van diens 
sva-dharma)—uitermate ongunstig. Je hoort deze niet te verlangen. Geef vikarma en 
akarma op, en volg nauwlettend het pad van karma. Karma is er in drie soorten: nitya-
karma (dagelijkse plichten), naimittika-karma (incidentele plichten) en kämya-karma 
(vruchtdragende activiteiten). Van deze drie is kämya-karma ongunstig. Degenen die aan 
kämya-karma doen, worden de oorzaak van de vruchten van hun activiteiten. Dus het ten 
bate van jou dat Ik je vertel dat je geen kämya-karma moet aannemen, want als je dat wel 
doet zul je de oorzaak van de gevolgen van je daden worden. Je hebt het recht om je 
voorgeschreven plichten uit te voeren, maar je hebt geen recht op de vruchten van enige 
handeling. Het is acceptabel voor degenen die beschutting nemen van bhakti-yoga om nitya-
karma en naimittika-karma te verrichten om zo hun in hun levensonderhoud te voorzien.” 

 

ÇLOKA 48 



;ksxLFk%  dq#  dekZf.k  lÂa  R;DRok   /ku´t;A 
fl¼îfl¼îks% leks HkwRok leRoa ;ksx mP;rsû†Šû 

 
yoga-sthaù kuru karmäëi / saìgaà tyaktvä dhanaïjaya 
siddhy-asiddhyoù samo bhütvä / samatvaà yoga ucyate 

 
dhanaïjaya—O Dhanaïjaya; yoga-sthaù—gevestigd zijnde in bhakti-yoga; saìgam—
gehechtheid; tyaktvä—opgevend; kuru—verricht; karmäëi—voorgeschreven plichten; 
samaù—evenwichtig; bhütvä—rakend; siddhi-asiddhyoù—in succes en mislukking; 
samatvam—(zulke) gelijkmoedigheid; ucyate—wordt genoemd; yogaù—yoga. 
 

O Dhanaïjaya, geef in een toegewijde gemoedstoestand de vruchten van karma op, 
verricht je voorgeschreven plichten en raak evenwichtig in succes en mislukking. 
Zulke gelijkmoedigheid wordt yoga genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met yoga-sthaù geeft Çré Bhagavän instructies over niñkäma-
karma. Hij zegt, “Raak evenwichtig in overwinning en nederlaag, en verricht enkel je 
voorgeschreven plicht van het aangaan van deze strijd.” Het resultaat van deze niñkäma-
karma-yoga is dat het culmineert in jïäna-yoga, en dus is jïäna-yoga het doel van de 
voorgaande çloka en de volgende çloka. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Intelligentie die evenwichtig is ondanks succes of mislukking van diens handelingen, 

wordt yoga genoemd. 
 

ÇLOKA 49 

nwjs.k      áoja    deZ    cqf¼;ksxk¼u´t;A 
cq¼kS 'kj.kefUoPN Ïi.kk% Qygsro%û†‹û 

 
düreëa hy avaraà karma / buddhi-yogäd dhanaïjaya 
buddhau çaraëam anviccha / kåpaëäù phala-hetavaù 

 



dhanaïjaya—O Dhanaïjaya; düreëa—(werp) ver weg; avaraà—inferieure; karma—
vruchtdragende activiteiten; hi—zeker; buddhi-yogät—door de yoga van intelligentie; 
anviccha—aanvaard; çaraëam—beschutting; buddhau—van intelligentie (niñkäma-karma); 
phala-hetavaù—zij die de vruchten van hun activiteiten verlangen; (zijn) kåpaëäù—
vrekken. 
 

O Dhanaïjaya, neem beschutting van niñkäma-karma-yoga die aan de Heer wordt 
geofferd, omdat kämya-karma erg inferieur is. Degenen die naar de vruchten van hun 
karma verlangen zijn vrekken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Door deze çloka die begint met het woord düreëa te spreken, bekritiseert Çré Bhagavän 
sakäma-karma of kämya-karma (vruchtdragende activiteiten). Kämya-karma is avaram 
(zeer inferieur) aan niñkäma-karma-yoga die aan Parameçvara wordt geofferd en die ook wel 
buddhi-yoga wordt genoemd. Hier duidt het woord buddhau op niñkäma-karma, terwijl 
buddhi-yoga op niñkäma-karma-yoga duidt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Kåpaëäù verwijst naar degenen die niet in staat zijn om de betekenis van niñkäma-

karma-yoga te bevatten. Zulke mensen zijn gehecht aan de vruchten van hun daden, en 
dientengevolge zijn ze soms gelukkig en soms bedroefd en bang. Dit onderwerp wordt 
uitvoerig behandeld in Båhad-äraëyaka Upaniñad. 

Eens was er een grote bijeenkomst van gerealiseerde wijzen, mahärñi’s en brahmarñi’s in 
het Koninklijke hof van Janaka Mahäräja. Janaka Mahäräja, bijgestaan door zijn 
Koninklijke dienaren, bracht honderden melkkoeien met hun prachtige kalfjes naar die 
bijeenkomst. De hoorns van de koeien waren met goud omhuld en hun hoeven met zilver. 
Prachtige kleden met gouden versiersels bedekten hun ruggen. Met gevouwen handen sprak 
Janaka Mahäräja de wijzen met grote nederigheid toe. “Wie van jullie ook maar brahma-
vettä (een kenner van brahma) is, ik smeek je om hier te komen en deze koeien te 
aanvaarden.” 

Alle wijzen die zich daar verzameld hadden begonnen onder elkaar te fluisteren. 
Niemand durfde naar voren te stappen om zichzelf als brahma-vettä te verklaren en de 
koeien voor zichzelf op te eisen. Weer keek Janaka Mahäräja in alle ernst in hun richting. 
Deze keer stond de mahärñi Yäjïävalkya op en zei tegen zijn leerlingen, “O brahmacäri’s, 
breng deze koeien naar mijn äçrama.” 



Toen ze dit hoorden, protesteerden de andere mahärñi’s en zeiden, “Bent u brahma-
vettä?” 

Mahärñi Yäjïävalkya zei, “Ik bied mijn eerbetuigingen aan de voeten van degenen die 
brahma-vettä zijn. Als u mij wilt beproeven of een vraag wilt stellen, gaat u dan alstublieft 
uw gang.” 

De verschillende wijzen stelden hem verschillende vragen en Yäjïävalkya Mahärñi gaf 
ze passende antwoorden. Uiteindelijk vroeg de enorm geleerde Gärgé nederig, “Wie is er een 
kåpaëa en wie is een brähmaëa?” 

Yäjïävalkya Mahärñi’s antwoord hierop was: yo vä etad akñaraà gärgy aviditväsmäl lokät 
praiti sa kåpaëaù (Båhad-äraëyaka Upaniñad 3.8.10). “O Gärgé, de persoon die de wereld 
verlaat zonder Çré Bhagavän, die Acyuta, de Onfeilbare Absolute Realiteit is, te kennen, is 
een kåpaëa” 

In Çrémad-Bhägavatam (6.9.49) wordt gezegd: kåpaëaù…guëa-vastu-dåk. “Kåpaëa’s zijn 
degenen die denken dat de uiteindelijke realiteit slechts bestaat uit zinsobjecten 
voortgebracht door de materiΩle natuur.” Verder wordt er gezegd in Çrémad-Bhägavatam 
(11.19.44): kåpaëo yo ’jitendriyaù. “Een kåpaëa is iemand die zijn zintuigen niet onder 
controle heeft.” 

 

ÇLOKA 50 

cqf¼;qäks  tgkrhg  mHks  lqÏrnq"ÏrsA 
rLekn~ ;ksxk; ;qT;Lo ;ksx% deZlq dkS'kye~û‡Œû 

 
buddhi-yukto jahätéha / ubhe sukåta-duñkåte 

tasmäd yogäya yujyasva / yogaù karmasu kauçalam 
 

buddhi-yuktaù—iemand begiftigd met intelligentie; jahäti—geeft op; ubhe—beide; sukåta-
duñkåte—gunstige en ongunstige activiteiten; iha—in deze geboorte; yujyasva—streef; 
tasmat—daarom; yogäya—naar niñkäma-karma-yoga; (deze) yogaù—yoga; (is) kauçalam—
de kunst; karmasu—van (alle) activiteiten. 
 

Iemand die buddhi-yoga beoefent geeft in dit huidige leven zowel gunstige als 
ongunstige daden op. Streef daarom naar niñkäma-karma-yoga. Het met 
gelijkmoedigheid werken onder de beschutting van buddhi-yoga is de kunst van het 
werken. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier verwijst het woord yogäya naar die yoga die de kenmerken bezit die in Gétä 2.48 
worden gedefinieerd. Yujyasva betekent ‘waag een poging’. Om precies te zijn betekent het, 
‘streef naar niñkäma-karma-yoga terwijl je evenwichtig blijft, daarbij onzelfzuchtig de 
resultaten van je werk aan Bhagavän offerend.’ Dit is omdat karmasu ‘van alle baatzuchtige 
(sakäma) en onbaatzuchtige (niñkäma) handelingen’ betekent; yoga verwijst naar het 
verrichten van karma terwijl men neutraal staat tegenover de resulaten. Dit is zeker 
kauçalam, expertise. Het is niñkäma-karma-yoga (karma verrichten zonder persoonlijke 
motivatie) dat de essentie van yoga is, niet sakäma-yoga.  

 

ÇLOKA 51 

deZta cqf¼;qäk fg Qya R;DRok euhf"k.k%A 
tUecU/kfofueqZäk% ina xPNUR;uke;e~û‡ƒû 

 
karma-jaà buddhi-yuktä hi / phalaà tyaktvä manéñiëaù 

janma-bandha-vinirmuktäù / padaà gacchanty anämayam 
 

hi—voorwaar; manéñiëaù—wijzen; buddhi-yuktäù—begiftigd met buddhi; tyaktvä—
opgevend; phalam—resultaten; karma-jam—ontstaan uit vruchtdragende activiteiten; 
(zijn) vinirmuktäù—verlost; janma-bandha—van de gebondenheid aan geboorte en dood; 
gacchanti—zij bereiken; padam—de plaats; anämayam—zonder ellende. 
 

Wijzen begiftigd met buddhi-yoga geven de resultaten ontstaan uit karma op. Door 
zo bevrijd te raken van de kringloop van geboorte en dood, bereiken ze uiteindelijk 
Vaikuëöha, de toestand buiten alle wereldse ellende. 

 
ÇLOKA 52 

;nk       rs    eksgdfyya    cqf¼O;Zfrrfj";frA 
rnk xUrkfl fuoZsna JksrO;L; JqrL; pû‡„û 

 
yadä te moha-kalilaà / buddhir vyatitariñyati 



tadä gantäsi nirvedaà / çrotavyasya çrutasya ca 
 

yadä—wanneer; te—je; buddhiù—intelligentie; vyatitariñyati—is overgestoken voorbij; 
kalilam—het dichte woud; moha—van illusie; tadä—op dat moment; gantäsi—zul je 
worden; nirvedam—onverschillig; çrotavyasya—voor dat wat gehoord kan worden; ca—en; 
çrutasya—dat wat al gehoord is. 
 

Wanneer je intelligentie het dichte woud van illusie heeft overgestoken, zul je 
onverschillig worden voor alles wat je gehoord hebt en alles wat er nog te horen valt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met yadi om uit te leggen dat men in yoga 
gevestigd raakt door het beoefenen van niñkäma-karma die aan Parameçvara wordt geofferd. 
“Wanneer je hart volledig het diepe woud van begoocheling heeft getranscendeerd, zul je 
onverschillig worden voor alle onderwerpen die al gehoord zijn en de verscheidene 
onderwerpen die nog gehoord kunnen worden.” Als men de vraag stelt, “Ik ben al verlost 
van alle twijfel, en ik heb niet langer de tekortkoming van een vijandig gedrag, dus welke 
noodzaak heb ik om de instructies van çästra aan te horen?”, antwoordt Bhagavän, “Zelfs 
dan is het op dit moment toepasselijk voor je om op ieder moment dit proces te beoefenen 
wat door Mij is uitgelegd.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Nirveda betekend dat de jéva’s aan deze wereld gehecht zijn vanwege hun identificatie 

met het lichaam. Dit is de hoofdoorzaak van het materiΩle bestaan. Zolang deze materiΩle 
gehechtheid blijft bestaan kan de jéva geen tattva-jïäna bereiken, noch kan hij onthecht 
raken van de materiΩle wereld. Nirveda betekent ‘onthecht raken van de materiΩle wereld’. 
Het is geen eenvoudige prestatie. Door de beoefening van aan Bhagavän geofferde niñkäma-
karma, raakt men geleidelijk aan verlost van de verkeerde opvatting dat het lichaam de 
ätmä (het zelf) is. Men bereikt dan nirveda (verzaking) van alle soorten activiteiten 
waarover men heeft gehoord of gaat horen, en hun oorsprong vinden in de materiΩle 
verlangens beschreven in de çästra. Uiteindelijk laat hij zich in met ekäntika-bhajana. Deze 
instructie staat ook in de Veda’s: 

 
parékñya lokän karma-cittän brähmaëo 

nirvedam äyän nästy akåtaù kåtena 
Muëòaka Upaniñad 1.2.12 



 
Een tattva-vettä brähmaëa (een kenner van de Absolute Waarheid) bereikt nirveda na 
begrepen te hebben dat het geluk en plezier dat men bereikt middels karma in deze 
wereld of de volgende tijdelijk is en verdriet veroorzaakt. 

 
Prahläda Mahäräja heeft een soortgelijke instructie gegeven: 
 

ädy-antavanta urugäya vidanti hi tväm 
evaà vimåçya sudhiyo viramanti çabdät 

Çrémad-Bhägavatam 7.9.49 
 

O Urukrama, degenen die met onderscheid realiseren dat alle voorwerpen een begin en 
een eind hebben, geven de studie van de Veda’s op en houden zich uitsluitend bezig met 
bhajana aan U. 

 

ÇLOKA 53 

Jqfrfoizfriékk rs ;nk LFkkL;fr fu'pykA 
lek/kkopyk  cqf¼Lrnk   ;ksxeokIL;flû‡…û 

 
çruti-vipratipannä te / yadä sthäsyati niçcalä 

samädhau acalä buddhis / tadä yogam aväpsyasi 
 

yadä—wanneer; te—je; buddhiù—intelligentie; sthäsyati—gevestigd raakt; çruti-
vipratipannä—onverschillig raakt voor de verscheidene verklaringen van de Veda’s; 
niçcalä—niet-bewegend; acalä—vastberaden; samädhau—in trance; tadä—op dat moment; 
aväpsyasi—zul je bereiken; yogam—(de vruchten) van yoga. 
 

Wanneer je intelligentie onthecht blijft na het horen van verschillende 
interpretaties van de Veda’s, en wanneer het verlost raakt van alle andere 
gehechtheden terwijl je vastberaden blijft in Parameçvara, zul je het resultaat van yoga 
verwerven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Çré Kåñëa zegt, “Je zult los raken van alledaagse onderwerpen en Vedische instructies, en 
terwijl je dat doet, zul je vastberaden; je geest zal niet misleid worden door de 
ogenschijnlijke aantrekkelijkheid van zulke onderwerpen.” In het Zesde Hoofdstuk wordt 
samädhi ook beschreven als acalä (gefixeerd of onverstoord). Çré Bhagavän verzekert 
Arjuna, “Dan, door directe ervaring van transcendentie te hebben via yoga, zul je vrijheid 
van materiΩle gebondenheid bereiken.” 

 

ÇLOKA 54 

vtZqu mokp 
fLFkrizKL;     dk    Hkk"kk    lekf/kLFkL;    ds'koA 
fLFkr/kh% ¥d izHkk"ksr fdeklhr oztsr fde~û‡†û 

 
arjuna uväca 

sthita-prajïasya kä bhäñä / samädhi-sthasya keçava 
sthita-dhéù kià prabhäñeta / kim äséta vrajeta kim 

 
arjunaù uväca—Arjuna zei; keçava—O Keçava; sthita-prajïäsya—voor iemand wiens 
intelligentie gefixeerd is; samädhi-sthasya—en gevestigd in trance; kä—wat?; (zijn) bhäñä—
(zijn) symptomen; kim—op wat voor manier?; sthita-dhéù—iemand met gefixeerde 
intelligentie; prabhäñeta—doet spreken; kim—hoe?; äséta—zit hij; kim—hoe?; vrajeta—
loopt hij. 
 

Arjuna zei: O Keçava! Wat zijn de symptomen van iemand wiens intelligentie 
gefixeerd is in samädhi? Hoe spreekt hij? Hoe zit hij? En hoe loopt hij? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de voorgaande çloka hoorde Arjuna over intelligentie gefixeerd in trance (samädhau 
acalä). Nu vraagt Arjuna naar de symptomen van een echte yogé. “Hoe spreken degenen die 
sthita-prajïa (van onverstoorde, gefixeerde intelligentie) zijn? Wat is het symptoom van 
hun bhäñä (taalgebruik)? Hoe blijven degenen die in samädhi zijn gevestigd in trance? De 
benoemingen sthita-prajïa en samädhi-stha (gevestigd in trance) zijn van toepassing op 
verloste personen. Hoe spreken ze wanneer ze geconfronteerd worden met een situatie van 
genot of ellende, eer of schande, verheerlijking of kritiek, genegenheid en afgunst 
enzovoorts? Spreken ze duidelijk of overpeinzen ze eenvoudigweg in zichzelf? Hoe zitten ze? 



Hoe passen ze hun zintuigen toe op uitwendige voorwerpen? Hoe lopen ze? Met andere 
woorden, hoe gedragen hun zintuigen zich in verhouding tot uitwendige zinsobjecten?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Beginnend met deze çloka stelt Arjuna zestien vragen aan Çré Kåñëa. In antwoord werpt 

Çré Kåñëa een licht op de diepe geheimen van karma, karma-yoga, jïäna, jïäna-yoga, 
dhyäna, tapasyä, karma-miçrä-bhakti, jïäna-miçrä-bhakti en çuddha-bhakti. In dit verband 
heeft Çré Kåñëa in het Achttiende Hoofdstuk van de Bhagavad-gétä aanwijzingen gegeven 
betreffende prema-bhakti, welke de meest vertrouwelijke kennis is. In Zijn conclusie op de 
Bhagavad-gétä, legt Hij uit dat men toegang kaan verkrijgen tot deze prema-bhakti via de 
poort van saranagati (overgave) aan Hem. 

De zestien vragen die door Arjuna worden gesteld luiden als volgt: 
 
1) sthita-prajïäsya kä bhäñä (2.54). “Wat zijn de symptomen van iemand die sthita-

prajïa is?” 
2) jyäyasé cet karmaëas te (3.1). “Waarom wil Je mij deze verschrikkelijke oorlog aan 

laten gaan?” 
3) atha kena prayukto ’yaà (3.36). “Waardoor wordt iemand gedreven om zondige 

daden te verrichten?” 
4) aparaà bhavato janma (4.4). “Hoe dien ik te begrijpen dat Jij voorheen deze 

wetenschap aan Vivasvän hebt onderricht?” 
5) sannyäsaà karmaëäà kåñëa (5.1). “Welk pad is beter, verzaking of onbaatzuchtig 

handelen?” 
6) ya ‘yaà yogas tvayä proktaù (6.33). “Dit pad van yoga lijkt niet praktisch vanwege de 

wispelturige aard van de geest.” 
7) ayatiù çraddhayopeto (6.37). “Wat is de bestemming van de onsuccesvolle 

transcendentalist?” 
8) kià tad brahma kim adhyätmaà (8.1-2). “Wat zijn brahma, karma, adhyätma, 

adhibhüta, adhidaiva en adhiyajïa, en hoe kun Jij gekend worden op het moment van 
sterven?” 

9) vaktum arhasy açeñeëa (10.16). “Vertel me alsjeblieft in detail over Je vibhüti’s.” 
10) evam etad yathättha tvam (11.3). “Ik verlang er naar om te zien hoe Je deze kosmische 

manifestatie bent binnengegaan.” 
11) äkhyähi me ko bhavän ugra-rüpo (11.31). “O Ugra-Rüpa (Woeste)! Vertel me 

alsjeblieft wie Je bent.” 



12) teñäm ke yoga-vittamäù (12.1). “Wie is meer perfect, degene die aan bhajana doet of 
de impersonalist?” 

13) prakåtià puruñaà caiva (13.1). “Ik verlang er naar om over prakåti, puruña, kñetra, 
kñetrajïa, jïäna en jïeyam te weten te komen.” 

14) kair liìgais trén guëän etän (14.21). “Door welke symptomen kan men iemand 
identificeren die aan de guëa’s is ontstegen?” 

15) teñäm niñöhä tu kä kåñëa (17.1). “Wat is de toestand van iemand die de principes van 
çästra niet volgt?” 

16) sannyäsasya mahä-baho (18.1). “O Mahä-baho! Wat is het doel van sannyäsa?” 
  

ÇLOKA 55 

JhHkxokuqokp 
iztgkfr ;nk dkeku~ lokZu~ ikFkZ euksxrku~A 

vkReU;sokReuk    rq"V%     fLFkrizKLrnksP;rsû‡‡û 

 
çré bhagavän uväca 

prajahäti yadä kämän / sarvän pärtha mano-gatän 
ätmany evätmanä tuñöaù / sthita-prajïas tadocyate 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; pärtha—O Pärtha; yadä—wanneer; prajahäti—hij 
opgeeft; sarvän—soorten; kämän— materiΩle verlangens; manaù-gatän—voortkomend uit 
de gedachten; (en) eva—zeker; ätmani—in zijn (beheerste) gedachten; tuñöaù—is hij 
tevreden; atmanä—door zijn (gelukzalige) ziel; tadä—op dat moment; ucyate—wordt hij 
genoemd; sthita-prajïaù—een persoon van vastberaden intelligentie. 
 

Çré Bhagavän zei: O Pärtha, wanneer de jévätmä alle verlangens opgeeft die 
voortkomen uit de gedachten, en wanneer hij, met zijn gedachten zo onder controle, 
tevreden raakt met de zalige aard van het zelf alleen, dient men hem te beschouwen 
als sthita-prajïa, iemand van vastberaden intelligentie. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Nu beantwoordt Çré Bhagavän vanaf deze çloka die begint met prajahäti tot aan het eind 

van het hoofdstuk vier van Arjuna’s vragen in volgorde. Sarvän duidt op iemand die zelfs 
geen vleugje materieel verlangen heeft. Het woord mano-gatän duidt op het vermogen om 



materiΩle verlangens op te geven die zijn ontstaan uit een niet spirituele aard welke tegen 
de dharma van de ziel zijn gekant. Als de aard van deze verlangens spiritueel zou zijn 
geweest, zou het niet mogelijk zijn om ze op te geven, net zoals vuur hitte niet kan opgeven. 
Dit komt doordat een beheerste geest, nadat deze de ätmä heeft gerealiseerd die van nature 
gelukzalig is, alleen tevreden kan worden gesteld door de ätmä. De çruti’s bevestigen dit: 

 
yadä sarve pramucyante / kämä ye ‘sya hådi çthitäù 

atha martyo ‘måto bhavaty / atra brahma samaçnute 
Kaöha Upaniñad 2.3.14 

 
Wanneer alle verlangens uit het hart verwijderd zijn, verwerft de sterfelijke 
(gebonden) jévätmä realisatie van brahma en onsterfelijkheid. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men zou ook de çloka: ätmany eva ca santuñöaù (Gétä 3.17) moeten bestuderen. De grote 

bhakta Prahläda Mahäräja heeft een soortgelijke instructie gegeven in Çrémad-Bhägavatam 
(7.10.9): 

 
vimuïcati yadä kämän / mänavo manasi sthitän 
tarhy eva puëòarékäkña / bhagavattväya kalpate 

 
 

O Lotus-ogige Heer, wanneer een man alle materiΩle verlangens opgeeft die zich in zijn 
hart bevinden, wordt hij geschikt om opulentie gelijk aan de Uwe te verkrijgen. 

 

ÇLOKA 56 

nq%[ks"ouqf}Xueuk% lq[ks"kq foxrLi`g%A 
ohrjkxHk;Øks/k%  fLFkr/kheqZfu#P;rsû‡̂ û 

 
duùkheñv anudvigna-manäù / sukheñu vigata-spåhaù 
véta-räga-bhaya-krodhaù / sthita-dhér munir ucyate 

 
anudvigna-manäù—iemand wiens geest niet geΩrgerd raakt; duùkheñu—in de (aanwezigheid 
van de drievoudige) ellende; vigata-spåhaù—en vrij blijft van hunkering; sukheñu—in de 



aanwezigheid van zingenot; (iemand die) véta—vrij (is) van; räga—gehechtheid; bhaya—
angst; krodhaù—en woede; ucyate—wordt genoemd; muniù—een wijze; sthita-dhéù—van 
onwrikbare intelligentie. 
 

Iemand die niet verstoord raakt door de drie soorten ellende (adhyätmika, 
adhibhautika, adhidaivika), die vrij blijft van verlangen in de aanwezigheid van geluk, 
en die vrij is van gehechtheid, angst en woede, wordt een wijze van onwrikbare 
intelligentie genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe spreekt iemand die sthita-prajïa is?” Om deze vraag te beantwoorden spreekt Çré 
Bhagavän de huidige çloka die begint met duùkheñu, en ook de volgende çloka. Duùkheñu 
staat voor de drie soorten ellende: adhyätmika, adhibhautika en adhidaivika. Honger, dorst, 
koorts, hoofdpijn enzovoorts (afkomstig van eigen lichaam en geest) is adhyätmika ellende. 
Adhibhautika ellende is de ellende die wordt veroorzaakt door andere levende wezens, zoals 
een slang of een tijger, en ellende zoals buitensporige neerslag of natuurrampen veroorzaakt 
door de deva’s wordt adhidaivika genoemd. Anudvigna-manäù verwijst naar iemand die, 
wanneer hij wordt geconfronteerd met zulke ellende denkt, “Ik heb al deze ellende 
verkregen vanwege mijn prärabdha-karma (gedane daden) en ik moet ze nu ondergaan.” Dit 
wetende denkt hij of hierover na in zichzelf, in de wetenschap dat deze ellende door zijn 
prärabdha-karma wordt veroorzaakt, of hij spreekt vrijuit en zonder dubbelhartigheid 
wanneer hij door anderen wordt ondervraagd. In ieder geval vertoont zijn gezicht geen 
ergernis, zelfs niet in de aanwezigheid van deze ellende. Deze afwezigheid van verstoring is 
evident voor degenen die bedreven zijn in het lezen van zulke symptomen. Het is echter 
duidelijk wanneer een imitator op kunstmatige wijze symptomen van verdraagzaamheid 
manifesteert. Degenen die deskundig zijn noemen hem verdorven. Op dezelfde manier 
denken degenen die vrij blijven van verlangens wanneer zich een fortuinlijke situatie 
voordoet, wetende dat het prärabdha-bhoga (genot wat voortkomt uit voorgaande daden) is, 
hier in zichzelf over na, of ze onderrichten anderen. Dit antwoord wordt ook begrepen door 
geleerde mensen. Ter verduidelijking van zulke symptomen beschrijft de huidige çloka zulke 
personen als: 

 
1) véta-räga—ze blijven gereserveerd ten overstaan van geluk; 
2) véta-bhaya—ze blijven vrij van de angst dat bijvoorbeeld wezens zoals tijgers ze op 

zouden kunnen eten; 



3) véta-krodha—ze voelen geen woede, zelfs niet voor iemand die ze komt aanvallen of 
doden. Zo ontstak Jaòa Bharata bijvoorbeeld niet in woede toen de roverskoning 
Vrsala hem als mensenoffer naar de deity van Devé Kälé bracht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Iemand wiens hart niet verstoord raakt door de drievoudige ellenden: adhyätmika, 

adhibhautika en adhidaivika, wie verstoken is van het verlangen om geluk te verwerven, en 
wie niet verrukt is wanneer het geluk hem toekomt, wordt sthita-prajïa genoemd. 

 
na prahåñyet priyaà präpya / nodvijet präpya cäpriyam 

sthira-buddhir asammüòho / brahma-vid brahmaëi sthitaù 
Gétä 5.20 

 
Iemand die niet opgetogen raakt bij het bereiken van datgene wat bevorderlijk of 
geliefd is, wordt sthita-prajïa genoemd. 

 
Het voorbeeld hiervan is de levensgeschiedenis van Bharata Mahäräja zoals beschreven 

staat in het Çrémad-Bhägavatam. 
Bharata Mahäräja was in zijn eentje Bhagavän aan het aanbidden in een afgelegen 

woud, nadat hij zijn gehele koninkrijk had opgegeven. In het laatste deel van zijn leven 
raakte hij gehecht aan een jong hertje, en vanwege zijn gemoedstoestand bij het verlaten 
van zijn lichaam nam hij daarna geboorte als een hert. Omdat hij zich echter zijn 
voorgaande geboorte kon herinneren, hield hij zich afgezonderd van het gezelschap van 
familie en vrienden (de andere herten), en bracht zijn tijd door in de hermitages van de 
wijzen, waar hij de onderwerpen van Çré Bhagavän aanhoorde. Als gevolg van zijn 
aanbidding van Bhagavän in zijn vorige geboorte, nam hij zijn volgende geboorte in het huis 
van een religieus toegewijde brähmaëa. Innerlijk herinnerde hij zich altijd Çré Bhagavän, 
maar voor de buitenwacht hield hij zichzelf volledig afzijdig door zich voor te doen als een 
sufferd, ook al trachtte zijn vader hem aan te zetten om de Veda’s te leren. Jaòa Bharata 
verdroeg de slechte behandeling en beschimping van zijn stiefmoeder, stiefbroers en 
familieleden, terwijl hij extatisch verdiept bleef in de aanbidding van Bhagavän. 

Ooit verlangde Våñalaräja, de koning van de dieven, een zoon, en hij wilde een mens dat 
vrij was van lichamelijke gebreken offeren aan zijn iñöadevé (aanbiddenswaardige godin), 
Badra Kälé. Hij had voorheen een geschikt persoon om te offeren gevangen, maar op een of 
andere manier was die man ontsnapt. Terwijl de roverskoning ronddoolde op zoek naar een 
ander geschikte persoon om op te offeren, zag hij de mahä-bhägavata Jaòa Bharata de velden 



van zijn familie beschermen. De koning werd blij toen hij zag dat Jaòa Bharata was gezegend 
met een lichaam dat geschikt was voor het offer. Volgens de regels van het opofferen van 
een mens, gaf hij Jaòa Bharata goed te eten, versierde hem met kurkuma, bloemenslingers 
en candana, en presenteerde hem uiteindelijk voor Kälé Devé als een offerande. Zelfs nadat 
hij dit allemaal had gezien en gehoord, en zich ervan bewust was, was parama-bhagavata 
Jaòa Bharata noch bang, noch kwaad. Integendeel, verankerd in herinnering van Bhagavän, 
bleef hij vrij van bezorgdheid. 

Net toen de rovers klaar waren om Jaòa Bharata’s hoofd af te hakken, verscheen Kälé 
Devé zelf in een woeste gedaante, en maakte een enorm kabaal. Ze rukte het zwaard uit de 
hand van Koning Våñala en onthoofdde hem en zijn dienaren. Na hun bloed te hebben 
gedronken, danste ze en speelde met hun hoofden alsof het ballen waren. Uiteindelijk 
stuurde ze de mahä-bhägavata Jaòa Bharata op weg met grote genegenheid. Deze deity van 
Bhadra Kälé is nog steeds aanwezig in Kurukñetra. 

Terwijl hij de geschiedenis van Jaòa Bharata in Çrémad-Bhägavatam (5.9.20) beschrijft, 
zegt Çukadeva Gosvämé tegen Parékñit Mahäräja: “Bhagavän Çré Viñëu, die de sudarçana-
cakra draagt, is de dood voor de gepersonifieerde dood, en is er altijd op uit om voor zijn 
bhakta’s te zorgen. O Viñëuräta, hij geeft volledige bescherming aan zulke parama-bhägavata 
paramahaàsa’s, die vrij zijn geworden van het foutief identificeren van het lichaam als het 
zelf, die de zeer lastige taak hebben verricht van het doorhakken van de knoop van wereldse 
gehechtheid, wier harten bekommerd opgaan in gedachten van het brengen van welzijn aan 
alle levende wezens, en die noch anderen kwaad doen, noch vijandschap voor ze voelen. 
Zulke paramahaàsa’s die de beschutting van Çré Bhagavän’s onbevreesde lotusvoeten 
aanvaarden raken nooit verstoord, zelfs niet ten tijde van hun eigen executie. Er is niets 
verassend aan dit gegeven.” 

 

ÇLOKA 57 

;%   loZ=kufHkLusgLrÙkr~   izkI;   'kqHkk'kqHke~A 
ukfHkuUnfr u }sf"V rL; izKk izfrf"Brkû‡‰û 

 
yaù sarvatränabhisnehas / tat tat präpya çubhäçubham 

näbhinandati na dveñöi / tasya prajïa pratiñöhitä 
 

yah—hij die; anabhisnehaù—zonder buitensporige gehechtheid (is); sarvatra—onder alle 
omstandigheden; tat tat—om het even wat; präpya—bereikend; çubha—bevorderlijk; (of) 



açubha—niet bevorderlijk; (en) na abhinandati—hij verheugt zich niet; na—noch; dveñöi—
haat (hij); tasya—zijn; prajïa—intelligentie; pratiñöhitä—is goed verankerd. 
 

Iemand die verstoken is van wereldse genegenheid, en die zich niet verheugt bij 
winst noch wanhoopt bij verlies, kent men als iemand met verankerde intelligentie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier betekent het woord anabhisnehaù vrij van alle genegenheid die ontstaat uit 
materiΩle benoemingen. Zulke personen voelen zeker wel enige genegenheid uit 
mededogen, maar hun genegenheid is vrij van materiΩle predikaten. Ze verwelkomen geen 
aangename situaties zoals het vereerd worden of het aangeboden krijgen van smakelijk 
voedsel, noch verheerlijken ze degenen van wie ze dit ontvangen door te zeggen, “U bent 
een zeer dharmika persoonlijkheid die dienst heeft verricht aan grote paramahaàsa’s. Dat u 
gelukkig mag zijn.” Tegenovergesteld voelen ze geen afkeer wanneer ze geconfronteerd 
worden met onaangename situaties zoals het ten schande worden gebracht of het worden 
aangevallen, noch vervloeken ze hun tegenstander door te zeggen, “Jij zondaar! Dat je naar 
de hel mag gaan!” De intelligentie van zo iemand is volledig verankerd, of gevestigd in 
samädhi. Dit wordt in feite sthita-prajïa genoemd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Genegenheid bestaat uit twee soorten: (1) gerelateerd aan het lichaam, sopädhika-sneha 

en (2) gerelateerd aan Çré Bhagavän, nirupädhika-sneha. Sopädhika-sneha kan worden 
waargenomen in gewone mensen die zichzelf met het lichaam identificeren. Degenen die 
sthita-prajïa zijn, zijn vrij van identificatie met het lichaam, en zijn daarom verstoken van 
sopädhika-sneha. Zij zijn begiftigd met nirupädhika-sneha, en zijn de gelukwensers van alle 
levende wezens. Deze sneha is immer bestaand en voortdurend stromend in hun harten, 
maar het manifesteert zich slechts zelden uitwendig. Het wordt gezien in sommige speciale 
omstandigheden, hoewel een alledaags persoon dit niet kan bespeuren. 

 

ÇLOKA 58 

;nk   lagjrs   pk;a   dweksZ·Âkuho   lo'k%A 
bfUæ;k.khfUæ;kFkZsH;LrL; izKk izfrf"Brkû‡Šû 

 
yadä saàharate cäyaà / kürmo ’ìgänéva sarvaçaù 



indriyäëéndriyärthebhyas / tasya prajïa pratiñöhitä 
 

ca—en; yadä—wanneer; (hij) indriyäëé—zijn zintuigen; saàharate—terugtrekt; indriyä-
arthebhyaù—van de zinsobjecten; sarvaçaù—volledig; iva—zoals; ayaà—een; kürmaù—
schildpad; tasya—zijn; aìgäné—ledematen; prajïa—zijn intelligentie; (is) pratiñöhitä—goed 
verankerd. 
 

Wanneer iemand zijn zintuigen naar believen volledig kan terugtrekken van de 
zinsobjecten, net zoals een schilpad zijn ledematen terugtrekt in zijn schild, is zijn 
intelligentie stevig verankerd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän geeft antwoord op Arjuna’s vraag, kim äséta, “Hoe zit hij?”, middels deze 
çloka die begint met yadä. Indriyärthebhyaù betekent dat, net zoals iemand zijn zintuigen, 
zoals het zintuig van horen, kan terugtrekken van diens zinsobject, geluid, het op dezelfde 
wijze de äsana (zitplaats, toestand) is van degene die sthita-prajïa is, om in staat te zijn om 
zijn ondergeschikte zintuigen te onttrekken van hun uitwendige zinsobjecten, en ze te 
verankeren in zijn onverstoorde geest. Het voorbeeld van de schildpad wordt gegeven om 
dit punt te verduidelijken. Net zoals een schilpad naar believen zijn ogen, gezicht 
enzovoorts terug kan trekken in zijn schild, kan iemand die sthita-prajïa is ook zijn 
zintuigen van de zinsobjecten onttrekken. 

 

ÇLOKA 59 

fo"k;k     fofuoRkZUrs     fujkgkjL;    nsfgu%A 
jlot± jlks·I;L; ija n`"V~ok fuoRkZrsû‡‹û 

 
viñayä vinivarttante / nirähärasya dehinaù 

rasa-varjaà raso ’py asya / paraà dåñövä nivarttate 
 

dehinaù—voor een belichaamde ziel; nirähärasya—die zinsbeteugeling beoefent; viñayäù—
de zinsobjecten; vinivarttante—worden gedwongen aan banden gelegd; asya—voor zo 
iemand; (is er) rasaù—een smaak; api—echter; dåñövä—na gerealiseerd te hebben; param—
de paramätmä (Superziel); (is er) rasa-varjam—geen smaak voor zinsobjecten; (zij) 
nivarttate—houden automatisch op. 



 
Degene die zichzelf met zijn lichaam identificeert mag dan wel op kunstmatige 

wijze zijn genot beperken door de zintuigen van hun zinsobjecten te onttrekken, maar 
zijn smaak voor zingenot blijft nog steeds aanwezig. Dit is geen echte onthechting. 
Echter, voor iemand die sthita-prajïa is, en Paramätmä heeft gerealiseerd, komt zijn 
smaak voor zinsobjecten automatisch tot een einde. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als men de twijfel uit dat zelfs dwaze of minder intelligente personen onthecht kunnen 
raken van de objecten van hun zintuigen door te vasten of via ziekte, verduidelijkt Çré 
Bhagavän Zijn punt in deze çloka beginnende met viñayäù. Het woord rasa-varjam betekent 
dat zulke personen niet vrij raken van het verlangen naar zinsobjecten. Integendeel, hun 
smaak voor zinsobjecten blijft nog steeds aandringen. Iemand die sthita-prajïa is echter, 
stopt met het verlangen naar zinsobjecten omdat hij rechtstreekse realisatie heeft van 
Paramätmä. Er zit geen fout in deze definitie. Degenen die in staat zijn om het zelf te 
realiseren zijn nog steeds sädhaka’s. Ze zijn geen siddha’s (geperfectioneerde zielen). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Soms beteugelt een doodgewoon persoon zijn zintuigen vanwege ziekte, of door haöha-

yoga te beoefenen of door te vasten. Nog steeds blijft het verlangen om te genieten 
aanwezig in zijn hart. Het is onmogelijk om dit verlangen te elimineren zonder bhakti tot Çré 
Bhagavän. 

In dit opzicht schrijft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura het volgende: “De beoefening van 
het ophouden met het zich inlaten met objecten van de zintuigen via de methode van 
nirähära (zich gedwongen afzijdig houden van de zinsobjecten) is enkel voor uitermate 
onintelligente mensen. Dit gebruik wordt gevolgd door jéva’s die het zelf met het lichaam 
identificeren. Añöäìga-yoga verschaft ook een mogelijkheid voor degenen die minder 
intelligent zijn om tot verzaking van zinsobjecten te komen, door zich bezig te houden met 
yama, niyama, äsana, präëäyäma en pratyähara. ”Deze methode is niet acceptabel voor 
iemand die sthita-prajïa is. Na het direct aanschouwen van de schoonheid van parama-
tattva Bhagavän, gaat iemand die sthita-prajïa is zich aangetrokken voelen tot Hem en geeft 
alle gehechtheid voor wereldse zinsobjecten op. Hoewel er voorzieningen zijn voor 
uitermate onintelligente personen om hun zintuigen van zinsobjecten te onttrekken via de 
methode van nirähära, kunnen jéva’s nog steeds geen eeuwige voorspoed verkrijgen zonder 
het proces van räga-märga. Wanneer iemand het stadium van räga (gehechtheid aan Kåñëa) 



bereikt, realiseert hij een superieur zinsobject, en geeft zo op natuurlijke wijze het inferieure 
genot op. 

 

ÇLOKA 60 

;rrks áfi dkSUrs; iq#"kL; foif'pr%A 
bfUæ;kf.k  izekFkhfu  gjfUr  izlHka  eu%ûˆŒû 

 
yatato hy api kaunteya / puruñasya vipaçcitaù 

indriyäëi pramäthéni / haranti prasabhaà manaù 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; pramäthéni—rusteloze; indriyäëi—zintuigen; hi—zeker; 
prasabham—gedwongen; haranti—stelen; manaù—de geest; api—zelfs; puruñasya—van een 
man; vipaçcitaù—die kennis en onderscheidingsvermogen bezit; yatataù—die streeft naar 
verlossing. 
 

O Kaunteya, de rusteloze zintuigen kunnen met dwang de geest wegnemen van 
zelfs een man met onderscheidingsvermogen die naar verlossing streeft. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het ligt niet binnen het vermogen van de sädhaka om volledige controle te hebben over 
zijn zintuigen in het stadium van sädhana, maar de poging alleen al is prijzenswaardig. Çré 
Bhagavän spreekt de huidige çloka die begint met het woord yatataù om dit uit te leggen. 
Hier betekent het woord pramäthéni die dingen die opgewondenheid teweegbrengen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het is de plicht van een sädhaka om er erg zorgvuldig naar te streven controle over de 

zintuigen te bereiken. Men kan niet sthita-prajïa worden zonder de zintuigen onder 
controle te hebben. Het is net zo moeilijk om de zintuigen, die altijd in beroering zijn, 
volledig onder controle te hebben, als het is om de wind te bedwingen. Echter, volgens de 
instructies van Çré Caitanya Mahäprabhu wordt zelfs deze moeilijke opgave erg eenvoudig 
wanneer men al zijn zintuigen inzet in dienst aan Çré Bhagavän. 

Men kan leren hoe men zijn beteugelde zintuigen kan inzetten in dienst aan Çré 
Bhagavän uit de dagelijkse bezigheden van Koning Ambaréña, die worden beschreven in 
Çrémad-Bhägavatam: 



 
sa vai manaù kåñëa-padäravindayor 
vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane 
karau harer mandira-märjanädiñu 
çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye 

mukunda-liìgälaya-darçane dåçau 
tad-bhåtya-gätra-sparçe ’ìga-saìgamam 
ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe 

çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite 

pädau hareù kñetra-padänusarpaëe 
çiro håñékeça-padäbhivandane 

kämaà ca däçye na tu käma-kämyayä 
yathottamaçloka-janäçraya ratiù 

Çrémad-Bhägavatam 9.4.18-20 
 

Ambaréña Mahäräja is altijd bezig met het aanbidden van Çré Kåñëa door zijn geest te 
verankeren in herinnering aan Zijn lotusvoeten, door zijn tong te gebruiken voor het 
beschrijven van de naam, gedaante, eigenschappen en bezigheden van Çré Bhagavän, 
zijn oren voor het luisteren naar de onderwerpen van Bhagavän, zijn ogen voor het 
aanschouwen van Zijn prachtige Deity gedaante, zijn tastzin voor het ervaren van de 
blijdschap van het dienen van de voeten van de bhakta’s van Bhagavän, zijn neusgaten 
voor het ruiken van geurige voorwerpen zoals aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän 
geofferde tulasé en candana, zijn voeten om in processie rond Zijn verblijfplaats te 
lopen, en zijn hoofd voor het brengen van eerbetuigingen aan Bhagavän en Zijn 
bhakta’s. Op deze manier hield hij al zijn zintuigen onder controle en gebruikte ze in 
dienst aan Bhagavän. 

 
 Het is erg bevorderlijk en voorspoedig voor sädhaka’s om dit pad te volgen. 
 

ÇLOKA 61 

rkfu  lokZf.k   la;E;   ;qä   vklhr   eRij%A 
o'ks fg ;L;sfUæ;kf.k rL; izKk izfrf"Brkû ƒ̂û 

 
täni sarväëi saàyamya / yukta äséta mat-paraù 



vaçe hi yasyendriyäëi / tasya prajïa pratiñöhitä 
 

äséta—hij zou gevestigd moeten zijn; saàyamya—onder controle houdend; täni sarväëi—
alle zintuigen; yuktaù—verbonden in toewijding; mat-paraù—toegewijd tot Mij; hi—omdat; 
yasya—iemand wiens;  indriyäëi—zintuigen; vaçe—onder controle zijn; tasya—zijn; 
prajïa—intelligentie; pratiñöhitä—is volledig verankerd. 
 

Daarom zou men de zintuigen moeten beteugelen door zich aan Mij over te geven 
in bhakti-yoga en zo onder Mijn hoede te leven. Alleen iemand wiens zintuigen 
beteugeld zijn is verankerd in intelligentie. Hij alleen is sthita-prajïa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hier betekent het woord mat-paraù ‘Mijn bhakta’, omdat er geen andere manier bestaat 
om de zintuigen te overwinnen dan door bhakti tot Mij te verrichten.” Dit feit vindt men 
duidelijk terug in de latere hoofdstukken van Bhagavad-gétä. Zoals Uddhava zegt in Çrémad-
Bhägavatam (11.29.2-3): 

 
präyaçaù puëdarékäkña / yuïjanto yogino manaù 
viñädanty asamädhänän / mano-nigraha-karçitäù 

 
athäta änanda-dughaà padämbujaà 
haàsäù çrayerann aravinda-locana 

sukhaà nu viçveçvara yoga-karmabhis 
tvan-mäyayämé  vihatä na mäninaù 

 
O lotus-ogige Kåñëa, yogé’s zijn over het algemeen niet succesvol in het beteugelen van 
hun geest, en dus raken ze vermoeid en gefrustreerd nadat ze er voor een korte periode 
naar hebben gestreefd. Daarom nemen degenen die deskundig zijn in het onderscheid 
maken tussen wat werkelijk en denkbeeldig is uitsluitend beschutting van Uw 
lotusvoeten, die oneindig veel plezier verschaffen aan iedereen, en aanvaarden ze als de 
grondslag van hun geluk. 

 
Om het verschil te laten zien tussen een sädhaka en iemand die sthita-prajïa is, zegt Çré 

Kåñëa vaçe hi, wat er op duidt dat de zintuigen van iemand die sthita-prajïa is beteugeld zijn. 
 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men kan ontsnappen aan de opschudding veroorzaakt door een roversbende door 

beschutting te nemen van een moedige koning. Wanneer de rovers zich bewust worden van 
de beschutting die deze persoon genomen heeft, worden ze ondergeschikt aan hem. Evenzo 
worden de zintuigen van een jévätmä vergeleken met een roversbende, en worden ze 
automatisch beteugeld wanneer hij de beschutting aanvaardt van Antaryämé Bhagavän, Çré 
Håñékeça. Daarom dient men zijn zintuigen op een simpele, natuurlijke manier te 
beteugelen, door bhakti alleen. In çästra wordt gezegd: 

 
håñékeçe håñékäëi / yasya sthairya-gatäni hi 

sa eva dhairyam äpnoti / saàsäre jéva-caïcale 
Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 24.184 

 
Het is erg moeilijk in deze wereld om de opgewonden zintuigen te beteugelen, maar 
voor degenen die al hun zintuigen inzetten in de dienst van Bhagavän Çré Håñékeça, de 
meester van de zintuigen, raken hun zintuigen op natuurlijke wijze onverstoorbaar en 
beteugeld. 

 

ÇLOKA 62 

/;k;rks fo"k;ku~ iqal% lÂLrs"kwitk;rsA 
lÂkRlatk;rs dke% dkekRØks/kks·fHktk;rsû „̂û 

 
dhyäyato viñayän puàsaù / saìgas teñüpajäyate 

saìgät saïjäyate kämaù / kämät krodho ’bhijäyate 
 

puàsaù—voor iemand; dhyäyataù—iemand die innerlijk beschouwt; viñayän—zinsobjecten 
zoals geluid; upajäyate—manifesteert zich; saìgaù—gehechtheid; teñu—voor die dingen; 
saìgät—vanuit gehechtheid; saïjäyate—ontwikkelt zich; kämäù—verlangen; kämät—
vanuit verlangen; abhijäyate—ontwikkelt zich; krodhaù—woede. 
 

Door op de zinsobjecten te mediteren ontwikkelt men gehechtheid. Gehechtheid 
leidt tot verlangen, wat op zijn beurt tot woede leidt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Bhagavän Çré Kåñëa zegt, “Beteugeling van de geest is het fundamentele middel 
waarmee degenen die sthita-prajïa zijn hun externe zintuigen in bedwang houden. Hoor 
van Mij, O Arjuna, wat er gebeurt als men niet in staat is om zijn geest volledig te 
beteugelen.” De huidige çloka die begint met dhyäyataù is gesproken om dit onderwerp uit te 
leggen. Door op zinsobjecten te mediteren ontwikkelt men saìga, gehechtheid, waaruit 
käma, buitensporig verlangen voor die objecten, voortkomt. Vervolgens ontstaat er woede 
(krodha) als de vervulling van dit verlangen om een of andere reden wordt geblokkeerd. 

 

ÇLOKA 63 

Øks/kkÚofr   lEeksg%   lEeksgkr~~   Le`frfoHkze%A 
Le`frHkza'kkn~ cqf¼uk'kks cqf¼uk'kkr~ iz.k';frû …̂û 

 
krodhäd bhavati sammohaù / sammohät småti-vibhramaù 
småti-bhraàçäd buddhi-näço / buddhi-näçät praëaçyati 

 
krodhät—vanuit woede; bhavati—komt; sammohaù—volslagen verbijstering; sammohät—
uit zulke verwarring; (ontstaat) vibhramaù—stoornis ; småti—van geheugen; småti-
bhraàçat—vanuit geheugenstoornis; buddhi-näçaù—wordt intelligentie vernietigd; buddhi-
näçät—vanuit het verlies van intelligentie; praëaçyati—is men volledig geru¡neerd. 
 

Woede leidt tot begoocheling, en van begoocheling komt verlies van geheugen, het 
vergeten van de instructies van çästra. Het verlies van geheugen vernietigt de 
intelligentie, en wanneer de intelligentie is vernietigd, is alles verloren en valt men 
weer in de oceaan van het materiΩle bestaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Vanuit woede komt begoocheling (sammoha), waarin een teloorgang van onderscheid 
plaatsvindt tussen wat wel en niet gedaan dient te worden. Wanneer de jéva zich in een 
begoochelde staat bevindt, vergeet hij de instructies van çästra (småti-vibramaù), welke de 
oorzaak van voorspoed is voor hem. Wanneer zijn geheugen verloren is, gaat het correct 
optreden van de intelligentie verloren (buddhi-näçaù). Daarna valt de sädhaka wederom in 
de put van het materiΩle leven. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



De geest is zeker de koning, heerser en stuwende oorzaak van de zintuigen. Daarom 
worden de uitwendige zintuigen automatisch bedwongen door het beteugelen van de geest. 
Zo staat er in de Veda’s: 

 
yadä pancävatiñöhante jïänäni manasä saha 

buddhiç ca na viceñöati täm ähuù paramäà gatim 
Kaöha Upaniñad 2.3.10 

 
Als men zijn païca-jïänendriya (vijf kennis vergarende zintuigen), zijn geest en zijn 
intelligentie kan beteugelen, bereikt hij de allerhoogste bestemming. Anderzijds, 
wanneer de geest en andere zintuigen niet zijn bedwongen, moet men ronddolen in de 
kringloop van geboorte en dood. 

 
Dit wordt ook verklaard in Çrémad-Bhägavatam (11.21.19-21): 
 

viñayeñu guëädhyäsät / puàsaù saìgas tato bhavet 
saìgät tatra bhavet kämaù / kämäd eva kalir nåëäm 

 
Wanneer men mediteert op de eigenschappen van zinsobjecten, ontstaat er 
gehechtheid. Uit gehechtheid vloeien verlangens voort, en onvervulde verlangens 
leiden tot ruzie. 

  
kaler durviñahaù krodhas / tamas tam anuvartate 
tamasä grasyate puàsaç / cetanä vyäpiné drutam 

 
Uit onenigheid ontstaat ongebreidelde woede. Woede veroorzaakt begoocheling, en 
wanneer men in begoocheling is, verdwijnt de wijsheid om onderscheid te maken 
tussen wat goed of slecht is. 

 
tayä virahitaù sädho / jantuù çünyäya kalpate 

tato ‘sya svärtha-vibhraàço / mürcchitasya måtasya ca 
 

O zachtaardige, vanwege het verlies van onderscheidingsvermogen wordt een man als 
inerte materie, en vanuit die gesteldheid glijdt hij af naar toestanden van 
bewusteloosheid (inertie) en komt hij in een gesteldheid van bijna dood zijn. Dus is het 
allerhoogste doel van het leven tenietgedaan. 



 
Als iemand op gekunstelde wijze zijn uitwendige zintuigen probeert te bedwingen 

zonder de geest te beteugelen, zijn de gevolgen uitermate onaangenaam. Om de geest te 
beheersen is het noodzakelijk om deze te richten op het aanbidden van Bhagavän door 
specifieke gebruiken te volgen. Dientengevolge is Çré Bhagavän’s verklaring in Gétä (2.61): 
täni sarväëi saàyamya, volkomen steekhoudend. 

 

ÇLOKA 64 

jkx}s"kfoeqäSLrq      fo"k;kfufUæ;S'pju~A 
vkReo';S£o/ks;kRek izlknef/kxPNfrû †̂û 

 
räga-dveña-vimuktais tu / viñayän indriyaiç caran 
ätma-vaçyair vidheyätmä / prasädam adhigacchati 

 
vidheya-ätmä—een man van beheerste zintuigen; tu—echter; vimuktaiù—(die) vrij (is); 
(van) räga—gehechtheid; dveña—en afkeer; adhigacchati—bereikt; prasädam—blijdschap; 
caran—zelfs tijdens het genieten; viñayän—(van de) zinsobjecten; indriyaiù—door de 
zintuigen; ätma-vaçyaiù—die onder zijn controle zijn. 
 

Een man van beheerste zintuigen echter, die vrij is van gehechtheid en afkeer, 
bereikt vreugde van geest zelfs terwijl hij van verschillende objecten geniet via zijn 
zintuigen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Voorheen vroeg Arjuna, “Hoe gedraagt iemand die sthita-prajïa is zich?” In antwoord 
op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met räga. Aangezien de geest niet 
direct zinsobjecten kan aanvaarden, is het geen overtreding om met beteugelde zintuigen 
zinsobjecten te aanvaarden. Vidheyätmä betekent iemand wiens ätmä gevestigd is in de 
instructies van Bhagavän. Prasädam adhigacchati betekent dat het geen tekortkoming is als 
zulke gekwalificeerde personen zinsobjecten aanvaarden. Integendeel, het siert ze juist, 
omdat ze zien dat alles gerelateerd is aan Bhagavän. Iemand die sthita-prajïa is kan de 
zinsobjecten wel of niet opgeven, en kan wel of niet gemotiveerd zijn om ze te bereiken. 
Wat hij ook kiest, alles is gunstig voor hem. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Zelfs wanneer de externe zintuigen worden beteugeld door ze afzijdig te houden van de 

zinsobjecten, houdt de geest niet op om aan ze te denken. Zulke verzaking wordt phalgu 
(nutteloos) of markaöa-vairägya (apenverzaking) genoemd. Dit wordt verklaard in Gétä 
(3.6): karmendriyäëi saàyamya. Wanneer een sädhaka correcte verzaking (yukta-vairägya) 
beoefent en Çré Bhagavän aanbidt, kan hij zijn geest beteugelen en deze laten opgaan in het 
denken aan zijn aanbiddenswaardige godheid. Wanneer hij zo’n stadium heeft bereikt, is 
het geen tekortkoming om die zinsobjecten die zijn beoefening ten goede komen te 
aanvaarden, en die zinsobjecten die niet bevorderlijk zijn af te wijzen. 

 

ÇLOKA 65 

izlkns    loZnq%[kkuka    gkfujL;ksitk;rsA 
izlékpsrlks ák'kq cqf¼% i;Zofr"Brsû ‡̂û 

 
prasäde sarva-duùkhänäà / hänir asyopajäyate 

prasanna-cetaso hy äçu / buddhiù paryavatiñöhate 
 

prasäde—bij het bereiken van genade; upajäyate—vindt plaats; häniù—afname; sarva 
duùkhänäm—van alle ellende; buddhiù—(de) intelligentie; asya—van zo’n man; prasanna-
cetasaù—wiens geest voldaan is; hi—zeker; äçu—zeer spoedig; paryavatiñöhate—raakt in alle 
opzichten verankerd. 
 

Wanneer iemand die zelfbeheerst is geluk bereikt, wordt al zijn ellende verjaagd. 
Als gevolg hiervan raakt zo’n tevreden persoon spoedig verankerd in het bereiken van 
zijn verlangde doel. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Buddhiù paryavatiñöhate houdt in dat zijn intelligentie in ieder opzicht standvastig wordt 
en gefixeerd op het verlangde doel. Zo blijft hij gelukkig of hij nu zinsobjecten aanvaardt of 
niet. Prasanna-cetasaù duidt er op dat innerlijk geluk alleen van bhakti kan komen, omdat 
het hart niet tevreden kan worden gesteld zonder bhakti. Dit is helder uitgelegd in het 
Eerste Canto van Çrémad-Bhägavatam, welke beschrijft hoe de geest van Vyäsadeva niet 
gelukkig was, zelfs nadat hij de Vedänta-sütra had samengesteld. Echter, nadat hij de 



instructies van Çré Närada opvolgde, werd zijn hart gelukzalig door de exclusieve beoefening 
van bhakti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het hart kan alleen tevreden worden gesteld door bhakti, het verrichten van liefdevolle 

toegewijde dienst aan Çré Bhagavän. Bhakti verwijdert alle ellende, en in een zeer kort 
tijdsbestek kan iemand die bhakti beoefent volledig verankerd raken aan de lotusvoeten van 
zijn iñöadeva. Dit wordt ook beschreven in de dialoog tussen Vyäsa en Närada in Çrémad-
Bhägavatam van dhåta-vratena hi mayä (1.4.28) tot yamädibhir yoga-pathaiù käma-lobha-hato 
muhuù (1.6.35). “Wanneer de sädhaka yama en niyama beoefent op het pad van añöäìga-
yoga (de acht stadia van yoga), bereikt de geest, die altijd onder controle staat van lust en 
hebzucht, een bepaald soort geluk en vrede. Dit valt echter niet te vergelijken met het 
onmiddellijke en immense genot wat verkregen wordt door dienst aan Bhagavän Çré Kåñëa.” 
(Çrémad-Bhägavatam 1.6.35) 

In dit opzicht, loont het de moeite om zich te beraden over de voorbeelden van 
Saubhari Åñi, Yayäti Mahäräja, Viçvämitra Muni en anderen. Zelfs nadat hij tienduizend 
jaar lang verstervingspraktijken had verricht in het water van de Yamunä, was Saubhari Åñi 
nog steeds niet in staat om zijn geest te beteugelen. Zijn geest raakte in beroering toen hij 
vissen zich zag inlaten met seks. Hij kwam op uit het water om de met de vijftig dochters 
van Mändhätä Mahäräja te trouwen, maar zelfs nadat hij met ze genoot door zichzelf te 
expanderen in vijftig afzonderlijke gedaantes, bleef zijn lust onverzadigd. Uiteindelijk 
bereikte hij zijn verlangde doel door zijn zintuigen te bedwingen via het aanbidden van Çré 
Bhagavän. 

Yayäti Mahäräja was niet in staat zijn geest te bedwingen, ondanks allerlei pogingen 
daartoe. Hij verruilde zijn oude leeftijd voor de jeugd van zijn zoon Puru, en genoot vele 
jaren lang, maar zijn wellustige verlangens namen alleen maar toe, net zoals ghé (geklaarde 
boter) vuur aanwakkert. Hij kon alleen vrede bereiken nadat hij uiteindelijk zijn geest had 
verankerd in aanbidding van Bhagavän. 

Hoewel Viçvämitra Muni zich bezighield met strenge verstervingspraktijken door aan 
çama (beteugeling van de geest) en dama (beteugeling van de zintuigen) te doen en zijn 
zintuigen onder het juk te brengen, gaf hij toch, slechts door het horen van Menakä’s 
enkelbelletjes, zijn verstervingspraktijken op en raakte in beslag genomen door wellustige 
bezigheden. Zijn opgewonden geest kwam uiteindelijk alleen tot bedaren middels het 
aanbidden van Bhagavän. 

Deze conclusie wordt specifiek bevestigd in het gesprek tussen Vyäsa en Närada in het 
Eerste Canto van Çrémad-Bhägavatam. Veda-Vyäsa had de Veda’s al in vier delen verdeeld 



en had het Mahäbhärata, de Puräëa’s en Vedänta-sütra samengesteld, en hoewel hij kennis 
van dharma en andere onderwerpen had beschreven ter informatie van het grote publiek, 
bleef zijn geest onvoldaan. Omdat hij niet kon begrijpen waarom, deed hij navraag bij zijn 
geestelijk leraar, Devarñi Närada. Çré Närada antwoordde: 

 
çré närada uväca 

bhavatänudita-präyaà / yaço bhagavato ’malam 
yenaiväsau na tuñyeta / manye tad darçanaà khilam 

yathä dharmädayaç cärthä / muni-varyänukértitäù 
na tathä väsudevasya / mahimä hy anuvarëitaù 

Çrémad-Bhägavatam 1.5.8-9 
 

O grote wijze, u hebt de methodes van dharma en jïäna beschreven, die ik als 
onvolledig en onbeduidend beschouw, maar u hebt de onderwerpen van Çré Bhagavän’s 
uitermate zuiverende bezigheden en hun glories niet duidelijk beschreven. Çré 
Bhagavän kan niet tevreden worden gesteld tenzij men zulke bezigheden verheerlijkt, 
welke zichzelf manifesteren in de gezuiverde geest door de beoefening van bhakti. 

 
Door de instructies van Närada Muni op te volgen en dus bhakti-yoga te verrichten, was 

Vyäsa in staat om al het prachtige spel en vermaak van Çré Kåñëa, vol van aiçvarya (weelde) 
en mädhurya (zoetheid), in zijn zuivere hart te zien. Çrémad-Bhägavatam bestaat uit de 
bezigheden van Çré Kåñëa welke Vyäsa in samädhi had gerealiseerd. 

 
yasyäà vai çrüyamäëäyäà / kåñëe parama-püruñe 
bhaktir utpadyate puàsaù / çoka-moha-bhayäpahä 

Çrémad-Bhägavatam 1.7.7 
 

Door de cultuur van het horen en volgen van Çrémad-Bhägavatam manifesteert bhakti 
tot Vrajendra-nandana Çré Kåñëa zich onmiddellijk in het hart, en verdrijft het 
verdriet, begoocheling en angst. Alleen dan wordt Çré Kåñëa gevangen in het hart van 
zo’n bhakta. 

 

ÇLOKA 66 

ukfLr cqf¼j;qäL; u pk;qäL; HkkoukA 
u pkHkko;r% 'kkfUrj'kkUrL; dqr% lq[ke~ûˆ̂ û 



 
nästi buddhir ayuktasya / na cäyuktasya bhäväna 
na cäbhävayataù çäntir / açäntasya kutaù sukham 

 
ayuktasya—voor iemand wiens geest niet onder controle is; na asti—is er geen- buddhiù—
spirituele intelligentie; ca—en; ayuktasya—voor iemand die niet verbonden is; na 
bhävanä—kan er geen meditatie op Parameçvara plaatsvinden; ca—en; abhävayataù—voor 
de niet-mediterende; (bestaat er) na—geen; çäntiù—vrede; (en voor) açäntasya—de niet-
vredige; kutaù—waar?; sukham—is geluk. 
 

Iemand wiens geest niet beteugeld is, en wie verstoken is van intelligentie 
gerelateerd aan de ätmä, is niet staat om op Parameçvara te mediteren. Iemand die 
gespeend is van meditatie bereikt geen vrede, en waar is de kans op geluk zonder 
vrede? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa spreekt deze çloka die begint met nasti om indirect de conclusie van de vorige 
çloka te versterken. De intelligentie van iemand wiens geest onbeteugeld is zal niet 
verankerd raken in het zelf. Zo iemand is ayukta (verstoken van intelligentie) en is niet in 
staat om op Parameçvara te mediteren. Abhävayataù betekent dat iemand die niet mediteert 
geen vrede kan bereiken. Met andere woorden, hij kan niet onthecht raken van de 
zinsobjecten. Een verstoord persoon kan noch geluk, noch genot vinden in het zelf. 

 

ÇLOKA 67 

bfUæ;k.kka fg pjrka ;Ueuks·uqfo/kh;rsA 
rnL; gjfr izKka ok;qukZofeokEHkflû ‰̂û 

 
indriyäëäà hi caratäà / yan mano ’nuvidhéyate 

tad asya harati prajïäà / väyur nävam ivämbhasi 
 

hi—voorwaar; väyuù—de wind; harati—draagt weg; nävam—een boot; ambhasi—op het 
water; iva—evenzo; tat manaù—de geest; asya—van iemand; yat—welke; anuvidhéyate—



volgt; caratäm—tijdens het afdwalen (naar de objecten); indriyäëäm—van de zintuigen; 
harati—draagt weg; prajïäm—zijn intelligentie. 
 

Net zoals de wind een boot op het water meevoert, kunnen elk van de ronddolende 
zintuigen iemands onbeteugelde geest afleiden en zijn intelligentie wegvoeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Iemand met een onbeteugelde geest bezit geen intelligentie. Çré Bhagavän stelt dit punt 
vast door deze çloka die begint met indriyäëäm uit te spreken. “Wanneer de geest een van de 
zintuigen volgt terwijl het tussen diens respectieve zinsobjecten doolt, wordt iemand door 
zijn geest gedwongen alle zintuigen te volgen. In zo’n toestand wordt de geest vergeleken 
met een ongunstige wind die een boot meevoert op het water, omdat het iemands 
intelligentie wegvoert.” 

 

ÇLOKA 68 

rLekn~ ;L; egkckgks fux`ghrkfu loZ'k%A 
bfUæ;k.khfUæ;kFksZH;LrL;   izKk    izfrf"Brkû Š̂û 

 
tasmäd yasya mahä-bäho / nigåhétäni sarvaçaù 

indriyäëéndriyärthebhyas / tasya prajïa pratiñùitä 
 

tasmät—daarom; mahä-bäho—O sterkgearmde; (hij) yasya—wiens; indriyäëé—zintuigen; 
nigåhétäni—aan banden zijn gelegd; sarvaçaù—in elk opzicht; indriya-arthebhyaù—van de 
zinsobjecten; tasya—zijn; prajïa—intelligentie; (is) pratiñùita—verankerd. 
 

Daarom, O Mahä-bäho, iemand wiens zintuigen volledig worden weerhouden van 
hun respectieve zinsobjecten is sthita-prajïa, verankerd in intelligentie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Yasya betekent dat degenen die hun geest al onder controle hebben sthita-prajïa zijn. 
Kåñëa zegt tegen Arjuna, “O Mahä-bäho, net zoals jij je vijanden overmeestert, dien je ook 
je geest te overmeesteren.” 

 



ÇLOKA 69 

;k   fu'kk   loZHkwrkuka   rL;ka   tkx£Rk   la;ehA 
;L;ka tkxzfr Hkwrkfu lk fu'kk i';rks equs%û ‹̂û 

 
yä niçä sarva-bhütänäà / tasyäà jägarti saàyamé 
yasyäà jägrati bhütäni / sä niçä paçyato muneù 

 
tasyäm—in die (toestand); yä—welke; niçä—nacht (is); sarva-bhütänäm—voor alle levende 
wezens; saàyamé—een man van verankerde intelligentie; jägarti—is wakker; yasyäà—in 
welke (toestand); bhütäni—gewone levende wezens; jägrati—wakker zijn; sä—dat (is); 
niçä—nacht; paçyataù—voor de verlichte; muneù—denker. 
 

Die intelligentie die gerelateerd is aan bewustzijn is als nacht voor het 
materialistische gewone volk. Een sthita-prajïa blijft echter wakker in die 
intelligentie. De intelligentie die wordt gebruikt voor zinsobjecten in welke het 
gewone levende wezen wakker blijft, is als nacht voor de grote denker die de absolute 
realiteit kent. Met andere woorden, zo iemand aanvaardt zinsobjecten op een gepaste 
wijze zonder er gehecht aan te raken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is normaal voor iemand die sthita-prajïa is om de zintuigen te beteugelen. Om deze 
reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met ya. Intelligentie bestaat uit twee 
soorten: ätma-pravaëä, intelligentie die neigt naar het zelf of bewuste realiteit, en viñaya-
pravaëä, intelligentie die neigt naar materiΩle zinsobjecten. Intelligentie die neigt naar 
ätma-pravaëä is als nacht voor alle geconditioneerde jévätmä’s. Net zoals een slapend 
persoon niet weet wat er ’s nachts gebeurt, zo ook weten de begoochelde jéva’s niet wat men 
verwerft door ätma-pravaëä buddhi. Maar iemand die sthita-prajïa is blijft wakker in zo’n 
nacht, dus ervaart hij direct de gelukzaligheid die gerelateerd is aan intelligentie die 
verankerd is in de bewuste realiteit. 

De geconditioneerde jéva’s blijven wakker in viñaya-pravaëä buddhi en ze ervaren 
verdriet, begoocheling enzovoorts, naar gelang hun respectieve absorptie. Ze zijn zich er 
niet onbewust van. Sthita-prajïa muni’s echter, ervaren niets in zo’n nacht. Ze blijven 
onaangedaan door de zinsobjecten die blijdschap en verdriet schenken aan materialistische 



mensen, en aanvaarden, terwijl ze onthecht blijven, alleen die zinsobjecten die benodigd 
zijn voor hun onderhoud. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Degenen die sthita-prajïa zijn bereiken op natuurlijke wijze perfectie in het beteugelen 

van alle zintuigen. Zij zijn jïäné-puruña’s (geleerden) in de werkelijke zin van het woord. 
Aan de andere kant blijft de intelligentie van onwetende mensen die het lichaam 
identificeren met de ätmä in beslag genomen door zinsobjecten. Zulke personen die gehecht 
zijn aan zinsobjecten worden materialistisch, of onwetend genoemd. Ajïänaà tu niçä proktä 
divä jïänam udéryate. “Kennis is als de dag en onwetendheid is als de nacht.” (Skanda 
Puräëa). 

Alles in het koninkrijk van die meest wonderschone Çré Bhagavän is schitterend. Wat 
nacht is voor de ene, is dag voor de andere. Voor een uil is nacht als dag, terwijl het voor 
een kraai nacht is. Een uil ziet alleen ’s nachts, niet overdag. Evenzo kan een man die 
verblind wordt door onwetendheid geen beeld hebben van de verlichting van tattva-jïäna. 
Kenners van het absolute echter, zien altijd Çré Bhagavän, de stralende verpersoonlijking 
van tattva-jïäna. Zij denken nooit aan zinsobjecten. Net zoals een lotusblad nooit nat wordt 
ook al verblijft het in het water, zo ook raakt iemand die sthita-prajïa is nooit gehecht aan 
zinsobjecten, zelfs terwijl hij er in het dagelijkse leven mee in contact staat. 

 

ÇLOKA 70 

vkiw;Zek.kepyizfr"Ba  
 leqæeki% izfo'kfUr ;}r~A 
r}r~ dkek ;a izfo'kfUr losZ  

  l 'kkfUrekIuksfr u dkedkehû‰Œû 

 
äpüryamäëam acala-pratiñöhaà 

samudram äpaù praviçanti yadvat 
tadvat kämä yaà praviçanti sarve 
sa çäntim äpnoti na käma-kämé 

 
yadvat—net zoals; äpaù—wateren; (de) samudram—oceaan; praviçanti—betreden; 
äpüryamäëam—welke hoewel al gevuld te zijn; (is) tadvat—evenzo; yam—(hij) binnen wie; 
kämaù—de opwinding van de zintuigen; praviçanti—krachtig binnentreedt; (maar) acala-



pratiñöham—verankerd en onbewogen; (blijft)  saù—hij; äpnoti—bereikt; çäntim—vrede; 
na—niet; käma-kämé—hij die erop gebrand is zijn verlangens te vervullen. 
 

Net zoals ontelbare rivieren de oceaan, welke nooit overstroomt, in stromen, 
stromen ook allerlei verlangens de geest van iemand die sthita-prajïa is binnen, maar 
toch raakt zijn evenwicht nooit verstoord. Alleen zulke personen kunnen vrede 
bereiken, niet degenen die altijd streven naar het vervullen van hun verlangens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nirleptä, ofwel het onthecht blijven van zinsobjecten, betekent dat men zelfs niet 
verstoord raakt nadat men in aanraking komt met een zinsobject. Çré Bhagavän verklaart 
dit idee door deze çloka die begint met äpüryamäëam uit te spreken. Hoewel verschillende 
rivieren tijdens het regenseizoen zoveel water in de oceaan gieten, kunnen ze er niet voor 
zorgen dat de oceaan overstroomt. Acala-pratiñöham betekent ‘wiens grens niet 
overschreden wordt’. Evenzo dienen allerlei zinsobjecten zich ook aan bij iemand die sthita-
prajïa is. Maar, net zoals water dat in de oceaan valt of stroomt, niets uitmaakt voor de 
oceaan, zo ook worden degenen die onaangedaan blijven, zowel wanneer ze gebruik maken 
van zinsobjecten als wanneer ze ervan verstoken zijn, sthita-prajïa genoemd. Alleen zij 
bereiken çänti, dat wil zeggen, jïäna. 

 

ÇLOKA 71 

fogk; dkeku~ ;% lokZu~ iqeka'pjfr fu%Lìg%A 
fueZeks fujgÁkj% l 'kkfUref/kxPNfrû‰ƒû 

 
vihäya kämän yaù sarvän / pumäàç carati niùspåhaù 

nirmamo nirahaìkäraù / sa çäntim adhigacchati 
 

pumän—de persoon; yaù—die; sarvän—alle; kaman— materiΩle verlangens; vihäya—
opgeeft; (en) carati—rondzwerft; niù-spåhaù—vrij van hunkering; nir-mamaù—zonder 
bezitsdrang; nir-ahaìkäraù—zonder vals ego; saù—die persoon; adhigacchati—bereikt; 
çäntim—vrede. 
 

Het zijn alleen degenen die alle verlangens opgeven en vrij van hunkering, vals ego 
en bezitterigheid rondzwerven die vrede bereiken. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Sommige mensen raken hun vertouwen in hun materiΩle verlangens kwijt en genieten 
er niet langer van. Çré Bhagavän legt dit uit door deze çloka die begint met het woord vihäya 
uit te spreken. Nirahaìkära nirmamaù betekent dat alleen degenen die vrij blijven van het 
vals ego, bezitterigheid met betrekking tot het lichaam en objecten gerelateerd aan het 
lichaam, vrede bereiken. 

 

ÇLOKA 72 

,"kk czkãh fLFkfr% ikFkZ uSuka izkI; foeqáfrA 
fLFkRokL;keUrdkys·fi  czãfuokZ.keP̀Nfrû‰„û 

 
eñä brähmé sthitiù pärtha / nainäà präpya vimuhyati 
sthitväsyäm anta-käle ’pi / brahma-nirväëam åcchati 

 
pärtha—O Pärtha; eñä—dit; (is) sthitiù—de situatie; brähmé—van iemand die brahma heeft 
bereikt; enäm—deze staat; na präpya—niet bereikend; vimuhyati—is men verward (door 
dualiteit); api—en; sthitvä—gesitueerd; asyäm—in deze (staat); anta-käle—op het moment 
van sterven; åcchati—bereikt men; brahma-nirväëam—spirituele emancipatie. 
 

O Pärtha, het op deze manier bereiken van brahma wordt brähmi-sthitiù genoemd. 
Na het bereiken van deze staat is men niet langer misleid. Als men zich op het 
moment van sterven ook maar een ogenblik in dit bewustzijn is bevindt, bereikt men 
brahma-nirväëa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän besluit nu dit hoofdstuk met deze çloka die begint met het woord eñä. Het 
bereiken van de staat van brahma wordt brähmé genoemd. Als op het moment van sterven 
al brahma-nirväëa (spirituele emancipatie) wordt bereikt door voor een ogenblik de staat 
van brahma te bereiken, wat valt er dan te zeggen van het resultaat als de beoefening om 
deze staat te bereiken al sinds de jeugdjaren wordt uitgevoerd? 

In dit hoofdstuk worden met name jïäna en karma uitgelegd, en bhakti wordt indirect 
uitgelegd. Daarom wordt dit hoofdstuk de samenvatting van Çré Gétä genoemd. 

 



Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëi Öékä, 
door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Tweede Hoofdstuk 

van Çrémad Bhagavad-gétä, welke plezier schenkt aan de bhakta’s 
en wordt aanvaard door alle heilige personen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Die tattva die strijdig is met inerte materie wordt 

brahma genoemd. Men kan alleen apräkåta-rasa (bovenwerelds smaakvol gemoed) bereiken 
door zichzelf te vestigen in die tattva. De toestand van jaòa-mukti (verlossing van inert 
bewustzijn) welke naar bereiking van brahma leidt, wordt brahma-nirväëa genoemd. Net 
zoals Khaöväìga-Mahäräja zal men brahma-nirväëa bereiken als men in staat is om deze 
staat op het moment van sterven te bereiken. 

“Dit hoofdstuk is de samenvatting van Bhagavad-gétä. Çloka’s een tot en met tien 
introduceren de aard van de persoon die vragen stelt. Çloka’s twaalf tot en met dertig geven 
een beschrijving van de tattva van ätmä (het spirituele) en anätmä (het non-spirituele). 
Vanaf çloka’s eenendertig tot en met achtendertig volgt er een uitleg over vroomheid en 
zonde binnen svadharma-rüpa-karma (voorgeschreven plichten). Çloka’s negenendertig tot 
en met tweeΩnzeventig beschrijven niñkäma-karma-yoga, welke tot jïäna en karma 
(voorgeschreven plichten) leidt. Ook is er een beschrijving van het gedrag van iemand die 
zich in deze staat van yoga bevindt.” 

 
Zo eindigt de särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

door Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Tweede Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK DRIE 

 

 

 

Karma-Yoga 

Yoga Via het 

Principe van Actie 

 

 

 

ÇLOKA 1 

vtZqu mokp 
T;k;lh  psRdeZ.kLrs  erk   cqf¼tZuknZuA 

rr~ ¥d deZf.k ?kksjs eka fu;kst;fl ds'koûƒû 
 

arjuna uväca 
jyäyasé cet karmaëas te / matä buddhir janärdana 

tat kià karmaëi ghore mäà / niyojayasi keçava 
 

arjuna uväca—Arjuna zei; janärdana—O Janärdana; cet—als; (het) te—Uw; matä—
overweging; (is dat) buddhiù—intelligentie; jyäyäsi—beter; (is) karmaëaù—dan 
vruchtdragende arbeid; tat—dan; kim—waarom?; keçava—O Kesçva; niyojayasi—laat  Je 
aangaan; mäm—mij;  ghore—dit afschuwelijke; karmaëi—werk. 
 



Arjuna zei: O Janärdana, als U vindt dat intelligentie gerelateerd aan bhakti, 
welke de geaardheden te boven gaat, superieur is aan actie, waarom, O Keçava, laat U 
me dan deze afschuwelijke daad van vechten aangaan? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Dit Derde Hoofdstuk geeft een uitgebreide uitleg over handelingen (karma) die aan Çré 
Bhagavän worden geofferd zonder daarvoor enig materieel gewin (niñkäma-bhäva) voor 
terug te verwachten. Het beschrijft ook de wijsheid van iemand die bereid is om lust, woede 
enzovoorts te overwinnen. 

Uit de çloka’s van het vorige hoofdstuk heeft Arjuna begrepen dat guëätéta bhakti-yoga, 
welke vrijheid van de guëa’s (nistrai-guëya) verschaft, superieur is aan zowel jïäna-yoga als 
niñkäma-karma yoga. Nu, in het gemoed van een vriend (sakhya-bhäva), verwijt hij Çré 
Bhagavän, die verlangt om hem in te zetten in zijn voorgeschreven plicht van vechten, met 
de volgende woorden: “Als die intelligentie die standvastig (vyavasäyätmikä) is en vrij van 
de guëa’s (guëätéta), superieur is, waarom, O Janärdana, laat Je me dan deze afgrijselijke 
oorlog aangaan?” Jana betekent ‘tot Je eigen mensen’ en ärdana betekent ‘pijn doen’, dus 
Janärdana betekent ‘door Jouw bevel verschaf Je pijn aan Je eigen mensen’. 

Arjuna spreekt Kåñëa ook aan als Keçava. “Niemand kan Jouw bevel overschrijden, 
omdat Je Keçava bent, de heerser van zowel Brahmä als Mahädeva (ka betekent ‘Brahmä’, 
éça betekent ‘Mahädeva’ en va betekent ‘heerser’).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Er is een mysterieus geheim in deze çloka achter het aanspreken van Çré Kåñëa met de 

namen Keçava en Janärdana door Arjuna. “O Janärdana, eerst zei Je dat standvastige 
intelligentie (vyavasäyätmikä buddhi), welke de geaardheden te boven gaat (guëätéta) en 
verankerd is in bhakti, superieur is karma (actie). Waarom wil Je dan dat ik deze 
verschrikkelijke oorlog aanga? Geleerde mannen hebben gelijk dat ze Jou Janärdana 
noemen, want op Jouw bevel schenk Je pijn aan Je eigen mensen die Je heel dierbaar zijn en 
die van Jou afhankelijk zijn. Janärdana is een zeer passende naam voor Je want Je hebt de 
asura genaamd Jana gedood, wat nog een aanwijzing is voor Je wrede aard. Keçava is een 
andere passende naam, want Je hebt de asura genaamd Keçé gedood. Ka betekent bovendien 
‘Brahma’, éça betekent ‘Mahädeva’ en va betekent ‘heerser’. Aangezien Jij ze bestuurt, wordt 
Je Keçava genoemd. Hoe kan een onbeduidend persoon zoals ik dan Jouw bevel schenden? O 
Prabhu, wees me genadig!” 

In Çré Harivaàça zegt Çré Rudra (Çaìkara) met betrekking tot Çré Kåñëa en Zijn naam, 
Keçava: 



 
ka iti brahmaëo näma / éço ‘haà sarva-dehinäm 

äväà taväìga-sambhütau / tasmät keçava-näma bhäk 
 

Ka is Brahmä en ik ben Éça (Çaìkara), de bestuurder van alle levende wezens. 
Aangezien wij allebei zijn geboren uit Uw ledematen, wordt U Keçava genoemd. 

 

ÇLOKA 2 

O;kfeJs.kso  okD;su  cq¥¼  eksg;lho   esA 
rnsda on fuf'pR; ;su Js;ks·gekIuq;ke~û„û 

 
vyämiçreëeva väkyena / buddhià mohayaséva me 

tad ekaà vada niçcitya / yena çreyo ‘ham äpnuyäm 
 

mohayasi iva—Je lijkt te verbijsteren; me—mijn; buddhim—intelligentie; iva vyämiçrena—
door (Uw) schijnbaar dubbelzinnige; väkyena—verklaringen; tat—daarom; vada—zeg 
alsjeblieft; ekam—een pad; yena—door welke; niçcitya—te verifiΩren; aham—ik; çreyaù—
welvaart; äpnuyäm—kan verkrijgen. 
 

Mijn intelligentie is een beetje verward door Uw ogenschijnlijk dubbelzinnige 
verklaringen. Zeg me daarom ontegenzeglijk welk pad het meest bevorderlijk voor me 
zal zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt tegen Zijn vriend, “O sakhe Arjuna! Het is een feit dat guëätéta bhakti 
het meest superieure proces is, omdat het transcendentaal is. Maar zulke bhakti kan alleen 
worden verkregen door de genade van Mijn mahä-bhakta die onafhankelijk 
(transcendentaal aan de guëa’s) en ekäntika (geconcentreerd, op ππn punt gericht) is. Het 
kan nooit op eigen kracht bereikt worden. Word daarom nistrai-guëya (vrij van de guëa’s). 
Ik geef je de zegen dat je nistrai-guëya zal worden door transcendentale bhakti (guëätéta 
bhakti) tot Mij te verrichten. Wanneer deze zegen tot bloei komt zul je guëätéta bhakti 
verkrijgen door de genade van een onafhankelijke en ekäntika mahä-bhägavat, maar, zoals 
Ik al eerder heb gezegd, op dit moment bestaat je bekwaamheid (adhikära) alleen uit het 
verrichten van karma.” 



Arjuna zegt dan, “Als dit zo is, waarom zeg Je me dan niet duidelijk dat ik alleen karma 
moet verrichten? Waarom verdrink Je mij in een oceaan van twijfel?” Dit is waarom Arjuna 
deze çloka die begint met vyämiçreëeva spreekt, wat verschillende implicaties met zich 
meebrengt. Hij zegt, “Door zulke verklaringen breng Je mijn intelligentie in verwarring. 
Bovendien zei Je in eerste instantie: karmaëy evädhikäras te (Gétä 2.47). ‘Je hebt alleen de 
adhikära om je voorgeschreven plicht uit te voeren.’ Daarna zei Je: siddhy-asiddhyoù samo 
bhütvä samatvaà yoga ucyate (Gétä 2.48). ‘Die gelijkmoedigheid waarin men in balans blijft 
bij zowel succes als mislukking, wordt yoga genoemd.’ Daarna zei Je weer: buddhi-yukto 
jahätéha ubhe sukåta-duñkåte tasmäd yogäya yujyasva yogaù karmasu kauçalam (Gétä 2.50). 
‘Intelligente personen nemen afstand van zowel vrome als zondige activiteiten, en omdat 
buddhi-yoga het hoogste doel is van karma, streven ze naar niñkäma-karma.’ Hier verwijs Je 
met het woord yoga ook naar jïäna. Dan zeg Je: yadä te moha-kalilaà buddhir vyatitariñyati 
(Gétä 2.52). ‘Wanneer je intelligentie het dichte woud van begoocheling oversteekt.’ Hier 
spreek Je wederom simpelweg over jïäna. 

“In feite duidt het woord iva (‘zoals dat’ of ‘het lijkt’) er op dat Je verklaring niet 
dubbelzinnig is. Aangezien Je genadig bent is het niet Je verlangen om mij te begoochelen. 
Daarnaast is het, aangezien ik niet onbekend ben met deze zaken, gepast voor Je om 
ondubbelzinnig te spreken.” De diepgaande strekking is dat karma (actie) in sattva-guëa 
superieur is aan karma in rajo-guëa. Jïäna bevindt zich ook in sattva-guëa, maar is superieur 
aan karma in sattva-guëa, en nirguëa-bhakti is verreweg superieur aan jïäna. “Als Je denkt 
dat het niet mogelijk is voor mij om me in te laten met nirguëa-bhakti, onderricht me dan 
simpelweg in sättvika-jïäna, waardoor ik vrij zal raken van gebondenheid aan deze ellendige 
materiΩle wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Actie (karma) in sattva-guëa is superieur aan actie in rajo-guëa. Jïäna is superieur aan 

karma in sattva-guëa, hoewel het zich ook in sattva-guëa bevindt. Sattvät saïjäyate jïänam. 
“Vanuit sattva-guëa ontwikkelt zich echte jïäna” (Gétä 14.17). 

Nirguëa-bhakti is superieur aan jïäna in sattva-guëa, en wordt als volgt gedefinieerd in 
Çrémad-Bhägavatam (3.29.11-12): 

 
mad-guëa-çruti-mätreëa / mayi sarva-guhäçaye 

mano-gatir avicchinnä / yathä gaìgämbhaso ’mbudhau 

lakñaëaà bhakti-yogasya / nirguëasya hy udähåtam 
ahaituky avyavahitä / yä bhaktiù puruñottame 

 



Terwijl Kapiladeva Zijn moeder, Devahüti, aan het onderrichten was in nirguëa-bhakti, 
zei Hij, “Net zoals de Gaìgä ongedwongen en onafgebroken richting de oceaan stroomt, 
evenzo wordt de aangeboren affiniteit van de ätmä die onafgebroken stroomt naar Mij, 
wie zich binnenin de grot van het hart van het levend wezen bevindt, slechts horende 
over Mijn bezigheden en eigenschappen, die gezegend zijn met buitengewone kracht, 
nirguëa-bhakti-yoga genoemd. Nirguëa-bhakti is anyäbhiläña-çünya, verstoken van de 
dualiteit van de materiΩle wereld die ontstaat uit dvitéya-abhiniveça (het vergeten van 
Kåñëa), en het laat de uitvoerder bevorderlijk opgaan in ononderbroken dienst aan Mij, 
Puruñottama.” 

 
Het vergeten van Kåñëa en het geheel in beslag genomen raken door mäyä wordt 

dvitéya-abhiniveça genoemd, absorptie in het tweede of onechte voorwerp (Çrémad-
Bhägavatam 11.2.37). Dit zet aan tot allerlei afzonderlijke belangen, zoals ‘ik’, ‘mijn’, ‘jij’ en 
‘jouw’. 

 

ÇLOKA 3 

JhHkxokuqokp  
yksds·fLeu~ f}fo/kk fu"Bk iqjk izksäk e;ku?kA 

Kku;ksxsu   lka[;kuka   deZ;ksxsu   ;ksfxuke~û…û 

 
çré bhagavän uväca 

loke ‘smin dvi-vidhä niñöhä / purä proktä mayänagha 
jïäna-yogena säìkhyänäà / karma-yogena yoginäm 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; anagha—O zondeloze; purä—voorheen; asmin—dit; 
proktä—was duidelijk gezegd; mayä—door Mij; (dat) loke—in de wereld; (zijn er) dvi-
vidhä—twee soorten; niñöhä—vast geloof; (dat) säìkhyänäm—van de analytische filosoof; 
jïäna-yogena—door het verbindende proces van filosofische speculatie; (en dat) yoginäm—
van de yogé’s; karma-yogena—via de yoga van niñkäma-karma. 
 

Çré Bhagavän zei, “O zondeloze Arjuna, Ik heb al duidelijk uitgelegd dat er twee 
soorten vast geloof zijn in deze wereld. Het geloof van de säìkhya-vädé jïäné’s bevindt 
zich op het pad van jïäna-yoga en dat van de yogé’s bevindt zich in niñkäma-karma-
yoga.” 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In antwoord op Arjuna’s vraag, zegt Bhagavän Çré Kåñëa, “Als Ik zeg dat niñkäma-
karma-yoga en jïäna-yoga, welke de sädhana zijn die worden uitgevoerd om mokña te 
bereiken, onafhankelijk zijn van elkaar, zul je Mij weer vragen om doorslaggevend te 
spreken over een van de twee. Maar zoals Ik heb uitgelegd, zijn de twee soorten niñöhä 
(onwrikbaar geloof), karma-niñöhä en jïäna-niñöhä, eigenlijk twee opeenvolgende stadia op 
hetzelfde pad. Sterker nog, Ik heb niet gezegd dat er twee soorten mensen zijn die geschikt 
zijn om mokña te bereiken.” 

De twee çloka’s beginnend met de huidige çloka, loke ‘smin, worden om deze reden 
uitgesproken. Zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk, duidt dvi-vidhä op twee soorten 
niñöhä. Kåñëa zegt met betrekking tot deze niñöhä dat, aangezien het hart van de jïäné zuiver 
is in het stadium van jïäna, maryädä (reglementaire discipline) kan worden ingesteld 
middels de beoefening van jïäna-yoga. Alleen personen die maryädä aanvaarden staan in 
deze wereld bekend als jïäné’s. 

In Gétä (2.61) zegt Çré Kåñëa: 
 

täni sarväëi saàyamya / yukta äsita mat-paraù 
vaçe hi yasyendriyäëi / tasya prajïa pratiñöhitä 

 
Daarom zou men de zintuigen moeten beteugelen door zich aan Mij over te geven in 
bhakti-yoga en zo onder Mijn hoede te leven. Alleen iemand wiens zintuigen beteugeld 
zijn is verankerd in intelligentie. Hij alleen is sthita-prajïa. 

 
“Aan de andere kant zijn er degenen die de zuiverheid van hart ontberen om zichzelf op 

het pad van jïäna te vestigen, maar op zoek zijn naar de middelen om dat pad te bereiken. 
De maryädä van zulke yogé’s wordt vastgesteld door het pad te volgen van niñkäma-karma-
yoga welke aan Mij wordt geofferd. Zijn staan bekend als karmé’s. In Gétä 2.31 wordt gezegd, 
“Voor een kñatriya bestaat er geen betere bezigheid dan te vechten voor religie.” Daarom 
zijn de termen ‘karmé’ en ‘jïäné’ slechts twee benamingen. Echter, over het algemeen is het 
zo dat, wanneer karmé’s hun hart beginnen te zuiveren middels het proces van niñkäma-
karma-yoga, zij ook jïäné’s worden die op hun beurt weer verlossing kunnen bereiken via 
het proces van bhakti. Dit is de strekking van Mijn verklaringen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



De verscheidene methodes van karma, yoga, jïäna en tapasyä kunnen niet 
onafhankelijk hun eigen resultaten schenken. Ze zijn alleen in staat bevorderlijke 
resultaten te produceren door steun te zoeken van bhakti. Nirguëa-bhakti daarentegen, kan 
onafhankelijk kåñëa-prema schenken, zonder hulp van deze andere methodes. Bhakti-yoga 
gemengd met jïäna of karma is de sädhana om mokña te bereiken. Er zijn twee soorten 
niñöhä (onwrikbaar geloof) gerelateerd aan deze sädhana. De eerste wordt beheerst door 
degenen die zuivere harten hebben, die het pad van bhakti-yoga beklimmen via hun 
onverstoorbare geloof in säìkhya of jïäna-yoga. De tweede is het geloof van degenen wiens 
harten onzuiver zijn, maar wie, door het verrichten van aan Çré Bhagavän geofferde 
niñkäma-karma, ook het pad van jïäna-yoga kunnen beklimmen en uiteindelijk bhakti 
bereiken. 

 

ÇLOKA 4 

u   deZ.kkeukjEHkkékS"dE;±    iq#"kks·'uqrsA 
u p lé;luknso fl¥¼ lef/kxPNfrû†û 

 
na karmaëäm anärambhän / naiñkarmyaà puruño ‘çnute 

na ca sannyasanäd eva / siddhià samadhigacchati 
 

(het is) na anärambhät—niet door zich te onthouden van; karmaëäm—voorgeschreven 
plichten; (dat) puruñaù—iemand; naiñkarmyam—vrijheid van reactie; açnute—bereikt; 
ca—en; (het is) na—niet; eva—alleen; sannyasanät—door het verzaken van 
voorgeschreven plichten; (dat iemand wiens hart onzuiver is) siddhim—perfectie; 
samadhigacchati—bereikt. 
 

Zonder het verrichten van karma zoals voorgeschreven in çästra, kan iemand geen 
kennis in de vorm van naiñkarmya verwerven, noch kan iemand met een onzuiver 
hart de perfectie bereiken door slechts zijn handelingen te verzaken (sannyäsa). 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met het woord na, legt Çré Bhagavän uit dat jïäna niet in een 
onzuiver hart zal verschijnen. Men kan geen naiñkarmya (vrijheid van karma en diens 
reactie) zonder de karma (handelingen) te verrichten die wordt voorgeschreven in çästra en 
derhalve kan men geen jïäna bereiken. Degenen wiens harten onzuiver zijn kunnen geen 



perfectie bereiken door enkel sannyäsa, de verzaking van voorgeschreven karma, te 
aanvaarden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Jïäna verschijnt niet tenzij het hart zuiver is, en zonder jïäna kan men sannyäsa, wat 

een tak is van het proces om mokña te bereiken, niet perfectioneren. Daarom zou men, zoals 
aangegeven staat in çästra, totdat men jïäna bereikt door zuiverheid van hart, door moeten 
gaan met het verrichten van voorgeschreven plichten gerelateerd aan varëäçrama-dharma. 

 

ÇLOKA 5 

u fg df'pr~ {k.kefi tkrq fr"BR;deZÏr~A 
dk;Zrs      áo'k%      deZ      loZ%      izÏfrtSxqZ.kS%û‡û 

 
na hi kaçcit kñaëam api / jätu tiñöhaty akarmakåt 

käryate hy avaçaù karma / sarvaù prakåti-jair guëaiù 
 

hi—voorwaar; na kaçcit—niemand; jätu—op enig moment; tiñöhati—kan blijven; akarma-
kåt—inactief; api—zelfs; kñaëam—voor een tel; sarvaù—iedereen; hi—zeker; käryate—is 
bezig; avaçaù—hulpeloos; karma—in handelingen; guëaiù—via de geaardheden; prakåti-
jaiù—ontstaan uit iemands aard. 
 

Niemand kan ook maar voor een moment blijven bestaan zonder te handelen. 
Iedereen wordt gedwongen te handelen onder invloed van zulke eigenschappen als 
gehechtheid, afgunst enzovoorts die zijn ontstaan uit zijn aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die sannyäsa hebben aanvaard terwijl hun harten nog onzuiver zijn zullen in 
beslag genomen raken door wereldse activiteiten, en de karma die ze voorgeschreven wordt 
in çästra opgeven. Het is alleen om deze reden dat Çré Bhagavän deze çloka die begint met na 
hi uitspreekt. Anticiperend op Arjuna’s vraag, “Stopt iemand door het aanvaarden van 
sannyäsa met het verrichten van activiteiten die worden voorgeschreven in de Veda’s of 
activiteiten met betrekking tot de materiΩle wereld?”, antwoordt Çré Bhagavän door te 
zeggen, käryate. “Omdat hij gedwongen gebonden wordt door zijn eigen natuur, moet hij 
handelen.” 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier betekent het woord sannyäsa onthechting van de vruchten van karma. Het 

betekent niet dat men karma volledig opgeeft of inactief wordt, want het is niet mogelijk 
voor de belichaamde ziel om activiteit volledig te verzaken. In Çrémad-Bhägavatam (6.1.44) 
wordt verklaard, dehavän na hy akarma-kåt. “Degenen wier harten zuiver zijn en wiens 
zintuigen onder controle zijn, blijven die karma verrichten die voorgeschreven wordt in 
çästra. Echter, personen wier harten onzuiver zijn en wier zintuigen niet onder controle zijn 
blijven gehecht aan akarma (veronachtzaming van plichten) en kukarma (zondige 
activiteiten). Daarom is het onmogelijk voor zulke personen om sannyäsa te verwerven.” 

 

ÇLOKA 6 

deZsfUæ;kf.k la;E; ; vkLrs eulk Leju~A 
bfUæ;kFkkZu~ foew<kRek feF;kpkj% l mP;rsûˆû 

 
karmendriyäëi saàyamya / ya äste manasä smaran 
indriyärthän vimüòhätmä / mithyäcäraù sa ucyate 

 
saù vimüòha-ätmä—een dwaze persoon; yaù—die; karma-indriyäëi—de werkende zintuigen; 
saàyamya—in bedwang houdt; (maar) äste—blijft; smaran—mediteren; indriya-arthän—
op zinsobjecten; manasä—door middel van de geest; ucyate—wordt genoemd; mithya-
äcäraù—iemand wiens gedrag nep is, een hypocriet. 
 

Een begoochelde persoon die met geweld zijn werkende zintuigen in bedwang 
houdt terwijl hij van binnen op zinsobjecten mediteert, dient men te kennen als een 
hypocriet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan aanvoeren, “Het lijkt erop dat, net als de hypocriet, sommige sannyäsé’s hun 
ogen gesloten houden en zich onthouden van enige lichamelijke beweging.” In antwoord 
zegt Çré Bhagavän, “Iemand die zijn werkende zintuigen zoals spraak en handen beteugelt 
(karmendriya’s), maar aan zinsobjecten denkt onder het voorwendsel van meditatie, is een 
bedrieger.” 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
tvaà padärtha-vivekäya sannyasaù sarva-karmaëäm 

çrutyeha vihito yasmät tat-tyägé patito bhavet 
 

Dit Vedische gebod uit de dharma-çästra verklaart dat het absoluut noodzakelijk is om 
alle vruchtdragende daden te verzaken om kennis van het zelf (tvaà padärtha) te 
verkrijgen. Degenen die dit gebod niet volgen zijn gevallen. Daarom is een man met een 
onzuiver hart die de kledij van een sannyäsé aanvaardt, en een vertoning maakt van het 
zitten op een äsana om op Bhagavän te mediteren, adharmika en een huichelaar. Het 
zichzelf in de samenleving voordoen als een toegewijde terwijl men verstoken is van bhakti 
is aanmatigend. Zulke mensen zijn niet alleen hypocriet, maar ook arrogant. 

 

ÇLOKA 7 

;fLRofUæ;kf.k   eulk   fu;E;kjHkrs·tqZuA 
deZsfUæ;S% deZ;ksxelä% l fof'k";rsû‰û 

 
yas tv indriyäëi manasä / niyamyärabhate ‘rjuna 

karmendriyaiù karma-yogam / asaktaù sa viçiñyate 
 

tu—echter; arjuna—O Arjuna; saù yaù—hij wie; asaktaù—zonder gehechtheid; indriyäëi—
de zintuigen; niyamya—beteugeld; manasä—door de geest; (en) ärabhate—aanvangt (met); 
karma-yogam—de methode van niñkäma-karma-yoga; karma-indriyaiù—via het medium 
van de werkende zintuigen; viçiñyate—is superieur. 
 

O Arjuna, iemand die in overeenkomst met de geboden uit çästra een daad 
verricht met zijn werkende zintuigen (karmendriya’s), maar zijn zintuigen heeft 
beteugeld met zijn geest en vrij is van alle vruchtdragende verlangens, is superieur aan 
de hypocriet die zich van activiteit onthoudt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het wordt hier duidelijk gemaakt dat zelfs een gåhasta die handelt volgens çästra erkend 
wordt als superieur aan de valse verzaker die in de vorige çloka werd beschreven. Çré 
Bhagavän legt dit uit door de çloka beginnende met yas tu uit te spreken. Karma-yoga 
verwijst hier naar handelingen die zijn voorgeschreven in çästra, en asaktaù betekent 



‘zonder verlangen naar de vruchten van zijn activiteiten’. Dit betekent dat degene die 
handelt volgens de instructies van çästra, zonder naar de vruchten van zijn handelingen te 
verlangen, een superieure toestand bereikt. Çré Rämänujäcärya zegt: asambhävita-
pramädatvena jïäna-niñöhäd api puruñäd viçiñöaù. “Een huishouder die zijn 
kennisverwervende zintuigen en zijn werkende zintuigen heeft beteugeld, is beter dan een 
zogenaamde transcendentalist die loopt te pronken met zijn kennis. De pseudo-
transcendentalist kan afdwalen omdat zijn zintuigen niet zijn beteugeld, maar er bestaat 
geen mogelijkheid dat een huishouder, die zijn kennisverwervende zintuigen (jïänendriya’s) 
heeft beteugeld, afdwaalt of onachtzaam is terwijl hij met zijn werkende zintuigen 
(karmendriya’s) zijn voorgeschreven plichten uitvoert.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Teneinde het hart te zuiveren, is het noodzakelijk om zonder gehechtheid daden te 

verrichten zoals voorgeschreven in çästra. Die sädhaka’s die, na het beteugelen van hun 
jïänendriya’s (zoals de ogen, oren en tong), karma-yoga verrichten met hun karmendriya’s 
(zoals de benen, handen en spraak), zonder de vruchten te verlangen, en altijd voorzichtig 
en oplettend zijn, zijn gekwalificeerd om puruñärtha, het allerhoogste doel van het menselijk 
leven, te bereiken. Zulke sädhaka’s, die naar het transcendentale doel streven, zijn superieur 
aan de sädhaka’s die onbezonnen sannyäsa aanvaarden en met geweld hun werkende 
zintuigen in bedwang houden terwijl ze via hun kennisverwervende zintuigen van 
zinsobjecten genieten. 

 

ÇLOKA 8 

fu;ra dq# deZ Roa deZ T;k;ks ádeZ.k%A 
'kjhj;k=kfi  p  rs  u    izfl/;sndeZ.k%ûŠû 

 
niyataà kuru karma tvaà / karma jyäyo hy akarmaëaù 

çaréra-yäträpi ca te / na prasidhyed akarmaëaù 
 

tvam—je; kuru—moet verrichten; karma—plichten; niyatam—onder verordening van 
çästra (sandhyä en upäsanä); hi—zeker; karma—activiteit; jyäyaù—is beter; akarmanaù—
dan inactiviteit; ca—en; api—zelfs; te—je; çaréra—lichamelijk; yäträ—onderhoud; na 
prasidhyet—kan niet tot stand worden gebracht; akarmanaù—zonder werk. 
 



Verricht je voorgeschreven plichten zoals sandhyä en upäsanä, want activiteit 
(karma) dan inactiviteit (akarma). Als je het nalaat om te handelen zul je zelfs niet in 
staat zijn om je lichaam te onderhouden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Daarom, O Arjuna, verricht je nitya-karma (verordende plichten) zoals sandhyä 
(ochtend, middag en avond gebeden) en upäsanä (aanbidding). Het is beter om dit te doen 
dan om karma op te geven (akarmaëaù). Als je alle karma opgeeft, zul je zelfs niet in staat 
zijn om je lichaam te onderhouden.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De verklaring hierboven wordt bevestigd in Chändogya Upaniñad (7.26.2): 
 

ähära-çuddhau sattva-çuddhiù 
sattva-çuddhau dhruvä småtiù 

småti-lambhe sarvagranthénäà vipramokñaù 
  

Het is door de zuiverheid van voedsel dat iemands geest gezuiverd raakt en sättvika 
wordt. Wanneer de geest gezuiverd is, verwerft men een stabiel geheugen. Wanneer het 
geheugen stabiel is, worden alle knopen van het hart losgemaakt. 

 
Verder wordt in Gétä (3.13) gezegd: 
 

bhuïjate te tv aghaà papa / ye pacanty ätma-käraëät 
 

Men kan uit deze en andere verklaringen opmaken dat het noodzakelijk is voor de 
perfectie van iemands sädhana, om het lichaam, dat essentieel is voor het verrichten van 
iemands sva-dharma (voorgeschreven plichten), te onderhouden en beschermen. Degenen 
die echter onbezonnen alle activiteit opgeven door sannyäsa te nemen zien het licht der 
kennis niet in hun onzuivere harten. Bovendien kunnen ze, als ze helemaal geen werk 
verrichten, zelfs hun lichamen verlaten uit gebrek aan onderhoud. 

 

ÇLOKA 9 



;KkFkZkRdeZ.kks·U;= yksdks·;a deZcU/ku%A 
rnFk±    deZ    dkSUrs;    eqälÂ%    lekpjû‹û 

 
yajïärthät karmaëo ‘nyatra / loko ‘yaà karma-bandhanaù 

tad-arthaà karma kaunteya / mukta-saìgaù samäcara 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; anyatra—anders; karmaëaù—dan niñkäma-karma; yajïa-
arthät—ten gunste van ÇréViñëu; ayam—deze; lokaù—mensheid; karma-bandhanaù—heeft 
gebondenheid door hun werk; mukta-saìgaù—vrij van gehechtheid; (zijnde) samäcara—
verricht goed; karma—werk; tad-artham—ter wille van Zijn genoegen. 
 

O Kaunteya, alle daden behalve niñkäma-karma die aan Çré Viñëu wordt geofferd 
zijn een oorzaak van gebondenheid aan deze wereld. Raak daarom vrij van alle 
verlangens naar de vruchten van je daden, en verricht gepaste daden enkel voor Zijn 
genoegdoening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “O Arjuna, als je karmaëä badhyate jantuù citeert uit de småti-çästra 
als bewijs dat een jévätmä gebonden raakt door het verrichten van handelingen, en als je 
denkt dat je ook gebonden zult raken, luister dan aandachtig. Dit is niet altijd het geval. 
Karma dat aan Parameçvara wordt geofferd is geen oorzaak van gebondenheid.” De huidige 
çloka die begint met yajïärthät is gesproken om dit uit te leggen. Niñkäma-dharma, het 
uitvoeren van diens voorgeschreven plichten waarbij de vruchten ervan aan Çré Viñëu 
worden geofferd, wordt yajïa genoemd. Alle karma (handelingen), behalve die voor de 
genoegdoening van Viñëu worden verricht, bindt iemand aan de materiΩle wereld. Daarom 
moet men, om perfectie in dharma te bereiken, op juiste wijze karma verrichten voor de 
genoegdoening van Çré Viñëu. Als Arjuna weer vraagt, “Zal het een oorzaak van 
gebondenheid zijn om een offerande te maken met een matieriΩle motivatie, ook al offer ik 
de resultaten van mijn voorgeschreven plichten aan Çré Viñëu?”, antwoordt Çré Kåñëa, 
mukta-saìgaù. “Verricht handeling zonder enig verlangen naar de vruchten ervan.” Çré 
Kåñëa instrueerde Uddhava op dezelfde wijze: 

 
sva-dharma-stho yajan yajïair / anäçiù-käma uddhava 

na yäti svarga-narakau / yady anyan na samäcaret 



asmil loke vartamänaù / sva-dharma-stho ’naghaù çuciù 
jïänaà viçuddham äpnoti / mad-bhaktià vä yadåcchayä 

Çrémad-Bhägavatam 11.20.10-11 
 

O Uddhava, iemand die zijn sva-dharma uitvoert zonder naar de vruchten te verlangen, 
en die Çré Bhagavän aanbidt door yajïa, zich niet inlatend met het najagen van enig 
begeerd zinsobject of enige verboden bezigheden, bereikt noch hemel noch hel. Zo 
iemand, die is gevestigd in zijn sva-dharma, die alle verboden activiteiten heeft 
opgegeven en die vrij is van alle gehechtheid en afgunst, bereikt viçuddha-jïäna, 
zuivere kennis, zelfs in zijn huidige staat in deze wereld. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De Veda’s zeggen: yajïo vai viñëuù. “Yajïa is voorwaar Viñëu.’ Çré Kåñëa zegt ook tegen 

Uddhava in Çrémad-Bhägavatam (11.19.39): yajïo ’ham bhagavattamaù. “Ik, de zoon van 
Vasudeva, ben yajïa.” De Tantra-sära verklaart ook dat yajïa Çré Hari Zelf is: 

  
yajïo yajïa-pumänç caiva yajïaço yajïa-bhävanaù 
yajïa-bhuk ceti païcätmä yajïeñv ijyo hariù svayaà 

 
In de twee çloka’s van Çrémad-Bhägavatam (11.20.10-11), welke Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura heeft geciteerd in zijn commentaar op de huidige çloka, wordt het 
woord sva-dharma-stha (gevestigd in diens voorgeschreven plichten) twee keer gebruikt. 
Terwijl hij commentaar geeft op deze twee çloka’s, zegt Çréla Viçvanätha Cakravarté: 

 
1) Men gaat niet naar de hel als hij zich in zijn sva-dharma bevindt en de activiteiten 

die voorgeschreven staan in çästra niet overtreedt. Dat wil zeggen, hij laat zich niet 
in met verboden activiteiten. En aangezien hij geen verlangen heeft naar de 
vruchten van zijn daden, gaat hij ook niet naar Svarga (hemel). 

2) Iemand die zich bezighoudt met niñkäma-karma wordt sva-dharma-stha genoemd. 
 

Wanneer karma wordt verricht in overeenstemming met çästra, zonder enig zelfzuchtig 
motief en voor het genoegen van Çré Viñëu, zuivert dit het hart. Sädhu-saìga zorgt er dan 
voor dat bhagavat-tattva in het hart verschijnt, wat het mogelijk maakt voor iemand om het 
pad van nirguëa-bhakti te betreden. 

Devarñi Närada heeft ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (1.5.32): 
 



etat saàsücitaà brahmaàs / täpa-traya-cikitsitam 
yad éçvare bhagavati / karma brahmaëi bhävitam 

 
O kenner van brahma, die karma die wordt toegewijd aan de lotusvoeten van Çré 
Bhagavän, de bestuurder en meester van iedereen, verwijdert de drie soorten ellende. 

 
Çré Bhagavän zei ook tegen de Pracetä’s: 
 

gåheñv äviçatäà cäpi / puàsäà kuçala-karmaëäm 
mad-värtä yäta-yämänäà / na bandhäya gåhä matäù 

Çrémad-Bhägavatam 4.30.19 
 

Degenen die weten dat Ik de genieter ben van de vruchten van alle activiteiten, 
offeren al hun karma aan Mij alleen. Zulke deskundige uitvoerders van actie, alsmede 
degenen die hun tijd besteden aan het horen en reciteren van Mijn bezigheden, raken 
niet gebonden door hun daden, ook al blijven ze in het gezinsleven. 

 

ÇLOKA 10 

lg;Kk% iztk% l`"V~ok iqjksokp iztkifr%A 
vusu   izlfo";/oes"k   oks·fLRo"Vdke/kqd~ûƒŒû 

 
saha-yajïaù prajäù såñövä / puroväca prajäpatiù 

anena prasaviñyadhvam / eña vo ‘stv iñöa-käma-dhuk 
 

purä—in historische tijden; prajäù—nageslacht; såñövä—geschapen hebbend; saha-yajïaù—
samen met brähmaëa’s die gekwalificeerd zijn om yajïa’s te verrichten; uväca—zei; prajä-
patiù—Prajäpati Brahmä; prasaviñyadhvam—wees meer en meer welvarend; anena—door 
deze yajïa; astu—laat; eñaù—deze yajïa; vaù—je; iñöa-kämadhuk—vervuller van 
gekoesterde verlangens (zijn). 
 

In het begin van de schepping schiep Prajäpati Brahmä brähmaëa’s die 
gekwalificeerd waren om yajïa’s te verrichten, en ook mensen, deva’s en alle andere 
onderdanen. Toen zegende hij ze door te zeggen, “Moge jullie welvaren door deze 
yajïa, en dat het al jullie verlangens mag vervullen.” 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Iemand met een onzuiver hart zou zich uitsluitend in moeten laten 
met niñkäma-karma en geen sannyäsa nemen, maar als hij in zijn huidige staat niet niñkäma 
kan worden, laat hem dan sakäma-karma (vruchtdragende handelingen) verrichten en de 
resultaten aan Çré Viñëu offeren.” Om dit uit te leggen spreekt Çré Kåñëa zeven çloka’s uit, 
waarvan de eerste hier begint met het woord saha. Saha-yajïa betekent samen met 
offerande. In overeenstemming met de süta-vikalpe-upasarjana, is saha niet vervangen met 
sa. 

Purä betekent dat Brahmä in het begin van de schepping nageslacht voortbracht die 
yajïa’s zouden doen in de vorm van dharmika activiteiten die aan Çré Viñëu zouden worden 
geofferd, en zegende ze daarna door te zeggen, anena dharmena prasaviñyadhvam. “Dat jullie 
door deze dharma in toenemende mate voorspoedig mogen worden met betrekking tot 
nageslacht en rijkdom.” Terwijl hij de neiging van het nageslacht om te genieten in het 
achterhoofd hield, zei Heer Brahmä “Laat deze yajïa al jullie verlangde doeleinden 
vervullen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het offeren van kämya-karma (vruchtdragende activiteiten) aan Çré Viñëu is beter dan 

akarma (non-activiteit). 
 

ÇLOKA 11 

nsoku~ Hkko;rkusu rs nsok Hkko;Urq o%A 
ijLija  Hkko;Ur%  Js;%    ijeokIL;Fkûƒƒû 

 
devän bhävayatänena / te devä bhävayantu vaù 

parasparaà bhävayantaù / çreyaù param aväpsyatha 
 

bhävayatä—door te plezieren; devan—de deva’s; anena—via deze yajïa; te—die; devaù—
deva’s; bhävayantu—moeten plezieren; vaù—jullie; bhävayantaù—mag plezieren (door de 
resultaten te schenken); parasparam—elkaar; aväpsyatha—jullie zullen bereiken; param—
(het) opperste; çreyaù—geluk. 
 



Dat jullie de deva’s mogen plezieren met deze yajïa, en moge zij op hun beurt 
jullie plezieren door jullie de verlangde vruchten te verlenen. Door elkaar op deze 
manier tevreden te stemmen, zullen jullie de opperste voorspoed verwerven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met het woord devän, legt Çré Kåñëa uit hoe yajïa alle 
hartenwensen inwilligt. Hij zegt, “Moge jullie de deva’s plezieren door deze yajïa, en moge 
die deva’s jullie ook plezieren.” Het woord bhäva betekent in deze context préti, bevredigend. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In deze çloka laat Çré Kåñëa weten dat, om de deva’s te plezieren, offerandes van ghé aan 

ze geofferd dienen te worden. Dit heeft een verborgen betekenis. Bhagavän geeft ons hier 
niet de opdracht om onze toegewijde dienst op te geven en offerandes te gaan brengen ter 
aanbidding van de deva’s, alsof ze onafhankelijke godheden zijn. Ze zijn niet onafhankelijk. 
Çré Viñëu machtigt gekwalificeerde jévätmä’s, en door ze het ambt van beschermheren van 
de richtingen te geven, onderhoudt Hij via hun het universum. Deze deva’s zijn dus als de 
ledematen van Çré Bhagavän. In Çrémad-Bhägavatam (1.11.26) wordt gezegd: bähavo loka-
pälänäm. “De armen van Çré Kåñëa zijn de beschutting van alle besturende deva’s van de 
wereld.” In Çrémad-Bhägavatam (2.1.29) wordt nogmaals gezegd: indrädayo bähava ähur 
usräù. “Deva’s zoals Indra zijn de armen van de viräö-puruña, de universele gedaante van de 
Heer.” 

Wat Indra-püjä betreft: er staat in Çrémad-Bhägavatam dat de inwoners van Vraja 
gewend waren om Indra elk jaar te aanbidden, maar dat Çré Kåñëa ze had gevraagd om in 
plaats van Indra de berg Giri Goverdhana te aanbidden. Toen Indra’s arrogantie verpulverd 
was, accepteerde hij dat het door trots op zijn aiçvarya (grote weelde) kwam dat hij zichzelf 
als een onafhankelijk heer zag. Çré Bhagavän toonde hem grote genade door zijn valse ego te 
verwijderen. Indra zei, “Nu dat ik gerealiseerd heb dat ik de dienaar van de dienaar van Uw 
dienaren ben, geef ik me over aan U.” Uit deze context blijkt duidelijk dat de deva’s die de 
verschillende richtingen beschermen de ledematen van de viräö-puruña (universele 
gedaante) zijn. 

 

ÇLOKA 12 

b"Vku~ HkksxkfUg oks nsok nkL;Urs ;KHkkfork%A 
rSnZÙkkuiznk;SH;ks    ;ks    HkqÉs    Lrsu    ,o    l%ûƒ„û 



 
iñöän bhogän hi vo devä / däsyante yajïa-bhävitäù 

tair dattän apradäyaibhyo / yo bhuìkte stena eva saù 
 

yajïa-bhävitäù—tevredengesteld door het verrichten van offerandes; hi—zeker; deväù—de 
deva’s; däsyante—zullen toekennen; vaù—aan jullie; iñöän—de verlangde; bhogän—
genoegens; yaù—hij die; bhuìkte—geniet (van); dattän—ingrediΩnten geschonken; taiù—
door hen; apradäya—zonder te offeren; ebhyaù—aan de deva’s; saù—hij; (is) eva—zeker; 
stenaù—een dief. 
 

Tevredengesteld door jullie yajïa, zullen de deva’s jullie verlangde doeleinden 
toekennen. Daarom is iemand die van de door de deva’s geschonken ingrediΩnten 
geniet, zonder ze eerst aan de deva’s te offeren, zeker een dief. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Het nalaten van het verrichten van karma is zeker een tekortkoming. Çré Bhagavän 

spreekt deze çloka die begint met het woord istan om dit punt duidelijk te maken. Granen 
en andere producten groeien door regen, wat wordt veroorzaakt door de deva’s. Na het 
produceren van granen en andere dingen is iemand die daar van geniet zonder ze eerst aan 
de deva’s te offeren door de païca-mahä-yajïa te verrichten een dief. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Wat betreft de païca-mahä-yajïa wordt er gezegd in de Garuòa Puräëa: 
 

adhyäpanaà brahma-yajïaù / pitå-yajïas tu tarpaëam 
homo daivo balir bhauto / nå-yajïo ’tithi-püjanam 

 
1) Adhyäpana, het geven van instructies uit çästra aan de discipel wordt brahma-yajïa 
genoemd. 2) Het brengen van offerandes aan de voorvaderen wordt pitå-yajïa 
genoemd. 3) Het verrichten van een homa-yajïa (vuuroffer) wordt deva-yajïa 
genoemd. 4) Het in liefdadigheid schenken van vruchten, bloemen, granen enzovoorts 
aan de levende wezens wordt bali of bhüta-yajïa genoemd. 5) Het hartelijk ontvangen 
van gasten wordt nå-yajïa genoemd. 

 



Vele mensen denken dat het woord bali in deze çloka het verrichten van een yajïa door 
dieren en mensen te doden betekent, maar dit is niet het oordeel van çästra. 

 
loke vyaväyämiña-madya-sevä / nityä hi jantor na hi tatra codanä 

vyavasthitis teñu viväha-yajïa / surä-grahair äsu nivåttir iñöä 
Çrémad-Bhägavatam 11.5.11 

 
De ware betekenis van bali is het in liefdadigheid geven van granen, water, vruchten, 
bloemen en dieren voor de genoegdoening van de deva’s. 

 

ÇLOKA 13 

;Kf'k"Vkf'ku% lUrks eqP;Urs loZfdfYc"kS%A 
Hkq´trs rs Ro?ka ikik ;s ipUR;kRedkj.kkr~ûƒ…û 

 
yajïa-çiñöäçinaù santo / mucyante sarva-kilbiñaiù 

bhuïjate te tv aghaà päpä / ye pacanty ätma-käraëät 
 

santaù—heilige personen; (zijn) açinaù—eters; yajïa-çiñöa—van de voedselresten van een 
yajïa; mucyante—zij raken verlost; sarva-kilbiñaiù—van alle zonden; tu—maar; te—die; 
päpäù—zondaars; ye—die; ätma-käraëät—voor eigenbelang; bhuïjate—eten; pacanti—
nemen; agham—zonde (op). 
 

Heilige personen die de overblijfselen van yajïa aanvaarden, raken bevrijd van alle 
zonden, maar degenen die granen en andere soorten voedsel voor eigen genot bereiden, 
zijn zondig en nemen zeker zonde tot zich. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die de graanoverblijfselen van yajïa’s zoals vaiçvadeva (een soort deva-yajïa) 
aanvaarden, raken verlost van de zonden die ze oplopen door païca-sünä. Volgens småti-
çästra zijn de vijf voorwerpen die bij de huishouder bekend staan als païca-sünä: het vuur 
om te koken, het maalinstrument, de stamper en vijzel, de waterkan en de bezem. Het woord 
sünä betekent de plek waar dieren worden geslacht. Deze vijf huishoudartikelen worden 
païca-sünä genoemd omdat ze levende wezens geweld aan kunnen doen. Het is enkel 
omwille van païca-sünä dat huishouders geen Svarga bereiken. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Yajïa’s die gerelateerd zijn aan het aanbidden van de devatä’s worden vaiçvadeva 

genoemd. 
 

vasu-sato kratu-dakñau käla-kämau dhåtiù kuruù 
purüravä mädraväç ca viçvadeväù prakértitäù 

Bharata Muni 
 

De huishouders doen onbewust geweld aan de levende wezens door hun gebruik van de 
stamper, het vuur, het maalinstrument, de waterkan en de bezem. 

 
Degenen die voedsel voor zichzelf koken raken verwikkeld in zulke zonden. Zelfs als ze 

op juiste wijze hun voorgeschreven plichten utvoeren, bereiken ze nog geen Svarga. Daarom 
hebben de småti-çästra’s de païca-yajïa voorgeschreven om de zonden van païca-sünä te 
neutraliseren: païca-sünä kåtaà papaà païca-yajïair vyapohati: “de offerande genaamd 
païca-yajïa neutraliseert de vijf onvermijdelijke zondes die huishouders oplopen.” 

 

ÇLOKA 14 

vékkÚofUr Hkwrkfu itZU;knéklEHko%A 
;KkÚofr itZU;ks ;K% deZleqÚo%ûƒ†û 

 
annäd bhavanti bhütäni / parjanyäd anna-sambhavaù 
yajïäd bhavati parjanyo / yajïaù karma-samudbhavaù 

 
bhütäni—levende wezens; bhavanti—ontwikkelen; (zich) annät—door granen; anna—
voedselgranen; sambhavaù—worden voortgebracht; parjanyät—door regen; parjanyaù—
regen; bhavati—wordt geproduceerd; yajïät—door het brengen van offerande; yajïaù—
offerande; samudbhavaù—ontstaat uit; karma—voorgeschreven plichten. 
 

Alle levende wezens ontstaan uit voedselgranen, die door regen worden 
geproduceerd. Regen wordt geproduceerd door yajïa, en yajïa ontstaat uit 
voorgeschreven plichten. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Çré Bhagavän zegt, “Het is nog steeds wenselijk om yajïa’s te verrichten, omdat het de 

kringloop van actie in deze materiΩle wereld in stand houdt.” Om dit te uiten, spreekt Çré 
Bhagavän de çloka die begint met het woord annad. Levende wezens ontstaan uit 
voedselgranen, dus zijn voedselgranen de oorzaak van levende wezens. Graan wordt omgezet 
in bloed, wat dan in sperma verandert, en wat op zijn beurt het lichaam van het levend 
wezen vormt. Wolken zijn de bron van granen, die voortgebracht worden door regen. Yajïa 
is de bron van de wolken, want wanneer er een yajïa wordt uitgevoerd, worden er 
voldoende regenwolken geproduceerd. De oorzaak van de yajïa is karma (actie), want een 
yajïa wordt perfect uitgevoerd wanneer de åtvik (priester) van de yajïa en de yajamäna (hij 
uit wiens naam de yajïa wordt verricht) allebei de voorgeschreven karma vervullen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Åtvik—Priesters die yajïa’s verrichten in de verschillende seizoenen worden åtvik 

genoemd: 
 

ägnedheyam päka-yajïän ägniñöomädikän makhän 
yaù karoti våto yasya sa tasyartvig ihocyate 

 
Er zijn vier prominente åtvik’s bij het uitvoeren van yajïa. Men kent ze als: 1) hotä, 
iemand die de Åg Veda mantra’s reciteert; 2) adhvaryu, iemand die de Yajur Veda 
mantra’s reciteert; 3) brahmä, iemand die de Atharva Veda mantra’s reciteert, en 4) 
udgätä, iemand die de Säma Veda mantra’s reciteert. 

 

ÇLOKA 15 

deZ     czãksÚoa    fof¼    czãk{kjleqÚoe~A 
rLekRloZxra czã fuR;a ;Ks izfrf"Bre~ûƒ‡û 

 
karma brahmodbhavaà viddhi / brahmäkñara-samudbhavam 

tasmät sarva-gataà brahma / nityaà yajïe pratiñöhitam 
 

viddhi—je dient te weten dat; karma—voorgeschreven plichten; udbhavam—voortkomen; 
brahma—uit de Veda’s; (en dat) brahma—de Veda’s; samudbhavam—voortkomen; akñara—
uit Acyute, de onveranderbare Allerhoogste Heer; tasmät—om deze reden; sarva-gatam—



het allesdoordringende; brahma—opperste brahma; (is) nityam—altijd; pratiñöhitam—
gevestigd; yajïe—in offerande. 
 

Weet dat de voorgeschreven plichten zijn ontstaan uit de Veda’s, en dat de Veda’s 
afkomstig zijn van Acyuta. Het allesdoordringende brahma bevindt zich daarom altijd 
yajïa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De Veda’s zijn de oorzaak van die karma (yajïa), omdat yajïa alleen wordt verricht 
nadat men de Vedische geboden heeft gehoord. Akñara-brahma, ofwel Acyuta, de 
onvergankelijke Absolute Realiteit, is de oorzaak van de Veda’s, omdat zij uit brahma zijn 
voortgekomen. In dit verband wordt er gezegd in de Veda’s (çruti’s): 

 
asya mahato bhütasya niùçvasitam etad 

åg-vedo yajur-vedaù sämavedo ’tharväìgirasaù 
Båhad-äraëyaka Upaniñad 4.5.11 

 
 

De Åg Veda, Yajur Veda, Säma Veda en Atharva Veda zijn de adem van de Mahäpuruña. 
Daarom is sarva-gatam, het allesdoordringende brahma, gevestigd in yajïa. 

 
Deze verklaring stelt ook vast dat men brahma kan bereiken door yajïa. Hoewel er hier 

een verbinding van oorzaak en gevolg is getoond door voedsel aan brahma te koppelen, 
wordt in çästra alleen yajïa beschreven als de bepalende factor en wordt alleen yajïa 
verheerlijkt. Manu-småti zegt ook: “Offerandes die in het vuur worden geofferd bereiken 
Sürya-deva, de zonnegod. Van de zon komt regen, van de regen komt voedsel, en uit voedsel 
ontstaat nageslacht.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Udyama-sthä sadä laksméù. “Rijkdom verblijft altijd in inspanning.” Evenzo bevindt het 

allesdoordringende brahma zich altijd in yajïa. Door het verrichten van yajïa en 
deugdzame daden raakt de jéva niet alleen verlost van zonde, maar kan hij ook brahma 
bereiken. 

 

ÇLOKA 16 



,oa     izo£rra     pØa     ukuqorZ;rhg    ;%A 
v?kk;qfjfUæ;kjkeks eks?ka ikFkZ l thofrûƒ̂ û 

 
evaà pravarttitaà cakraà / nänuvartayatéha yaù 
aghäyur indriyärämo / moghaà pärtha sa jévati 

 
pärtha—O Pärtha; iha—in deze wereld; yaù—iemand die; na anuvartayati—-niet volgt; 
cakram—de cyclus; evam—zo; pravarttitam—op gang gebracht; (raakt) indriyärämaù—
gehecht aan de zintuigen; (en) saù—hij; jévati—leeft; moghaà—tevergeefs; aghäyuù—een 
zondig leven. 
 

O Pärtha, iemand in deze wereld die deze kringloop van karma, die is ingesteld 
door de Veda’s, niet volgt, raakt gehecht aan zijn zintuigen en verwikkeld in zondige 
activiteiten. Zo leeft hij tevergeefs. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Door zich niet in te laten met deze kringloop ontstaat de tekortkoming van 
onregelmatigheid. De huidige çloka die begint met het woord evam is gesproken om een idee 
te geven van dit punt. Cakra, of cirkel, betekent ‘een geordende reeks van gebeurtenissen’. 
Wolken en regen komen bijvoorbeeld van yajïa, voedsel komt van regen, en van voedsel 
komen de levende wezens (mensen) die vervolgens weer yajïa’s verrichten, welke 
regenwolken veroorzaken enzovoorts. Iemand die zich niet bezighoudt met yajïa om deze 
kringloop te handhaven is aghäyuù, een zondaar. Wie gaat er niet naar de hel? Alleen 
degene die yajïa verricht gaat niet naar de hel. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Parameçvara heeft de kringloop van karma ingesteld om de verlangens van de jéva’s te 

vervullen. Dientengevolge raakt degene die geen yajïa verricht, welke de kringloop van het 
universum doet voortduren, verwikkeld in zonde en gaat naar de hel. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “O Pärtha, degenen die gekwalificeerd zijn om zich in 
te laten met kämya-karma (handelen met verlangen naar de vruchten daarvan), maar geen 
yajïa verrichten om de kringloop van het universum in stand te houden, worden dienaars 
van hun zintuigen, die hun een zondig leven aan laten gaan. Zo leven ze tevergeefs.” De 
strekking is dat er in niñkäma-karma-yoga die aan Çré Bhagavän wordt geofferd, geen 



overweging is van zonde of vroomheid, omdat çästra dit heeft vastgesteld als het meest 
geschikte pad om nirguëa-bhakti tot Bhagavän te bereiken. Iemand die dit pad volgt wordt 
eenvoudig zuiver van hart en vrij van materiΩle besmetting. Degenen die niet de adhikära  
hebben bemachtigd om niñkäma-karma-yoga aan Çré Bhagavän te offeren, worden altijd 
be¡nvloed door materiΩle verlangens en wellustige impulsen en houden zich zo met zondige 
daden bezig. De enige manier om deze zondige neiging te verminderen is door puëya-karma 
te verrichten. Degenen die zich zondig hebben gedragen dienen alleen beschutting te 
nemen van boetedoening. Het leveren van yajïa is zeker dharma, een vrome daad. Dat wat 
gunstig is voor alle jéva’s en bevorderlijk voor de harmonieuze ontwikkeling van de cyclus 
van het universum, wordt punya, of vrome daden, genoemd. Het uitvoeren van puëya 
vernietigt de onvermijdelijke zonden die ontstaan uit païca-sünä. Zo lang de uitvoerder van 
yajïa de belangen en welvaart van het universum beschermt, wordt alles wat voor zijn 
vreugde en persoonlijk genot kan worden aanvaard onderdeel van de yajïa, en wordt als 
yajïa geteld. 

De ongeziene bestuurders die voorspoed voor dit universum veroorzaken zijn de 
specifieke deva’s die zijn ontstaan uit de çakti van Çré Bhagavän. Door ze tevreden te stellen 
met de offerandes die ze verlangen en hun gunst te verwerven, pleziert men deze deva’s en 
worden alle zonden vernietigd. Dit wordt de karma-cakra genoemd. Zo wordt karma, die 
wordt aanvaard in de vorm van aanbidding van deze deva’s, bhagavat-arpita kämya-karma, 
of sakäma-upäsanä (aanbidding met verlangen naar de vruchten daarvan) genoemd. 
Sommige mensen geloven onterecht dat ze deugdzaam en religieus zijn, ook al offeren zij 
hun karma niet aan Çré Viñëu, en zijn ze niet geneigd tot toewijding. Ze verrichten 
handelingen, maar slaan geen acht op enige vorm van deva aanbidding, omdat ze denken 
dat het werelds is. Zulke mensen volgen zelf eenvoudigweg wereldse moraliteit. Het is 
daarom gunstig voor de jéva’s van de wereld, die op die manier geschikt zijn, om niet deze 
begoochelde godsdienstijveraars te volgen, maar om bhagavat-arpita kämya-karma te 
verrichten. 

 

ÇLOKA 17 

;LRokRejfrjso    L;knkRer`Ir'p    ekuo%A 
vkReU;so p lUrq"VLrL; dk;± u fo|rsûƒ‰û 

 
yas tv ätma-ratir eva syäd / ätma-tåptaç ca mänavaù 
ätmany eva ca santuñöas / tasya käryaà na vidyate 



 
tu—echter; eva—zeker; mänavaù—de man; yaù—iemand die; ätma-ratiù—behagen 
scheppend in het zelf; ca—en; ätma-tåptaù—zelfvoldaan; syät—is; ca—en; santuñöaù—
voldaan; ätmani—in het zelf; eva—zeker; tasya—voor hem; vidyate—bestaan; käryam—
plichten; na—niet. 
 

Echter, iemand die behagen schept in het zelf, en tevreden en voldaan blijft in het 
zelf, heeft geen plichten te vervullen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Tot dusver is er verklaard dat degenen die niet in staat zijn om niñkäma-karma uit te 
voeren sakäma-karma zouden moeten verrichten. Degenen die zich bevinden op het 
platform van jïäna, gerealiseerde kennis, laten zich nooit in met de routine van kämya-
karma (sakäma-karma) omdat hun harten zuiver zijn. De volgende twee çloka’s, hier 
beginnend met yas tu, zijn gesproken om dit uit te leggen. Ätma-ratiù betekent ätmäräma, 
genot puttend uit het zelf. Ätma-tåptaù verwijst naar degenen die simpelweg tevreden 
blijven door het genot van het zelf te realiseren. Als men voldaan is binnen de ätmä zelf, 
zou hij dan ook maar een beetje tevreden zijn met externe zinsobjecten? In antwoord hierop 
zegt Çré Bhagavän, “Iemand die voldaan is heeft geen behoefte aan extern zingenot, en is 
daarom niet verplicht om voorgeschreven plichten uit te voeren.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Levende wezens die leven in de kringloop van karma, welke hierboven is beschreven, 

verrichten karma, wetende dat het verplicht is. Echter, degenen die onderscheid kunnen 
maken tussen het zelf en inerte voorwerpen houden zich uitsluitend bezig met de cultivatie 
van het zelf. Zij blijven tevreden binnenin het zelf, omdat ze ätmäräma (in staat om plezier 
te putten uit het zelf) en äptakäma (in staat om aan al hun verlangens te voldoen in het 
zelf) zijn. Zulke mahä-puruña’s zijn van twee types: 1) de jïäné-yogé’s die op zoek zijn naar de 
ätmä en 2) de bhakti-yogé’s die het pad van bhagavat-prema cultiveren. Persoonlijkheden 
zoals de vier Kumära’s (Sanaka, Sanandana, Sanätana en Sanat-Kumära) beschouwt men 
als behorend tot de eerste categorie, terwijl persoonlijkheden zoals Devarñi Närada tot de 
tweede behoren. Zij verrichten geen karma, hoewel ze weten dat het hun plicht is, maar 
verrichten daden die bevorderlijk zijn voor bhakti om simpelweg hun levens te 
onderhouden. Verlost rakend van de kringloop van karma, zoeken ze naar vrede door 
middel van bhagavat-préti (genegenheid voor Bhagavän). Hoewel ze allerhande karma 
verrichten, doen ze niets. Daarom wordt hun karma geen karma genoemd. Hun karma 



(activiteit) wordt jïäna of genoemd, afhankelijk van hun adhikära . Er wordt ook gezegd in 
Muëòaka Upaniñad (3.1.4): ätma-krida ätma-ratih kriyävän eña brahma-vidäà variñöhaù. 
“Degenen die plezier putten uit het zelf, wiens gehechtheid in het zelf is, en die alleen in het 
zelf actief zijn, zijn de besten onder de kenners van de Veda’s.” 

 

ÇLOKA 18 

uSo rL; ÏrsukFkksZ ukÏrsusg d'puA 
u pkL; loZHkwrs"kq df'pnFkZO;ikJ;%ûƒŠû 

 
naiva tasya kåtenartho / näkåteneha kaçcana 

na cäsya sarva-bhüteñu / kaçcid artha-vyapäçrayaù 
 

tasya—voor hem; (is er) na—geen; arthaù—doel om te bereiken; kaçcana—wat dan ook; 
iha—in deze wereld; kåtena—door te handelen; ca—en; na—noch; eva—voorwaar; 
akåtena—door niet te handelen; asya—hij heeft; na—niet; kaçcit—enige; artha—behoefte; 
vyapäçrayaù—om beschutting te nemen; sarva-bhüteñu—om het even wie van de levende 
wezens. 
 

Iemand die ätmäräma is verwerft geen merites door te handelen in deze wereld, 
noch haalt hij zich enige overtreding op de hals door niet te handelen, noch is het 
nodig voor hem om afhankelijk te zijn van om het even welke jéva in het universum 
om zijn doel te bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Kåta verwijst naar iemand die noch interesse heeft in het verrichten van handelingen, 
noch enige verlangens koestert die vervuld worden door zulke daden. Akåta betekent dat hij 
geen overtreding begaat door geen handelingen te verrichten. Om dit doel te bereiken 
bestaat er geen jéva in het universum, of deze nu bewegend of niet bewegend is, die als een 
geschikte beschutting voor hem kan fungeren. Het woord vyapäçrayaù wordt als volgt 
beschreven in de Puräëa’s: 

 
väsudeve bhagavati / bhaktim udvahatäà nåëäm 

jïäna-vairägya-véryäëäà / na hi kaçcid vyapäçrayaù 
Çrémad-Bhägavatam 6.17.31 



 
Iemand die begiftigd is met bhakti voor Bhagavän Väsudeva neemt geen beschutting 
van jïäna, vairägya of virya (krachtig vermogen), noch is hij er in ge¡nteresseerd. 

  
Bovendien wordt er in Çrémad Bhägavatam (2.4.18) verklaard: yad-apäçrayäçrayäù 

çuddhyanti. “Een levend wezen raakt al gezuiverd slechts door beschutting te nemen van 
degenen die zich hebben overgegeven aan Çré Bhagavän.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Iemand die alleen plezier ontleent binnenin het zelf (ätmäräma) verwerft noch 

vroomheid door zijn voorgeschreven plichten uit te voeren, noch raakt hij verwikkeld in 
zonde door ze niet te verrichten. Iedere jéva, zowel bewegend als niet bewegend, te beginnen 
met Brahmä, blijft verzonken in het genieten van materieel geluk vanwege zijn misvatting 
van het identificeren van het lichaam met het zelf. Al zijn handelingen worden verricht 
voor zingenot. Hij geeft zelfs niet om jïäna en vairägya, die de beschutting zijn van de 
tyägé’s. Dit komt doordat hij beschutting heeft genomen van bhakti, de inherente functie 
van het zelf. Jïäna en vairägya, die allebei ondergeschikt zijn aan bhakti, manifesteren zich 
op vanzelfsprekende wijze in hem. 

In Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) zegt Çré Kavi tegen Mahäräja Nimi: 
 

bhaktiù pareçänubhavo viraktir 
anyatra caiña trika eka-kälaù 

prapadyamänasya yathäçnataù syus 
tuñöiù puñöiù kñud-apäyo ’nu-ghäsam 

 
Met elke hap eten die een hongerig persoon neemt, worden drie uitwerkingen 
tegelijkertijd tot stand gebracht: hij behaalt genoegdoening, hij wordt gevoed en zijn 
honger wordt gestild. Evenzo ervaren overgegeven zielen, die zich bezighouden met het 
uitvoeren van bhajana, tegelijkertijd drie gevolgen: het ontwaken van bhakti die zich 
uiteindelijk ontwikkelt tot prema, directe manifestatie van Bhagavän’s geliefde 
gedaante, en onthechting van materiΩle voorwerpen. 

 
Men kan de volgende vraag opwerpen: In de Veda’s wordt gezegd: tasmäd eñäà tan na 

priyaà yad etan manuñyä viduù. “De deva’s willen niet dat mensen zich kennis van brahma 
verwerven.” (Båhad-äraëyaka Upaniñad 1.4.10) In Çrémad-Bhägavatam (11.18.14) staat ook: 

 



viprasya vai sannyasato / devä därädi-rüpiëaù 
vighnän kurvanty ayaà hy asmän / äkramya samiyät param 

 
Wetend dat brähmaëa’s ze voorbij zullen streven door sannyäsa te nemen en brahma-
tattva te verwerven, nemen de deva’s geboorte om hun vrouwen of kinderen te worden 
en zo obstakels op hun pad te vormen. 

 
Dus, is het juist om de deva’s te aanbidden, om deze obstakels te verwijderen? 
In dit opzicht verklaren de çruti’s dat, hoewel de deva’s deze hindernissen voorleggen, ze 

in feite niet in staat zijn om de spirituele aspiranten kwaad te doen, omdat de ätmä zelf hun 
beschermt. Deze ätmä is de ätmä van alle ätmä’s, Paramätmä. 

 
väsudeva-parä vedä / väsudeva-parä makhäù 
väsudeva-parä yogä / väsudeva-paräù kriyäù 

Çrémad-Bhägavatam 1.2.28 
 

Volgens deze verklaring is Väsudeva Kåñëa de originele ätmä van alle andere ätmä’s. 
Door bhajana tot Hem te verrichten kan men zich de genegenheid van iedereen verwerven. 
Alle deva’s worden uiteindelijk gedwongen om genegenheid te tonen aan degenen die 
kåñëa-bhakti hebben en ze te respecteren. 

Bovendien wordt er gezegd: bhaktis tu bhagavad-bhakta-saìgena parijäyate. “Men bereikt 
alleen bhakti door de associatie met bhakta’s.” Volgens deze verklaring van çästra is het, net 
zoals Çré Bhagavän de enige geschikte beschutting is voor de bhakta’s, evenzo noodzakelijk 
om beschutting te nemen van Zijn bhakta’s als men bhakti verlangt. Om deze reden 
verklaart Çvetäçvatara Upaniñad (6.23): 

 
yasya deve parä bhaktir / yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù / prakäçante mahätmanaù 
 

Alle essentiΩle strekkingen van çästra worden alleen onthuld in het hart van een 
mahätmä die para bhakti voor Çré Bhagavän heeft, en net zoals hij toewijding voor 
Bhagavän heeft, heeft hij ook çuddha-bhakti voor Çré Gurudeva. 

 

ÇLOKA 19 



rLeknlä% lrra dk;± deZ lekpjA 
vläks  ákpjUdeZ  ijekIuksfr   iw#"k%ûƒ‹û 

 
tasmäd asaktaù satataà / käryaà karma samäcara 

asakto hy äcaran karma / param äpnoti püruñaù 
 

tasmät—daarom; asaktaù—zonder gehechtheid; satatam—altijd; samäcara—verricht 
netjes; karma—werk; käryam—dat gedaan dient te worden; hi—zeker; äcaran—
verrichtend; karma—voorgeschreven plichten; asaktaù—zonder gehechtheid; püruñaù—
een man; äpnoti—bereikt; param—mokña. 
 

Verricht daarom altijd zonder gehechtheid je voorgeschreven plichten. Door op 
deze manier te werken bereikt iemand mokña. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, je bent niet gekwalificeerd om je op het platform van jïäna te bevinden. 
Maar aangezien je een man van juiste wijsheid bent, heeft jouw adhikära het niveau van het 
verrichten van kämya-karma overtroffen. Verricht daarom alleen niñkäma-karma.” Deze 
çloka die begint met tasmad is om deze reden gesproken. Käryam betekent ‘dat wat wordt 
voorgeschreven als een verplichte taak’. Na het uitvoeren van die voorgeschreven plicht, 
bereikt men mokña, opperste bevrijding, 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Door altijd niñkäma-karma te verrichten, raakt het hart gezuiverd. Wanneer het hart is 

gezuiverd, bereikt men jïäna, waardoor de sädhaka mokña kan bereiken. Çréla Bhaktivinoda 
Öhäkura zegt, “De transcendentale bhakti die men bereikt als de volgroeide toestand van 
karma-yoga terwijl men zich inlaat met karma, wordt hier bevrijding genoemd.” 

 

ÇLOKA 20 

deZ.kSo fg laflf¼ekfLFkrk tudkn;%A 
yksdlaxzgesokfi       lEi';UdrqZegZflû„Œû 

 
karmaëaiva hi saàsiddhim / ästhitä janakädayaù 



loka-saëgraham eväpi / sampaçyan kartum arhasi 
 

janaka-ädayaù—Janaka en andere koningen; hi eva—zeer stellig; ästhitäù—raakten 
gevestigd; saàsiddhim—in opperste perfectie; karmaëä—door voorgeschreven plichten uit 
te voeren; eva—zeker; sampaçyan—overwegend; loka-saìgraham—de bescherming van de 
mensen; arhasi—zou jij; (dit) api—ook; kartum—moeten doen. 
 

Heilige koningen zoals Janaka verworven opperste perfectie door karma 
(voorgeschreven plichten) te verrichten. Daarom zou je, met het oog op het geven van 
een ideaal voor de mensen, je voorgeschreven plichten moeten vervullen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Deze çloka die begint met het woord karmaëaiva toont bewijs voor het belang van 
sadäcära (correct gedrag). Çré Bhagavän zegt, “Zelfs als je denkt dat je de adhikära hebt om 
het pad van jïäna te volgen, zou je toch nog je voorgeschreven plichten moeten vervullen, 
om zodoende de algemene mensen te onderrichten.” Om deze reden zegt Çré Kåñëa: loka-
saìgraham, ‘de algemene mens’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Çrédhara Svämé merkt op dat Çré Bhagavän Arjuna onderricht, “Teneinde mensen 

tot hun respectieve voorgeschreven plichten aan te zetten en ze te weerhouden van hun 
neiging om een ontaard pad te volgen, is het uitvoeren van karma noodzakelijk voor je.” 

 

ÇLOKA 21 

;|nkpjfr     Js"BLrÙknsosrjks     tu%A 
l ;Rizek.ka dq#rs yksdLrnuqorZrsû„ƒû 

 
yad yad äcarati çreñöhas / tad tad evetaro janaù 
sa yat pramäëaà kurute / lokas tad anuvarttate 

 
eva—zeker; yat yat—hoe; çreñöhaù—een verheven persoon; äcarati—handelt; tat tat—dat 
exacte ding; itaraù—een gewoon; janaù—persoon; saù—hij; (volgt) yat—om het even 
welke; pramäëam—standaard; kurute—hij stelt; tat—dat; anuvarttate—volgen; lokaù—de 
mensen. 



 
Gewone mensen zullen het gedrag van een grote man volgen, en de hele wereld zal 

de normen die hij stelt nastreven. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
In deze çloka die begint met de woorden yad yad, legt Çré Bhagavän uit hoe idealen 

worden ingesteld voor de gewone mensen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Teneinde een ideaal in te stellen voor de algemene mensen, dienen vooraanstaande 

personen hun karma (voorgeschreven plichten) te vervullen. Deze siddhänta van Bhagavad-
gétä wordt ook bevestigd in vele delen van Çrémad-Bhägavatam: 

 
atra pramäëaà hi bhavän parameñöhé yathätma-bhüù 

apare cänutiñöhanti pürveñäà pürva-jaiù kåtam 
Çrémad-Bhägatavam (2.8.25) 
 

O Çukadeva Gosvämé, u bent zo goed als Heer Brahmä, die direct geboorte nam van de 
Allerhoogste Persoon, Heer Näräyaëa. U volgt direct de voorschriften ingesteld door 
de voorgaande äcärya’s van de wetenschap van bhakti-yoga, terwijl anderen slechts 
gebruiken volgen, of de voorschriften van voorgaande filosofische mijmeraars. 

 
na tvaà dvijottama-kulaà yadi hätma-gopaà 

goptä våñaù svarhaëena sa-sünåtena 
tarhy eva naìkñyati çivas tava deva panthä 
loko ’grahéñyad åñabhasya hi tat pramäëam 

Çrémad-Bhägatavam (3.16.23) 
 

O Heer, U bent de beschermer van de meest verheven brähmaëa’s. zonder Uw 
bescherming—het door U aanbieden van aanbidding en zachtaardige woorden—zou de 
algemene massa ongestwijfeld het pad naar hun eigen voorspoed verwerpen. Uw gedrag 
is het bewijs voor de juiste handelswijze. 

 
yad yad äcarati çreyän itaras tat tad éhate 

sa yat pramäëam kurute lokast ad anuvartate 
Çrémad-Bhägatavam (6.2.4) 



 
Mensen streven over het algemeen de verheven leiders van de samenleving na en copiΩren 
hun gedrag, het gedrag van de leider als gezaghebbend beschouwend. 
 

bhagavän åñabha-saàjïa ätma-tantraù svayaà nitya-nivåttänartha- 
paramparaù kevalänandänubhava éçvara eva viparétavat karmäëy 
ärabhamäëaù kälenänugataà dharmam äcaraëenopaçikñayann 

atad-vidaà sama upaçänto maitraù käruëiko dharmärtha-yaçaù- 
prajänandämåtävarodhena gåheñu lokaà niyamayat 

Çrémad-Bhägatavam (5.4.14) 
 

Als persoonlijke manifestatie van de Allerhoogste Godspersoon was Heer Åñabhadeva 
volkomen onafhankelijk omdat Zijn gedaante spiritueel, eeuwig en vol transcendentale 
gelukzaligheid was. Hij had nooit iets te maken met de vier principes van materiΩle ellende 
(geboorte, ouderdom, ziekte en dood), noch was Hij gehecht aan het materiΩle. Hij was 
altijd evenwichtig, en Hij bezag iedereen op hetzelfde niveau. Het deed Hem geen goed om 
anderen ongelukkig te zien, en Hij was de gelukwenser van alle levende wezens. Hoewel Hij 
een perfecte persoonlijkheid was, de Allerhoogste Heer en de bestuurder van iedereen, 
gedroeg Hij zich niettemin alsof Hij een doodgewone ziel was. Daarom volgde Hij strict alle 
principes van varëäçrama-dharma en handelde dienovereenkomstig. Na verloop van tijd 
raakten de principes van varëäçrama-dharma verwaarloosd; daarom leerde Hij het 
onwetende publiek via Zijn persoonlijke eigenschappen en gedrag hoe ze taken moesten 
verrichten binnen varëäçrama-dharma. Op deze manier schikte Hij de massa in het gåhasta 
leven, en stelde hen zo in staat om religie en economische welvaart te ontwikkelen en om 
reputaties, zonen, dochters en materieel genot te verwerven en uiteindelijk het eeuwige 
leven. Via Zijn instructies toonde hij de mensen hoe ze gåhasta’s konden blijven terwijl ze 
tegelijkertijd perfectie konden bereiken door de principes van varëäçrama-dharma te 
volgen. 

 

ÇLOKA 22 

 

u es ikFkkZfLr drZO;a f="kq yksds"kq fd´puA 
ukuokIreokIrO;a     orZ     ,o      p      deZf.kû„„û 

 



na me pärthästi karttavyaà / triñu lokeñu kiïcana 
nänaväptam aväptavyaà / varta eva ca karmaëi 

 
pärtha—O Pärtha; me—voor Mij; asti—bestaat er; na—niet; kiïcana—enige; karttavyaà—
voorgeschreven plicht; triñu—in de drie; lokeñu—planetaire stelsels; (is er) na—niets; 
anaväptam—onbereikbaar; (noch) aväptavyam—noodzakelijk om te verwerven; eva—toch; 
varte—laat Ik Me in; ca—ook; karmaëi—met voorgeschreven plichten. 
 

O Pärtha, Ik hoef geen voorgeschreven plichten (karma) te vervullen, omdat er 
niets binnen de drie werelden bestaat wat Ik niet kan verkrijgen, noch is er iets wat 
Ik verlang te verkrijgen. Desalniettemin ben Ik altijd bezig met het uitvoeren van 
voorgeschreven plichten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze en de volgende twee çloka’s geeft Çré Bhagavän Zichzelf als voorbeeld om de 
gewone mensen van de wereld te onderrichten. 

 

ÇLOKA 23 

;fn ága u orsZ;a tkrq deZ.;rfUær%A 
ee   oRekZuqorZUrs   euq";k%  ikFkZ  loZ'k%û„…û 

 
yadi hy ahaà na vartteyaà / jätu karmaëy atandritaù 
mama vartmänuvarttante / manuñyäù pärtha sarvaçaù 

 
pärtha—O Pärtha; hi—zeker; yadi—als; jätu—op enig moment; aham—Ik; (Me) vartteyam 
na—niet inliet; karmaëi—met voorgeschreven plichten; atandritaù—met grote zorg; 
manuñyäù—alle mensen; anuvarttante—zouden volgen; mama—Mijn; vartma—pad; 
sarvaçaù—in alle opzichten. 
 

O Pärtha, als Ik ooit zou verzuimen om Me waakzaam in te laten met Mijn 
voorgeschreven plichten, zouden gewone mensen Mij zeker in alle opzichten imiteren. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Het woord anuvartante betekent ‘ ze zullen imiteren’. 
 

ÇLOKA 24 

mRlhns;qfjes yksdk u dq;k± deZ psnge~A 
lÁjL; p drkZ L;keqigU;kfeek% iztk%û„†û 

 
utsédeyur ime lokä / na kuryäà karma ced aham 

saìkarasya ca karttä syäm / upahanyäm imäù prajäù 
 

cet—als; na kuryäm—Ik niet verrichtte; karma—voorgeschreven plichten; ime—al deze 
lokäù—mensen; utsédeyuù—zouden ontaard raken; aham—Ik; syäm—zou zijn; karttä—de 
schepper; saìkarasya—van ongewenste bevolking; ca—en; upahanyäm—Ik zou vernietigen; 
imäù—al deze; prajäù—mensen. 
 

Als Ik geen karma zou verrichten, zou iedereen ontaard raken en zou Ik de 
oorzaak worden van het aanmoedigen van varëa-saìkara. Op deze manier zou Ik 
meehelpen aan de vernietiging van de hele bevolking. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Utsédeyuù betekent dat ze ontaard zullen worden. “Door Mijn voorbeeld te volgen en 
zich niet in te laten met hun voorgeschreven plichten, zouden de gewone mensen 
verdorven raken. Dientengevolge zou Ik de oorzaak zijn van varëa-çaìkara (ongewenste 
bevolking). Door de mensheid onzuiver te maken, zou Ik haar vernietiger zijn.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän zegt, “Als Ik geen plichten zou uitvoeren zoals voorgeschreven staat in de 

Veda’s, zouden mensen Mij gaan imiteren. Op deze manier zou Ik er aan ten grondslag 
liggen dat hun afdwalen van het pad van dharma en richting de hel gaan.” Daarom is het 
geschikt voor de leiders van de samenleving om zich met die karma in te laten die wordt 
voorgeschreven door de Veda’s, en die de welvaart van de mensen bevordert. Op dit 
moment zijn de meesten van de zogenaamde religieuze, sociale, nationale en wereldleiders 
van het pad van dharma gevallen, en dientengevolge dwalen de gewone mensen ook van het 
juiste pad af. Dit wezenlijke probleem van onzedelijkheid, geweld, afgunst enzovoorts is 



overal aanwezig. De enige oplossing voor dit probleem is het chanten van hari-näma en de 
cultivatie van bhakti in omgang met authentieke sädhu’s. 

 

ÇLOKA 25 

läk% deZ.;fo}kalks ;Fkk dqoZfUr HkkjrA 
dq;kZf}}kaLrFkkläf'pdh"kqZyksZdlaxzge~    û„‡û 

 
saktäù karmaëy avidväàso / yathä kurvanti bhärata 

kuryäd vidväàs tathäsaktaç / cikérñur loka-saìgraham 
 

bhärata—O Bhärata; yathä—net zoals; avidväàsaù—de onwetenden; saktäù—gehecht 
zijnde; karmaëi—aan hun voorgeschreven plichten; kurvanti—(ze) uitvoeren; tathä—op 
dezelfde manier; vidvän—de geleerden; kuryät—zouden moeten handelen; asaktaù—zonder 
gehechtheid; cikérñuù—verlangend om te bewerkstelligen; loka-saìgraham—de 
bescherming van de mensen. 
 

O telg van Bhärata, onwetende mensen verrichten karma met gehechtheid. 
Degenen die wijs zijn zouden ook moeten werken, maar zonder gehechtheid, teneinde 
een ideale norm te stellen voor de mensen in het algemeen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Dus moet zelfs iemand die zich hecht op het platform van jïäna bevindt karma 
uitvoeren. Çré Kåñëa besluit dit onderwerp met deze çloka die begint met het woord saktäù. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De onwetenden verrichten karma met gehechtheid aan zowel het werk als de vruchten 

ervan, maar iemand die tattva kent verricht karma zonder gehechtheid. De activiteiten die 
door deze twee soorten mensen worden uitgevoerd lijken zo op het oog hetzelfde te zijn, 
maar er bestaat een verschil als hemel en hel tussen beide. Het verschil zit hem in de niñöhä 
(hecht geloof) van degenen die karma uitvoeren; de ene is gehecht terwijl de andere 
onthecht is. 

 

ÇLOKA 26 



u cqf¼Hksna tu;snKkuka deZlfÂuke~A 
;kst;sRloZdekZf.k fo}kU;qä% lekpju~û„̂ û 

 
na buddhi-bhedaà janayed / ajïänäà karma-saìginäm 

yojayet sarva-karmäëi / vidvän yuktaù samäcaran 
 

vidvän—de geleerde; na janayet—hoort niet te veroorzaken; buddhi-bhedam—verwarring in 
de intelligentie; ajïänäm—van de onwetenden; karma-saìginäm—die gehecht zijn aan 
vruchtdragend werk; (integendeel) yuktaù—met een beheerste geest; samäcaran—terwijl 
(hij) keurig handelt; yojayet—hij zou (ze) moeten aanmoedig zich in te laten (met); sarva—
alle; karmäëi—handelingen. 
 

Iemand die geleerd is en ervaren in jïäna-yoga behoort de intelligentie van 
onwetende mensen niet in verwarring te brengen door ze over te halen hun 
voorgeschreven taken (karma) op te geven en zich bezig te houden met de 
ontwikkeling van jïäna. Integendeel, door fatsoenlijk al zijn eigen handelingen te 
verrichten met een beheerste en onthechte gemoedstoestand, zou hij ze moeten 
aanmoedigen om hun eigen voorgeschreven taken uit te voeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, een man van kennis behoort niet de onwetenden die karma-saìgé (gehecht 
aan hun daden) zijn te verwarren door te zeggen, ‘Het is zinloos om wereldse handelingen te 
verrichten, dus word perfect zoals ik door karma te verzaken en jïäna te cultiveren.’ De 
karma-saìgé is vooral gehecht aan karma omdat zijn hart onzuiver is. Hoewel jij misschien 
wel perfect bent, kun je mensen aanmoedigen om zich in te laten met hun voorgeschreven 
plichten door niñkäma-karma te verrichten. Je wordt zelf een ideaal voorbeeld door op de 
juiste manier karma te verrichten. Als je tegen Mij zegt, ‘In Çrémad-Bhägavatam (6.9.50) 
heb Je gezegd: 

 
svayaà niùçreyasaà vidvän / na vakty ajïäya karma hi 

na räti rogiëo ’pathyaà / väïchato ’pi bhiñaktamaù 
 

“Een goede dokter schrijft geen onverteerbaar dieet voor, ook al verlangt de patiΩnt ernaar. 
Evenzo zegt iemand die het hoogste goed kent niet tegen een onwetende dat hij zich bezig 



moet houden met karma,” dus daarom ben Je in tegenspraak met Je eigen verklaringen,’ dan 
is Mijn antwoord, “Dit klopt, maar Ik gaf die instructie in relatie tot bhakti toen bhakti zelf 
het onderwerp van instructie was. Nu geef Ik de instructie in relatie tot jïäna, dus is er geen 
tegenstrijdigheid. Jïäna is afhankelijk van zuiverheid van hart, wat op zijn beurt weer 
afhankelijk is van niñkäma-karma. Maar aangezien bhakti onafhankelijk machtig is, is zij 
niet afhankelijk van zuiverheid van hart. Als men in staat is om çraddhä in bhakti op te 
wekken, is het attent om de intelligentie van iemand die gehecht is aan karma te verstoren. 
Degenen die vertrouwen in bhakti hebben ontwikkeld, hebben de noodzaak om karma te 
verrichten overtroffen. In Çrémad-Bhägavatam (11.20.9) wordt gezegd: 
 

tävat karmäëi kurvéta / na nirvidyeta yävatä 
mat-kathä-çravaëädau vä / çraddhä yävan na jäyate 

 
Zolang men geen verzaking (van karma) of çraddhä in het horen en reciteren van 
onderwerpen over Mij heeft ontwikkeld, dient men karma te verrichten. 

 
Verder: 

dharmän santyajya yaù sarvän 
mäà bhajeta sa tu sattamaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.11.32 
 

Degenen die alle vormen van varëäçrama opgeven en Mijn bhajana verrichten zijn 
zeker de meest verheven sädhu’s. 

 
sarva-dharmän parityajya / mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo / mokñayiñyämi mä çucaù 

Çrémad Bhagavad-gétä 18.66 
 

Geef alle vormen van dharma op en geef je slechts over aan Mij. 
  

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi 

Çrémad-Bhägavatam 1.5.17 
 



Iemand die zijn sva-dharma opgeeft omdat hij zich bezighoudt met het dienen van de 
lotusvoeten van Çré Hari kan nooit zonder succes zijn, zelfs als hij ten val komt terwijl 
hij zich in het prille stadium bevindt. 

 
Men dient goed over al deze verklaringen na te denken. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het doel van karma, handelen, is om die jïäna te verwerven die naar bhakti leidt. 

Degenen die dit niet weten zijn ajïa (onwetend), en degenen die vanwege deze 
onwetendheid gehecht zijn aan karma worden karmé-saìgé genoemd. Een jïäné dient zulke 
karma-saìgé’s alleen aan te zetten tot de karma die wordt voorgeschreven in çästra, omdat, 
wanneer de intelligentie van zulke onwetende personen in verwarring wordt gebracht, ze 
het vertrouwen in karma zullen verliezen. Onder zulke omstandigheden kan zelfs jïäna zich 
niet in hun harten manifesteren en zullen ze dus van de paden van karma en jïäna 
afdwalen. Dit is echter niet van toepassing op instructies over bhakti, omdat volgens çästra 
instructies over bhakti gunstig zijn voor iedereen, onder alle omstandigheden. Daarom zal 
zo’n prediker van bhakti, door bhakti te onderwijzen, iedereen perfect maken. 

 
puträàç ca çiñyäàç ca nåpo gurur vä 
mal-loka-kämo mad-anugrahärthaù 
itthaà vimanyur anuçiñyäd ataj-jïän 
na yojayet karmasu karma-müòhän 
kaà yojayan manujo ’rthaà labheta 

nipätayan nañöa-dåçaà hi garte 
Çrémad-Bhägavatam 5.5.15 

 
Åñabhadeva zei, “Alleen Mijn verblijf en Mijn genade zijn de moeite waard om voor te 
bidden. Instructies over bhakti tot Mij dienen te worden gegeven door vaders aan hun 
zonen, leraren aan hun discipelen en koningen aan hun onderdanen. Men dient niet 
boos te worden op iemand die instructies ontvangt, maar ze niet opvolgt. Zelfs degenen 
die niets van tattva-jïäna weten en in de war zijn over het verrichten van geschikte 
plichten dienen zich niet bezig te houden met karma. Welke puruñärtha (bestemming) 
zal men bereiken door iemand die verblind is door begoocheling aan te zetten tot 
kämya-karma (vruchtdragende bezigheden), en hem zo verder in de donkere put van 
deze materiΩle wereld gooit? Hier bereikt men niets mee.” 

 



In zijn commentaar op deze çloka van Çrémad-Bhägavatam zegt Çréla Çrédhara Svämé, 
“Als iemand, in plaats van het geven van instructies over bhakti, anderen onderricht over 
het verrichten van karma, haalt hij zich zonde op de hals.” 

Volgens Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura is de huidige çloka, (Gétä 3.26): yojayet 
sarva-karmäëi, niet voor degenen die het bericht van bhakti prediken, maar is het bedoeld 
ter overweging voor degenen die instructies over jïäna geven. 

 

ÇLOKA 27 

izÏrs% fØ;ek.kkfu xq.kS% dekZf.k loZ'k%A 
vgÁkjfoew<kRek     drkZgfefr     eU;rsû„‰û 

 
prakåteù kriyamäëäni / guëaiù karmäëi sarvaçaù 
ahaìkära-vimüòhätmä / karttäham iti manyate 

 
sarvaçaù—in elk opzicht; karmäëi—activiteiten; kriyamäëäni—worden verricht; guëaiù—
door de geaardheden der materiΩle natuur; prakåteù—van de materiΩle natuur; ahaìkära-
vimüòha-ätmä—iemand die begoocheld wordt door het vals ego; manyate—denkt; iti—zo; 
aham—ik; (ben) karttä—de doener. 
 

Alle aspecten van materiΩle activiteit worden uitgevoerd door de geaardheden der 
materiΩle natuur, maar iemand wiens intelligentie begoocheld is door vals ego denkt 
dat hij zelf de doener is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als een geleerde man ook karma moet verrichten, wat is dan het verschil tussen zijn 
werk en dat van een onwetende man? Deze twijfel wordt hier aan de orde gesteld. Het 
verschil wordt getoond in twee çloka’s, beginnend met de huidige, prakåteù kriyamäëäni. 
Onwetende mensen geloven dat zij zelf alle activiteit verrichten, maar in werkelijkheid 
wordt het uitgevoerd door de zintuigen, die worden voortgedreven door de geaardheden der 
materiΩle natuur. 

 

ÇLOKA 28 



rÙofor~   rq   egkckgks   xq.kdeZfoHkkx;ks%A 
xq.kk xq.ks"kq orZUr bfr eRok u lTtrsû„Šû 

 
tattvavit tu mahä-bäho / guëa-karma-vibhägayoù 

guëä guëeñu varttanta / iti matvä na sajjate 
 

mahä-bäho—O sterk gearmde; tu—maar; tattva-vit—een kenner van de wetenschap; 
vibhägayoù—van het onderscheid; (tussen de ätmä) guëa-karma—en de materiΩle 
geaardheden en de wetten van karma; matvä—overwegend; iti—dat; guëäù—de zintuigen; 
varttante—zich inlaten; guëeñu—met hun zinsobjecten, zoals gedaante etc.; na sajjate—
raakt niet gehecht. 
 

O Mahä-bäho Arjuna, iemand die tattva-vit is, die weet dat de ziel niets met de 
guëa’s te maken heeft en ook de wetten van karma (handelingen) kent, beschouwt 
zichzelf niet valselijk als de doener. Omdat hij begrijpt dat de zintuigen zich inlaten 
met hun respectieve zinsobjecten, houdt hij zich afzijdig van ze. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die de onderscheidende kenmerken van guëa en karma kennen worden tattva-
vit genoemd, kenners van de waarheid. Er zijn drie categorieΩn van guëa: sattva, rajas en 
tamas. De respectievelijke categorieΩn van karma zijn de verschillende soorten activiteiten 
die worden be¡nvloed door de guëa’s, de deva’s, de verschillende vooraanstaande zintuigen 
en de objecten van de zintuigen. Iemand die tattva-vit is kent de waarheid van zowel guëa 
als karma. De deva’s of the guëa’s heersen over de respectieve zintuigen, zoals het 
gezichtsvermogen, en ook over de zinsobjecten, zoals vorm. Een geleerd persoon weet echter 
dat hij noch de guëa’s is, noch het gevolg of activiteit van enige guëa. Hij heeft niets met de 
guëa’s of hun activiteiten te maken. Dit begrijpend, raakt een wijs en geleerd persoon niet 
aan ze gehecht. 

 

ÇLOKA 29 

izÏrsxqZ.klEew<k%     lTtUrs      xq.kdeZlqA 
rkuÏRLufonks eUnkUÏRLufoék fopky;sr~û„‹û 

 



pakåter guëa-saàmüòhäù / sajjante guëa-karmasu 
tän akåtsna-vido mandän / kåtsna-vin na vicälayet 

 
(personen) saàmüòhäù—in de war gebracht; guëa—door de geaardheden; prakåteù—der 
materiΩle natuur; sajjante—raken gehecht; guëa-karmasu—aan de geaardheden en karma; 
kåtsna-vit—iemand die zich in volledige kennis bevindt; na vicälayet—dient niet op te 
ruien; tän—die; mandän—minder intelligente personen; akåtsna-vidaù—van onvolledige 
kennis. 
 

Degenen die in beslag genomen worden door de drie guëa’s raken gehecht aan 
zinsobjecten, maar degenen die volledige kennis bezitten dienen zulke onwetende en 
minder intelligente personen niet van streek te maken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Iemand kan de vraag opwerpen, “Als alle jéva’s verschillend zijn van de guëa’s en geen 
betrekking hebben met de guëa’s en hun activiteiten, waarom ziet men dan dat ze gehecht 
zijn aan zinsobjecten?” Çré Kåñëa antwoordt met deze çloka die begint met prakåteù. “Ze 
raken verbijsterd door de guëa’s. Met andere woorden, omdat ze in beslag zijn genomen door 
de guëa’s, raken ze begoocheld. Net zoals een man die wordt gekweld door een geest denkt 
dat hij zelf een spook is, zo ook denken de jéva’s die in beslag genomen worden door de 
guëa’s dat ze zelf de guëa’s zijn. Aldus be¡nvloed door het gevolg van de geaardheden, raken 
ze gehecht aan zinsobjecten. Iemand die kåtsna-vit (een man van volledige kennis) is dient 
degenen die akåtsna-vit (van onvolledige kennis) zijn niet van streek te maken. Dit houdt in 
dat een man van volledige kennis niet moet proberen om deze gedachten op te dringen aan 
onwetende personen door te zeggen, ‘Je bent een jéva die verschillend is van de guëa’s. Je 
bent de geaardheden niet.’ Net zoals iemand die wordt lastig gevallen door een spook nooit 
zal begrijpen dat hij eigenlijk geen geest is maar een mens, zelfs al wordt het hem honderden 
malen verteld. Zijn overtuiging kan alleen worden verwijderd door het medicijn van 
mantra’s. Evenzo zal geen enkele hoeveelheid aan mondelinge instructie een verbijsterde 
jéva helpen om zichzelf niet meer te identificeren met de geaardheden der materiΩle natuur. 
Zulke mensen horen zich eenvoudigweg bezig te houden met niñkäma-karma, wat ze 
automatisch bevrijdt van hun opgaan in de guëa’s.” 

 

ÇLOKA 30 



ef; lokZf.k dekZf.k lé;L;k/;kRepsrlkA 
fujk'kh£ueZeks     HkwRok     ;q/;Lo     foxrToj%û…Œû 

 
mayé sarväëi karmäëi / sannyasyädhyätma-cetasä 
niräçér nirmamo bhütvä / yudhyasva vigata-jvaraù 

 
adhyätma-cetasä—met de geest verankerd in het zelf; sannyasya—volledig opgevend; 
sarväëi—alle; karmäëi—activiteiten; mayé—aan Mij; niräçéù—vrij van verlangen; bhütvä—
zijnde; nirmamaù—zonder een gevoel van bezitterigheid; (en) vigata-jvaraù—zonder 
verdriet; yudhyasva—vecht. 
 

Met je geest verankerd in het zelf, en al je activiteiten aan Mij opofferend, vrij 
zijnde van verlangen, bezitterigheid en verdriet, vecht. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Daarom, O Arjuna, vecht met je geest verankerd in het zelf (adhyätma-cetaù), terwijl je 
alle karma (daden) aan Mij offert, en vrij bent van alle materiΩle hoop en verlangens. Laat 
je geest niet mediteren op de zinsobjecten, en geef elk gevoel van bezitterigheid met 
betrekking tot de zinsobjecten op. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän maakt Arjuna het instrument waardoor Hij de gewone mens de opdracht 

geeft om hun voorgeschreven karma uit te voeren, vrij van het valse ego van het zijn van de 
doener, en het verlangen naar de vruchten van hun daden. Hier verwijst het woord karma 
naar alle soorten karma, zowel laukika (werelds) als Vedisch (zoals voorgeschreven in de 
Veda’s). Nirmamaù duidt er op dat men daden moet verrichten zonder een gevoel van 
bezitsdrang tot zinsobjecten zoals het lichaam, huis, zoon, vrouw en broer. Yudhyasva (een 
gevecht) betekent hier dat men zich in zou moeten laten met voorgeschreven handelingen. 

 

ÇLOKA 31 

;s es erfena fuR;euqfr"BfUr  ekuok%A 
J¼koUrks·ulw;Urks eqP;Urs rs·fi deZfHk%û…ƒû 

 



ye me matam idaà nityam / anutiñöhanti mänaväù 
çraddhävanto ‘nasüyanto / mucyante te ‘pi karmabhiù 

 
te—die; mänaväù—menselijke wezens; ye—die; (zijn) anasüyantaù—vrij van vijandschap 
en vitterij; çraddhä-vantaù—die volkomen vertrouwen hebben; (en) nityam—altijd; 
anutiñöhanti—zich houden aan; idam—deze; matan—leerstelling, mening; me—van Mij; 
mucyante—zijn bevrijd; api—ook; karmabhiù—van de gebondenheid aan vruchtdragende 
handelingen. 
 

Degenen die vrij zijn van het zoeken naar fouten, volledig vertrouwen hebben in 
Mij en zich altijd houden aan dit verlangen van Mij (om niñkäma-karma-yoga te 
verrichten), zijn verlost van de gebondenheid aan karma (vruchtdragende 
activiteiten). 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän spreekt deze huidige çloka die begint met ye me, teneinde mensen aan te 
sporen Zijn instructies op te volgen. 

 

ÇLOKA 32 

;s RosrnH;lw;Urks ukuqfr"BfUr es ere~A 
loZKkufoew<kaLrkfUof¼        u"Vkupsrl%û…„û 

 
ye tv etad abhyasüyanto / nänutiñöhanti me matam 

sarva-jïäna-vimüòhäàs tän / viddhi nañöän acetasaù 
 

tu—maar; ye—degenen; abhyasüyantaù—terwijl ze fouten zoeken; (die) na anutiñöhanti—
niet volgen; etat—deze; matam—leer; me—van Mij; viddhi—ken; tän—ze; (als) acetasaù—
verstoken van enig besef van onderscheid; vimüòhäm—misleidt; sarva-jïäna—in alle 
soorten van kennis; (en) nañöän—geru¡neerd. 
 

Maar weet dat de afgunstige personen die deze instructies van Mij niet opvolgen, 
berooid zijn van onderscheidingsvermogen, verstoken zijn van alle ware jïäna, en 
geru¡neerd zijn in al hun streven naar perfectie. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Met het spreken van deze çloka die begint met ye tu, legt Bhagavän het nare gevolg uit 
van het niet opvolgen van Zijn instructies. 

 

ÇLOKA 33 

ln`'ka  ps"Vrs  LoL;k%        izÏrsKkZuokufiA 
izÏ¥r ;kfUr Hkwrkfu fuxzg% ¥d dfj";frû……û 

 
sadåçaà ceñöate svasyäù / prakåter jïänavän api 
prakåtià yänti bhütäni / nigrahaù kià kariñyati 

 
api—zelfs; jïäna-vän—een wijze man; ceñöate—streeft- sadåçam—in overeenstemming; 
svasyäù—met zijn eigen; prakåteù—instelling; bhütäni—alle wezens; yänti—volgen; 
prakåtim—(hun) aard; kim—wat?; nigrahaù—onderdrukking; kariñyati—kan doen. 
 

Zelfs een wijze man handelt volgens zijn eigen verworven karakter, want alle 
wezens volgen hun respectieve aard. Wat kan er bereikt worden door onderdrukking? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan de volgende vraag opwerpen: “Iemand die het bevel van een koning niet 
opvolgt wordt gestraft, dus wordt men dan ook niet gestraft wanneer men het bevel van 
Parameçvara niet opvolgt? Hoort hij geen straf van Hem te vrezen?” In antwoord hierop 
zegt Parameçvara, “Ja, dat klopt. Echter, degenen die zich alleen maar bezighouden met het 
bevredigen van hun zintuigen zijn niet in staat om het bevel van de koning of Parameçvara 
op te volgen, ook al hebben ze onderscheidingsvermogen. Hun aard is zo geworden.” De 
huidige çloka die begint met sadåçam is gesproken om dit uit te leggen. 

“Mensen kunnen weten dat zondige daden tot straf van het Koninklijke hof zullen 
leiden, en kunnen begrijpen dat dit schande en kritiek met zich meebrengt. Toch handelen 
ze, vanwege de aard die ze hebben verworven over een langdurige periode, naar gelang het 
temperament dat het gevolg is van hun zondige daden, wat enkel ellende oplevert. Ze 
kunnen echter in toom worden gehouden door Mijn kastijding of die van een koning. 
Saàskära’s (zuiverende indrukken) kunnen worden achtergelaten in iemand met een 
onzuiver hart via niñkäma-karma-yoga, en in een persoon met een zuiver hart middels 



jïäna-yoga. Beide soorten mensen kunnen van misvattingen worden ontdaan. Het klopt dat 
geen van deze beide processen iemand wiens hart uitermate onzuiver is kunnen helpen, 
maar bhakti, welke door Mijn genade verschijnt, kan gemakkelijk zelfs zondige mensen 
verlossen.” 

Zoals wordt gezegd in de Skanda Puräëa: 
 

aho dhanyo’si devarñe kåpayä yasya te kñaëät 
néco ’py utpulako lebhe lubdhako ratim acyute 

 
O Devarñi, alle glorie aan u. Vanwege uw genade heeft deze jager in slechts een 
ogenblik rati voor de lotusvoeten van Çré Bhagavän bereikt, en manifesteert de 
symptomen van pulaka, waarbij diens lichaamsharen overeind staan. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Iemand met onbeteugelde zintuigen kan weliswaar onderscheidingsvermogen bezitten, 

maar kan zijn zintuigen niet in bedwang houden door kennis van çästra. 
 

stambhayann ätmanätmänaà / yävat sattvaà yathä-çrutam 
na çaçäka samädhätuà / mano madana-vepitam 

Çrémad-Bhägavatam 6.1.62 
 

Na het zien van de prostituee raakte de geest van Ajämila opgewonden. Hij deed enorm 
zijn best om zijn geest in bedwang te houden door standvastigheid en kennis van çästra, 
maar omdat hij werd opgeruid door de liefdesgod, was hij niet in staat om dit te doen. 

  
Alle onbeheerste, ontaarde verlangens kunnen worden verwijderd door de krachtige 

invloed van sädhu-saìga. 
 

tato duùsaìgam utsåjya / satsu sajjeta buddhimän 
santa eväsya cchindanti / mano-vyäsaìgam uktibhiù 

Çrémad-Bhägavatam 11.26.26 
 

Heilige mensen kunnen door hun krachtige spraak alle ongunstige gehechtheden van 
de geest volledig aan stukken hakken. 

 



Vyäsaìga betekent ‘gehechtheden die iemand afkerig van Çré Bhagavän maken’. Het 
woord eva duidt hier op louter de krachtige spraak van heilige mensen. Vrome daden, 
heilige plaatsen, deva’s en kennis van çästra’s zijn op zichzelf niet in staat om ongunstige 
gehechtheden te vernietigen. Dit dient begrepen te worden. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “O Arjuna, denk niet dat een man 
van kennis voorspoed (bevrijding van gebondenheid) kan bereiken als hij zich 
eenvoudigweg beraadt over geest en materie, en de beschutting aanvaardt van sannyäsa-
dharma door op onbezonnen wijze materiΩle guëa en karma op te geven. Zelfs nadat de 
baddha-jéva is verrijkt met jïäna, hoort hij nog steeds te handelen naar gelang zijn lang 
verworven aard. Het is niet waar dat men zijn aard op kan geven door deze plotseling in 
bedwang te houden. Alle baddha-jéva’s dienen te blijven streven volgens de aard die ze op 
natuurlijke wijze hebben verworven over een langdurige periode. De juiste manier om deze 
aard op te geven is om zorgvuldig alle karma (actie) te verrichten in overeenstemming met 
die aard, terwijl men er in gevestigd is. Zo lang vairägya verrijkt met de symptomen van 
bhakti-yoga niet in het hart verschijnt, is niñkäma-karma-yoga die aan Çré Bhagavän wordt 
geofferd de enige manier om voorspoed voor het zelf te verkrijgen. Door deze beoefening 
kan iemand zijn voorgeschreven plichten (sva-dharma) uitvoeren, en ook profiteren van de 
saàskära’s die er door worden voortgebracht. Verzaking van diens sva-dharma zal 
uiteindelijk resulteren in afwijking van het pad van perfectie. 

Wanneer bhakti-yoga in het hart verschijnt, door Mijn genade of door de genade van 
Mijn bhakta, is het niet meer nodig om diens sva-dharma te volgen, omdat dit pad van 
bhakti superieur is niñkäma-karma-yoga. Anders, indien bhakti-yoga nog niet is ontwaakt, is 
het in alle gevallen gunstig om niñkäma-karma-yoga die aan Mij wordt geofferd te volgen.” 

 

ÇLOKA 34 

bfUæ;L;sfUæ;L;kFksZ  jkx}s"kkS  O;ofLFkrkSA 
r;ksuZ o'kekxPNsÙkkS áL; ifjifUFkukSû…†û 

 
indriyasyendriyasyärthe / räga-dveñau vyavasthitau 

tayor na vaçam ägacchet / tau hy asya paripanthinau 
 

indriyasya arthe—binnenin (elk zinsobject); indriyasya—van (elk) zintuig; räga—
gechechtheid; (en) dveñau—onthechting; vyavasthitau—zijn gevestigd; na ägacchet—men 



dient niet te worden; vaçam—beheerst; tayoù—door ze; tau—zij (gehechtheid en aversie); 
hi paripanthinau—zijn zeker obstakels; asya—voor hem (de spirituele beoefenaar). 
 

Alle zintuigen worden steevast beheerst door gehechtheid en afkeer tegen hun 
respectieve objecten. Daarom zou men nooit onder hun bewind moeten komen want 
zulke gehechtheid en afkeer belemmert voorspoed voor de sädhaka. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Aangezien het buiten de macht van çästra ligt om geboden op te leggen aan iemand die 
een uitermate verdorven aard heeft, zou men zijn zintuigen niet moeten toestaan om 
eigenzinnig rond te dolen. Door zich regelmatig in te laten met zondige activiteiten wordt 
iemand ontaard. Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord indriyasya om dit 
uit te leggen. De herhaling van het woord indriya duidt hier op de zinsobjecten van elk 
respectief zintuig. Hoewel het verboden is in çästra om naar de vrouw van een ander te 
kijken, haar aan te raken of te verleiden door haar geschenken te geven, voelt een immorele 
man zich nog steeds aangetrokken tot zulk gedrag. Aan de andere kant; hoewel het staat 
voorgeschreven in çästra om de guru, brähmaëa’s, heilige plaatsen en gasten te zien, aan te 
raken, te dienen en ze liefdadigheid aan te bieden, heeft een zondige man afkeer tegen zulk 
gedrag. Het be¡nvloed te raken door ππn van deze twee mentaliteiten is niet goed. Met 
ander woorden, het is niet goed om of gehechtheid voor een vrouw te ontwikkelen door 
haar te zien, of om kwaadwillig te zijn tegen iemand die deze gehechtheid blokkeert. Evenzo 
hoort een sädhaka op het pad van zelfrealisatie noch gehecht te zijn aan rijkelijk en 
smakelijk voedsel wat hij lekker vindt, noch hoort hij afkeer te hebben tegen droog, 
onsmakelijk voedsel dat hij niet lekker vindt. Op dezelfde manier hoort hij niet gehecht te 
zijn aan het zien van, of horen over, zijn eigen zoon, noch hoort hij afkerig te zijn tegen het 
zien van en horen over de zoon van zijn vijand. Het is ongepast om onder invloed te raken 
van zulke gehechtheden en antipathie. Dit is hier uitgelegd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Er zijn twee soorten zintuigen: jïänendriya (kennisverwervende zintuigen) en 

karmendriya (werkende zintuigen). Er zijn vijf jïänendriya’s: de ogen, oren, neus, tong en 
huid, welke vorm, geluid, reuk, smaak en aanraking als hun respectieve voorwerpen van 
bevrediging aanvaarden. Er zijn ook vijf karmendriya’s: spraak, handen, benen, anus en 
genitaliΩn, welke de handelingen van spreken, aannemen, bewegen, ontlasten en 
voortplanten uitvoeren. De sädhaka van bhakti gebruikt deze elf zintuigen, de geest 
inbegrepen, voor het uitvoeren van verschillende soorten dienst voor het plezier van 



Bhagavän Çré Kåñëa, in plaats van zelf van deze verschillende zinsobjecten te genieten. Op 
deze manier kan hij met gemak de onbeteugelde zintuigen bedwingen en kan hij, door 
gebruik te maken van zijn beteugelde zintuigen, het ultieme doel van het leven bereiken. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als volgt, “O Arjuna, als je denkt dat het 
aanvaarden van zinsobjecten door de jéva’s hen meer verslaafd maakt aan het wereldse, en 
dat bevrijding van de gebondenheid aan karma dus onmogelijk zal worden, luister dan naar 
Mijn woorden. Het is niet waar dat alle voorwerpen schadelijk zijn voor de spirituele 
ontwikkeling van de jéva’s. Het zijn slechts gehechtheid en afkeer voor de zinsobjecten die 
de grootste vijanden van de jéva’s zijn. Zolang je dit materiΩle lichaam hebt, zul je 
zinsobjecten moeten aanvaarden. Om deze reden dien je zinsobjecten te aanvaarden, en 
tegelijkertijd dien je gehechtheid en afkeer voor de zinsobjecten in bedwang te houden. Als 
je op deze manier handelt, kun je met zinsobjecten omgaan zonder er gebonden aan te 
raken. Je zult onthecht raken van zinsobjecten door geleidelijk aan de gehechtheid en 
afkeer te elimineren die zich ontwikkelt wanneer men valselijk het lichaam met het zelf 
identificeert. Kortom, je zult yukta-vairägya ontwikkelen. Ik heb je niet opgedragen om 
gehechtheid aan voorwerpen en activiteiten die iemands bhakti stimuleren en gerelateerd 
zijn aan Mij, Çré Bhagavän, te temperen. Noch heb Ik je opgedragen om niet afkerig te zijn 
tegen voorwerpen of activiteiten welke obstakels vormen voor bhakti. Integendeel, Ik heb je 
slechts opgedragen om die gehechtheid en afkeer die gerelateerd is aan zelfzuchtig genot, en 
welke een aard bevordert die gekant is tegen bhakti, te beteugelen. Dit dient begrepen te 
worden.” 

 

ÇLOKA 35 

Js;ku~ Lo/keksZ foxq.k% ij/kekZr~ Louqf"Brkr~A 
Lo/keZs      fu/kua      Js;%      ij/keksZ      Hk;kog%û…‡û 

 
çreyän sva-dharmo viguëaù / para-dharmat svanuñöhität 
sva-dharme nidhanaà çreyaù / para-dharmo bhayävahaù 

 
çreyän—(het is) beter; (om) viguëaù—gebrekkig;  sva-dharmaù—diens voorgeschreven 
plichten; (uit te voeren) para-dharmät—dan de plichten van iemand anders; su-
anuñöhität—perfect uitgevoerd; nidhanam—de dood; çreyaù—is beter; sva-dharme—bij (het 
vervullen van) diens voorgeschreven plichten; para-dharmaù—plichten die voor anderen 
zijn voorgeschreven; bhaya-ävahaù—brengen gevaar met zich mee. 



 
Het is veel beter om je eigen sva-dharma uit te voeren, zelfs als dit gebrekkig 

gebeurt, dan de plichten van iemand anders perfect uit te voeren. Het is beter om te 
sterven terwijl men zijn eigen plichten vervult in overeenstemming met het 
varëäçrama systeem, dan om zich in te laten met de plichten van een ander, want het 
is gevaarlijk om het pad van iemand anders te volgen.  

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän ziet dat Arjuna wegens gehechtheid en afkeer niet meer in staat is om 
zich met zijn eigen voorgeschreven plicht van vechten in te laten. In plaats daarvan vindt 
hij dat het makkelijker is om zich in te laten met ahiàsä (geweldloosheid), wat para-dharma 
(de plicht van anderen) is. Daarom spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het 
woord çreyän. Het woord viguëa betekent dat hoewel iemands sva-dharma wat gebreken kan 
hebben en men niet in staat kan zijn om het op juiste wijze te verrichten, het toch superieur 
is aan het uitvoeren van para-dharma, wat alle goede eigenschappen kan bevatten en op de 
juiste manier kan worden uitgevoerd (sv-anuñöhität). Om deze reden wordt deze çloka, çreyän 
sva-dharme, gesproken. 

In Çrémad-Bhägavatam (7.15.12) staat: 
 

vidharmaù para-dharmaç ca / äbhäsa upamä cchalaù 
adharma-çäkhäù païcemä / dharma-jïo ’dharmavat tyajet 

 
De boom van adharma heeft vijf takken—vidharma (activiteiten die tegen dharma 
gekant zijn), para-dharma (het volgen van de dharmika principes van een ander), 
upamä of upa-dharma (het beoefenen van principes die slechts ogenschijnlijk dharmika 
zijn), en chala-dharma (bedriegende dharma). Een kenner van dharma (dharma-jïa) zal 
ze allemaal opgeven als zijnde verboden daden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Activiteiten zoals geweldloosheid worden voorgeschreven voor brähmaëa’s die zich in 

sattva-guëa bevinden. Voor kñatriya’s in rajo-guëa is vechten de voorgeschreven plicht. 
Daarom is het de sva-dharma van kñatriya’s om de strijd aan te gaan. Zelfs wanneer een 
kñatriya sterft in de strijd bereikt hij Svarga; daarom is het beter voor hem om te vechten. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Iemand die sva-dharma volgt kan sterven voordat hij 
een meer verheven staat van dharma (een hogere adhikära ) bereikt. Toch is het gunstig, 



want het uitvoeren van para-dharma is in onder alle omstandigheden altijd afschuwelijk en 
gevaarlijk. Deze overweging geldt echter niet voor nirguëa-bhakti. Wanneer het stadium 
van nirguëa-bhakti is bereikt, kan men zonder aarzeling sva-dharma opgeven want op dat 
moment manifesteert zijn nitya-dharma of svarüpa-dharma (wezenlijke aard) zich als zijn 
sva-dharma. Sva betekent hier ‘het werkelijke zelf’ en dharma betekent ‘de eeuwige functie 
van de jéva’. In dat stadium wordt de sva-dharma die men voorheen aanvaardde in relatie tot 
lichaam en geest para-dharma, dat wil zeggen, secundair aan de plichten van het ontwaakte 
zelf.” 

 
devarñi-bhütäpta-nåëäà pitåëäà 
na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvämanä yaù çaraëaà çaraëyaà 
gato mukundaà parihåtya kartam 

Çrémad-Bhägavatam 11.5.41 
 

Degenen die exclusieve beschutting hebben genomen van Çré Mukunda, die de enige 
beschutting is, en alle soorten karma hebben verzaakt, blijven niet langer 
schuldplichtig aan de deva’s, wijzen, levende wezens, vervolmaakte mensen en 
voorouders. 

  
tävat karmäni kurvéta / na nirvidyeta yävatä 

mat-kathä-çravaëädau vä / çraddhä yävan na jäyate 
Çrémad-Bhägavatam 11.20.9 
 

Iemand die niet volledig onthecht is geraakt van het genieten van de vruchten van zijn 
activiteiten (karma), en wiens vertrouwen in het proces van bhakti en het horen van Mijn 
spel en vermaak nog niet voldoende is ontwikkeld, moet zich zeker bezighouden met karma 
(voorgeschreven plichten). Aan de andere kant hebben tyägé’s of bhakta’s van Bhagavän 
geen doel te bereiken door zich bezig te houden met karma. 
 

ÇLOKA 36 

vtqZu mokp 
vFk dsu iz;qäks·;a ikia pjfr iw#"k%A 

vfuPNékfi ok".kZs; cykfno fu;ksftr%û…̂ û 

 



arjuna uväca 
atha kena prayukto ‘yaà / päpaï carati püruñaù 

anicchann api värñëeya / baläd iva niyojitaù 
 

arjuna uväca—Arjuna zei; värñëeya—O afstammeling van Våñëi; atha—dan; kena—door 
wie?; ayam—deze; püruñaù—persoon; prayuktaù—wordt aangezet; api—zelfs; anicchann—
onwillig; (waardoor) carati—hij verricht; päpam—zonde; iva—alsof; balät—gedwongen; 
niyojitaù—zich inlatend. 
 

Arjuna zei: O nakomeling van Våñëi, wat is het dat iemand gedwongen aanzet zich 
in te laten met zondige activiteiten, hoewel hij dit niet wenst te doen? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Eerder (in Gétä 3.34) werd er gezegd: räga-dveñau vyavasthitau. “Zelfs een man met 
onderscheidingsvermogen kan gehechtheid ontwikkelen voor zinnelijke activiteiten zoals 
het verlangen om te genieten van de vrouw van een ander, wat verboden is in çästra.” In dit 
verband stelt Arjuna deze vraag beginnende met atha. “Wat is het dat een man aanzet zich 
in te laten met zondige activiteiten alsof hij gedwongen wordt, ook al verricht hij zulke 
activiteiten met tegenzin, zich duidelijk bewust van de bepalingen alsmede de geboden van 
çästra? Met andere woorden, door wie wordt iemand aangezet te verlangen naar het zich 
inlaten met zondige activiteiten?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In deze çloka heeft Arjuna Çré Bhagavän aangesproken met, ‘O Värñëeya.’ Kåñëa 

verscheen in de Våñëi-vaàça (dynastie) van Arjuna’s grootvader en grootmoeder van 
moederszijde. Çürasena was ook geboren in de Våñëi-vaàça. Zijn zoon was Vasudeva 
(Kåñëa’s vader) en zijn dochter, Påthä, was de moeder van Arjuna. De verborgen verwijzing 
in Arjuna’s gebed tot Kåñëa is, “Aangezien ik tot dezelfde dynastie als die van Jou behoor, 
zou je me niet moeten verwaarlozen. Op dit moment ben ik in een put van twijfels gevallen. 
Je hebt net gezegd dat de ätmä volledig verschillend is van inerte eigenschappen of wereldse 
relaties (Gétä 2.13-31). Wie zet dan de jéva’s aan zich in te laten met zondige daden, als zulke 
handelingen niet in hun wezenlijke aard zit?” 

 

ÇLOKA 37 



JhHkxokuqokp 
dke ,"k Øks/k ,"k jtksxq.kleqÚo%A 

egk'kuks egkikIek fo¼îsufeg oSfj.ke~û…‰û 

 
çré bhagavän uväca 

käma eña krodha eña / rajo-guëa-samudbhavaù 
mahä-çano mahä-päpmä / viddhy enam iha vairiëam 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; (het is) eñaù kämaù—dit verlangen om van de 
zinsobjecten te genieten; (en) eñaù krodhaù—deze toorn; samudbhavaù—die ontstaat uit; 
rajaù-guëa—de geaardheid hartstocht; (het is) mahä-äçanaù—alles-verslindend; (en) mahä-
päpmä—uitermate zondig; viddhi—ken; enam—dit; (als zijnde) vairiëam—de vijand; iha—
in deze wereld. 
 

Çré Bhagavän zei: Dit verlangen om van de zinsobjecten te genieten, wat voorwaar 
in woede verandert, ontstaat uit passie. Het is alles-verslindend en uitermate 
ontzagwekkend. Ken het als de voornaamste vijand van de jéva’s in deze wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Käma, het verlangen naar zinsobjecten, zet iemand steevast aan tot zondige daden; 
hierdoor voortgedreven, handelt hij zondig. Käma verschijnt ook anders en wordt direct 
waargenomen als woede (krodha). Wanneer het verlangen naar zinsobjecten wordt 
versperd, veranderd het in krodha. Käma, wat ontstaat uit rajo-guëa, veroorzaakt woede, 
wat zich in tamo-guëa bevindt. Als men vraagt, “Wanneer iemands verwachtingen in 
vervulling gaan, zal het verlangen naar zinsobjecten dan verzadigd raken?”, dan antwoordt 
Çré Bhagavän door te zeggen: mahä-çanaù, “Het is alles-verslindend.” In småti wordt gezegd: 

 
yat påthivyäà vréhi-yavaà / hiraëyaà paçavaù striyaù 

nälam ekasya tat sarvam / iti matvä çamaà vrajet 
 

Alle granen, gerst, goud en vrouwen op aarde kunnen nog niet de käma van zelfs ππn 
man bevredigen. Men kan dit maar beter begrijpen en tevreden zijn. 

 



Volgens de bovenstaande verklaring uit de småti heeft niemand het vermogen om zijn 
käma te stillen. Wederom, als de vraag stelt, “Als er geen mogelijkheid bestaat om deze lust 
te beteugelen door diens verlangde doeleinden te offeren als een wapenstilstand, moeten we 
het dan beteugelen door het tot rust te brengen?”, dan zegt Çré Bhagavän in antwoord 
hierop, mahä-päpmä. “Het is uitermate geducht en moeilijk te beteugelen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Käma en krodha zijn beschreven als de voornaamste vijanden van de jéva’s die zich op 

het pad van verlossing bevinden. Käma, het verlangen om van zinsobjecten te genieten, is 
in het bijzonder de originele vijand; krodha, woede, is slechts zijn transformatie. Käma is 
beschreven als mahäçan, ‘een vijand wiens buik nooit gevuld raakt’. Dit kunnen we zien in 
Çrémad-Bhägavatam (9.19.14) in de beschrijving van de levensgeschiedenis van Yayäti 
Mahäräja: 

 
na jätu kämaù kämänäm / upabhogena çäàyati 
haviñä kåñëa-vartmeva / bhüya eväbhivardhate 

 
Door ghé op een vuur te gieten, intensiveert het vuur. Evenzo intensiveren iemands 
verlangens bij het vervullen van käma. Ze verdwijnen niet. 

 
yat påthivyäà vréhi-yavaà / hiraëyaà paçavaù striyaù 
na duhyanti manaù-prétià / puàsaù käma-hatasya te 

Çrémad-Bhägavatam 9.19.13 
 

Alle granen, goud, dieren en vrouwen op aarde kunnen de käma van een lustige man 
niet bevredigen. 

 
Een vijand wordt in bedwang gehouden door de vier principes van säma (kalmering), 

däma (omkoping), bheda (verdeling) en daëòa (bestraffing). Çré Bhagavän legt hier uit dat 
deze geduchte vijand, käma, niet beteugeld kan worden door de principes van säma, däma 
en bheda. Hij geeft dus aan dat men het principe van daëòa (een stok van afstraffing) moet 
hanteren om het verlangen naar zinsobjecten te bedwingen. De vijand, käma, kan 
vernietigd worden als men in bezit komt van het wapen van ätmä-jïäna, zelfkennis. 

 

ÇLOKA 38 



/kwesukfoz;rs ofÊ;ZFkkn'kkZs eysu pA 
;FkksYcsuko`rks xHkZLrFkk rsusneko`re~û…Šû 

 
dhümenävriyate vahnir / yathädarço malena ca 
yatholbenävåto garbhas / tathä tenedam ävåtam 

 
yathä—net zoals; vahniù—vuur; ävriyate—omhuld wordt; dhümena—door rook; ädarçaù—
een spiegel; malena—door stof; ca—en; yathä—net zoals; garbhaù—een embryo; avåtaù—
omhuld wordt; ulbena—door de baarmoeder; tathä—op dezelfde manier; idam—deze 
(kennis); ävåtam—wordt bedekt; tena—door die (lust). 
 

Net zoals vuur omhuld wordt door rook, een spiegel door stof, en een embryo door 
de baarmoeder, blijft ware kennis van de jéva bedekt door niveaus van lust. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Käma is de vijand van iedereen, niet slechts van een bepaald persoon. Dit wordt 
uitgelegd middels deze voorbeelden. Hoewel vuur vies kan zijn en bedekt door rook, kan het 
nog steeds zijn functie van branden vervullen. Maar wanneer een spiegel bedekt wordt door 
stof, verliest het de eigenschap van reinheid en kan het zijn functie van het reflecteren van 
het beeld van het voorwerp dat er voor wordt gehouden niet uitvoeren. Het wordt echter 
toch als een spiegel aanvaardt. Een embryo dat wordt omhuld door de baarmoeder kan zijn 
handen of voeten niet bewegen, noch kan het worden herkend als een baby. Men kan zich 
het allerhoogste doel alleen heugen wanneer käma niet zo diep is. Wanneer käma intens 
wordt, is zulke herinnering onmogelijk, en wanneer het zeer intens is, lijkt de wereld zelf 
verstoken te zijn van bewustzijn. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De kennis van de jéva’s die afkerig zijn van zelfrealisatie wordt bedekt door drie stadia 

van käma: mådu (mild), madhya (middelmatig) en tévra (intens). Iemand wiens jïäna bedekt 
wordt door mådu-käma kan tot op bepaalde hoogte onderricht aanvaarden over ätmä-tattva. 
Wanneer iemands jïäna bedekt wordt door madhya-käma, is het volledig onmogelijk voor 
hem om ook maar een beetje te begrijpen van tattva-jïäna, en wanneer jïäna bedekt wordt 
door tévra-käma, wordt jïäna helemaal niet waargenomen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Deze hele wereld wordt door precies 
die käma bedekt, op sommige plaatsen in lichte mate, op sommige plaatsen in vergaande 



mate en op andere plaatsen in heel diepgaande mate. Ik zal het verduidelijken met een 
voorbeeld. Luister alsjeblieft. Een bewuste jéva die in licht mate bedekt wordt door käma, 
net zoals vuur bedekt wordt door rook, kan activiteiten verrichten zoals bhägavat-
smaraëam. Dit is de situatie van jéva’s die beschutting hebben genomen van niñkäma-
karma-yoga en wiens bewustzijn mukulita-cetana is, een beetje open, zoals in de ontluikende 
fase van een bloem. Ook al heeft de bewuste jéva een menselijk lichaam, wanneer zijn 
bewustzijn bedekt is door een dikke laag käma, zoals een spiegel die bedekt is met stof, is het 
niet mogelijk voor hem om zich Parameçvara te herinneren. Dit is toestand van de extreme 
moralist en de athe¡st, dat wil zeggen, een jéva wiens bewustzijn saìkucita-cetana is, 
gekrompen of samengetrokken. Zij zijn als dieren en vogels. Een jéva wiens bewustzijn 
bedekt wordt door intense käma, zoals een embryo dat omhuld is door de baarmoeder, heeft 
een bewustzijn zoals klimplanten, stenen en bomen en is äcchädita-cetana, volledig bedekt.” 

 

ÇLOKA 39 

vko`ra Kkuesrsu Kkfuuks fuR;oSfj.kkA 
dke:is.k dkSUrs; nq"iwjs.kkuysu pû…‹û 

 
ävåtaà jïänam etena / jïänino nitya-vairiëä 
käma-rüpeëa kaunteya / duñpüreëänalena ca 

 
kaunteya—O Arjuna; jïänam—onderscheidingsvermogen; jïäninaù—van de wijze (ätmä); 
(is) ävåtam—bedekt; etena nitya-vairiëä—door deze eeuwige vijand; käma-rüpeëa—in de 
vorm van lust; ca—ook; duñpüreëa—nooit verzadigd rakend; analena—zoals vuur. 
 

O Kaunteya, de ware kennis van de wijze wordt bedekt door de eeuwige vijand in 
de vorm van käma, welke brandt als vuur en nooit verzadigd kan raken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Käma is voorwaar onwetendheid voor alle jéva’s, zoals Çré Bhagavän hier uitlegt in deze 
çloka die begint met ävåtam. Dit verlangen om van de zinsobjecten te genieten wordt 
beschreven als de eeuwige vijand; daarom dient het alleszins vernietigd te worden. Käma-
rüpa betekent ‘in de vorm van käma’. Het is echt onwetendheid welke de ware aard van de 
jéva omhult. Het woord ca is hier gebruikt met de betekenis ‘zoals’. Net zoals vuur niet 



verzadigd kan raken door er ghé op te gieten, zo ook kan käma niet vervuld raken door van 
de zinsobjecten te genieten. 

In Çrémad-Bhägavatam (9.19.14) wordt gezegd: 
 

na jätu kämaù kämänäm / upabhogena çäàyati 
haviñä kåñëa-vartmeva / bhüya eväbhivardhate 

 
Vuur raakt niet verzadigd door ghé, integendeel, het breidt zich alleen maar uit. Evenzo 
neemt de zucht naar zingenot door van de zinsobjecten te genieten meer en meer toe. 
Het bedaart niet. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Käma is de grondoorzaak van verdriet en leed, en het wordt vergeleken met vuur. 
 

kämänalaà madhu-lavaiù çamayan duräpaiù 
Çrémad-Bhägavatam 7.9.25 

 
Käma kan nooit tevreden worden gesteld door van de zinsobjecten te genieten. Het is 
als een vuur dat niet gedoofd kan worden door druppels honing in de vorm van 
vluchtige voldoening. 

 
evaà gåheñv abhirato / viñayan vividhaiù sukhaiù 

sevamäno na cätuñyad / äjya-stokair ivänalaù 
Çrémad-Bhägavatam 7.9.25 

 
De wijze Saubhari Muni was niet in staat om vrede te bereiken door overvloedig van 
zinsobjecten te genieten, net zoals vuur niet gekalmeerd wordt wanneer er druppels ghé 
in worden gegoten. 

 
sevato varña-pügän me / urvaçyä adharäçavam 

na tåpyaty ätma-bhüù kämo / vahnir ähutibhir yathä 
Çrémad-Bhägavatam 11.26.14 
 

Zelfs nadat ik de zogenaamde nectar van de lippen van Urvaçé voor vele jaren gediend 
had, bleven mijn wellustige verlangens steeds weer opwellen binnenin mijn hart en 



raakten nooit voldaan, net zoals een vuur dat nooit gedoofd kan worden door de 
offerandes van ghé die op zijn vlammen worden gegoten. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “Deze käma is zeker avidyä voor de 

jéva’s en het is hun enige eeuwige vijand. Het omhult de bewuste jéva’s als een 
onweerstaanbaar vuur. Net zoals Ik, Çré Bhagavän, een bewust wezen ben, is ook de jéva een 
bewust wezen. Het verschil tussen Mijn aard en die van de jéva is dat Ik oneindig bewust en 
almachtig ben, daar waar de jéva atomisch bewust is en alleen kan handelen door de energie 
gegeven door Mij. De nitya-dharma, eeuwige functie, van de jéva is om Mijn eeuwige dienaar 
te zijn. Dit wordt prema of niñkäma-jaiva-dharma genoemd, de eeuwige functie van de jéva 
wiens motivatie onvermengd is. Ieder bewust wezen is van nature begiftigd met vrije wil, 
dus is hij Mijn eeuwige dienaar uit zijn eigen vrije wil. Naar gelang de mate waarmee hij zijn 
vrije wil correct gebruikt, kan hij als Mijn eeuwige dienaar fungeren. Het misbruik van die 
zuivere vrije wil wordt avidyä of käma genoemd. De jéva’s die Mij niet dienen door op de 
juiste wijze gebruik te maken van hun vrije wil, zullen käma moeten aanvaarden, een 
genietend gemoed, wat de geperverteerde vorm is van de zuivere toestand van de jéva’s, 
prema. Hun svarüpa wordt äcchädita-cetana (bedekt bewustzijn) daar ze steeds meer bedekt 
raken door käma. Dit wordt karma-bandhana genoemd, de gebondenheid van de jéva, of 
saàsära-yätanä, de pijnen van geboorte en dood.” 

 

ÇLOKA 40 

bfUæ;kf.k euks cqf¼jL;kf/k"BkueqP;rsA 
,rS£oeksg;R;s"k     Kkueko`R;      nsfgue~û†Œû 

 
indriyäëi mano buddhir / asyädhiñöhänam ucyate 

etair vimohayaty eña / jïänam ävåtya dehinam 
 

ucyate—het wordt gezegd (dat); indriyäëi—de zintuigen; manaù—geest; (en) buddhiù—
intelligentie; adhiñöhänam—de verblijfplaatsen; asya—van deze lust; (zijn) etaiù—door deze; 
eñaù—deze lust; ävåtya—bedekkende; jïänam—zijn kennis; vimohayati—verbijsterd; 
dehinam—het belichaamde wezen. 
 



De zintuigen, geest en intelligentie worden genoemd als de verblijfplaatsen van dit 
verlangen om te genieten. Met hun hulp bedekt deze lust de kennis van de jéva en 
verbijsterd hem volledig. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Waar verblijft deze käma? In antwoord op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka 
die begint met indriyäni. De zintuigen, geest en intelligentie, welke als een groot fort of 
hoofdstad zijn, zijn de verblijfplaats van deze vijand, käma. De zinsobjecten, zoals geluid, 
zijn als het koninkrijk van de koning. De belichaamde ziel, dehé, wordt in de war gebracht 
door ze allemaal. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men kan zijn vijand eenvoudig overwinnen wanneer men zijn schuilplaats heeft 

ontdekt en vernietigd. De zintuigen zijn het onderdak of de schuilplaats van käma. Daarom 
kan käma eenvoudig verslagen worden door de zintuigen onder het juk te brengen. 
Bhagavän Çré Kåñëa heeft käma met een zeer machtige koning vergeleken, de zintuigen met 
zijn hoofdstad welke wordt beschermd door het grote fort van de geest, intelligentie en vals 
ego, en de diverse zinsobjecten met het koninkrijk en de onderdanen van de koning. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Wanneer de zuiver bewuste jéva een lichaam 
accepteert, wordt hij gezien als dehé (belichaamd). Käma houdt de jïäna van jéva bedekt 
zolang het zich ophoudt in de zintuigen, geest en intelligentie. De subtiele toestand van 
käma is avidyä (onwetendheid). Het is enkel deze avidyä welke oorspronkelijk de eerste 
sluier van onwetendheid in de vorm van materiΩle ahaìkära (vals ego) aanbiedt aan de jéva, 
die een atomisch bewust wezen is met een zuiver ego. MateriΩle intelligentie fungeert als 
een onderdak voor deze käma of avidyä. Later, wanneer de ahaìkära zich ontwikkelt, levert 
de materiΩle intelligentie de geest aan als een tweede schuilplaats. De geest, die achter 
zinsobjecten aan holt, verschaft dan de zintuigen als een derde plaats van onderdak voor 
käma. Beschutting nemend van deze drie plekken, werpt käma de jéva in het wereldse genot. 
Wanneer een jéva zich uit eigen wil tot Çré Bhagavän keert, wordt het vidyä genoemd, en 
wanneer hij moedwillig afkerig wordt van Çré Bhagavän, wordt het avidyä genoemd.” 

 

ÇLOKA 41 

rLekr~ RofefUæ;k.;knkS fu;E; Hkjr"kZHkA 
ikIekua      iztfg     ásua     KkufoKkuuk'kue~û†ƒû 



 
tasmät tvam indriyäëi ädau / niyamya bharataåñabha 
päpmänaà prajahi hy enaà / jïäna-vijïäna-näçanam 

 
tasmät—daarom; bharata-åñabha—O beste van de telgen van Bhärata; ädau—allereerst; 
niyamya—door onder controle te houden; indriyäëi—de zintuigen; hi—zeker; tvam 
prajahi—je moet vernietigen; enam—dit; päpmänam—kwaad; (deze) näçanam—
vernietiger; jïäna—van kennis; (en) vijïäna—van realisatie van Mij. 
 

Beteugel daarom eerst je zintuigen, O beste van de telgen van Bhärata, teneinde 
deze boosaardige käma, welke de vernietiger is van zowel jïäna (wijsheid) als vijïäna 
(realisatie van Mij), volledig te doden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Door de schuilplaats van de vijand te veroveren, wordt de vijand overwonnen. Dit is de 
strategie. Het is in toenemende mate moeilijker om de zintuigen, de geest en de intelligentie 
te beteugelen, welke de zetels van käma (het verlangen om te genieten) zijn. Het is zeer 
moeilijk om de zintuigen in bedwang te houden, maar ze zijn makkelijker in bedwang te 
houden dan de geest en intelligentie. “Bedwing daarom eerst je zintuigen.” Çré Bhagavän 
spreekt deze çloka die begint met het woord tasmät enkel om dit punt uit te leggen. Hoewel 
de geest, die erg moeilijk te beteugelen is, achter het genieten van andermans vrouw en 
rijkdom aan holt, dien je te begrijpen wat er aan de hand is; dit is slechts het werk van de 
zintuigen, zoals de ogen, oren, handen en benen. Men hoort deze zintuigen in bedwang te 
houden door ze niet toe te staan hun respectieve objecten na te jagen. Päpmänam betekent 
het opgeven van dit felle verlangen om te genieten. Als iemand op deze manier geleidelijk 
aan zijn zintuigen beteugelt, zal zijn geest na verloop van tijd ook verlost worden van käma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bijgestaan door de zintuigen gebruikt deze krachtige käma de touwen van begoocheling 

om de jéva’s die afkerig zijn van Çré Bhagavän vast te binden. Daarom is het noodzakelijk om 
de zintuigen, zoals de ogen, vanaf het begin al te beteugelen. Wanneer de zintuigen zo 
beteugeld zijn, zal de geest, wiens functie bestaat uit saìkalpa (het besluit om te accepteren) 
en vikalpa (de keuze om af te wijzen), ook beteugeld worden. 

Çré Bhagavän sprak ook zo tot Uddhava: 
 



viñayendriya-saàyogän / manaù kñubhyati nänyathä 
Çrémad-Bhägavatam 11.26.22 
 

De geest wordt alleen rusteloos wanneer de zintuigen in aanraking komen met de 
zinsobjecten, anders niet. 

 
asamprayuïjataù präëän / çämyati stimitaà manaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.26.23 
 

Daarom wordt de geest van iemand die controle heeft over zijn zintuigen standvastig en 
vredig. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Daarom, beste van de Bharata’s, 

overwin deze uitermate geduchte käma welke jïäna en vijïäna vernietigt, door eerst de 
zintuigen te beteugelen. Herstel zijn wezenlijke aard, prema, door zijn vertekende aard (lust) 
te vernietigen. Neem aldus beschutting van de intrinsieke aard van prema. De eerste 
aanbevelingswaardige taak van een baddha-jéva is om de principes van yukta-vairägya, 
oprechte verzaking, te volgen, en om sva-dharma, voorgeschreven plichten, na te streven. 
Door aldus geleidelijk aan sädhana-bhakti te verwerven, dient hij sädhana te verrichten om 
prema-bhakti te verkrijgen. Nirapekña-bhakti, onvermengde bhakti die niet afhankelijk is 
van jïäna, karma of persoonlijke inspanning, wordt verkregen door Mijn genade of door de 
genade van Mijn bhakta. Hoewel het zeer zeldzaam is, manifesteert het zich in sommige 
gevallen zonder enige oorzaak.” 

 

ÇLOKA 42 

bfUæ;kf.k ijk.;kgqfjfUæ;sH;% ija eu%A 
eulLrq   ijk   cqf¼cqZ¼s;Z%   ijrLrq   l%û†„û 

 
indriyäëi paräëy ähur / indriyebhyaù paraà manaù 

manasas tu parä buddhir / budddher yaù paratas tu saù 
 

ähuù—zij (de wijzen) zeggen dat; indriyäëi—de zintuigen; paräëi—hoger zijn dan doffe 
materie; manaù—de geest; param—is hoger; indriyebhyaù—dan de zintuigen; buddhiù—



intelligentie; tu parä—is voorwaar hoger; manasaù—dan de geest; tu—maar; (het is) saù—
hij (de ziel); yaù—die; parataù—nog hoger; (is) buddheù—dan intelligentie. 
 

Er wordt gezegd dat de zintuigen superieur zijn aan doffe materie, en dat de geest 
superieur is aan de zintuigen. De intelligentie is superieur aan de geest, en hij, de 
ätmä, is superieur aan zelfs de intelligentie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is onpraktisch om in de beginfases te proberen de geest en intelligentie te 
beteugelen; het is onmogelijk dit te doen. Maar om het proces uit te leggen, spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka beginnend met de woorden indriyani paräëé. Hij zegt, “De zintuigen 
zijn sterker dan een moedige krijger die de tien richtingen heeft overwonnen. Sterker nog, 
ze zijn superieur aan hem, want zelfs hij kan geen controle hebben over zijn zintuigen. De 
geest is krachtiger dan de zintuigen en superieur aan ze, want deze blijft zelfs tijdens het 
dromen actief, wanneer de zintuigen zijn verdwenen. Intelligentie welke begiftigd is met 
realisatie is nog krachtiger en is superieur aan de geest, omdat standvastige intelligentie 
zelfs tijdens diepe slaap actief blijft, wanneer de geest verdwenen is. Voorbij en boven dit, is 
de ätmä, die krachtiger is dan de intelligentie er superieur aan is, want ze blijft zelfs bestaan 
wanneer de intelligentie vernietigd is. Het is enkel deze glorieuze ziel die käma kan 
overwinnen. Deze jévätmä, die sterker is dan al het andere, kan beslist käma beteugelen, 
nadat hij de zintuigen, geest en intelligentie beteugeld heeft. Je hoeft dit niet te 
betwijfelen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de çruti’s wordt ook gezegd: 
 

indriyebhyaù parä hy arthä / arthebhyaç ca paraà manaù 
mananas tu parä buddhir / buddher ätmä mahan paraù 

Kaöha Upaniñad 1.3.10 
 

Voorwaar, het verstand is superieur aan de zintuigen, en de geest is hoger dan het 
verstand. Intelligentie is hoger dan de geest, en de grote, de ätmä (ziel) is de hoogste 
van allemaal. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Ik ben de gradatie beknopt aan je 

uit aan het leggen. Je ware identiteit is dat je een jéva bent. Je hebt een aangeboren functie 



van het leveren van liefdevolle dienst aan Mij, maar je bent per ongeluk gebonden geraakt 
aan inerte materie, waardoor je jezelf nu identificeert met de zintuigen, geest en 
intelligentie. Dit is begoocheling, en het ontstaat door onwetendheid. De zintuigen zijn 
superieur aan- en subtieler dan inerte voorwerpen. De geest is superieur aan- en subtieler 
dan de zintuigen. De intelligentie is superieur aan- en subtieler dan de geest, en de ätmä, 
welke de jéva is, is zelfs superieur aan de intelligentie.” 

 

ÇLOKA 43 

,oa cq¼s% ija cqn~/ok laLrH;kRekuekReukA 
tfg     'k=qa     egkckgks     dke:ia     nqjklne~û†…û 

 
evaà buddheù paraà buddhvä / saàstabhyätmänam ätmanä 

jahi çatruà mahä-bäho / käma-rüpaà duräsadam 
 

mahä-bäho—O sterk gearmde; evam—op deze manier; buddhvä—(de ziel) kennende (als 
zijnde); param—superieur; buddheù—aan intelligentie; saàstabhya—door hecht te 
vestigen; atmänam—via intelligentie; jahi—vernietig; duräsadam—deze moeilijk te 
bedwingen; çatrum—vijand; käma-rüpam—in de vorm van het verlangen om te genieten. 
 

O Mahä-bäho, op deze manier, wetende dat de jévätmä superieur is aan de 
intelligentie, beteugel de geest met de zuivere intelligentie die gerelateerd is aan het 
ware zelf, en vernietig deze onverzadigbare vijand in de vorm van käma, het verlangen 
om te genieten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän besluit dit hoofdstuk met deze çloka beginnende met evaà. “Wetend dat 
de jéva superieur is aan de intelligentie en verschillend van alle wereldse benamingen, en de 
ätmä standvastig makend met de ätmä zelf, vernietig deze käma welke zeer moeilijk te 
verslaan is.” 

De sädhana van niñkäma-karma-yoga en de waarde van jïäna, welke haar doel is, staan 
in dit hoofdstuk beschreven. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Derde Hoofdstuk 



van Çrémad Bhagavad-gétä, welke plezier schenkt aan de bhakta’s 
en aanvaard  wordt door alle heilige personen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa die zegt, “Op deze manier, met behulp van 

transcendentale kennis van de jévätmä, weet dat je apräkåta-tattva bent, superieur aan alle 
wereldse identificatie met de zintuigen, lichaam, geest en intelligentie, en ken jezelf ook als 
Mijn eeuwige dienaar. Word zo standvastig door de genade van Mijn cit-çakti, en vernietig 
deze geduchte käma door de geleidelijke stappen van devotionele beoefening te volgen.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Derde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
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Yoga door 

Transcendentale Kennis 

 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
bea      fooLors      ;ksxa      izksäokugeO;;e~A 
fooLoku~ euos izkg euqfj{okdos·czohr~ûƒû 

 
çré bhagavän uväca 

imaà vivasvate yogaà / proktavän aham avyayam 
vivasvän manave präha / manur ikñväkave ’bravét 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; aham—Ik; proktavän—onderwees; imam—deze; 
avyayam—onvergankelijke; yogaà—wetenschap van yoga; vivasvän—aan de zonnegod 
Vivasvän; (hij) präha—vertelde het; manave—aan Manu (de vader van de mensheid); 
manuù—Manu; abravét—sprak (het); ikñväkave—tot Ikñväku. 
 



Çré Bhagavän zei: Ik onderwees deze onvergankelijke wetenschap van yoga aan de 
zonnegod, Vivasvän, die het aan Manu onderrichtte. Manu onderwees het aan 
Ikñväku. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In het Vierde Hoofdstuk verklaart Çré Bhagavän de reden voor Zijn verschijning, de 
eeuwige aard van Zijn geboorte en bezigheden, de superioriteit van jïäna in de vorm van 
brahma-yajïa enzovoorts. Jïäna-yoga, welke het doel is van niñkäma-karma, wordt 
verheerlijkt in zowel deze çloka die begint met imam, als in het volgende hoofdstuk. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In elke manvantara verschijnt er een incarnatie van Manu, waarvan de eerste 

Sväyambhuva Manu is. In de huidige Vaivasvata-manvantara was het Manu’s vader, 
Vivasvän, die de eerste was om onderricht te ontvangen over jïäna-yoga. In deze çloka heeft 
Çré Bhagavän het concept van sämpradäyika-dhärä, de bonafide erfopvolging van spirituele 
meesters, ge¡ntroduceerd. Zonder sämpradayika-dhärä, ook wel bekend als ämnäya-
paramparä, kunnen noch de principes van jïäna-tattva, noch die van bhakti-tattva zich in 
hun zuivere vorm manifesteren in de materiΩle wereld. Alleen middels sämpradäyika-dhärä 
wordt de ernst, ouderdom en het belang van het onderwerp specifiek bewezen. Men ziet dat 
in India zelfs de gewone mensen vertrouwen hebben in de stokoude sämpradäyika-dhära, en 
er toegewijd aan zijn. Die guru-paramparä, welke volledige kennis van bhagavat-tattva 
verleent, wordt ämnäya of sampradäya genoemd. Mantra’s die niet worden ontvangen van 
een bonafide sampradäya zijn nutteloos. In Kali-yuga zijn er vier Vaiñëava sampradäya’s: 
Çré, Brahmä, Rudra en Sanaka ofwel Kumära sampradäya’s. Enkel vanuit Çré Kåñëa vloeit 
kennis over bhagavat-tattva deze materiΩle wereld binnen: dharmaà tu säkñäd bhägavat-
praëétam. “Echte dharma komt direct van Çré Bhagavän” (Çrémad-Bhägavatam 6.3.19). 

Zoals gezegd wordt in Bhagavad-gétä, onderwees Bhagavän Çré Kåñëa deze jïäna-yoga 
eerst aan Sürya-deva, Vivasvän, die het aan Manu onderrichtte, die op zijn beurt deze 
goddelijke instructies aan Ikñväku gaf. Zo is het systeem van guru-paramparä een zeer oude 
en betrouwbare traditie die veilig stelt dat divya-jïäna (goddelijke kennis) tot op de dag van 
vandaag behouden is gebleven. Telkens wanneer deze dhära breekt, zorgt Çré Bhagavän er 
voor dat divya-jïäna zich weer in de materiΩle wereld manifesteert. Mahä-bhägavata’s zoals 
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa en anderen in de guru-
paramparä van de Brahma-Mädhva Gauòéya sampradäya hebben divya-jïäna gerealiseerd en 
onderwijzen de gewone mensen middels hun gerealiseerde commentaren. Zelfs iemand die 



zeer gekwalificeerd is in materiΩle kennis kan nooit de ware strekking van Bhagavad-gétä 
begrijpen tenzij hij op juiste wijze is gevestigd in de paramparä. 

Het is van belang om zichzelf te behoeden voor zelfgemaakte commentators, anders zal 
realisatie van de ware betekenis van Bhagavad-gétä niet mogelijk zijn. Hoewel melk zuiver 
en voedend is, dient het als gif wanneer het is aangeraakt door de lippen van een slang. 
Evenzo zijn onderwerpen over Çré Hari uiterst zuiverend voor de materiΩle wereld, maar het 
wordt de oorzaak van iemands ondergang wanneer ze gereciteerd worden door niet-
toegewijden zoals impersonalisten, of degenen die het lichaam voor het zelf aanzien. In dit 
verband heeft Çré Caitanya Mahäprabhu ook gezegd: mäyävädé-bhäñya çunile haya sarva-
näça. “Als men het commentaar van de impersonalisten hoort, is alles geru¡neerd” (Çré 
Caitanya-caritämåta Madhya-lélä 6.169). 

 

ÇLOKA 2 

,oa     ijEijkizkIrfeea      jkt"kZ;ks      fonq%A 
l dkysusg egrk ;ksxks u"V% ijUriû„û 

 
evaà paramparä-präptam / imaà räjarñayo viduù 

sa käleneha mahatä / yogo nañöaù parantapa 
 

parantapa—O Arjuna; imam—deze wetenschap van yoga; präptam—werd ontvangen; 
paramparä—via geestelijke erfopvolging; (en) räjarñayaù—de vrome koningen; viduù—
begrepen het; evam—zo; mahatä—door de krachtige; kälena—invloed van tijd; saù—die; 
yogaù—wetenschap van iemands relatie met de Allerhoogste Heer; (is) nañöaù—verloren 
gegaan; iha—in deze wereld. 
 

O Arjuna, deze yoga werd zo ontvangen in paramparä, en de räjarñi’s (heilige 
koningen) begrepen het op die wijze, maar door een langdurige tijdspanne is het haast 
verloren gegaan voor deze wereld. 

 
ÇLOKA 3 

l ,ok;a e;k rs·| ;ksx% izksä% iqjkru%A 
Hkäks·fl es l[kk psfr jgL;a ásrnqÙkee~û…û 

 



sa eväyaà mayä te ’dya / yogaù proktaù purätanaù 
bhakto ‘si me sakhä ceti / rahasyaà hy etad uttamam 

 
adya—vandaag; hi—zeker; iti—zo; proktaù—gesproken; mayä—door Mij; te—tot jou; 
etad—deze; uttamam—meest; rahasyam—vertrouwelijke (kennis); saù eva ayam—van exact 
diezelfde; purätanaù—zeer oude; yogaù—wetenschap van verbinding met de Allerhoogste; 
asi—omdat jij bent; me—Mijn; bhaktaù—toegewijde; ca—en; sakhä—vriend. 
 

Vandaag leg Ik deze uiterst vertrouwelijke kennis van diezelfde zeer oude yoga aan 
je uit, omdat je zowel Mijn bhakta als Mijn vriend bent. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa zegt, “Ik vertel je dit vanwege twee stemmingen die inherent zijn aan onze 
relatie. Op de eerste plaats ben je Mijn bhakta, wat inhoudt dat je Mijn dienaar bent: en ten 
tweede ben je Mijn sakhä, Mijn vriend. Het is niet gepast om deze kennis te onthullen aan 
iemand die deze eigenschappen niet be zit. Dat is waarom het vertrouwelijk is.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Een sad-guru onderwijst alleen zeer vertrouwelijke principes, zoals jïäna-tattva en 

bhakti-tattva, aan een discipel die toegenegen, overgegeven en begiftigd is met een 
dienstbare houding. Degenen die verstoken zijn van deze eigenschappen zijn niet in staat 
zulke jïäna te handhaven of realiseren. Hier vertelt Bhagavän Çré Kåñëa Arjuna, “Jij bent 
Mijn toegenegen dienaar en dierbare vriend, daarom leg Ik dit mysterieuze geheim van 
karma-yoga aan je uit.” 

 

ÇLOKA 4 

vtZqu mokp 
vija Hkorks tUe ija tUe fooLor%A 
dFkesrf}tkuh;ka RoeknkS izksäokfufrû†û 

 
arjuna uväca 

aparaà bhavato janma / paraà janma vivasvataù 
katham etad vijänéyäà / tvam ädau proktavän iti 



 
arjuna uväca—Arjuna zei; bhavataù—Jouw; janma—geboorte; (is) aparam—recent; (daar 
waar) janma—de geboorte; vivasvataù—van Sürya, de zonnegod; param—stokoud; (is) 
katham—hoe?; vijänéyäm—kan ik begrijpen; iti—dat; tvam—Jij; etat—dit; ädau—in het 
begin; proktavän—sprak. 
 

Arjuna zei: Jouw geboorte is recent, daar waar Sürya in lang vervlogen tijden was 
geboren. Hoe dien ik te begrijpen dat Jij deze yoga tot hem Sprak in een voorgaand 
tijdperk? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Omdat hij van mening is dat Çré Kåñëa’s voorgaande verklaring onmogelijk is, 
ondervraagt Arjuna Hem. “Jij bent nog niet zo lang geleden geboren (aparam), en Sürya is 
lang geleden geboren (param), dus hoe kan ik Jouw bewering geloven dat Je deze yoga aan 
Sürya hebt onderricht in lang vervlogen tijden?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Arjuna is Bhagavän’s grote bhakta en eeuwige vriend (nitya-sakhä). Om deze reden 

wordt hij ook gezien als parikara van Çré Kåñëa, en dus kent hij bhagavat-tattva volledig. 
Onwetende mensen denken over het algemeen dat Bhagavän Väsudeva, de bestuurder van 
alle bestuurders, een doodgewoon menselijk wezen is. In plaats van dat ze aanvaarden dat 
Hij alwetend en eeuwig bestaand is, beschouwen ze Hem als een man van beperkte kennis 
die onderhevig is aan de dood. Ze denken ook dat de geboorte en bezigheden van Bhagavän 
tijdelijk zijn, niet wetende dat ze transcendentaal zijn. 

Er wordt ook gezegd in Bhagavad-gétä (10.12): 
 

paraà brahma paraà dhäma / pavitraà paramaà bhavän 
puruñaà çäçvataà divyam / ädi-devam ajaà vibhum 

 
Arjuna zei : U bent de Allerhoogste Godspersoon, het ultieme verblijf, de zuiverste en 
Absolute Waarheid. U bent eeuwig, transcendentaal, de Oorspronkelijke Persoon, de 
ongeborene en de grootste. 

 
In tegenstelling tot de betekenis van deze çloka, accepteren onwetende personen niet 

dat Çré Bhagavän de Allerhoogste Absolute Waarheid (paraà brahma) is, een spirituele 



gedaante (paraà dhäma) bezit en ultiem zuiver (paraà pavitra) is. Ze geloven ook niet dat 
Hij een eeuwig bestaande persoon (çäçvata-puruña) is, en de originele God (ädi-deva), die 
ongeboren (aja) en allesdoordringend (sarva-vyäpaka) is, begiftigd met transcendentale 
rijkdom (divya-aiçvarya). Hoewel Arjuna zeer geleerd is, doet hij ten gunste van de 
mensheid zijn navraag bij Bhagavän Çré Kåñëa alsof hij een onwetende is, zodat Bhagavän 
deze tattva’s met Zijn eigen lotusmond kan uitspreken. 

 

ÇLOKA 5 

JhHkxokuqokp 
cgwfu es O;rhrkfu tUekfu ro pktZquA 

rkU;ga osn lokZf.k u Roa osRFk ijUriû‡û 

 
çré bhagavän uväca 

bahüni me vyatétäni / janmäni tava cärjuna 
täny ahaà veda sarväëi / na tvaà vettha parantapa 

 
çré bhagavän—de Heer, volkomen in zes volheden; uväca—zei; arjuna parantapa—O 
Arjuna, kastijder van de vijand; tava—jij hebt; ca—en; me—Ik heb; vyatétäni—doorlopen; 
bahüni—vele; janmäni—geboortes; aham—Ik; veda—herinner; täni—ze; sarväëi—allemaal; 
tvam—jij; na vettha—herinnert niet. 
 

Çré Bhagavän zei: O Parantapa, gesel van de vijand, jij en Ik hebben vele geboortes 
meegemaakt. Ik herinner ze allemaal, terwijl jij dat niet doet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met bahüni, zegt Çré Bhagavän, “Ik heb deze wetenschap ook 
onderwezen in Mijn andere avatära’s.” Tava ca betekent, “Waar Ik ook maar ben 
neergedaald ben jij ook verschenen als Mijn metgezel, en Ik herinner Me al Mijn 
verschijningen omdat ik alwetend (sarva-jïa) en alvermogend (sarveçvara) ben. Ter 
vervulling van Mijn lélä heb Ik jouw kennis bedekt, dat is waarom jij je voorgaande 
geboortes niet kunt herinneren. Nu, met de abhémana (identiteit) van een zoon van Kunté, 
schenk je tapa (pijn) aan para (vijand), O Parantapa.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Hier stelt Çré Kåñëa Arjuna op de hoogte, “Zelfs voorafgaand aan deze huidige 
verschijning, ben Ik neergedaald in vele andere avatära’s, waarbij Ik vele verschillende 
namen, gedaantes en bezigheden heb gemanifesteerd. Ik herinner ze allemaal ten volle. Jij 
bent ook met Mij verschenen, maar omdat je onder de categorie jéva-tattva (een atomisch 
bewust deeltje) valt, kun je ze niet herinneren.” 

Ten tijde van Kåñëa’s naamgeving ceremonie, bevestigde Çré Gargäcärya ook dat Hij 
vele namen, gedaantes en bezigheden heeft. 

 
bahuni çänti nämäni / rüpäëi ca sutasya te 

guëa-karmäëi rüpäëi / täny ahaà veda no janäù 
Çrémad-Bhägavatam 10.8.15 
 

Volgens Zijn eigenschappen (guëa’s) en activiteiten (karma) heeft jullie zoon vele 
namen en gedaantes. Ik ben me ervan bewust, maar anderen zijn dat niet. 

 
Evenzo zei Bhagavän tegen Mucukunda: 
 

janma-karmäbhidhänäni çänti me ’ìga sahasraçaù 
Çrémad-Bhägavatam 10.51.36 
 

O Mijn beste Mucukunda, Mij naam, geboorten, activiteiten en andere eigenschappen 
zijn oneindig. 

 

ÇLOKA 6 

vtks·fi lékO;;kRek Hkwrkukeh'ojks·fi lu~A 
izÏ¥r   Lokef/k"Bk;   lEHkokE;kReek;;kûˆû 

 
ajo ‘pi sann avyayätmä / bhütänäm éçvaro ‘pi san 

prakåtià sväm adhiñöhäya / sambhavämy ätma-mäyayä 
 

api—hoewel; ajaù—ongeboren; san—zijnde; avyaya-ätmä—(en hebbende) een 
onvergankelijk lichaam; api—hoewel; éçvaraù—de Heer; bhütänäm—van (alle) wezens; 
san—zijnde; sambhavämi—manifesteer Ik Me ten volle; ätma-mäyayä—door Mijn 
yogamäyä; adhiñöhäya—gevestigd; (in) sväm—Mijn originele; prakåtim—aard. 



 
Hoewel Ik ongeboren, onvergankelijk en de bestuurder van alle levende wezens 

ben, verschijn Ik door Mijn yogamäyä vermogen in Mijn originele sac-cid-änanda-
svarüpa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän verklaart het principe achter Zijn geboorte (janma-tattva). “Hoewel Ik 
ongeboren ben verschijn ik in allerlei gedaanten zoals de deva’s, mensen en dieren.” Men 
kan vragen, “Wat is hier zo opzienbarend aan? In werkelijkheid is de jéva ook ongeboren, en 
wanneer zijn grofstoffelijke lichaam is vernietigd, aanvaardt hij ook een andere geboorte.” 
In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, avyayätmä. “Mijn lichaam is onvergankelijk, daar 
waar het lichaam van de jéva vergankelijk is. Bovendien is de ongeboren aard van de jéva 
van een ander type. Zijn geboorte vindt plaats omdat hij zich identificeert met het lichaam 
dat is ontstaan uit onwetendheid. Als Éçvara ben Ik niet verschillend van Mijn lichaam. 
Dientengevolge is Mijn eigenschap van tegelijkertijd geboren en ongeboren zijn volkomen 
natuurlijk. Zo’n aard, welke men onmogelijk ergens anders vindt, is verbazingwekkend en 
ligt buiten het bereik van logica en rede. Dus bestaat er geen mogelijkheid van het 
vergelijken van Mijn geboorte met die van een jéva, die geboorte neemt in hogere en lagere 
levensvormen als gevolg van zijn vroomheid en zonde.” Om dit verder te verduidelijken zegt 
Bhagavän Çré Kåñëa, “Hoewel Ik de Éçvara van de jéva’s ben, wat betekent dat Ik vrij ben van 
de invloed van karma, aanvaard Ik toch geboorte.” 

Men kan de volgende twijfel opwerpen: “De jéva neemt ook geboorte in allerlei 
levensvormen zoals de deva’s, mensen en dieren, vanwege de activiteiten van zijn 
fijnstoffelijk lichaam (liìga-çaréra) welke zijn gebondenheid veroorzaakt. U, Parameçvara, 
hebt geen fijnstoffelijk lichaam. U bent allesdoordringend en de bestuurder van alle 
principes, inclusie käla (tijd) en karma (actie). In de çruti’s wordt gezegd dat U verlangde 
om velen te worden, bahu syäm, ‘Ik kan velen worden’. Volgens deze verklaring van çruti 
bent U alles in het hele universum. U maakt echter specifiek duidelijk in de çruti’s: evaà 
bhuto ’py ahaà sambhavämi. ‘Hoewel Ik alles in het universum lijk te zijn, manifesteer Ik 
Mezelf toch persoonlijk’. Hieruit wordt begrepen dat U enkel geboorte neemt om Uw 
eeuwige gedaante, welke stellig verschillend is van het hele universum, te manifesteren.” 

Aangezien dit het geval is, kan men vragen, “Wat is de aard van deze lichamen van U?” 
in antwoord hierop, zegt Çré Bhagavän in het tweede deel van deze çloka: prakåtià sväm 
adhiñöhäya sambhämy ätma-mäyayä. Als men aanneemt dat het woord prakåti op de externe 
mäyä-çakti duidt, wordt de betekenis hier ‘Parameçvara, de heersende bestuurder van 
prakåti, die het universum wordt met behulp van Zijn çakti’. In het Sanskriet woordenboek 



wordt gezegd: saà-siddhi-prakåtis tv ime svarüpaï ca sva bhävaç ca. Svarüpa (natuurlijke 
gedaante) en svabhäva (intrinsieke aard) zijn synoniemen voor saàsiddhi of prakåti. Om 
deze reden duidt het woord prakåti vermeld in deze çloka op svarüpa. De aard van deze 
svarüpa is sac-cid-änanda. 

Çréla Çrédhara Svämépäda zegt, “Uw svarüpa bestaat niet uit mäyä-çakti, maar is sac-cid-
änanda. Daarom is Uw prakåti van nature çuddha-sattva, zuivere goedheid.” 

Volgens Rämänujäcärya betekent prakåti ‘svabhäva’. “Terwijl U gevestigd blijft in Uw 
svabhäva, dat wil zeggen, Uw volledige goddelijkheid handhavende, manifesteert U enkel 
door Uw onafhankelijke wil Uw eigen svarüpa.” Als we prakåti als svabhäva accepteren, dan 
maakt het gebruik van deze kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden, dat wil zeggen, sac-
cid-änanda ghana eka-rasa (uniform geconcentreerde eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid), 
onderscheid tussen Çré Bhagavän’s gedaante en mäyä. Sväm betekent diens eigen rüpa. Er 
wordt gezegd in de çruti: sa bhagavataù kasmin pratiñöhitaù sva-mahimni. “Çré Bhagavän is 
gevestigd in volledig bezit van al Zijn goddelijke glorie.” Volgens Çré Madhusüdana 
Sarasvaté blijft Bhagavän, wanneer Hij verschijnt, nog steeds gevestigd in Zijn svarüpa. Hij 
gedraagt zich als een belichaamd levend wezen, hoewel er geen verschil is tussen Zijn 
lichaam en Zijn eigenlijke zelf. 

Als iemand de vraag opwerpt, “Zijn Uw vorige en huidige gedaantes, daar U eeuwig 
bent, ook tegelijkertijd zichtbaar wanneer U onverwoestbare gedaantes aanneemt zoals 
Matsya en Kürma?”, zegt Bhagavän in antwoord hierop: ätma-mäyayä. “Deze daad wordt 
uitgevoerd door Mijn ätma-bhütä mäyä (innerlijk vermogen of yogamäyä). Mijn svarüpa 
wordt zowel verhuld als gemanifesteerd door yogamäyä, welke de functie is van cit-çakti. Ik 
verschijn enkel met behulp van deze yogamäyä, die Mijn huidige svarüpa manifesteert en 
Mijn voorgaande gedaantes heeft verhuld.” 

Çréla Çrédhara Svämé schrijft in zijn commentaar, “Ik verschijn alleen door Mijn ätma-
mäyä, het vermogen van volledige en onfeilbare kennis, kracht, bekwaamheid enzovoorts.” 

Çré Rämänujäcärya schrijft in zijn commentaar, “Çré Bhagavän verschijnt middels Zijn 
ätma-mäyä, ofwel via het vermogen van Zijn eigen kennis. Ätma-jïäna-mäyä vayünam 
jïänam. In deze context is het woord mäyä een synoniem voor jïäna. Dit wordt ook 
bevestigd door het Sanskriet woordenboek. Çré Bhagavän kent de vrome en zondige karma 
van de eeuwige jéva’s alleen met behulp van dit vermogen.” 

Volgens Madhusüdana Sarasvaté: “Het is simpelweg begoocheling om het concept van 
het lichaam en de belichaamde toe te passen op Mij, Bhagavän Väsudeva, want Ik ben 
transcendentaal aan al zulke dualiteit.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



In de Kürma Puräëa staat: deha-dehé-vibhägaç ca neçvare vidyate kvacit. “Met betrekking 
tot Çré Bhagavän is er geen onderscheid tussen het lichaam en de belichaamde.” 

Wat betreft de jéva echter, is het lichaam verschillend van de belichaamde ziel, wat 
betekent dat zijn grof- en fijnstoffelijke lichamen verschillend zijn van hem, de jévätmä. Dit 
wordt verder verduidelijkt in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya lélä 17.132): 

 
deha-dehér näma-nämir kåñëe nähi bheda 
jévera dharma näma-deha-svarüpe vibheda 

 
In Kåñëa bestaat er geen onderscheid tussen näma en nämé (de naam en de bezitter van 
de naam), of tussen deha en dehé (het lichaam en de belichaamde). De naam, dharma 
(karakter of aard) en het lichaam van de belichaamde jéva zijn echter verschillend van 
zijn svarüpa (spirituele gesteldheid). 

 
Bhagavän is aja, ongeboren. Door Zijn eigen wil aanvaardt Hij de beschutting van Zijn 

cit-çakti in de vorm van yogamäyä, en door Zijn eeuwige lichaam te manifesteren in deze 
materiΩle wereld, verricht Hij eenvoudige en ongedwongen bezigheden alsof Hij een 
doodgewone jongen is. Toch is Zijn lichaam, bestaande uit sac-cid-änanda, niet omhuld 
door een grof- of fijnstoffelijk lichaam. De atomische jéva aan de andere kant, neemt, 
doordat hij wordt overweldigd door de invloed van Bhagavän’s mäyä-çakti, een fijnstoffelijk 
en grofstoffelijk lichaam aan naar gelang zijn saàskära’s, indrukken die zijn gevormd door 
zijn voorgaande karma, en neemt op deze manier weer geboorte. 

Tot slot heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura opgemerkt dat Kåñëa hier aan Arjuna uitlegt, 
“Hoewel jij en Ik keer op keer in deze wereld verschijnen, is er een specifiek verschil tussen 
jouw nederdaling en de Mijne. Ik ben Éçvara, de bestuurder van alle jéva’s; Ik ben aja, zonder 
geboorte, en Mijn gedaante is onveranderlijk. Ik verschijn door toedoen van Mijn cit-çakti, 
daar waar de jéva’s geboorte nemen in deze wereld door de invloed van Mijn mäyä-çakti, 
welke ze de herinnering aan hun vorige levens ontneemt. Jéva’s moeten een fijnstoffelijk 
lichaam aanvaarden als gevolg van hun voorgaande karma, en als gevolg van het 
beschutting nemen van dat fijnstoffelijk lichaam moeten ze herhaaldelijk geboorte nemen. 
Mijn verschijning echter, in de vorm van deva, dier enzovoorts geschiedt alleen door Mijn 
eigen wil. In tegenstelling tot de jéva’s, is Mijn zuiver bewuste lichaam niet omhuld door een 
fijnstoffelijk en grofstoffelijk lichaam. In dit wereldse vlak manifesteer Ik datzelfde eeuwige 
lichaam dat van nature in Vaikuëöha bestaat.”” 

“Iemand kan vragen, ‘Hoe is het mogelijk voor cit-tattva, de transcendentale 
persoonlijkheid, om zich samen met Zijn rijk te manifesteren in deze materiΩle wereld?’ 



Hoor nu Mijn antwoord. Mijn yogamäyä-çakti is onvoorstelbaar, en kan derhalve niet 
begrepen worden. Geen hoeveelheid aan redenering, hoe slim ook, stelt iemand in staat om 
de daden die verricht worden door yogamäyä te begrijpen en te meten. Je moet door 
natuurlijk verworven kennis begrijpen dat Ik, Bhagavän, met Mijn onvoorstelbare 
vermogen, niet gebonden ben aan enige regels die het wereldse vlak besturen. Louter door 
Mijn wil manifesteren kunnen alle wezens van Vaikuëöha moeiteloos hun ultiem zuivere 
gedaantes manifesteren in deze materiΩle wereld. Met andere woorden, Ik kan de volledige 
fenomenale manifestatie in cit-svarüpa veranderen. Mijn sac-cid-änanda vigraha, welke alle 
materiΩle wetten te boven gaat, is voorwaar volledig zuiver, zelfs wanneer het zich 
manifesteert in de materiΩle wereld. Welke twijfel kan hier over bestaan? Die mäyä die de 
jéva bestuurt is ook Mijn prakåti, energie, maar begrijp dat wanneer Ik de uitdrukking ‘Mijn 
prakåti’ bezig, het alleen naar de cit-çakti verwijst. Hoewel Mijn vermogen geen gelijke kent, 
is het cit-çakti in Mijn aanwezigheid. Voor de jéva’s die gebonden zijn door karma is het 
echter mäyä-çakti, begiftigd met de respectieve invloeden ervan, en allerlei soorten 
verheven, mystieke krachten, welke hen dwingt om rond te gaan in de kringloop van 
geboorte en dood.” 

 

ÇLOKA 7 

;nk ;nk fg /keZL; XykfuHkZofr HkkjrA 
vH;qRFkkue/keZL; rnkRekua l`tkE;ge~û‰û 

 
yadä yadä hi dharmasya / glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya / tadätmänaà såjämy aham 
 

bhärata—afstammeling van Bhärata; hi—zonder twijfel; yadä yadä—wanneer ook; 
bhavati—er is; gläniù—een afname; dharmasya—van dharma; (en) abhyutthänam—een 
toename; adharmasya—van adharma; tadä—dan; såjämi—manifesteer; aham—Ik; 
ätmänam—Mezelf. 
 

O Bhärata! Telkens wanneer er een afname van dharma en een toename van 
adharma plaatsvindt, manifesteer Ik Mijn eeuwige perfecte gedaante in deze alledaagse 
wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Wanneer verschijnt Çré Bhagavän? Om deze vraag te beantwoorden, spreekt Bhagavän 
deze çloka die begint met het woord yadä. “Omdat Ik de aftakeling van dharma en de 
toename van adharma niet kan verdragen, verschijn Ik met het doel om de situatie te 
veranderen of om te draaien.” 

Volgens Çré Madhusudhana Sarasvaté betekent ätmänaà såjämy ‘Ik schep het lichaam’. 
“Met behulp van yogamäyä vertoon Ik Mijn nitya-siddha-deha, Mijn eeuwige perfecte 
lichaam alsof het geschapen werd door de materiΩle natuur.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bij elke geboorte neemt een jéva die gebonden is door het resultaat van zijn karma een 

nieuw lichaam dat is gemaakt van inerte materie. Maar, door Zijn eigen wil en met 
tussenkomst van Zijn mäyä-çakti, misleidt Çré Bhagavän de asura’s op zo’n manier dat ze 
denken dat Zijn lichaam een voorwerp van de materiΩle schepping is. Çré Çukadeva 
Gosvämé heeft dit bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (9.24.56): 

 
yadä yadä hi dharmasya kñayo våddhiç ca päpmanaù 

tadä tu bhagavän éça ätmänaà såjate hariù 
 

Wanneer er ook maar een afname van dharma is en een toename aan zonde, 
manifesteert Bhagavän Çré Hari Zichzelf in deze wereld. 

 
Verschillende äcärya’s hebben het woord dharma dat in deze çloka wordt gebezigd op 

verschillende manieren uitgelegd. Çré Rämänujäcärya heeft erkend dat het woord dharma 
aanbidding van Bhagavän betekent. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft dharma uitgelegd als 
çuddha-bhakti-yoga, gekenmerkt door het verrichten van arcana (aanbidding) van 
Bhagavän, dhyäna (meditatie) en andere van zulke gebruiken alsmede varëäçrama-dharma 
zoals voorgeschreven in de Veda’s. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft Kåñëa als volgt geciteerd: “De enige reden voor Mijn 
verschijning is dat Ik het verlang te doen; Ik daal neer uit Mijn eigen vrije wil. Telkens 
wanneer er een afname is in dharma en een overwicht van adharma, verschijn Ik uit eigen 
beweging. Mijn wetten, welke de activiteiten van deze materiΩle wereld beheren, zijn 
onoverwinnelijk. Echter, wanneer na verloop van tijd deze regels ineffectief worden door 
een of andere ondefinieerbare en onbeschrijfelijke reden, wordt adharma gezaghebbend. 
Behalve Mij kan niemand een einde maken aan deze wanorde. Ik verschijn dan op dit 
wereldse vlak met behulp van cit-çakti en verdrijf de afname van dharma. 



“Het is niet waar dat Ik alleen in het land van Bhärata, India, verschijn. Naar gelang de 
noodzaak verschijn Ik, door Mijn wil, onder de deva’s, dieren, vogels en andere soorten. 
Denk daarom niet dat Ik niet onder de mleccha’s, antyaja en andere verstotenen verschijn. 
Al die beklagenswaardige mensen aanvaarden ook een bepaald niveau van dharma als hun 
sva-dharma (natuurlijke religie). Wanneer hun religie afneemt, verschijn Ik ook onder hen 
als een çaktyäveça-avatära en bescherm Ik hun religie. In India voeren mensen regelmatig 
hun sva-dharma uit in de vorm van varëäçrama-dharma. Hierom doe Ik extra moeite om dit 
systeem van dharma onder hen in te stellen, en om deze reden ziet men alle bekoorlijke 
avatära’s, zoals de yuga-avatära’s en de aàça-avatära’s (gedeeltelijke avatära’s) zich alleen in 
India manifesteren. Op plaatsen waar geen varëäçrama-dharma is, kunnen mensen niet 
goed niñkäma-karma-yoga beoefenen, noch zijn doeleinden, jïäna-yoga, en zijn hoogste 
resultaat, bhakti-yoga. Toch kan elk vleugje bhakti dat zich onder de verschoppelingen 
(antyaja) manifesteert, toegeschreven worden aan het plotselinge devotionele geloof 
opgewekt door de genade van Mijn bhakta.” 

 

ÇLOKA 8 

ifj=k.kk; lk/kwuka fouk'kk; p n"Ïrke~A 
/keZlaLFkkiukFkkZ;     lEHkokfe     ;qxs      ;qxsûŠû 

 
pariträëäya sädhünäà / vinäçäya ca duñkåtäm 

dharma-saàsthäpanärthäya / sambhavämi yuge yuge 
 

pariträëäya—ter bescherming; sädhünäm—van goede mensen; vinäçäya—ter vernietiging; 
duñkåtäm—van kwaadwilligen; ca—en; arthäya—met het doel; dharma-saàsthäpana—om 
dharma in te stellen; sambhavämi—verschijn Ik; yuge yuge—in elk tijdperk. 
 

Om Mijn zuiver bhakta’s te beschermen, de zondaars te vernietigen en dharma 
opnieuw in te stellen, verschijn Ik in elk tijdperk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, er kan een vraag in je hart opkomen betreffende de noodzaak van Mijn 
verschijning wanneer de räjarñi’s, brahmarñi’s en Mijn bhakta’s in staat zijn om de afname 
van dharma en toename van adharma recht te zetten. Luister naar Mijn antwoord. Hoewel 
het waar is dat zij dit werk kunnen doen, verschijn Ik om daden te verrichten die voor 



anderen onmogelijk zijn. Om dit uit te leggen, heb Ik deze çloka die begint met pariträëäya 
gesproken. Pariträëäya (het beschermen van de sädhu’s) verwijst naar het beschermen van 
de acute gretige harten van Mijn ekäntika-bhakta’s die lijden aan een intens verlangen om 
Mijn darçana te verkrijgen. Alleen om dat lijden te verwijderen manifesteer Ik Mezelf. 
Duñkåtäm betekent dat Ik verschijn om Rävaëa, Kaàsa, Keçi en de andere asura’s te 
vernietigen die Mijn bhakta’s pijn doen, en die door niemand anders gedood kunnen 
worden. Dharma-saàsthäpanärthäya betekent dat Ik kom om op perfecte wijze parama-
dharma (de eeuwige dharma) in te stellen, welke is begiftigd met kenmerken zoals bhajana, 
dhyäna, paricaryä (dienst) aan Mij en saìkértana. Voor anderen is het niet mogelijk om dit 
te doen. Yuge yuge betekent dat Ik in elke yuga of kalpa (dag van Brahmä) verschijn. 
Hoewel ik de ongelovigen straf, dient men Mij niet van partijdigheid te verdenken. Door 
deze ontaarde personen met Mijn eigen handen te doden, behoed Ik ze ervoor dat ze naar de 
hel gaan als gevolg van hun zondige daden, en verlos Ik ze van het materiΩle bestaan. Je zou 
deze bestraffing als Mijn genade moeten beschouwen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän stelt varëäçrama-dharma in door çakti over te brengen in de harten van 

Zijn vooraanstaande vrome bhakta’s uit de Koninklijke en brähmaëika klasse. Echter, 
Bhagavän Zelf daalt voor drie redenen af: om de kwelling te sussen van de bhakta’s die 
lijden in gescheidenheid van Hem, om asura’s zoals Kaàsa te doden die fel gekant zijn tegen 
de sädhu’s en niet door anderen gedood kunnen worden, en om de boodschap van çuddha-
bhakti te verspreiden. 

Terwijl hij een definitie geeft van het woord avatära, schrijft Çréla Jéva Gosvämépäda: 
avatäraç ca präkåta-vaibhave ‘vataraëam iti. “De nederdaling van Çré Bhagavän binnen deze 
materiΩle schepping wordt avatära genoemd.” 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft met andere woorden een licht geworpen op 
hetzelfde punt: aprapaïcat prapaïce ‘vataraëaà khalv avatäraù. “Het nederdalen van 
Bhagavän vanuit Zijn ongemanifesteerde eeuwige verblijf tot binnen het wereldse vlak 
wordt avatära genoemd.” 

Çré Kåñëa is avatäré, de bron van oneindige avatära’s. Daarom wordt Hij Svayaà 
Bhagavän genoemd. Zijn avatära’s bestaan uit zes soorten: (1) puruña-avatära, (2) guëa-
avatära, (3) lélä-avatära, (4) manvantara-avatära, (5) yuga-avatära en (6) çaktyäveça-avatära. 

Er zijn vier yuga’s: Satya, Tretä, Dväpara en Kali. In Çrémad-Bhägavatam (11.5.20) staat 
vermeldt dat Kåñëa in elk tijdperk verschijnt. 

 
kåtaà tretä dväparaà ca kalir ity eñu keçavaù 



nänä-varëäbhidhäkäro nänaiva vidhinejyate 
 

Een dag van Brahmä’s levensduur wordt een kalpa genoemd. Er zijn veertien 
manvantara’s in een kalpa. Er zijn duizend catur-yuga’s (volledige cyclussen van de vier 
tijdperken) in een dag van Brahmä. Volgens de berekeningen van menselijke zonnejaren 
staat ππn dag van Brahmä gelijk aan 4.320.000.000 jaren. Driehonderd en zestig van zulke 
dagen vormen een jaar van Brahmä, en Brahmä leeft voor honderd van zulke jaren. 

Hoewel Bhagavän de ontaarde asura’s doodt, blijft Hij afzijdig van hun gebreken. Met 
andere woorden, Hij is vrij van de tekortkoming van het partijdig zijn; dat Hij ze doodt is 
slechts een vertoning van Zijn genade voor ze. In zijn commentaar op de çloka: ajasya 
janmotpatha-näçanäya (Çrémad-Bhägavatam 3.1.44), schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté 
Öhäkura, “Hoewel Bhagavän aja (ongeboren) is, daalt Hij neer om de asura’s die het pad 
van waarheid beletten te vernietigen en verlossen.” 

Çréla Çrédhara Svämé heeft ook op eenzelfde wijze geannoteerd: 
 

lälane täòane mätur näkäruëya yathärbhake 
tadvad eva maheçasya niyantur guëa-doñayoù 

 
Net zoals een genegen moeder niet voor hardvochtig wordt aangezien als ze haar kind 
straft tijdens het opvoeden en het zorgen voor hem, is Parameçvara ook niet gemeen 
wanneer Hij de jéva’s onder tucht brengt teneinde hun goede eigenschappen naar 
boven te brengen en hun slechte eigenschappen te verminderen. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft Çré Kåñëa als volgt geciteerd: “Ik stel varëäçrama-

dharma in door de Koninklijke en brähmaëika heiligen die Mij toegewijd zijn te bezielen 
met Mijn çakti. Echter, om Mijn zuivere bhakta’s tegen niet-toegewijden te beschermen, is 
het nodig voor Mij om te verschijnen. Zo verschijnend als de yuga-avatära’s, bescherm Ik de 
sädhu’s. Door de verdorven asura’s te verdrijven, herstel Ik de afname in dharma, en door de 
takken van bhakti, zoals çravaëa en kértana, te prediken, stel Ik de eeuwige dharma van de 
jéva’s in. 

“Ik daal neer in elke yuga. Uit deze verklaring dient men op te maken dat Ik ook in 
Kali-yuga neerdaal. Mijn avatära in Kali-yuga, Çré Caitanya Mahäprabhu, zal die meest 
zeldzaam verkregen prema, de eeuwige dharma, instellen door het proces van näma-
saìkértana. Deze avatära heeft geen ander doel, en als grootste van alle avatära’s zal Ik 
verborgen blijven voor de gewone man. Mijn zuivere bhakta’s zullen zich van nature 
aangetrokken voelen tot Mij, en jij, Arjuna, zal dit realiseren wanneer je samen met Mij 



verschijnt in dat tijdperk. Het meest geweldige aspect van deze verborgen avatära die de 
mensen van Kali-yuga verlost, is dat Ik de verdorven natuur van de ontaarde mensen 
hervorm door ze te zegenen met goddelijke liefde door het chanten van näma-saìkértana, in 
plaats van ze te vernietigen op de manier van Mijn voorgaande avatära’s.” 

 

ÇLOKA 9 

tUe deZ p es fnO;esoa ;ks osfÙk rÙor%A 
R;DRok nsga iqutZUe uSfr ekesfr lks·tZquû‹û 

 
janma karma ca me divyam / evaà yo vetti tattvataù 
tyaktvä dehaà punar janma / naiti mäm eti so ’rjuna 

 
arjuna—O Arjuna; me—Mijn; janma—geboorte; ca—en; karma—daden; (zijn) divyam—
transcendentaal; (iemand) yaù—die; (dit) evam—zo; tattvataù—in waarheid; vetti—beseft; 
na eti—aanvaardt niet; punaù—opnieuw; janma—(her)geboorte; (na) tyaktvä—op te 
hebben gegeven; deham—het lichaam; saù—hij; eti—komt; mäm—tot Mij. 
 

O Arjuna! Mijn geboorte en activiteiten zijn transcendentaal. Iemand die dit in 
waarheid beseft, neemt geen andere geboorte na het huidige lichaam op te hebben 
gegeven. Hij bereikt Mij voorzeker. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Men zal alleen perfect worden wanneer men de essentie van de bovenzinnelijke aard 
van Mijn geboorte (janma) en activiteiten (karma) heeft begrepen, welke begiftigd zijn met 
de kenmerken beschreven in de vorige çloka’s.” Deze çloka, beginnend met het woord 
janma, wordt gesproken om dit uit te leggen. Çrépada Rämänujäcärya en Çrépada 
Madhusüdana Sarasvaté verklaren dat het woord divya ‘apräkåta’ ofwel transcendentaal 
betekent, en Çréla Çrédhar Svämé heeft het vertaald als alaukika, niet van deze materiΩle 
wereld. De materiΩle wereld wordt geschapen door prakåti (materiΩle natuur), dus bedoelt 
Çréla Çrédhara Svämé met het woord alaulika ook apräkåta. Derhalve, omdat de geboorte en 
activiteiten van Çré Bhagavän apräkåta zijn en de geaardheden te boven gaan, zijn ze nitya 
(eeuwig). 

In de Bhagavat-sandarbha verwijst Çréla Jéva Gosvämé naar dit huidige onderwerp in zijn 
verklaring van de çloka: na vidyate yasya ca janma karma vä (Çrémad-Bhägavatam 8.3.8). Hij 



legt uit dat, hoewel dit onderwerp niet middels logica begrepen kan worden, het op grond 
van de Veda’s en småti aanvaard moet worden als zijnde buiten beredenering. 

In dit opzicht wordt er ook gezegd in de Puruña-bhodiné çruti van Pipaläda-çäkhä: 
 

eko deva nitya-lélänurakto / bhakta-hådy antar-ätmä 
 

Zich eeuwig bezighoudend met Zijn spel en vermaak, treed de ene Heer in zijn gedaante 
van Antaryämé binnen in de harten van Zijn bhakta’s. 

 
Wat de eeuwigheid van Çré Bhagavän’s geboorte en activiteiten (janma en karma) 

betreft, zijn er gedetailleerde beschrijvingen gegeven in Çrémad-Bhägavatam. 
“Na het horen van Mijn verklaringen zoals: yo vetti tattvataù (Gétä 4.9), ajo ’pi sann 

avyayätmä (Gétä 4.6) en janma karma ca me divyam (Gétä 4.9), hoeft iemand die de eeuwige 
natuur van Mijn geboorte en activiteiten met the¡stische intelligentie begrijpt—dat wil 
zeggen, wie niet afhankelijk is van empirisme om het te accepteren—geen geboorte meer te 
nemen in deze materiΩle wereld.” 

“Degenen die in waarheid begrijpen dat het woord tat in de verklaring van Gétä (17.23) 
(oà tat sad iti nirdeço brahmaëas trividhaù småtaù) brahma betekent, hoeven niet opnieuw 
geboorte te nemen nadat ze het huidige lichaam hebben opgegeven. Integendeel, het staat 
vast dat ze Mij bereiken.” Hier geeft Bhagavän een superieure betekenis aan de uitdrukking 
“het lichaam opgeven”. “Zo iemand neemt niet opnieuw geboorte nadat hij het lichaam 
opgeeft. Integendeel, hij bereikt Mij zelfs zonder het lichaam op te geven.” 

Çrépad Rämänujäcärya schrijft, Kåñëa parafraserend, “Alle zonden die iemand 
belemmeren op het pad om Mijn volledige beschutting te verkrijgen worden volledig 
vernietigd door ware kennis van Mijn transcendentale geboorte en activiteiten. Alleen die 
dierbare toegewijden die beschutting hebben genomen van Mij, bereiken Mij zelfs in dit 
leven.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Degenen die, door de genade van guru en de Vaiñëava’s, realiseren dat Çré Bhagavän 

een bovenzinnelijke geboorte aanvaardt en transcendentale daden verricht via het medium 
van Zijn acintya-çakti, verkrijgt in dit leven nog eeuwige dienst aan Hem door de genade 
van Zijn hlädiné-çakti. Daar staat tegenover dat degenen die de geboorte en bezigheden van 
Çré Kåñëa als werelds beschouwen, overmand worden door onwetendheid en ronddolen in 
de kringloop van geboorte en dood, gekweld door de drie soorten ellende. 



Heer Brahmä heeft ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (2.7.29): tat karma divyam iva, 
“De bezigheden van Çré Bhagavän zijn voorzeker bovenmenselijk.” Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura heeft dit punt verduidelijkt in zijn Bhägavatam commentaar op deze 
çloka. “In werkelijkheid zijn alle activiteiten van Çré Kåñëa transcendentaal.” Bovendien 
wordt er verklaard: 

 
na vidyate yasya ca janma karma vä 

na näma-rüpe guëa-doña eva vä 
tathäpi lokäpyaya-sambhaväya yaù 
sva-mäyayä täny anukälam åcchati 

Çrémad-Bhägavatam (8.3.8) 
 

Voor de Heer bestaat er geen janma, karma, näma, rüpa, guëa, doña (tekortkoming) etc. 
Toch aanvaardt Hij altijd deze eigenschappen via Zijn vermogen van de schepping en 
vernietiging van de materiΩle wereld. 

 
De uitleg van de bovenstaande çloka door Çréla Jéva Gosvämé is gewichtig en kan 

worden nageslagen in zijn Bhagavat-sandarbha en Krama-sandarbha. 
De çruti’s hebben Bhagavän beschreven als niñphala (niet werkzaam), niñkriya (passief), 

niraïjana (foutloos), niräkära (vormloos), açabdam (onbeschrijflijk), avvaya 
(onvergankelijk) enzovoort. Dit komt slechts doordat Hij de materiΩle eigenschappen te 
boven gaat. Zo wordt Hij in specifieke çruti’s zoals Chändogya Upaniñad (3.14.4) sarva-
karmäù genoemd, de verrichter van alle activiteiten, sarva-kämaù, de bezitter van alle 
verlangens, sarva-gandhaù, de bezitter van alle geuren, sarva-rasaù, de bezitter van alle 
gemoederen enzovoorts. Dit wordt bekrachtigd in Çrémad-Bhägavatam 6.4.33: 

 
yo ’nugrahärthaà bhajatäà päda-mülam 

anäma-rüpo bhagavän anantaù 
nämäni rüpäëi ca janma-karmabhir 
bheje sa mahyaà paramaù prasédatu 

 
Om genade te schenken aan degenen die Zijn lotusvoeten aanbidden, aanvaardt 
Bhagavän—hoewel Hij vrij is van materiΩle namen, gedaantes en andere attributen—
allerlei bovenzinnelijke gedaantes en namen middels Zijn verschillende avatära’s en 
activiteiten. Moge die oneindige Bhagavän, wiens volheid onvoorstelbaar is, tevreden 
zijn met mij. 



 
Degenen die bhakta’s zijn bereiken Bhagavän zelfs terwijl ze in dit lichaam verblijven. 

Kåñëa zegt: yänti mäm eva nirguëäù. “Degenen die vrij zijn van de geaardheden, bereiken 
Mij” (Çrémad-Bhägavatam 11.25.22). In zijn commentaar op deze çloka schrijft Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura dat het woord laya (ontbinding) hier niet vermeld wordt. 
Dit verheldert Kåñëa’s punt: “Op het moment dat ze nirguëa worden, bereiken Mijn 
bhakta’s Mij zelfs in hun huidige lichamen.” 

 

ÇLOKA 10 

ohrjkxHk;Øks/kk eUe;k ekeqikfJrk%A 
cgoks Kkurilk iwrk eÚkoekxrk%ûƒŒû 

 
véta-räga-bhaya-krodhä / man-mayä mäm upäçritäù 

bahavo jïäna-tapasä / pütä mad-bhävam ägatäù 
 

véta—bevrijd zijnde; räga—van gehechtheid; bhaya—angst; krodhäù—en woede; mat-
mayäù—verzonken in Mij (zijnde); (en) upäçritäù—overgegeven; mäm—aan Mij; 
bahavaù—vele personen; (in het bezit van) jïäna-tapasä—eigenschappen in de vorm van 
kennis; (werden) pütäù—gezuiverd; (en) ägatäù—kwamen; (in het bezit van) mad-
bhävam—liefde voor Mij. 
 

Bevrijd van gehechtheid, angst en woede, met hun concentratie verankerd in Mij, 
volledig overgegeven zijnde en gezuiverd door ascese in de vorm van kennis, hebben 
vele personen prema-bhakti voor Mij verkregen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “O Arjuna, niet alleen degenen die volledige kennis hebben van 
Mijn geboorte en activiteiten, en nu aanwezig zijn tijdens Mijn huidige avatära, bereiken 
Mij, maar zelfs in vervlogen tijden bereikten degenen die begiftigd waren met deze 
transcendentale kennis van Mijn geboorte en activiteiten van Mijn voorgaande avatära’s 
Mij ook.” Om dit uit te leggen wordt de huidige çloka, die begint met het woord véta-räga, 
gesproken. Jïäna-tapasä betekent gezuiverd door ascese in de vorm van kennis. Volgens de 
mening van Çré Rämänujäcärya zegt Kåñëa, “Deze kennis is realisatie van de absolute kennis 
van Mijn geboorte en bezigheden. Mensen bereiken Mij wanneer ze gezuiverd zijn door 



Mijn geboorte en daden in termen van de eigenschappen die eerder zijn beschreven.” Met 
andere woorden, “Terwijl ze met volharding proberen de eeuwige natuur van Mijn geboorte 
en activiteiten te realiseren, verkrijgen ze Mijn prema-bhakti. Ze worden echter eerst 
gezuiverd door het vuur van transcendentale kennis en het ondergaan van het verdragen 
van verkeerde opvattingen, misleide logica en drogredenen.” 

Çré Rämänujäcärya citeert in zijn commentaar de çruti verklaring: tasya dhéräù 
parijänanti yonim. “Iemand die dhéra (intelligent) is, kent de aard van Çré Bhagavän’s 
geboorte volkomen.” 

Véta räga verwijst naar degenen die gehechtheid aan personen die zich inlaten met 
wereldse praat en het bepleiten van valse opvattingen hebben opgegeven. “Mijn bhakta’s 
worden niet kwaad op ze noch vrezen ze hen. Als men vraagt waarom, is het antwoord dat 
ze diep verzonken zijn in het overwegen en mediteren op Mijn geboorte en bezigheden, en 
het horen en reciteren van ze.” Mad-bhävam betekent ‘prema voor Mij’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “Er zijn drie redenen waarom dwaze 

mensen niet geneigd zijn om over de bovenzinnelijke en uiterst zuivere aard van Mijn 
geboorte, bezigheden en gedaante na te denken. Dit zijn: (1) gehechtheid aan wereldse 
voorwerpen, (2) angst en (3) woede. Degenen wier intelligentie hecht gebonden is door 
alledaagse gedachten zijn zo diep verzonken in- en gehecht aan materialisme, dat ze het 
bestaan van een eeuwig wezen dat bekendstaat als cit-tattva niet accepteren of zelfs maar 
overwegen. Volgens zulke personen is svabhäva (de natuur zelf) de Absolute Waarheid. 
Sommigen van hen beweren dat inerte materie de eeuwige oorzaak en bron is van cit-tattva. 
De jaòa-vädé’s (empiristen), de svabhäva-vädé’s (natuur theoretici), en de caitanya-héna-
vidhi-vädé’s, die een systeem van ethiek propageren dat gebaseerd is op de opvatting dat het 
Absolute onbewust is, hebben geen verstand van bewustzijn. Deze drie klassen van filosofen 
worden allemaal gedreven door een gehechtheid aan materialisme en stellen dat inerte 
materie alles is (jaòa-vädé’s), dat de natuur een wet op zich is (svabhäva-vädé’s) en dat men 
het principe van bewustzijn kan ontkennen (caitanya-héna-vidhi-vädé’s). Ze raken geleidelijk 
aan verstoken van enige bovenzinnelijke gehechtheid aan de Allerhoogste Absolute 
Realiteit. 

“Hoewel sommige denkers cit-tattva (spirituele principes) wel als eeuwig aanvaarden, 
hebben ze, omdat ze de principes van transcendentale kennis afwijzen en eeuwig 
beschutting nemen van wereldse logica en beredenering, eigenlijk geen realisatie van cit-
tattva. Welke kenmerken en activiteiten ze ook maar zien in inerte materie bestempelen ze 
als asat (onwerkelijk) en geven ze zeer zorgvuldig op. Dus, in de naam van het identificeren 



van datgene wat onbesmet is met inerte materie, verbeelden ze zich een Absolute Realiteit 
(brahma) welke de definitie te buiten gaat. Echter, dat is niets meer dan een indirecte 
manifestatie van Mijn mäyä; het is niet Mijn eeuwige gedaante. Later geven ze het 
mediteren op Mijn svarüpa en het aanbidden van Mijn beeldgedaante op, uit angst dat ze 
door deze meditatie en manier van denken onder de invloed van materiΩle opvattingen 
zullen komen. Vanwege deze angst raken ze de kans om de svarüpa van de Absolute 
Waarheid (parama-tattva) te realiseren kwijt, en zijn ze verstoken van Mijn prema. Er zijn 
anderen die, doordat ze niet in staat zijn om enige substantie buiten de materie waar te 
nemen, bezeten raken door woede. Gedreven door zulke woede beweren ze dat de Absolute 
Realiteit slechts nirväëa is, een leegte, het niets en de volledige vernietiging van alle 
bestaan. De doctrine van de Boeddhisten en Ja¡nisten is verschenen uit dit principe van 
nirväëa. 

“Vele wijze mannen worden echter wel vrij van gehechtheid, angst en woede en zien 
niets dan Mijzelf overal. Oprecht overgegeven aan Mij, zijn ze gezuiverd door het vuur van 
transcendentale kennis, en door de boetedoening van het tolereren van het brandende gif 
van valse beredenering. Zo hebben zij zuivere, sublieme liefde voor Mij verkregen.” 

 

ÇLOKA 11 

;s ;Fkk eka izi|Urs rkaLrFkSo HktkE;ge~A 
ee   oRekZuqoRkZUrs   euq";k%   ikFkZ   loZ'k%ûƒƒû 

 
ye yathä mäà prapadyante / täàs tathaiva bhajämy aham 

mama vartmänuvarttante / manuñyäù pärtha sarvaçaù 
 

pärtha—O zoon van Påthä; yathä—zoals; ye—ze; (zich) prapadyante—overgeven; (aan) 
mäm—Mij; tathä—zo; eva—voorzeker; aham bhajämi—heb Ik lief en wissel Ik uit; (met) 
tan—ze; manuñyäù—mensen; anuvarttante—volgen; mama vartma—Mijn pad; sarvaçaù—
in alle opzichten. 
 

O Pärtha! Naar gelang iedereen zich aan Mij overgeeft en Mijn bhajana verricht, 
reciproceer Ik dienovereenkomstig. Iedereen volgt Mijn pad in alle opzichten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Men kan de volgende vraag stellen: “Alleen Uw ekäntika-bhakta’s weten dat Uw 
geboorte en bezigheden eeuwig zijn. Anderen, die neigen naar jïäna en andere processen, 
nemen beschutting van U om hun specifieke proces te perfectioneren, maar ze aanvaarden 
niet de eeuwigheid van Uw geboorte en activiteiten. Wat zal er met ze gebeuren?” In 
antwoord hierop spreekt Çré Kåñëa deze çloka die begint met de woorden ye yathä. “Degenen 
die beschutting nemen van Mij verrichten bhajana, en Ik beantwoord dit door ze het 
resultaat van die bhajana te verlenen. Ik ben de Allerhoogste meester, en Mijn geboorte en 
activiteiten (spel en vermaak) zijn eeuwig. Voor degenen die dit begrijpen, die ook Mijn 
bhajana verrichten met het specifieke doel om Mij plezier te schenken, maak Ik als Éçvara, 
onafhankelijk zijnde in Mijn doen en laten, hun geboorte en activiteiten ook eeuwig. Ik 
maak ze Mijn parikara’s (metgezellen) en na verloop van tijd wordt Ik samen met hun 
gemanifesteerd en ongemanifesteerd in deze materiΩle wereld. Op deze manier schenk ik op 
elk moment Mijn genade aan ze door ze prema als resultaat van hun bhajana (sevä) te geven. 
Er zijn anderen, zoals de jïäné’s, die beschutting van Me nemen, en denken dat Mijn 
geboorte en activiteiten tijdelijk zijn en dat Mijn beeldgedaante een voortbrengsel is van de 
externe energie. Op zijn beurt werp Ik hen herhaaldelijk in de kringloop van geboorte en 
activiteiten die onderhevig zijn aan vernietiging. Daar, in de valstrik van mäyä, geef Ik ze 
ellende in de vorm van geboorte en dood. Echter, die jïäné’s die Mijn geboorte en 
activiteiten als eeuwig beschouwen, en Mijn beeldgedaante als sac-cid-änanda, nemen 
beschutting van Mij om hun kennis te perfectioneren. Voor zulke mumukñu’s, die mukti 
verlangen via de ontbinding van hun grof- en fijnstoffelijke lichamen, vernietig Ik hun 
verwikkeling in de kringloop van geboorte en dood, welke is ontstaan uit onwetendheid, en 
schenk ze brahmänanda (de gelukzaligheid van verlossing) als het resultaat van hun 
bhajana. Dus nemen niet alleen Mijn bhakta’s beschutting van Mij, maar volgen jïäné’s, 
karmé’s, yogé’s, tyägé’s, aanbidders van de devatä’s en anderen ook Mijn pad. Aangezien Ik 
sarva-svarüpa ben, de gedaante van almacht, zijn alle paden, inclusief die van jïäna en 
karma Mijn paden.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
 

täàs tän kämän harir dadyäd yän yän kämayate janaù 
ärädhito yathaivaiña tathä puàsäà phalodayaù 

Çrémad-Bhägavatam (4.13.34) 
 

Uit deze çloka wordt begrepen dat naar gelang de bedoeling waarmee mensen Bhagavän 
Çré Hari aanbidden of Zijn beschutting nemen, Hij ze in overeenstemming met hun 



verlangens beloont. De çuddha-bhakta’s aanbidden Hem teneinde eeuwige dienst tot Zijn 
sac-cid-änanda beeldgedaante te verkrijgen. Door zulke prema-bhakta’s Zijn nitya-parikara’s 
te maken, vervult Çré Bhagavän hun verlangen om Zijn liefdevolle dienst te verkrijgen 
(prema-mayé sevä). In overeenstemming met het verlangen van de nirviçeña-vädé jïäné’s, 
verleent Bhagavän ze mukti in de vorm van nirväëa in het kleurloze nirviçeña-brahma, wat 
de ongevarieerde manifestatie van Zijn persoonlijkheid is. Bhagavän verschijnt aan 
sakäma-karmé’s als de schenker van de resultaten van hun karma. Hij verschijnt aan de 
yogé’s als Éçvara, en geeft ze vibhüti (mystieke krachten) of kaivalya (verlossing). Echter, van 
alle verschillende behaalde resultaten is het verkrijgen van de dienst aan Vrajendra-
nandana Çré Kåñëa in Goloka Vraja het toppunt. 

Het dient duidelijk begrepen te worden uit de huidige çloka van Bhagavad-gétä dat de 
resultaten van verschillende soorten bhajana afhankelijk zijn van de verlangens van de 
beoefenaars. De resultaten van verschillende soorten aanbidding zijn niet hetzelfde. 
Sommigen verklaren dat de woorden manusyah pärtha sarvasah betekenen dat iedereen het 
pad van dienst aan Bhagavän volgt, en dat wat voor handelingen ze ook maar verrichten, ze 
allemaal hetzelfde resultaat zullen bereiken. Deze opvatting is volkomen onjuist. Het idee 
dat de zondaars, de jïäné’s, de bhakta’s en de prema-bhakta’s uiteindelijk precies dezelfde 
bestemming bereiken is weerlegd in çästra’s zoals Bhagavad-gétä en Çrémad-Bhägavatam. Dit 
wordt later verklaard in de Gétä (9.25): 

 
yänti deva-vratä devän / pitån yänti pitå-vratäù 

bhütäni yänti bhütejyä / yänti mad-yäjino ’pi mäm 
 

Degenen die de deva’s aanbidden gaan naar de planeten van de deva’s, degenen die de 
voorvaders aanbidden gaan naar hun planeet, degenen die de geesten aanbidden gaan 
naar de planeten van de geesten en degenen die Mij aanbidden bereiken Mij. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als volgt, “Wanneer mensen Mijn 

beschutting aanvaarden door Mij te aanbidden, beloon Ik hen naar gelang het soort 
bedoeling of geloof dat ze hebben in verhouding tot Mij. Iedereen kan zeker Mij bereiken, 
want Ik ben het ultieme doeleinde van alle paden.  Degenen die çuddha-bhakta’s zijn 
verkrijgen paramänanda (transcendentale gelukzaligheid) door eeuwig vertrouwelijke 
dienst te leveren aan Mijn sac-cid-änanda deity in het Allerhoogste Verblijf. De aanbidders 
van Mijn kenmerkloze aspect (nirviçeña-vädé’s) beloon Ik met nirväëa-mukti, volledige 
opgang in het nirviçeña-brahma, door middel van zelfvernietiging. Aangezien zij de 



eeuwigheid van Mijn sac-cid-änanda deity niet aanvaarden, verliezen ze als gevolg daarvan 
hun eeuwige, gelukzalige svarüpa. 

“Naar gelang hun mate van overtuiging, werp Ik sommigen van hen in de kringloop van 
geboorte en dood. Ik verschijn als çünya (leegte) aan de çünya-vädé’s, en laat hun bestaan 
opgaan in de leegte. Ik bedek de ätmä, het bewustzijn (äcchädita-cetana), van de empiristen 
alsmede die van de natuurthe¡sten die zichzelf als zijnde voortgebracht door de natuur 
beschouwen, door hun bewustzijn bijna inert te maken. Voor hen ben Ik alleen bereikbaar 
in de vorm van inerte natuur. Ik verschijn als Éçvara aan de yogé’s, en beloon ze met vibhüti’s 
(mystieke krachten) of kaivalya (onpersoonlijke verlossing). Op deze manier ben Ik, als 
sarva-svarüpa, de intrinsieke gedaante van alles, het doel van verrichtingen voor alle 
soorten geloof. Van al deze geloven dient alleen het verkrijgen van Mijn transcendentale 
dienst als allerhoogste te worden beschouwd. Alle menselijke wezens volgen ππn van Mijn 
verschillende paden.” 

 

ÇLOKA 12 

dkÀUr% deZ.kka fl¥¼ ;tUr bg nsork%A 
f{kiza fg ekuq"ks yksds flf¼HkZofr deZtkûƒ„û 

 
käìkñantaù karmaëäà siddhià / yajanta iha devatäù 

kñipraà hi mänuñe loke / siddhir bhavati karmajä 
 

käìkñantaù—zij die verlangen; siddhim—perfectie; karmaëäm—in vruchtdragende 
handelingen; iha—in deze wereld; yajante—aanbidden; devatäù—de deva’s; hi—zeker; loke 
mänuñe—in deze wereld van mensen; karmajä—vruchtdragend werk; bhavati—wordt; 
kñipram—spoedig; siddhiù—lonend. 
 

Degenen die verlangen naar de vruchten van hun activiteiten in deze wereld 
aanbidden de devatä’s. Aldus worden de resultaten van hun vruchtdragende werk 
spoedig bereikt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Onder alle personen met wie Ik wederzijdse uitwisselingen heb, geven degenen die 
naar materieel succes verlangen het pad op van Mijn bhakti, wat niet verschillend is van 
Mij, en volgen het pad van karma, wat snel zijn vruchten afwerpt.” Om dit punt te 



verklaren spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord käìkñantaù. Het woord 
karma-jä betekent ‘ontstaan uit karma’ en verwijst naar perfecties zoals het bereiken van 
Svarga. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Karma bestaat uit drie soorten: nitya, regelmatig; naimittika, incidenteel en kämya, met 

baatzuchtig verlangen. Handelingen die worden voorgeschreven in de Veda’s, zoals sandhya, 
het opzeggen van gebeden op de drie overgangen van de dag, zijn nitya-karma, dagelijkse 
religieuze plichten. Handelingen zoals pitå-çräddha, het brengen van offerande aan de 
voorvaderen, staan bekend als naimittika-karma of incidentele plichten en handelingen die 
verricht worden met een verlangen naar de resultaten ervan worden kämya-karma of 
sakäma genoemd. Kämya-karma is superieur aan zowel akarma, zich onthouden van 
voorgeschreven plichten, als vikarma, verboden, zondige handelingen. 

 
kämais tais tair håta-jïänäù / prapadyante ’nya-devatäù 

Gétä (7.20) 
 

Mensen die naar de vruchten van hun handelingen verlangen geven de aanbidding van 
Bhagavän Çré Väsudeva op en aanbidden de verschillende devatä’s. 

  
labhate ca tataù kämän / mayaiva vihitän hi tän 

Gétä (7.22) 
 

Door de regelingen van Bhagavän ontvangen ze hun verlangde resultaten van die 
devatä’s. 

 
Degenen die door de associatie van çuddha-bhakta’s de onbeduidendheid van karma en 

haar vruchten beseffen, nemen het pad van nirguëa-bhakti aan. Ze worden zeer spoedig 
succesvol en bereiken bhagavat-sevä. Volgens çästra (Çrémad-Bhägavatam 11.14.21) komt dit 
doordat Çré Bhagavän alleen bereikt wordt door bhakti: bhaktyäham ekayä grähyaù. Çrémad-
Bhägavatam (11.14.20) zegt ook: na sädhayati mäà yogo. “Bhagavän wordt niet bereikt door 
processen zoals yoga of tapasyä.” 

 

ÇLOKA 13 



pkrqoZ.;±   e;k   l`"Va   xq.kdeZfoHkkx'k%A 
rL; dRkkZjefi eka fo¼îdRkkZjeO;;e~ûƒ…û 

 
cätur-varëyam mayä såñöaà / guëa-karma-vibhägaçaù 
tasya karttäram api mäà / viddhy akarttäram avyayam 

 
cätur-varëyam—het systeem van de vier sociale klassen; såñöam—werd tot stand gebracht; 
mayä—door Mij; vibhägaçaù—volgens afdelingen; guëa—van eigenschappen; (en) karma—
werk; api—hoewel; (Ik) karttäram—de schepper; (ben) tasya 
van dit (systeem); viddhi—dien je te kennen; mäà—Mij; avyayam—(als zijnde) de 
onveranderlijke; akarttäram—niet-doener. 
 

Het viervoudige systeem van varëa’s (brähmaëa, kñatriya, vaiçya en çüdra) werd 
door Mij in het leven geroepen naar gelang de verdeling van eigenschap (guëa) en 
werk (karma). Hoewel Ik de schepper ben van dit systeem, dien je te weten dat Ik 
onveranderlijk ben en de niet-doener (akarttä), en dat Ik niet de directe aanspoorder 
ben. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Iemand kan vragen, “De paden van bhakti en jïäna leveren mukti op als resultaat, maar 
het pad van karma levert gebondenheid op. U, Parameçvara, heeft al deze paden 
ge¡ntroduceerd, dus hoe kan het dat dit vooringenomen kenmerk in U aanwezig is?” In 
antwoord zegt Çré Bhagavän, “Nee, nee, zo is het niet.” Om dit te rechtvaardigen heeft Hij 
deze çloka gesproken die begint met het woord cätur-varëyam, wat duidt op de vier varëa’s. 

De eigenschappen van de vier varëa’s zijn als volgt: brähmaëa’s bezitten een overwicht 
aan sattva-guëa, en hun bezigheid (karma) is het beteugelen van de geest en de zintuigen. 
Kñatriya’s worden overheerst door sattva-guëa gemengd met rajas, en het is hun karma om 
ridderlijk te zijn en zich in te laten met oorlogsvoering. Vaiçya’s worden overheerst door 
rajo-guëa gemengd met tamas, en hun karma bestaat uit landbouw en het beschermen van 
koeien, enzovoorts. Çüdra’s worden overheerst door tamo-guëa, en hun karma bestaat uit 
het leveren van dienstbare service. 

“Ik heb de vier varëa’s, guëa-karma-vibhägaçaù, in het leven geroepen naar gelang van 
verdelingen gebaseerd op guëa (eigenschappen) en karma (werk) wat gesteund wordt door 
karma-märga (het pad van resultaatgericht werk). Hoewel Ik de doener en de schepper van 



dit systeem ben, dien je te weten dat Ik niet de doener of de schepper ben, daar Ik niet 
direct betrokken ben bij dit systeem. De materiΩle natuur (prakåti) is Mijn vermogen, maar 
ik ben transcendentaal aan de geaardheden der materiΩle natuur. Vandaar dat, hoewel Ik de 
schepper ben, Ik ook niet de schepper ben, omdat Ik los sta van het valse ego van het zijn 
van de doener. Het is Mijn prakåti welke als materiΩle oorzaak het directe instrument is dat 
handelt over het instellen van dit systeem. Ik ben daarom onveranderlijk. Met andere 
woorden, Ik blijf onveranderd, ongebonden en niet betrokken bij de invoering van het 
varëa systeem.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän alleen is de schepper en directe initiator (karttä) van het hele universum. 

Volgens deze siddhänta is Hij alleen de schepper (karttä) van varëa en het viervoudige 
systeem van varëa-dharma. Door Zijn wezenlijke aard is de jéva nitya-kåñëa-dasa. Bhagavän 
heeft hem een schat van onschatbare waarde geschonken in de vorm van vrije wil. 
Wanneer de jéva zijn vrije wil misbruikt door te besluiten om Kåñëa niet te dienen, omhult 
Bhagavän’s mäyä onmiddellijk zijn svarüpa met grof- en fijnstoffelijke lichamen, en werpt 
hem in de kringloop van saàsära. Om zulke jéva’s te verlossen, schept Çré Bhagavän, daar 
Hij oorzaakloos genadevol is, het pad van karma-märga (varëäçrama-dharma) door toedoen 
van Zijn mäyä-çakti. Tegelijkertijd is Hij eeuwig bezig te genieten met Zijn cit-çakti, en blijft 
zo avyaya (onveranderlijk) en akarttä (de niet-doener). 

Voor verdere details over de vier varëa’s zou men Bhagavad-gétä (18.41-44) en Çrémad-
Bhägavatam (7.11.21-24), (11.17.16-19) moeten lezen. 

 

ÇLOKA 14 

u eka dekZf.k fyEifUr u es deZQys Li`gkA 
bfr    eka    ;ks·fHktkukfr     deZfHkuZ    l    c/;rsûƒ†û 

 
na mäà karmäëi limpanti / na me karma-phale spåhä 

iti mäm yo ‘bhijänäti / karmabhir na sa badhyate 
 

karmäëi—handelingen; na limpanti—binden niet; mäà—Mij; me—voor Mij; (bestaat er) 
na—geen; spåhä—hunkering; karma-phale—naar de resultaten van het handelen; saù—hij; 
yaù—wie; mäm—Mij; abhijänäti—grondig begrijpt; iti—op deze manier; na bhadhyate—is 
niet gebonden; karmabhiù—aan handelingen. 



 
Karma kan Mij nooit binden, want Ik verlang niet naar de vruchten ervan. 

Degenen die zich bewust zijn van deze waarheid over Mij zijn ook nooit gebonden 
door hun activiteiten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Zelfs als de argumenten uit de vorige çloka’s geaccepteerd worden, kan Arjuna nog 
steeds tegen Bhagavän zeggen, “Maar nu bent U verschenen in een kñatriya dynastie en elke 
dag voert U de handelingen van een kñatriya uit, dus hoe kan ik U als akarttä, de ‘niet-
doener’, aanvaarden?” In antwoord op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint 
met na mäm. “Deze karma bindt Mij niet zoals het de jéva’s bindt. Hoewel de jéva de 
vruchten van zijn karma verlangt, in de vorm van het verblijven in Svarga enzovoorts, heb 
Ik zo’n verlangen niet. Als Parameçvara ben Ik volkomen in Mijn eigen gelukzaligheid; maar 
simpelweg om een voorbeeld te stellen, verricht Ik arbeid. Degenen die Mij niet als zodanig 
kennen raken gebonden door karma.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän is pürëa-tattva (de volkomen Absolute Realiteit) samengesteld uit sat, cit 

en änanda. De jéva is een atomisch bewuste realiteit (aëu-cit). Bhagavän is vervuld van zes 
soorten volheden, maar de jéva die gekant is tegen de sevä van Bhagavän is verstoken van 
volheid. Bhagavän is de meester van mäyä, terwijl de jéva onderworpen is aan mäyä’s gezag. 
Dit zijn de verschillen tussen de twee. De jéva kan nooit, onder geen voorwaarde, brahma of 
Bhagavän worden. Echter, wanneer de jéva bhagavad-bhakti verricht, in de wetenschap dat 
Çré Bhagavän almachtig, onafhankelijk, onvergankelijk en verlangenloos is, raakt hij verlost 
van de gebondenheid aan karma, en verkrijgt hij dienst aan Bhagavän in zijn svarüpa. Dit is 
de eeuwige positie (nitya-dharma) van de jéva. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Het pad van karma dat is ontstaan 
door adåñöa (het voorgaande misbruik van de vrije wil door de jéva) be¡nvloedt Mij niet. 
Noch verlang Ik ernaar om van de onbeduidende vruchten karma te genieten omdat Ik, 
Bhagavän, vervuld ben van zes volheden. Degenen die Mijn absolute vrije natuur in 
gedachten houden door Mijn avyaya-tattva (onvergankelijke aard) te begrijpen en door na 
te denken over het pad van karma (varëäçrama systeem), zijn, net als Ik, nooit gebonden 
door karma. Door çuddha-bhakti te verrichten bereiken ze Mij.” 

 

ÇLOKA 15 



,oa    KkRok    Ïra    deZ    iwoSZjfi    eqeq{kqfHk%A 
dq# deSZo rLekr~ Roa iwoSZ% iwoZrja Ïre~ûƒ‡û 

 
evaà jïätvä kåtaà karma / pürvair api mumukñubhiù 

kuru karmaiva tasmät tvaà / pürvaiù pürvataraà kåtam 
 

evam—dus; jïätvä—wetende; (dat) api—zelfs; pürvaiù—de ouden; mumukñubhiù—die 
verlossing verlangden; karma—werk; kåtam—verrichtten; eva—zeker; tasmät—daarom; 
tvam—jij; kuru—moet uitvoeren; karma—de handelingen; pürvataram—voorheen kåtam—
uitgevoerd; pürvaiù—door die ouden. 
 

Zelfs de mumukñu’s (degenen die verlossing zoeken) in oude tijden, die Mijn 
tattva op deze manier begrepen, verrichtten hun voorgeschreven plichten enkel om de 
standaard te bepalen voor de gewone mensen. Daarom dien jij ook je karma te 
verrichten, in navolging van het voorbeeld van deze voorgaande autoriteiten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Voorgaande autoriteiten zoals Janaka, die Mij op deze manier kennen, hebben ook 
karma verricht om een ideaal te stellen voor de mensheid.” 

 

ÇLOKA 16 

¥d    deZ   fdedeZsfr   do;ks·I;=   eksfgrk%A 
rÙks deZ izo{;kfe ;TKkRok eks{;ls·'kqHkkr~ûƒ̂ û 

 
kià karma kim akarmeti / kavayo ‘py atra mohitäù 

tat te karma pravakñyämi / yaj jïätvä mokñyase ‘çubhät 
 

api—zelfs; kavayaù—de wijzen; mohitäù—zijn verward; atra—over dit punt; iti—dat wil 
zeggen; kim—wat?; (is) karma—activiteit; iti—wat?; (is) akarma—inactiviteit; 
pravakñyämi—Ik zal uitleggen; tat—die; karma—actie; te—aan jou; yat—welke; jïätvä—
begrepen hebbend; mokñyase—je zult verlost worden; açubhät—van onzaligheid. 
 



Zelfs mannen met onderscheidingsvermogen raken verward in hun pogingen om 
vast te stellen wat karma is en wat akarma is. Ik zal daarom karma-tattva aan je 
uitleggen. Die kennende zul je verlost worden van de gebondenheid aan karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Zelfs de wijzen zouden geen karma moeten verrichten door simpelweg de voorgaande 
äcärya’s te imiteren. Integendeel, ze dienen alleen te handelen wanneer ze de specifieke 
aard van karma (activiteit) begrepen hebben. Om deze reden wordt het lastige onderwerp 
van karma-tattva uitgelegd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s commentaar betekent het woord 

gatänugatika-nyäya ‘werken door de handelingen van anderen te imiteren zonder te 
trachten het onderwerp betreffende het doel van de handeling grondig te begrijpen’. 

 

ÇLOKA 17 

deZ.kks áfi cks¼O;a cks¼O;a p fodeZ.k%A 
vdeZ.k'p    cks¼O;a   xguk   deZ.kks   xfr%ûƒ‰û 

 
karmaëo hy api boddhavyaà / boddhavyaï ca vikarmaëaù 

akarmaëaç ca boddhavyaà / gahanä karmaëo gatiù 
 

hi—voorzeker; (het principe) karmanaù—van actie; boddhavyam—dient begrepen te 
worden; api—ook; (het principe) vikarmaëaù—van verboden activiteiten; boddhavyam—
dient begrepen te worden; ca—en; (het principe) akarmaëaù—van inactiviteit; 
boddhavyam—dient begrepen te worden; ca—en; gatih—het principe; karmaëaù—van 
actie; (is) gahanä—diepgaand. 
 

Karma, vikarma en akarma dienen beslist begrepen te worden, want het principe 
van karma is moeilijk te doorgronden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Vikarma, verboden activiteit, leidt naar een miserabele bestemming. Dit is het principe. 
Akarma betekent ‘het niet verrichten van diens voorgeschreven handelingen (karma)’. 
Waarom is het gunstig voor sannyäsé ’s om zich te onthouden van karma? Met andere 
woorden, hoe zullen zij het hoogste goed bereiken zonder te handelen? De tattva van karma 
is uitermate diepgaand en moeilijk te bevatten. Het woord karma duidt op alle drie de 
aspecten: karma, akarma en vikarma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het is lastig om de tattva van karma te begrijpen. Alleen de karma die voorgeschreven 

staat in çästra is de oorzaak van mokña. Vikarma, verboden activiteiten die in strijd zijn met 
voorgeschreven karma, leiden de jéva’s naar een ellendige bestemming. Het niet uitvoeren 
van de karma die wordt voorgeschreven in çästra wordt akarma (inactiviteit) genoemd. Er 
zijn drie niveaus van akarma: 
 

1. De onwetenden verrichten de karma die voorgeschreven staat in de Veda’s niet, 
vanwege luiheid. 

2. Degenen die weten dat het resultaat van karma vergankelijk en ellendig is, gaan een 
wrok koesteren. Walgend van karma, handelen ze voor mokña. 

3. Na het horen van hari-kathä, geven sommige personen hun voorgeschreven karma 
op en beginnen bhakti te cultiveren. 

 
tävat karmäëi kurvéta / na nirvidyeta yävatä 

mat-kathä-çravaëädau vä / çraddhä yävan na jäyate 
 

in deze huidige çloka van de Gétä, duidt het woord karmaëo in de zin gahanä karmaëo 
gatiù op alle drie de aspecten: karma, akarma en vikarma. 

 

ÇLOKA 18 

deZ.;deZ     ;%    i';sndeZf.k    p     deZ     ;%A 
l cqf¼eku~ euq";s"kq l ;qä% ÏRLudeZÏr~ûƒŠû 

 
karmaëy akarma yaù paçyed / akarmaëi ca karma yaù 
sa buddhimän manuñyeñu / sa yuktaù kåtsna-karma-kåt 

 



saù—die; buddhimän—intelligente persoon; manuñyeñu—onder de mensheid; yaù—wie; 
paçyet—kan zien; akarma—inactiviteit; karmaëy—binnen activiteit; ca—en; yaù—die 
(ziet); karma—activiteit; akarmaëi—in inactiviteit; (is) yuktaù—bovenzinnelijk gevestigd; 
(hoewel) kåt—de verrichter; kåtsna-karma—van alle activiteiten. 
 

Iemand die actie in non-actie ziet en non-actie in actie, is waarlijk wijs onder de 
mensen en transcendentaal gevestigd, ook al verricht hij allerlei handelingen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Van de drie soorten karma, wordt de tattva van karma en akarma uitgelegd in deze 
çloka, die begint met het woord karmäëi. Persoonlijkheden zoals Janaka Mahäräja, die 
zuiver van hart waren, namen geen sannyäsa hoewel ze begiftigd waren met jïäna. In plaats 
daarvan verrichtten ze akarma door niñkäma-karma-yoga te volgen. Degenen die kunnen 
zien dat zulke handelingen geen karma zijn, zijn zelf niet gebonden door karma. Een karma-
sannyäsé wiens hart onzuiver is, gespeend is van tattva-jïäna, en slechts een intellectuele 
kennis van çästra bezit, kan enkel verheven toespraken geven. Maar degenen die karma in 
de akarma van zulke sannyäsé’s zien, en beseffen dat gebondenheid aan karma slechts naar 
een ellendige bestemming leidt, zijn werkelijk wijs. 

De hier bovengenoemde zuiverhartige persoon verricht alle soorten karma, maar 
aanvaardt geen karma-sannyäsa. Aan de andere kant zijn er zogenaamde karma-sannyäsé’s 
die zichzelf als kenners beschouwen, maar in werkelijkheid trots en praatziek zijn. Zij 
zoeken geen hogere associatie en volgen geen instructies op, en zij loven alleen zichzelf. 
Zulke onzuiverhartige personen lijden hevig. 

Çré Bhagavän heeft ook gezegd: 
 

yas tv asaàyata-ñaò-vargaù / pracaëòendriya-särathiù 
jïäna-vairägya-rahitas / tri-daëòam upajévati 

surän ätmänam ätma-sthaà / nihnute mäà ca dharma-hä 
avipakva-kañäyo ’smäd / amuñmäc ca vihéyate 

Çrémad-Bhägavatam (11.18.40-41) 
 

Soms loopt iemand die verstoken is van jïäna en vairägya te koop met het aanvaarden 
van tridanda, het symbool van sannyäsa, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit 
wordt veroordeeld als zijn intelligentie, welke de zintuigen hoort te besturen, in plaats 
daarvan bestuurd wordt door de hevig sterke zintuigen en door de zes onoverwinnelijke 



vijanden (lust, woede, hebzucht, begoocheling, trots en afgunst). Zo iemand is de doder 
van zijn eigen ziel. Volledig verzonken in eindeloze materiΩle verlangens, verloochent 
hij de aanbiddenswaardige deva’s, zijn eigen zelf en zelfs Mij, wie Me binnenin zijn hart 
bevindt. Aldus is hij geru¡neerd in zowel deze wereld als de volgende. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Alle karma verricht door een niñkäma-karma-yogé is akarma (inactiviteit) in de vorm 

van karma-sannyäsa. Het verzaken van de vruchten van daden (karma-tyaga) 
vertegenwoordigt zijn uitvoering van niñkäma-karma. Hoewel niñkäma-karma-yogé’s allerlei 
handelingen verrichten, worden ze niet beschouwd als karmé’s (baatzuchtige arbeiders). 
Voor hen zijn karma en akarma hetzelfde. Aan de andere kant ondergaan zogenaamde 
jïäné’s, die hun voorgeschreven plichten kunstmatig hebben opgegeven (karma-sannyäsa), 
maar wier gedrag slecht is (duräcäré) vanwege hun onzuivere harten, die trots zijn en 
zichzelf loven, ellendige gevolgen. 

 

ÇLOKA 19 

;L; loZs lekjEHkk% dkelÁYio£trk%A 
KkukfXunX/kdekZ.ka rekgq% if.Mra cq/kk%ûƒ‹û 

 
yasya sarve samärambhäù / käma-saìkalpa-varjitäù 

jïänägni-dagdha-karmäëaà / tam ähuù paëòitaà budhäù 
 

(hij) yasya—wiens; sarve—elke; samärambhäù—inspanning; varjitäù—verstoken; (is) 
käma-saìkalpa—van zelfzuchtig verlangen; (zijn) karmäëam—handelingen; dagdha—
worden opgebrand; jïäna-agni—door het vuur van kennis; budhäù—de wijzen; ähuù—
noemen; tam—hem; paëòitam—een geleerde. 
 

Hij wiens elke handeling vrij is van verlangen naar genot, na alle baatzuchtige 
verlangens te hebben opgebrand in het vuur van zuivere kennis, wordt een paëòita 
genoemd door de wijzen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het onderwerp van karma wordt nu in detail uitgelegd in vijf çloka’s (Gétä 4.19-24), 
waarvan de eerste begint met het woord yasya. Käma-saìkalpa-varjitäù betekent ‘verstoken 



van het verlangen naar de vruchten van het handelen’, en samärambhäù verwijst naar alle 
daden die op juiste wijze teweeg zijn gebracht. Jïänägni-dagdha-karmäëam duidt op 
degenen in wie de reacties op voorgaande karma of vikarma, allemaal zijn opgebrand door 
het vuur van jïäna. Het lot van degenen die vikarma verrichten, zoals beschreven in Gétä 
(4.17), dient op deze manier begrepen te worden. Net zoals het voor een wijs persoon, die in 
de vorige çloka werd beschreven, het goed is om zijn karma als akarma te zien, is het 
eveneens goed om zijn vikarma als akarma te zien. Dit is in saìgati (harmonie) met de 
vorige çloka en zal in latere çloka’s worden uitgelegd (Gétä 4.36-37). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Degenen die voorgeschreven plichten uitvoeren, en tegelijkertijd verlost raken van 

baatzuchtige verlangens, branden alle resultaten van hun voorgeschreven karma  op, 
alsmede hun vikarma in jïänägni, het vuur van transcendentale kennis, welke voortvloeit 
uit hun verrichting van niñkäma-karma-yoga. Zulke mahatma’s worden jïänägni-dagdha-
karmä genoemd, zij die al hun karma hebben opgebrand in het vuur van transcendentale 
kennis. 

 

ÇLOKA 20 

R;DRok deZQyklÂa fuR;r`Irks fujkJ;%A 
deZ.;fHkizo`Ùkks·fi uSo fdf´pRdjksfr l%û„Œû 

 
tyaktvä karma-phaläsaìgaà / nitya-tåpto niräçrayaù 

karmaëy abhipravåtto ‘pi / naiva kiïcit karoti saù 
 

tyaktvä—opgegeven hebbend; asaìgam—gehechtheid; karma-phala—aan de vruchten van 
handelingen; nitya-tåptaù—is hij altijd gelukzalig; niräçrayaù—en zonder afhankelijkheid; 
eva—zeker; saù na karoti—hij doet niet; kiïcit—iets; api—hoewel; abhipravåttaù—bezig; 
karmaëi—met werk. 
 

Iemand die gehechtheid aan de vruchten van karma heeft opgegeven, die altijd 
gelukzalig is van binnen en niet afhankelijk is van iemand voor zijn levensonderhoud, 
handelt niet, ondanks het feit dat hij bezig is met alle soorten karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Nitya-tåptaù betekent dat zo iemand innerlijk gelukzalig tevreden blijft. Niräçrayaù 
betekent ‘niet afhankelijk zijn van iemand voor zijn levensonderhoud (yoga-kñema)’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het woord yoga wat geciteerd wordt in de Särärtha-varñiëé betekent ‘het verkrijgen of 

aanschaffen wat men ontbeert’. Het woord kñema betekent ‘beschermen wat men bezit’. 
 

ÇLOKA 21 

fujk'kh;ZrfpÙkkRek        R;äloZifjxzg%A 

'kkjhja dsoya deZ dqoZékkIuksfr fdfYc"ke~û„ƒû 

 
niräçér yata-cittätmä / tyakta-sarva-parigrahaù 

çäréraà kevalaà karma / kurvan näpnoti kilbiñam 
 

ätmä—de ziel; citta—wiens geest; yata—beteugeld is; niräçéù—wie niet verlangt; tyakta—
wie heeft opgegeven; sarva-parigrahaù—alle ingrediΩnten voor zingenot; karma—zijn werk; 
(is) kevalam—alleen; sariram—voor lichamelijk onderhoud; kurvan—zodoende; (hij) na 
äpnoti—verwerft geen; kilbiñam—zondige reacties. 
 

Iemand die zijn geest en zintuigen kan beteugelen, die verstoken is van 
baatzuchtige verlangens, die alle soorten zingenot heeft opgegeven en alleen karma 
verricht voor lichamelijk onderhoud, wordt niet getroffen door zondige reacties die 
voortvloeien uit zijn karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier verwijst het woord ätmä naar het grofstoffelijke lichaam. Çäréram verwijst naar het 
verrichten van handelingen zoals het aanvaarden van donaties van oneerlijke personen om 
het lichaam te onderhouden (asat-pratigraha). Zulke mensen lopen geen zonde op zelfs als ze 
zich zo gedragen. Dit geeft een nadere beschrijving van de zin uit Gétä (4.17), vikarmaëaù 
boddhavyam. “Men dient de tattva van vikarma te begrijpen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Niräçéù betekent ‘zij die verstoken zijn van baatzuchtige verlangens’. Hoewel zulke 
mensen weliswaar liefdadigheid van oneerlijke personen kunnen ontvangen, lopen ze toch 
geen zonde op; noch verwerven ze zich vroomheid op door op de juiste manier liefdadigheid 
te ontvangen. Dit komt doordat ze de geest en het grofstoffelijke lichaam beteugelen, en vrij 
zijn van enige inspanning om zich voorwerpen te verwerven die bedoeld zijn voor zingenot. 

 

ÇLOKA 22 

;n`PNkykHklUrq"Vks    }U}krhrks    foeRlj%A 
le% fl¼kofl¼kS p ÏRokfi u fuc/;rsû„„û 

 
yadåcchä-läbha-santuñöo / dvandvätéto vimatsaraù 
samaù siddhäv asiddhau ca / kåtväpi na nibadhyate 

 
(hij is) santuñöaù—tevreden; läbha—met winst; yad-åcchä—die (uit eigen beweging) komt; 
(en) atétaù—heeft achtergelaten; dvandva—dualiteit; (hij is) vimatsaraù—vrij van afgunst; 
samaù—evenwichtig; siddhau—bij succes; ca—en; asiddhau—mislukking; api—hoewel; 
kåtvä—handelend; na nibadhyate—is hij niet gebonden. 
 

Hij die tevreden is met dingen die uit eigen beweging komen, en wie dualiteiten 
zoals hitte en kou of vreugde en verdriet tolereert, is vrij van afgunst en blijft 
evenwichtig bij succes en mislukking. Hoewel hij karma verricht, raakt hij niet 
gebonden. 

 
ÇLOKA 23 

xrlÂL; eqäL; KkukofLFkrpsrl%A 
;Kk;kpjr%  deZ  lexza   izfoyh;rsû„…û 

 
gata-saìgasya muktasya / jïänävasthita-cetasaù 
yajïäyäcarataù karma / samagraà praviléyate 

 
(hij die) gata-saìgasya—gehechtheid (voor externe dingen) heeft opgegeven; muktasya—is 
bevrijdt; cetasaù—wiens bewustzijn; avasthita—gevestigd; (is) jïäna—in kennis; äcarataù—



door handelingen te verrichten; yajïäya—ten gunste van Viñëu; karma praviléyate—zijn 
vruchtdragend handelen verdwijnt; samagram—volledig. 
 

Iemand die verstoken is van materiΩle gehechtheden, en wiens geest gevestigd is in 
ware kennis, is bevrijd. Al het vruchtdragend handelen van zo iemand, die al zijn 
daden verricht ter aanbidding van Parameçvara, wordt volledig opgelost. Aldus bereikt 
hij de staat van akarma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De kenmerken van yajïa zullen later worden uitgelegd. Karma verricht ten gunste van 
yajïa wordt opgelost, en dit resulteert in een staat van akarma (inactiviteit). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Karma (werk) verricht voor het plezier van Çré Bhagavän (yajïartha) wordt nooit een 

oorzaak van gebondenheid aan de materiΩle wereld. Zulke handelingen voor het plezier van 
Bhagavän worden hier beschreven als akarma-bhäva, de staat van inactiviteit. 

Louter het verrichten van dharmika activiteiten (karma zoals voorgeschreven in de 
Veda’s) leid op zichzelf niet naar de hogere planeten, noch leiden zondige activiteiten in de 
vorm van vikarma (handelingen die verboden zijn in de Veda’s) naar de lagere planeten. 
Kenners van karma die het principe van pürva-mémäàsä aanvaarden, stellen dat 
handelingen een ongezien subtiel vermogen genaamd apürva voortbrengen, wat er voor 
zorgt dat de karma zijn resultaten leven na leven geeft. Hun opvatting dat dit resultaat later 
gedeeld kan worden door anderen is bedoeld om de eeuwigheid van karma vast te stellen. 
Deze overweging is echter niet van toepassing op een niñkäma-karma-yogé. 

 

ÇLOKA 24 

czãkiZ.ka czãgfoczZãkXukS czã.kk gqre~A 
czãSo   rsu   xUrO;a    czãdeZlekf/kukû„†û 

 
brahmärpaëaà brahma havir / brahmägnau brahmaëä hutam 

brahmaiva tena gantavyaà / brahma-karma-samädhinä 
 

brahma—de spirituele realiteit; eva gantavyam—wordt zeker bereikt; tena brahmaëä—door 
die brähmaëa; samädhinä—die opgaat (in); brahma-karma—spirituele handelingen; 



arpaëam—zijn offerlepels en andere toebehoren; brahma—worden vergeestelijkt; haviù—
zijn ghé en andere ingrediΩnten voor offerandes; brahma—worden vergeestelijkt; (en) 
hutam—zijn voedselofferandes; ägnau—in het vuur; brahma—worden vergeestelijkt. 
 

Brahma kan worden bereikt door iemand die yajïa verricht waarbij de 
offermiddelen, de ghé, het vuur, de offerandes en de priester (tussenpersoon) allemaal 
brahma zijn. Zo iemand is geschikt om brahma te bereiken omdat hij volledig opgaat in 
karma die van dezelfde aard is als brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De vorige çloka verklaart dat men karma hoort te verrichten voor yajïa. Wat is de aard 
van yajïa? Vooruitlopend op deze vraag, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het 
woord brahmärpaëam. Arpaëam verwijst naar het middel waarmee de offerande wordt 
gemaakt. De gietlepel die wordt gebruikt bij de offerande en andere van zulke hulpmiddelen 
zijn brahma. Haviù (de ghé etc.) die wordt geofferd is ook brahma. Brahmägnau betekent ‘de 
ondergrond’, dus de plek van het offer of het vuur is ook brahma. De brähmaëa die de yajïa 
uitvoert is ook brahma. Aldus is brahma het enige begeerlijke doel voor een wijze man. Er is 
geen ander resultaat. Als men vraagt waarom, is het antwoord dat karma die gelijk is aan, of 
in eenheid is met brahma naar samädhi leidt, ofwel exclusieve concentratie van de geest. 
Dus wordt er geen ander resultaat behaald. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bij offerhandelingen wordt het specifieke hulpmiddel dat wordt gebruikt om ghé in het 

vuur te offeren sruva genoemd. De ingrediΩnten die aan de deva’s worden geofferd in de 
yajïa worden haviù genoemd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Hoor nu hoe karma in de vorm van 
yajïa leidt tot jïäna. Ik zal de verschillende soorten yajïa later uitleggen. Nu zal Ik het 
fundamentele principe achter ze uitleggen. MateriΩle handelingen zijn verplicht voor de jéva 
die gebonden is aan materieel bewustzijn. Bij zulke wereldse bezigheden wordt de trouwe 
vervulling van voorgeschreven plichten waarbij men kan nadenken over cit-tattva (de 
bewuste realiteit) yajïa genoemd. Wanneer bewuste realiteit zich manifesteert in materie 
wordt het brahma genoemd. Dat brahma is slechts Mijn lichamelijke uitstraling. Cit-tattva is 
volkomen verschillend van het hele materiΩle universum. Yajïa is perfect wanneer diens 
vijf bestanddelen, namelijk arpaëam (het middel om te offeren), haviù (de ingrediΩnten), 
agni (het vuur), hotä (de doener) en phala (het resultaat) het substraat zijn van brahma, dat 



wil zeggen, wanneer ze bedoeld zijn voor de openbaring van brahma. Iemands karma staat 
bekend als brahma-yajïa wanneer hij met geconcentreerde meditatie de openbaring van 
brahma zoekt in zijn karma. De hulpmiddelen voor offerande, het vuur, de doener (dat wil 
zeggen, zijn eigen bestaan) en de vruchten zijn allemaal brahma. Dus is hun uiteindelijke 
bestemming ook brahma.” 

 

ÇLOKA 25 

nSoesokijs ;Ka ;ksfxu% i;qZiklrsA 
czãkXukoijs ;Ka ;KsuSoksitqàfrû„‡û 

 
daivam eväpare yajïaà / yoginaù paryupäsate 

brahmägnäv apare yajïaà / yajïenaivopajuhvati 
 

eva—voorzeker; apare—andere; yoginaù—karma-yogé’s; paryupäsate—aanbidden; daivam—
de deva’s; (middels) yajïam—offerande;  eva—voorzeker; apare—anderen (jïäna-yogé’s); 
upajuhvati—schenken; yajïam—offerande; yajïena—door offerande; brahma-agnau—in 
het vuur van de Absolute Waarheid. 
 

Sommige karma-yogé’s verrichten volmaakte deva-yajïa in de vorm van verering 
van de devatä’s, terwijl jïäna-yogé’s al hun activiteiten als offerande in de yajïa van 
brahma offeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Er zijn verschillende soorten yajïa naar gelang de verscheidenheid 
aan verlangde doeleinden. Hoor nu over ze allemaal.” Çré Bhagavän spreekt acht çloka’s, 
beginnend met de huidige, daivam eva, om deze verschillende soorten yajïa uit te leggen. 
Yajïa waarbij de verering van deva’s zoals Indra en Varuna wordt verricht, noemt men 
daivam. Degenen die zulke yajïa’s uitvoeren zien deva’s als Indra en Varuna niet als brahma. 
Dit wordt hier uitgelegd. Volgens de sütra: säsya-devatetyaëa, zijn de deva’s de enige 
aanbiddenswaardige godheden voor die uitvoerders van de deva-yajïa; brahma wordt hier 
niet vermeld. In deze çloka staat yoginaù voor karma-yogé’s, terwijl apare op jïäna-yogé’s 
duidt. Brahmägnau betekent dat brahma of Paramätmä het offervuur is. In dat offervuur, 
ofwel tat-padärtha (de Absolute Waarheid), is de yajïam (haviù, offerande) in de vorm van 
tvaà-padärtha (de jéva) de jayïena, die wordt geofferd door de präëava-mantra, oà, te 



reciteren. Deze exacte jïäna-yajïa zal later verheerlijkt worden. Hier zijn respectievelijk de 
woorden yajïam en yajïena gebezigd ter aanduiding van het voorwerp dat geofferd wordt 
(zoals ghé) en het hulpmiddel voor de offerande (de gietlepel). Met andere woorden, het 
wordt begrepen dat de çuddha-jéva en präëava aangeduid worden door een superieur inzicht 
in yajïa en yajnena. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit Kåñëa’s gemoed als volgt, “Degenen die de gelofte 

afleggen om yajïa te verrichten worden yogé’s genoemd. Er zijn verschillende soorten yajïa 
naar gelang de verschillende neigingen van de yogé’s. Sterker nog, er zijn net zoveel soorten 
yajïa’s als er soorten yogé’s zijn. Alle yajïa’s kunnen worden verdeeld in twee algemene 
afdelingen gebaseerd op vijïäna, wetenschappelijk inzicht: 1) karma-yajïa, bestaande uit 
offerandes, en 2) jïäna-yajïa, offerande in de vorm van nadenken over cit-tattva. Dit zal 
verderop worden uitgelegd. Luister nu alsjeblieft terwijl Ik enkele soorten yajïa uitleg. De 
karma-yogé’s verrichten hun aanbidding middels deva-yajïa, het aanbidden van Mijn 
gemachtigde vertegenwoordigers zoals Indra en Varuna die, door Mijn externe vermogen, 
begiftigd zijn met specifieke krachten. Door zulke verering bereiken deze karma-yogé’s 
uiteindelijk het stadium van niñkäma-karma-yoga. De yajïa van jïäna-yogé’s bestaat uit het 
offeren van zichzelf (tvaà-padärtha) als de ghé in het vuur van brahma (tad-padärtha) door 
de präëava-mantra, oà, te chanten, of het beschutting nemen van de mahä-väkya (grote 
uitdrukking), tat-tvaà asi (ik ben Zijn dienaar). De superioriteit van deze jïäna-yajïa zal 
later worden uitgelegd.” 

 

ÇLOKA 26 

Jks=knhuhfUæ;k.;U;s    la;ekfXu"kq    tqàfrA 
'kCnknhu~ fo"k;kuU; bfUæz;kfXu"kq tqàfrû„̂ û 

 
çroträdénéndriyäëy anye / saàyamägniñu juhvati 

çabdädén viñayän anya / indriyägniñu juhvati 
 

anye—anderen; juhvati—offeren; éndriyäni—de zintuigen; çrotra-ädéni—beginnend met het 
oor; agniñu—in het vuur; saàyama—van de beteugelde geest; anye—anderen; juhvati—
offeren; viñayän—de zinsobjecten; çabda-ädén—beginnend met geluid; indriya-agniñu—in 
het vuur van de zintuigen. 



 
De naiñöhika-brahmacäré’s offeren hun gehoor en andere zintuigen in het vuur van 

de beteugelde geest, terwijl gåhasta’s zinsobjecten zoals geluid in het vuur van de 
zintuigen offeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De vastberaden brahmacäré’s offeren indriyäëi, het horen en andere zintuiglijke 
processen, in het vuur van de beteugelde geest. Op deze manier lossen ze de zintuigen op in 
de zuivere geest. De besluiteloze brahmacäré’s (gåhasta’s) offeren de objecten van de 
zintuigen, zoals geluid, in het vuur van de zintuigen. 

 

ÇLOKA 27 

lokZ.khfUæ;dekZf.k izk.kdekZf.k pkijsA 
vkRela;e;ksxkXukS    tqàfr    Kkunhfirsû„‰û 

 
sarväëéndriya-karmäëi / präëa-karmäëi cäpare 
ätma-saàyama-yogägnau / juhvati jïäna-dépite 

 
ca—en; apare—anderen (yogé’s); juhvati—offeren; karmäëi—de functies; sarväëi—van alle; 
indriya—zintuigen; (en) präëa-karmäëi—de functies van de adem; yoga-agnau—in het 
vuur van verbinding; ätma-saàyama—met de beteugelde intelligentie; jïäna-dépite—welke 
verlicht wordt door bovenzinnelijke kennis. 
 

Andere yogé’s offeren de activiteiten van al hun zintuigen en levensadem in het 
vuur van het beteugelde zelf, dat verlicht wordt door jïäna. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Apare betekent de kenner van zuivere tvaà-padärtha, namelijk het zuivere zelf (de jéva). 
Deze yogé’s offeren al hun zintuigen. De verrichtingen van de zintuigen zoals horen en zien, 
de tien soorten levensluchten (präëa), en de handelingen van de levensluchten in het vuur 
van het beteugelde zelf, of het vuur van het gezuiverde bestaan van tvaà-padärtha (de jéva). 
Met andere woorden, ze lossen de geest, de intelligentie, de zintuigen en tien soorten 
levensluchten volkomen op in het zuivere zelf. Hun opvatting is dat de pratyag-ätmä 



(zuivere ziel) alles is wat er bestaat, en dat de geest enzovoorts geen werkelijk bestaan 
hebben. 

De tien soorten levensadem en hun handelingen zijn als volgt: 

Naam Handeling 
 
präëa 
apäna 
samäna 
 
udäna 
vyäna 

 
uitgaand 
inkomend 
het regelen van het evenwicht van alle dingen die 
gegeten of gedronken worden 
opnemen 
het overal naartoe verplaatsen 

näga Boeren 
kürma het openen van de ogen 
kåkara Hoesten 
devadatta Gapen 
dhanaïjaya zelfs na de dood in het lichaam blijven  
  
  
  
  

 

ÇLOKA 28 

æO;;KkLriks;Kk   ;ksx;KkLrFkkijsA 

Lok/;k;Kku;Kk'p ;r;% laf'krozrk%û„Šû 

 
dravya-yajïäs tapo-yajïä / yoga-yajïäs tathäpare 

svädhyäya-jïäna-yajïäç ca / yatayaù saàçita-vratäù 
 

apare—anderen; dravya-yajïäù—opofferen van bezittingen; tapo-yajïäù—offeren van 
verstervingspraktijken; yoga-yajïäù—offering van añöäìga-yoga; tathä—en; svädhyäya-
jïäna-yajïäù—offerande van hete bestuderen van de bovenzinnelijke kennis uit de Veda’s; 
ca—en; yatayaù—deze asceten; saàçita-vratäù—volgen strikte geloftes. 
 

Sommigen verrichten dravya-yajïa door hun bezittingen te doneren, sommigen 
verrichten tapo-yajïa door aan verstervingspraktijken te doen, en sommigen 
verrichten yoga-yajïa door de yoga van achtvoudige mystiek te beoefenen. Anderen 



verrichten svadyäya-yajïa door de Veda’s te bestuderen en zich bovenzinnelijke 
kennis te verwerven. Al degenen die zulke pogingen ondernemen volgen strikte 
geloftes. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die yajïa verrichten door hun materiΩle bezittingen te doneren worden 
dravya-yajïah genoemd. Degenen die yajïa verrichten met verstervingen zoals de kåccha-
candräyaëa vrata worden tapo-yajïah genoemd. Degenen die yajïa verrichten door aan 
añöäìga-yoga te doen worden yoga-yajïa genoemd, en degenen wier yajïa het bestuderen 
van de Veda’s om kennis op te doen inhoudt, worden svädhyäya-jïäna-yajïäù genoemd. Al 
degenen die zulke inspanningen leveren worden beschreven als saàçita-vratäù (uitvoerders 
van strikte geloftes). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier beschrijft Bhagavän Çré Kåñëa verschillende soorten yajïa. Karma-yogé’s geven 

voedsel, kleding enzovoorts weg in liefdadigheid, wat hun dravya-yajïa is. Ze verrichten 
welzijnsactiviteiten die worden beschreven in småti-çästra, zoals het graven van putten en 
vijvers, het oprichten van tempels, het doneren van voedsel en het maken van parken en 
tuinen. Er zijn anderen die activiteiten verrichten zoals het beschermen van hun 
ondergeschikten en het afleggen van een gelofte van geweldloosheid jegens alle jéva’s. Hun 
activiteit wordt datta-karma genoemd, ofwel liefdadige handelingen. Er zijn anderen die 
yajïa verrichten met als doel het plezieren van de deva’s. Zulke activiteit wordt iñöa-yajïa 
genoemd. Sommigen verrichten pijnlijk strenge vrata’s (geloftes), zoals candräyaëa, die 
worden uitgelegd in Manu-saàhitä: 

 
Kåcchra-vrata: 

ekaikam gräsam açnéyät try-ahäni tréëi pürvavat 
try-ahaï copavased antyam atikåcchåaà caran dvijaù 

Manu-saàhitä 11.214 
 

De eerste drie dagen eet iemand een mondvol eten gedurende de dag. De volgende drie 
dagen eet hij dagelijks een mondvol in de avond, en de volgende drie dagen neemt hij 
een hapje voedsel per dag zonder te bedelen. De laatste drie dagen vast hij volledig. 
Deze strenge gelofte wordt kåccha-vrata genoemd. 

 
Cändräyaëa-vrata: 



ekaikaà hy asayet piëòaà kåñëe çukle ca vardhayet 
upaspåçaàç tri-ñavaëam etac cändräyaëaà småtam 

Manu-samhitam 11.217 
 

Op vollemaansdag dient men slechts vijftien hapjes voedsel per dag te eten en ’s 
morgens, ’s middags en ’s avonds een bad te nemen. Vanaf de eerste dag van de 
maanmaand dient hij elke dag zijn voedsel met een mondvol te verminderen, en op de 
veertiende dag dient hij slechts een mondvol te eten. Hij moet volledig vasten op de 
dag van de donkere maan. Vanaf de eerste dag van de heldere veertien dagen breidt hij 
zijn maaltijd elke dag met een mondvol uit, zodat hij vijftien happen eet op 
vollemaansdag. Dit wordt cändräyaëa-vrata genoemd. 

 
Er zijn anderen die yajïa verrichten door zichzelf toe te wijden aan yoga. Hun yajïa 

bestaat uit het verrichten van añöäìga-yoga terwijl ze in een vrome of heilige plaats 
verblijven. Pataïjali heeft gezegd: yogaç citta-våtti-nirodha. “Yoga betekent het beteugelen 
van de verschillende activiteiten van de geest.” De acht takken van yoga zijn yama, niyama, 
äsana, präëayama, pratyahara, dharana, dhyäna en samädhi. Het verrichten hiervan wordt 
añöäìga-yoga genoemd. Andere karma-yogé’s noemen het bestuderen van de Veda’s jïäna-
yajïa, en zij verrichten alleen deze yajïa. 

 

ÇLOKA 29 

vikus  tqàfr  izk.ka  izk.ks·ikua  rFkkijsA 

izk.kkikuxrh    #¼~ok    izk.kk;keijk;.kk%A 

vijs fu;rkgkjk% izk.kku~ izk.ks"kq tqàfrû„‹û 
 

apäne juhvati präëaà / präëe ‘pänaà tathäpare 
präëäpäna-gaté ruddhvä / präëäyäma-paräyaëäù 

apare niyatähäräù / präëän präëeñu juhvati 
 

apare—anderen; juhvati—offeren; präëam—de uitgaande adem; apäne—in de inkomende; 
tathä—en; apänam—de inkomende adem; präëe—in de uitgaande; ruddhvä—blokkerend; 
präëa-apäna-gaté—de beweging van deze twee ademtochten; präëäyäma-paräyaëäù—ze 
raken verzonken in een trance van ademcontrole; apare—anderen; niyata-ähäräù—het 



eten belettend; juhvati—offeren; präëän—hun uitgaande ademtochten; präëeñu—in de 
uitgaande adem zelf. 
 

Anderen, die toegewijd zijn aan präëäyäma (het beheersen van de levenskracht), 
offeren präëa (de uitgaande ademtocht) in apana (de inkomende ademtocht) en vice 
versa. Door geleidelijk aan zowel präëa als apäne te stoppen, raken ze verankerd in 
präëäyäma. Anderen offeren, terwijl ze de gang van het eten stopzetten, hun präëa in 
het vuur van präëa (leven) zelf. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Sommige yogé’s, die toegewijd zijn aan het beteugelen van hun levensadem, offeren 
präëa in apäna. Dit betekent dat ze op het moment van püraka (inademing) de präëa en 
apana combineren. Evenzo offeren ze op het moment van recaka (uitademing) apäna in 
präëa, en op het moment van kumbhaka (het vasthouden van de adem) stoppen ze de 
beweging van zowel präëa als apäna en raken verankerd in präëäyäma. 

Anderen, die de zintuigen willen beteugelen, offeren hun zintuigen in präëa, de 
levensluchten, door hun voedselopname te matigen. Wanneer de levenslucht zwak wordt, 
worden de zintuigen vanzelfsprekend ook zwak en zijn ze niet in staat om van hun 
zinsobjecten te genieten. Op deze manier offeren ze de uitgeschakelde zintuigen in hun 
levensluchten, slechts in levende van hun levensluchten (präëa). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Añöäìga-yoga (het achtvoudige pad van yoga) wordt in meer detail uitgelegd. Yogé’s 

offeren präëa in apäna via püraka (inademing). Met andere woorden, op het moment van 
püraka combineren ze präëa en apäna. Evenzo offeren ze terwijl ze uitademen (recaka) 
apäna in präëa, en ten tijde van kumbhaka (het vasthouden van de adem), stoppen ze de 
beweging van zowel präëa als apäna. 

Het woord präëayama heeft twee bestanddelen. Präëa betekent ‘een speciale soort 
lucht’ en äyäma betekent ‘expansie’. Hier betekent expansie het beteugelen van de präëa 
van het puntje van de teennagels tot het haar bovenop het hoofd. In de Garuòa Puräëa 
wordt gezegd: präëäyämo maruj-jayaù. “Het beteugelen van de levenslucht wordt präëäyäma 
genoemd.” Daarom betetkent präëäyäma het expanderen van präëa met als doel het 
beteugelen van de activiteiten van de zintuigen. 

Evenzo verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.15.1), “Wanneer iemand zijn zintuigen en zijn 
ademhalingsproces beteugelt, en zijn geest volledig in Mij op laat gaan, komen alle siddhi’s 



vanzelf onder zijn controle.” Voor meer informatie over dit onderwerp, kunnen de lezers 
het boek Prema-Pradépa van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura bestuderen. 

De småti-çästra beschrijft yajïa’s zoals dravya-yajïa, tapo-yajïa, yoga-yajïa en 
svädhyäya-yajïa, waar tantra-çästra hatha-yoga en verschillende soorten geloftes voor het 
beteugelen van de zintuigen beschrijft. Echter, het beste soort yajïa in deze Kali-yuga, 
waarin mensen een korte levensduur hebben en heel weinig intelligentie, is de natuurlijke 
en eenvoudig geperfectioneerde saìkértana-yajïa. Niet alleen ieder mens maar elk levend 
wezen heeft het recht om saìkértana-yajïa te verrichten: 

 
harer näma, harer näma, harer nämaiva kevalam 

kalau nästy eva, nästy eva, nästy eva, gatir anyathä 
Båhad-Näradéya Puräëa 

 
Dit wordt ook uitgelegd in Çrémad-Bhägavatam (11.5.32): 
 

kåñëa-varëaà tviñäkåñëaà / säìgopäìgästra-pärñadam 
yajïaiù saìkértana-präyair / yajanti hi su-medhasaù 

 
Door de saìkértana-yajïa te verrichten, aanbidden intelligente personen die 
Persoonlijkheid in wiens mond de twee woorddelen ‘kå’ en ‘ñëa’ dansen, wiens 
lichaamskleur als fonkelend goud is, en die omringd wordt dooor Zijn metgezellen, 
dienaren, wapens en vertrouwelijke kameraden. 

 

ÇLOKA 30 

losZ·I;srs      ;Kfonks      ;K{kfirdYe"kk%A 
;Kf'k"Vke`rHkqtks ;kfUr czã lukrue~û…Œû 

 
sarve ‘py ete yajïa-vido / yajïa-kñapita-kalmañäù 
yajïa-çiñöämåta-bhujo / yänti brahma sanätanam 

 
api—ook; sarve—al; ete—degenen; yajïah-vidah—die bekend zijn met het principe van 
yajïa; (worden) kñapita—gezuiverd; kalmañäù—van zonden; (door) yajïa—offerande; 
amåta-bhujaù—zij genieten de eeuwige; yajïa-çiñöa—overblijfselen van yajïa; (en) yänti—
zij bereiken; sanätanam—eeuwige; brahma—Geest. 



 
Al degenen die het principe van yajïa kennen raken vrij van zonde door die 

yajïa te verrichten. Nadat ze amåta, de overblijfselen van yajïa, hebben geproefd, 
bereiken ze uiteindelijk het eeuwwige brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Al degenen die de principes van yajïa kennen en yajïa’s uitvoeren zoals ze hierboven 
beschreven worden, vorderen geleidelijk aan in jïäna, waarmee ze brahma kunnen 
bereiken. Hier wordt het secundaire resultaat van zulke yajïa uitgelegd; zij proeven ook de 
nectargelijke overblijfselen van yajïa, zoals werelds genot, weelde en mystieke perfecties. 
Evenzo wordt het voornaamste resultaat beschreven als brahma yänti, het bereiken van 
brahma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het hoofdresultaat van yajïa is het bereiken van brahma, en het secundaire resultaat is 

het bereiken van alledaags of werelds genot en mystieke volmaaktheden, zoals aëimä siddhi 
(van atomisch formaat worden). 

 

ÇLOKA 31 

uk;a yksdks·LR;;KL; dqrks·U;% dq#lÙkeû…ƒû 

 
näyaà loko ‘sty ayajïasya / kuto ‘nyaù kuru-sattama 

 
kuru-sattama—O beste van de Kuru’s; ayajïasya—voor iemand die geen yajïa verricht; (de 
voordelen van) ayam-lokaù—deze wereld; na asti—zijn niet (beschikbaar); kutaù—wat te 
zeggen; anyaù—van de andere wereld. 
 

O beste der Kuru’s! Iemand die geen yajïa verricht kan niet eens deze aardse 
planeet met zijn povere geluk bereiken. Hoe kan hij dan de planeten van de deva’s en 
anderen bereiken? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Door geen yajïa te verrichten vervalt men in overtreding (zonde). Om dit uit te leggen, 
spreekt Bhagavän Çré Kåñëa deze çloka beginnend met nayam. Als men zelfs de planeet 
aarde niet kan bereiken, welke erg weinig geluk verschaft, hoe kan men dan de hogere 
planeten bereiken, zoals die van de deva’s? 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit Kåñëa’s gemoedsgesteldheid als volgt, “Daarom, Arjuna, 

O beste van de Kuru’s, kan iemand die geen yajïa verricht nog niet eens deze wereld 
bereiken, wat te zeggen van de volgende. Daarom is yajïa zeker een verplichte taak. Hieruit 
dien je te begrijpen dat smärta-varëäçrama (de kastenregels opgelegd in de småti’s), añöäìga-
yoga, Vedische offerandes enzovoorts allemaal onderdeel zijn van yajïa. Zelfs brahma-yajïa 
is een speciaal soort yajïa. Er bestaat geen andere karma (voorgeschreven plicht) in deze 
wereld dan yajïa. Al het andere is vikarma.” 

 

ÇLOKA 32 

,oa    cgqfo/kk   ;Kk   forrk   czã.kks   eq[ksA 
deZtkfUof¼ rkUlokZusoa KkRok foeks{;lsû…„û 

 
evaà bahu-vidhä yajïa / vitatä brahmaëo mukhe 

karma-jän viddhi tän sarvän / evaà jïätvä vimokñyase 
 

evam—aldus; bahu-vidhäù—vele soorten; yajïäh—offerandes; vitatäù—worden verspreid; 
mukhe—uit de mond; brahmaëaù—van de Veda’s; viddhi—je dient te kennen; tän—ze; 
sarvän—allemaal; (als zijnde) karma-jän—onstaan uit het handelen; evam—zo; jïätvä—
kennende; vimokñyase—zul je verlost worden. 
 

De verschillende soorten yajïa worden uitgebreid uitgelegd in de Veda’s. Wetende 
dat ze allemaal zijn ontstaan uit karma, zul je mokña bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Brähmaëah betekent ‘van de Veda’s’ en mukhena betekent ‘uit de mond’. Vedena 
betekent ‘duidelijk gesproken uit Mijn eigen mond’. Karma-jän betekent ‘voortgekomen uit 
het handelen van spraak, geest en lichaam’. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De yajïa’s die worden beschreven in de Veda’s worden uitgevoerd door de activiteiten 

van lichaam, geest en spraak; daarom hebben ze geen verband met de ätma-svarüpa (ware 
aard van het zelf). De ziel (ätmä) blijft onaangedaan en los van al deze processen. Het 
bereiken van deze jïäna bevrijdt iemand van gebondenheid aan deze materiΩle wereld. 

 

ÇLOKA 33 

Js;ku~    æO;e;k|KkTKku;K%    ijUriA 
lo± dekZf[kya ikFkZ Kkus ifjlekI;rsû……û 

 
çreyän dravyamayäd yajïäj / jïäna-yajïaù parantapa 

sarvaà karmäkhilaà pärtha / jïäne parisamäpyate 
 

parantapa—O gesel van de vijand; çreyän—beter; yajïät—dan  het offer; dravyamayät—
van materiΩle bezittingen; (is) jïäna-yajïaù—het offer van kennis; pärtha—O Pärtha; 
sarvaà—alle; karma-akhilam—volkomen handelingen; parisamäpyate—culmineren; 
jïäne—in transcendentale kennis. 
 

O Parantapa, jïäna-yajïa is superieur aan dravya-mäyä-yajïa (het verzaken van 
materiΩle bezittingen) omdat, O Pärtha, het verrichten van alle voorgeschreven 
handelingen culmineert in bovenzinnelijke kennis. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Jïäna-yajïa (zoals beschreven in Gétä 4.25, brahmägnau) is superieur aan karma-yajïa 
of dravya-maya-yajïa welke bestaat uit het verzaken van materiΩle bezittingen zoals 
beschreven in Gétä 4.24: brahmärpaëaà brahma havir. Iemand kan vragen waarom. Het 
antwoord is dat de culminatie van alle handelingen vrucht draagt wanneer jïäna wordt 
bereikt. Met andere woorden, karma houdt op te bestaan nadat men jïäna bereikt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In zijn commentaar op deze çloka, citeert Çréla Bhaktivinoda Öhäkura Çré Kåñëa, die 

zegt, “Hoewel al deze yajïa’s geleidelijk aan naar jïäna, çänti en uiteindelijk tot Mij leiden, 
wat uitermate gunstig is voor de jéva, dient er toch nog iets in overweging genomen te 
worden in dit opzicht. Uit de hierboven vermelde groep yajïa’s, kan iemand soms dravya-



maya-yajïa of karma-yajïa (ceremoniΩle rituelen) verrichten. Op andere momenten kan 
hij, afhankelijk van zijn niñöhä, jïäna-maya-yajïa (een offerande verricht in kennis). Jïäna-
maya-yajïa is veel beter dan dravya-maya-yajïa, omdat, O Pärtha, alle karma culmineert in 
jïäna. Wanneer het verrichten van om het even welke yajïa geen bespiegeling van het 
transcendentale met zich meebrengt, is de helen activiteit simpelweg ritualistisch (dravya-
maya). Wanneer het doel echter spirituele vooruitgang is, verliezen de karma-yajïa’s hun 
vruchtdragende materialisme en worden bovenzinnelijk. Het dravya-maya stadium van 
yajïa, welke alleen uit materiΩle rituelen bestaat, wordt karma-kanda genoemd. Iemand 
moet zich zeer bewust blijven van dit onderscheid bij het verrichten van yajïa.” 

Çré Caitanya Mahäprabhu heeft ook gezegd, “Alleen degenen die bhajana verrichten 
aan Çré Kåñëa door saìkértana-yajïa maken hun levens succesvol, en zij zijn zeer intelligent. 
Alle anderen zijn dwaze vernietigers van het zelf.” Kåñëa-näma-yajïa is soeverein onder alle 
soorten yajïa. Het verrichten van miljoenen açvamedha-yajïa’s kan niet worden 
gelijkgesteld aan het eenmalig reciteren van de naam van Kåñëa. Degenen die zulke 
vergelijkingen maken zijn päñaëdé, religieuze bedriegers, en Yamaräja straft ze op 
verschillende manieren. Dit wordt benadrukt in Caitanya-Caritämåta (Ädi-lélä 3.77-79): 

 
saìkértana-pravartaka çré-kåñëa-caitanya 
saìkértana-yajïe täìre bhaje sei dhanya 

 
Heer Çré Kåñëa Caitanya is de inwijder van saìkértana-yajïa (het chanten van de 
heilige naam). Iemand die deze saìkértana verricht is zeker fortuinlijk. 

 
sei ta’ sumedhä ära kubuddhi saàsära 

sarva-yajïa haite kåñëa-näma-yajïa sära 
 

Zo iemand is waarlijk intelligent, daar waar anderen zeker dwaas zijn en de 
herhaaldelijke kringloop van geboorte en dood moeten ondergaan. Van alle yajïa’s is 
het reciterenvan de heilige naam van de Heer haar ware essentie. 

 
koti açvamedha eka kåñëa näma sama 
yei kahe se päñaëòé daëòe täre yama 

 
Iemand die zegt dat tien miljoen açvamedha yajïa’s gelijk staan aan het reciteren van 
ππn naam van Kåñëa is ongetwijfeld een athe¡st. Het staat vast dat hij gestraft gaat 
worden door Yamaräja. 



 
Daarnaast wordt iemands gebondenheid aan de materiΩle wereld eenvoudig losgemaakt 

door de hare kåñëa mahä-mantra te reciteren, en door kåñëa-nama te chanten bereikt men 
Çré Kåñëa’s prema-mayé-sevä. Dus zijn in het tijdperk van Kali alle yajïa’s behalve die van 
het reciteren van Kåñëa’s naam nutteloos, omdat ze niet onder de categorie svarüpa-dharma, 
de eeuwige bezigheid van de ziel, vallen. Dit wordt verder duidelijk gemaakt in Caitanya-
caritämåta (Ädi-lélä 7.73-74): 

 
kåñëa-mantra haite habe saàsare-mocana 

kåñëa-näma haite päbe kåñëera caraëa 
 

Door de naam van Kåñëa te reciteren kan men verlossing van het materiΩle bestaan 
verwerven. Voorwaar, door het chanten van de Hare Kåñëa mantra zal men in staat zijn 
om de lotusvoeten van de Heer te bereiken. 

 
näma vinu kali-käle nähé ara dharma 

sarva-mantra-sära näma ei çästra-marma 
 

In dit tijdperk van Kali bestaat geen ander reiligieus principe dan het reciteren van de 
heilige naam. Deze naam van Kåñëa is de essentie van alle Veda’s. Het is de conclusie 
van alle geschriften. 

 

ÇLOKA 34 

rf}f¼      izf.kikrsu      ifjiz'usu      lso;kA 
mins{;fUr rs Kkua KkfuuLrÙon£'ku%û…†û 

 
tad viddhi praëipätena / paripraçnena sevayä 

upadekñyanti te jïänaà / jïäninas tattva-darçinaù 
 

viddhi—je moet begrijpen; tat—deze kennis; praëipätena—door ter aarde geworpen 
eerbetuigingen te brengen aan de guru die instructies geeft over jïäna; paripraçnena—door 
essentiΩle onderzoeken op elk vlak; sevayä—door toegewijde dienst te leveren; jïäninaù—
degenen die kennis bezitten; tattva-darçinaù—die de Absolute Waarheid hebben gezien; 
upadekñyanti—zal openbaren; jïänaà—die kennis; te—aan jou. 



 
Verkrijg deze jïäna door ter aarde geworpen eerbetuigingen te brengen aan een 

guru die bovenzinnelijke kennis overbrengt, door essentiΩle vragen aan hem te stellen 
en dienst te leveren aan hem. De tattva-darñé, die deskundig zijn in de betekenissen 
van de çästra, en de jïäné’s, die de Absolute Realiteit hebben gerealiseerd, zullen je 
verlichten met die jïäna. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hoe kan deze kennis worden verkregen? Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met 
tad-viddhi om deze informatie te geven. Nadat men daëòavat-praëäma’s heeft aangeboden 
aan een guru die instructies geeft over transcendentale kennis, dient men als volgt achter 
de feiten proberen te komen: “Aho Bhagavän! (Gurudeva wordt hier aangesproken als 
Bhagavän omdat hij äçraya Bhagavän is, de allerhoogste vergaarplaats van liefde voor 
Bhagavän, en omdat de sad-guru eigenschappen van Bhagavän heeft), waarom ben ik hier 
in deze materiΩle omstandigheden? Hoe kan ik ervan verlost raken?” men moet hem 
tevreden stellen door sevä en door paricaryä, zorgen voor zijn persoonlijke behoeftes. Er 
wordt ook gezegd in de çruti’s: 

 
tad-vijïänärthaà sa gurum eväbhigacchet 

samit-päëiù çrotriyaà brahma-niñöham 
Muëòaka Upaniñad 1.2.12 

 
Om jïäna van Çré Bhagavän te verwerven, dient men een guru te benaderen die de 
ware betekenis van de Veda’s kent door samidh (het brandhout van subliem geloof) als 
een offering aan hem te dragen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier beschrijft Çré Kåñëa bhagavat-tattva-jïäna als uitermate zeldzaam en moeilijk te 

begrijpen. Het kan alleen begrepen worden door de genade van een mahä-puruña die een 
tattva-jïäné is, iemand die de Waarheid kent, en meer specifiek een tattva-darçé, iemand die 
de Waarheid gerealiseerd heeft. Oprechte sädhaka’s zouden bij zo’n mahä-puruña navraag 
moeten doen over deze tattva en hem plezieren door dandavat praëäma’s aan te bieden, door 
ter zake doende vragen te stellen en door dienst aan hem te leveren. 

Praëipätena betekent ‘het toegenegen brengen van praëäma’s met acht of vijf 
ledematen van het lichaam’’. Praëäma of namaskära betekent ‘het opgeven van het valse 



ego en neerbuigen’. Sevä betekent hier ‘het leveren van bevorderlijke dienst voor het plezier 
van de guru’. Deze çloka beschrijft twee symptomen van een guru die bovenzinnelijke 
kennis verleent; hij is zowel een jïäné als een tattva-darçé. Iemand die çästra heeft 
bestudeerd en de kennis die erin staat heeft begrepen wordt een jïäné genoemd, terwijl een 
tattva-darçé een mahä-puruña is die directe realisatie heeft van tattva. 

Personen die onvolledige kennis bezitten hebben geen directe realisatie van tattva en 
tat-padärtha. De instructies van zulke ongerealiseerde personen kunnen geen vruchten 
afwerpen. Alleen de instructies van een mahä-puruña zijn vruchtdragend. Çrémad-
Bhägavatam (11.3.21) zegt ook: tasmäd guruà prapadyeta jijïäsuù. Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura geeft het volgende commentaar op deze çloka: “Om opperste voorspoed 
en eeuwig welzijn te kennen, dienen sädhaka’s de beschutting te aanvaarden van een guru 
die deskundig is in çabda-brahma (de betekenissen van Vedische çästra), die parabrahma 
heeft gerealiseerd, en die geen materiΩle gehechtheden heeft. Als hij niet deskundig of goed 
op de hoogte is van çabda-brahma, zal hij niet in staat zijn om de twijfels van zijn discipels te 
verdrijven en zullen ze het vertrouwen in hem verliezen. Als een guru geen directe realisatie 
van parabrahma heeft, komt zijn genade niet volledig tot bloei, noch zal het het hoogste 
resultaat opbrengen. Het woord upasamäçraya (11.3.21) verwijst hier naar de guru die 
begiftigd is met realisatie van parabrahma. Dit betekent dat hij niet wordt be¡nvloed door 
lust, woede, hebzucht, etc., omdat hij geen materiΩle gehechtheden heeft.” 

Dit wordt verder opgehelderd in Çrémad-Bhägavatam (11.11.18): 
 

çabda-brahmaëi niñëäto / na niñëäyät pare yadi 
çramas tasya çrama-phalo / hy adhenum iva rakñataù 

 
Het beschutting nemen van een guru die deskundig is in kennis van çabda-brahma, 
maar verstoken is van parabrahma realisatie, is als het onderhouden van een 
onvruchtbare koe. Het is nutteloze arbeid omdat men geen bovenzinnelijk resultaat 
bereikt. 

 
Bhagavad-gétä verklaart dat Çré Kåñëa de Allerhoogste Transcendentale Realiteit is. Er 

zijn mensen die zeggen dat het woord tat in deze çloka naar de jéva verwijst, maar zo’n 
opvatting is volkomen onjuist omdat het de volgende çloka tegenspreekt. In Vedänta-
darçana wordt ook gezegd: anyärthaç ca parämarçaù (Brahma-sütra 1.3.20). Het woord tat 
verwijst naar paramätma-tattva-jïäna. 

 

ÇLOKA 35 



;TKkRok u iqueksZgesoa ;kL;fl ik.MoA 
;su  HkwrkU;'ks"kkf.k   æ{;L;kReU;Fkks   ef;û…‡û 

 
yaj jïätvä na punar moham / evaà yäsyasi päëòava 
yena bhütäny açeñäëi / drakñyasy ätmany atho mayi 

 
päëòava—O zoon van Päëòu; jïätvä—na (die kennis) te hebben begrepen; yat—die 

(werd onderricht door de tattva-darçé’s); na evam yäsyasi—dientengevolge zul je nooit 
binnentreden; punaù—weer; moham—in illusie; yena—door welke (kennis); drakñyasi—je 
zult ontwaren; açeñäëi—alle; bhütäni—wezens; ätmani—in Paramätmä; atho—dat wil 
zeggen; mayi—in Mij. 

 
O Päëòava, na zulke jïäna te hebben verworven zul je nooit meer misleid worden. 

Door die kennis zul je alle levende wezens als jévätma’s zien, en je zult ze zien in Mij, 
Paramätmä. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de volgende drieΩneenhalve çloka’s, hier beginnend met de woorden yaj jïätva, geeft 
Çré Bhagavän uitleg over de vruchten van jïäna. “Nadat je jïäna hebt bereikt, waardoor 
men beseft dat de ätmä verschillend is van het lichaam, zal je geest niet opnieuw misleid 
worden. Door sväbhävika nitya-siddha-ätma-jïäna (natuurlijke en eeuwig perfecte kennis 
van het zelf) te bereiken wordt begoocheling verwijderd en zul je alle levende wezens: 
mensen, dieren, vogels enzovoorts als jévätmä’s zien die afzonderlijk verschijnen vanwege 
hun externe omhulsels of benamingen (upädhi’s). Daarbij zul je ze allemaal in Mij, parama-
käraëa (de ultieme oorzaak), zien, gevestigd als Mijn effect (de jéva-çakti).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit Kåñëa’s gemoed. “Nu probeer je vanwege begoocheling 

je sva-dharma (voorgeschreven plichten), welke uit het deelnemen aan de strijd bestaat, op 
te geven, maar na het bereiken van tattva-jïäna zoals onderricht door je guru, zul je niet 
langer ten prooi vallen aan begoocheling. Door die tattva-jïäna zul je in staat zijn om te 
begrijpen dat alle wezens: menselijke wezens, dieren, vogels enzovoorts, zich in Mij, 
bhagavat-svarüpa, wie de parama-käraëa (ultieme oorzaak) ben, bevinden als het gevolg van 
Mijn çakti.” 



 

ÇLOKA 36 

vfi psnfl ikisH;% loZsH;% ikiÏÙke%A 
lo±      KkuIyosuSo     o`ftua     lUrfj";flû…̂ û 

 
api ced asi päpebhyaù / sarvebhyaù päpa-kåttamaù 

sarvaà jïäna-plavenaiva / våjinaà santariñyasi 
 

api—zelfs; cet—als; asi—je bent; päpa-kåttamaù—de meest zondige; sarvebhyaù—van alle; 
päpebhyaù—zondaars; eva—zeker; santariñyasi—je zult volledig oversteken; sarvam—alle; 
våjinaà—zonde; jïäna-plavena—met de boot van bovenzinnelijke kennis. 
 

Zelfs als je de meest zondige van alle zondaars bent, zul je in staat zijn om de 
oceaan van alle zonden volledig over te steken door beschutting te nemen van deze 
boot van bovenzinnelijke jïäna. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Door deze çloka die begint met api ced uit te spreken, beschrijft Çré Bhagavän nu de 
glories van jïäna. Het woord päpebhyaù betekent, “Zelfs als je de ergste zondaar bent, zal 
deze tattva-jïäna je verlossen van alle begane zonden.” Hier komt een vraag op. “Hoe is het 
mogelijk dat de geest zal worden gezuiverd als deze zoveel zonden bevat? En als de geest niet 
zuiver is, hoe zal jïäna zich dan manifesteren? Het is onmogelijk dat iemand in wie jïäna is 
verschenen zich zal misdragen of zondes zal begaan.” 

Hier verklaart Çrépäda Madhusüdana Sarasvaté, “De woorden api ced zijn gesproken om 
de mogelijkheid van het onmogelijke aan te duiden, door tegen de regels in te gaan. Hoewel 
deze betekenis niet mogelijk is, werd er over gesproken als een belofte, teneinde de 
vruchten (glorie) van jïäna te verklaren. Met andere woorden, het onmogelijke werd ook 
vermeld als een mogelijkheid.” 

 

ÇLOKA 37 

;FkS/kkafl     lfe¼ks·fXuHkZLelkRdq#rs·tZquA 
KkukfXu% loZdekZf.k HkLelkRdq#rs rFkkû…‰û 



 
yathaidhäàsi samiddho ‘gnir / bhasmasät kurute ‘rjuna 

jïänägniù sarva-karmäëi / bhasmasät kurute tathä 
 

arjuna—O Arjuna; yathä—zoals; samiddhaù—een laaiend; agni—vuur; kurute—verandert; 
edhäàsi—brandhout; bhasmasät—tot as; tathä—evenzo; kurute—verandert; jïäna-agniù—
het vuur van bovenzinnelijke kennis; sarva-karmäëi—alle reacties op baatzuchtig werk; 
bhasmasät—tot as. 
 

O Arjuna, net zoals een laaiend vuur brandhout tot as verbrandt, brandt het vuur 
van transcendentale kennis alle karmika reacties tot as. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wanneer jïäna zich in een zuivere geest manifesteert, brandt het alle karma (reacties) 
behalve prärabdha-karma op. Dit is met een voorbeeld uitgelegd in deze çloka die begint met 
het woord yathä. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Op prärabdha-karma na vernietigt jïäna de reacties op alle soorten karma zoals nitya, 

naimittika, kämya, vikarma en verzamelde aprärabdha. Dit is bekrachtigd in Vedänta-
darçana: 

 
tad-adhigama uttara-pürvärghayor 

açleña-vinäçau tad-vyäpadeçat 
Brahma-sütra 4.1.13 

 
Dit houdt in dat zelfs een jïäné de gevolgen van zijn prärabdha-karma onder ogen moet 

zien. Echter, volgens Çréla Rüpa Gosvämé vernietigt iemand die beschutting heeft genomen 
van de heilige naam, ook al is het nämäbhäsa (gelijkenis van zuiver chanten), niet alleen de 
gevolgen van al zijn karma, zoals verzamelde aprärabdha en küöa, maar ook de vruchten van 
prärabdha-karma. Wat valt er dan te zeggen van het chanten van çuddha-näma? Çréla Rüpa 
Gosvämé heeft in Çré Nämäñöaka (çloka 4) geschreven: 

 
yad-brahma-säkñät-kåti-niñöhayäpi 

vinäçam äyäti vinä na bhogaiù 



 
O Näma Prabhu! Uw verschijning op de tong van Uw bhakta’s verbrandt de gevolgen 
van prärabdha-karma, die anders onvermijdelijk zijn, zelfs na realisatie van brahma 
door onafgebroken meditatie. Dit wordt stellig en herhaaldelijk verklaard in de Veda’s. 

 

ÇLOKA 38 

u   fg   Kkusu   ln`'ka   ifo=feg   fo|rsA 
rRLo;a ;ksxlafl¼% dkysukRefu foUnfrû…Šû 

 
na hi jïänena sadåçaà / pavitram iha vidyate 

tat svayaà yoga-saàsiddhaù / kälenätmani vindati 
 

iha—in deze wereld; hi na vidyate—bestaat er zeker niet; (zo’n) pavitram—zuiverend ding; 
jïänena-sadåçam—vergeleken met bovenzinnelijke kennis; yoga-saàsiddhaù—iemand die 
volkomen perfectie van niñkäma-karma-yoga heeft bereikt; vindati—vindt; kälena—na 
verloop van tijd; tat—die; (jïäna) svayam—spontaan geopenbaard; ätmani—binnenin zijn 
hart. 
 

In deze wereld is er niets zuiverder dan bovenzinnelijke kennis. Iemand die 
volkomen perfectie heeft bereikt in niñkäma-karma-yoga, ontvangt zulke jïäna na 
verloop van tijd vanzelf in zijn hart. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier wordt gezegd dat tapasyä, yoga en andere processen niet zo zuiverend zijn als jïäna. 
Niet iedereen kan deze transcendentale jïäna bereiken. Het wordt niet onmiddellijk of in 
het prille stadium bereikt, maar na het verwerven van volledige perfectie in niñkäma-
karma-yoga na een langdurige tijdspanne. Deze jïäna onthult zichzelf in het zelf (ätmä). 
Men ontvangt deze bovenzinnelijke kennis niet slechts door sannyäsa te aanvaarden. 

 

ÇLOKA 39 

J¼koku~ yHkrs Kkua rRij% la;rsfUæ;%A 
Kkua yC/ok ijka 'kkfUrefpjs.kkf/kxPNfrû…‹û 



 
çraddhävän labhate jïänaà / tat-paraù saàyatendriyaù 

jïänaà labdhvä paräà çäntim / acireëädhigacchati 
 

çraddhävän—een gelovige; saàyata-indriyaù—die beteugelde zintuigen heeft; (en) tat-
paraù—toegewijd is aan die (yoga beoefening); labhate—verkrijgt; jïänam—
bovenzinnelijke kennis; labdhvä—na het verwerven; (van) jïänam—transcendentale 
kennis; adhigacchati—bereikt hij; paräm—de allerhoogste; çäntim—vrede; acireëa—zonder 
oponthoud. 
 

Iemand die gelovig is, zijn zintuigen heeft overwonnen en toegewijd is aan de 
beoefening van niñkäma-karma-yoga verkrijgt bovenzinnelijke kennis. Na het 
verwerven van bovenzinnelijke kennis bereikt hij spoedig de allerhoogste vrede: 
verlichting van gebondenheid aan de materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe en wanneer verwerft men deze jïäna?” Çré Bhagavän beantwoordt deze vraag door 
te zeggen, “Die jïäna wordt verkregen wanneer men gelovig wordt, dat wil zeggen, wanneer 
zijn geest gezuiverd wordt door het beoefenen van niñkäma-karma en wanneer hij begiftigd 
is met de juiste intelligentie, neigend naar de instructies van çästra. Tat-paraù betekent dat, 
wanneer men de beoefening van niñkäma-karma met onwrikbare niñöhä doorstaat, hij 
tegelijkertijd controle over zijn zintuigen krijgt en de hoogste vrede bereikt. Met andere 
woorden, hij wordt verlost van gebondenheid aan de materiΩle wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het woord acireëa in de originele çloka betekent ‘zonder enige vertraging’, ofwel 

onmiddellijk. Bijvoorbeeld, wanneer er een lamp wordt aangedaan in een kamer waarin het 
voor een lange tijd donker is geweest, wordt het duister onmiddellijk verdreven zonder 
enige afzonderlijke inspanning. Evenzo, als tattva-jïäna verschijnt, verdrijft het 
tegelijkertijd onwetendheid. 

 

ÇLOKA 40 

vK'pkJí/kku'p      la'k;kRek      fou';frA 
uk;a yksdks·fLr u ijks u lq[ka la'k;kReu%û†Œû 



 
ajïaç cäçraddadhänaç ca / saàçayätmä vinaçyati 

näyaà loko ‘sti na paro / na sukhaà saàçayätmanaù 
 

(degene die) ajïaù—een dwaas; (is) ca—en; açraddadhänaù—ongelovig; ca—en; saàçaya-
ätma—een twijfelende ziel; vinaçyati—is geru¡neerd; saàçaya-ätmanaù—voor een 
twijfelende ziel; asti—is er; na—geen; sukham—geluk; ayam lokaù—in deze wereld; na—
noch; paraù—in de volgende. 
 

Degenen die onwetend, ongelovig en van een twijfelende aard zijn, zijn geru¡neerd. 
Voor de twijfelaar bestaat er noch geluk in deze wereld, noch in de volgende. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na de adhikära van iemand die geschikt is om jïäna te verwerven te hebben uitgelegd, 
beschrijft Çré Bhagavän nu iemand die niet geschikt is om zulke kennis te verwerven. Ajïaù 
betekent ‘dwaas als een dier’. Açraddadhänaù verwijst naar iemand die kennis van çästra 
heeft, maar in geen enkele siddhänta gelooft omdat hij de tegenstrijdigheden tussen de 
verschillende filosofen niet in overeenstemming kan brengen. Saàçaya-ätmä staat voor 
iemand die, ondanks dat hij gelooft, nog steeds twijfelt of zijn pogingen succesvol zullen 
worden. Van deze drie laakt de tekst die begint met näyam specifiek iemand die saàçaya-
ätmä (twijfelend) is. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Na de uitleg over de soorten mensen die geschikt zijn om jïäna en zijn daaropvolgende 

resultaten te verwerven, beschrijft Çré Kåñëa de onwetenden die niet geschikt zijn, en het 
degraderende gevolg van zo’n diskwalificatie. Een man die onwetend is, geloof ontbeert en 
weifelend is, gaat ten onder. 

Volgens Çréla Çrédhara Svämé betekent ajïaù hier ‘onwetend betreffende de 
onderwerpen die door Çré Guru worden onderwezen’. Volgens Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa 
betekent het ‘als een dier, heeft men geen çästra-jïäna’. 

Degenen die geen vertrouwen hebben in de woorden van çästra, guru en de vaiñëava’s 
worden açraddhälu genoemd, ongelovig. Iemand die altijd twijfelt aan de instructies van 
Hari, Guru en de Vaiñëava’s wordt saàçaya-ätmä genoemd, een man van twijfel. Zulke 
twijfelende personen zijn meer gevallen dan de onwetenden en ongelovigen, en ze kunnen 
nergens geluk en vrede bereiken, in deze wereld of in de volgende. 



 

ÇLOKA 41 

;ksxlé;LrdekZ.ka        KkulafNékla'k;e~A 
vkReoUra u dekZf.k fuc/ufUr /ku´t;û†ƒû 

 
yoga-sannyasta-karmäëaà / jïäna-saïchinna-saàçayam 

ätma vantaà na karmäëi / nibadhnanti dhanaïjaya 
 

dhanaïjaya—O winnaar van rijkdom; karmäëi—karmika reacties; na nibadhnanti—binden 
niet; sannyasta-karmäëam—iemand die karma heeft verzaakt; yoga—middels niñkäma-
karma-yoga; saàçayam—en wiens twijfels; saïchinna—in mootjes zijn gehakt; jïäna—door 
bovenzinnelijke kennis; (en) ätma-vantam—wie zijn ätma-svarüpa heeft gerealiseerd. 
 

O Dhanaïjaya, veroveraar van rijkdom! Iemand die karma heeft verzaakt via het 
proces van niñkäma-karma-yoga, die al zijn twijfels heeft verdreven door jïäna en zijn 
ätma-svarüpa heeft gerealiseerd, is niet gebonden door karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord yoga-sannyasta om uit te 
leggen wat voor persoon niskarma kan bereiken. Degenen die de ziel hebben gerealiseerd 
worden ätmavän of prayak-ätmä genoemd, en zijn niet gebonden door karma. Een persoon 
bereikt dit stadium door het verrichten van niñkäma-karma-yoga, het opgeven van karma 
middels het proces van sannyäsa (verzaking) en het verwijderen van zijn twijfels door het 
cultiveren van jïäna. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In deze laatste twee çloka’s besluit Çré Kåñëa dit onderwerp. Volgens de instructies van 

Çré Bhagavän neemt men beschutting van niñkäma-karma-yoga door al zijn handelingen aan 
Zijn lotusvoeten te offeren. Wanneer de citta (hart) is gezuiverd door dit proces, wordt het 
verlicht door kennis, en dit hakt alle twijfels aan mootjes. Op dat moment worden zulke 
mensen volledig bevrijdt van de gebondenheid aan karma. 

Het woord pratyak-ätmä vermeld in het commentaar verwijst naar de jévätmä die het 
gevoel voor genot heeft opgegeven en een devotionele houding jegens Bhagavän heeft 



verkregen. Aan de andere kant wordt een jévätmä die tegen Bhagavän gekant is en 
verzonken is in zinsbevrediging paräk-ätmä genoemd. 

 

ÇLOKA 42 

rLeknKkulEHkwra âRLFka KkukflukReu%A 
fNÙoSua la'k;a ;ksxekfr"BksfÙk"B Hkkjrû†„û 

 
tasmäd ajïäna-saàbhütaà / håt-sthaà jïänäsinätmanaù 

chittvainaà saàçayaà yogam / ätiñöhottiñöha bhärata 
 

tasmäd—daarom; bhärata—O telg van Bhärata; jïäna-asinä—met het wapen van kennis; 
chittvä—hakkend; saàçayam—de twijfel; ätmanaù håt-stham—die zich in je hart bevindt; 
ajïäna-saàbhütam—ontstaan uit onwetendheid; ätiñöha—neem beschutting; enam 
yogam—van deze yoga; (en) uttiñöha—sta op. 
 

Daarom, O Bhärata, vernietig deze twijfel in je hart die is ontstaan uit 
onwetendheid met het zwaard van jïäna; neem beschutting van niñkäma-karma-yoga 
en maak je gereed voor de strijd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän besluit dit hoofdstuk met deze çloka die begint met tasmäd ajïäna. Håt-
stha verwijst naar het doorhakken van de twijfel in het hart (chittvä), yoga betekent 
‘beschutting nemen van niñkäma-karma-yoga’ en ätiñöha betekent ‘wees klaar voor de strijd’. 
Van alle aangeraden processen om mukti te bereiken, wordt jïäna hier verheerlijkt; en 
niñkäma-karma is het enige middel om jïäna te verwerven. Dit is de essentie van dit 
hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Vierde Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Dit hoofdstuk geeft onderricht over twee afdelingen 
van sanätana-yoga (het eeuwige yoga systeem). De eerste is de jaòa-dravyamaya afdeling, 
welke uit alledaagse rituelen bestaat, ofwel het opofferen van materiΩle bezittingen. De 
tweede is de ätma-yathätma-rüpa-cinmaya afdeling, ofwel kennis van het zelf en van 
Bhagavän. Wanneer de jaòa-dravyamaya divisie afzonderlijkt wordt uitgevoerd, wordt het 
simpelweg karma. Degenen die vastzitten in deze divisie staan bekend als karma-jaòa, diep 
verzonken in werelds genot. Echter, degenen die jaòa-karma (wereldse ritueleen) 
verrichten met als enige doel het bereiken van spirituele vooruitgang zijn yukta ofwel op de 
juiste wijze gevestigd. Wanneer we specifiek nadenken over de ware aard van spirituele 
activiteiten, begrijpen we dat er twee aspecten zijn. Het ene is kennis van jéva-tattva en het 
andere is kennis van bhagavat-tattva. Alleen degenen die bhagavat-tattva ervaren en 
realiseren verwerven de kern van ätmä-yathätmä (kennis over de ware aard van de ätmä) 
welke het zijn van Çré Kåñëa’s dienaar inhoudt. Deze ervaring bereikt zijn perfectie door 
realisatie van de transcendentale geboorte en activiteiten van Bhagavän en van de eeuwige 
associatie van de jéva met Hem. Dit onderwerp wordt aan het begin van dit hoofdstuk 
beschreven. Bhagavän Zelf is de eerste onderwijzer van deze nitya-dharma. Omdat de jéva 
gebonden is geraakt aan inerte materie door de tekortkoming van zijn eigen intelligentie, 
daalt Bhagavän neer door de kundigheid van Zijn cit-çakti en maakt Hij, door onderricht te 
geven over Zijn tattva, de jéva geschikt om deel te nemen aan Zijn lélä. 

“Degenen die zeggen dat het lichaam, de geboorte en activiteiten van Bhagavän 
voortbrengsels zijn van mäyä zijn uitermate dwaas. Mensen bereiken Mij naar gelang de 
graad van zuiverheid (kennis van Mijn tattva) waarmee ze Mij aanbidden.” Alle activiteiten 
van de karma-yogé’s worden yajïa genoemd. De verschillende soorten yajïa in de wereld, 
zoals daiva-yajïa, brahmäcärya-yajïa, gåhamedha-yajïa, saàyama-yajïa, añöäìga-yoga-yajïa, 
tapo-yajïa, dravya-yajïa, svädhyäya-yajïa en varëäçrama-yajïa, vertegenwoordigen allemaal 
karma. 

“De enige nuttige factor waar men naar dient te streven in al deze yajïa’s is het bewuste 
gedeelte, ätmä-yathätma, ofwel kennis van de ware aard van de ätmä. Twijfel is de grootste 
vijand van deze tattva-jïäna. Iemand die begiftigd is met çraddhä, en onderricht neemt over 
deze tattva van iemand die tattva-vit is realiseert zo het zelf en kan al zijn twijfels verdrijven. 
Zolang men affiniteit heeft met de materiΩle wereld, dient men beschutting te nemen van 
niñkäma-karma-yoga teneinde het stadium van ätmä-yathätmä te bereiken.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti door 

Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Vierde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 



 

HOOFDSTUK VIJF 

 

 

 

Karma-Sannyäsa Yoga 

Yoga Via het 

Verzaken van Activiteit 

 

 

 

ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 
lé;kla deZ.kka Ï".k iqu;ksZxa p 'kalflA 

;PNªs;  ,r;ksjsda  rUes  czwfg  lqfuf'pre~ûƒû 

 
arjuna uväca 

sannyäsaà karmaëäà kåñëa / punar yogaï ca çaàsasi 
yac chreya etayor ekaà / tan me brühi su-niçcitam 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; kåñëa—O Kåñëa; çaàsasi—U looft eerst; sannyäsam—verzaking; 
karmaëäm—van handelingen; ca—en; punaù—daarna; yogam—karma-yoga; brühi—vertel 
alstublieft; me—me; su-niçcitam—heel duidelijk; tat ekaà—dat ene (pad); etayoù—van deze 
twee; yat—welke; çreyaù—gunstig (is voor mij). 
 



Arjuna zei: O Kåñëa, nadat U eerst karma-sannyäsa (het verzaken van actie) hebt 
geprezen, beschrijft U weer niñkäma-karma-yoga (handelingen die zonder gehechtheid 
aan Bhagavän worden geofferd). Zeg me daarom ondubbelzinnig, welke van deze twee 
paden is gunstig voor mij? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Karma werd beschreven als superieur zijnde aan jïäna om de onwetende mensen aan te 
moedigen om op de juiste wijze karma te verrichten, en dus uiteindelijk om onwankelbare 
perfectie in jïäna te bereiken. Dit Vijfde Hoofdstuk legt kennis van de Absolute Waarheid 
(tat-padärtha) en de kenmerken van degenen die een evenwichtig geluimde aard hebben 
uit. Arjuna twijfelt nu, nadat hij de laatste twee çloka’s van het vorige hoofdstuk heeft 
gehoord. Hij denkt dat Kåñëa Zichzelf heeft tegengesproken, en in deze çloka die begint met 
de woorden sannyäsaà karmaëäm, stelt hij een vraag: “In de çloka, yoga-sannyasta (Gétä 
4.41), heeft U gesproken over karma-sannyäsa die verschijnt wanneer jïäna wordt 
voortgebracht door het uitvoeren van niñkäma-karma-yoga. Anderzijds heeft U in de çloka, 
tasmäd ajïäna (Gétä 4.42), gesproken over niñkäma-karma-yoga. Maar karma-sannyäsa 
(verzaking van het handelen) en niñkäma-karma-yoga (de yoga van het onbaatzuchtig 
handelen) hebben een tegenovergestelde aard, zoals bewegende en niet-bewegende wezens. 
Het is niet mogelijk om ze gelijktijdig uit te voeren. Hoort een jïäné karma-sannyäsa te 
verrichten of niñkäma-karma-yoga? Ik heb Uw bedoeling betreffende dit onderwerp niet 
begrepen en vraag U om me alstublieft met zekerheid te zeggen welke van deze twee gunstig 
voor me is.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In het Tweede Hoofdstuk onderwees Çré Kåñëa aan Arjuna hoe niñkäma-karma-yoga te 

verrichten teneinde jïäna, welke onwetendheid verdrijft, te verkrijgen. In het Derde 
Hoofdstuk verklaarde Hij dat, wanneer men ätma-jïäna (kennis van het zelf) heeft 
verkregen, het niet nodig is om zich met karma (voorgeschreven plichten) in te laten, 
omdat karma-yoga bij jïäna-yoga is inbegrepen. Het getuigt van onwetendheid om jïäna en 
karma als afzonderlijk te beschouwen. Na dit onderwerp te hebben afgerond, zei Bhagavän 
Çré Kåñëa in het Vierde Hoofdstuk dat voor het verwerven van jïäna-niñöhä 
(standvastigheid van kennis), wat het middel is om ätmä-jïäna te bemachtigen, het gepast 
is om zich eerst niñkäma-karma-yoga eigen te maken. Arjuna weet dat deze onderwerpen 
heel moeilijk te bevatten zijn, en hij stelt vragen aan Kåñëa alsof hij in onwetendheid 
verkeert, zodat gewone mensen het gemakkelijk kunnen begrijpen. Aanvankelijk 



bestempelde Kåñëa karma-sannyäsa of jïäna-yoga als superieur. Nu geeft Hij echter weer 
instructies over niñkäma-karma-yoga. Arjuna heeft gezegd, “Het is onmogelijk voor iemand 
om beide van deze instructies gelijktijdig uit te voeren, omdat ze tegenstrijdig zijn, net zoals 
het onmogelijk is om zowel stilstaand als bewegend te zijn, of dat er op dezelfde plek licht en 
duister is. Vertel me alstublieft onmiskenbaar welke van deze twee me voorspoed zal 
brengen?” Dit is Arjuna’s vijfde vraag. 

 

ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
lé;kl%    deZ;ksx'p     fu%Js;ldjkoqHkkSA 
r;ksLrq deZlé;klkRdeZ;ksxks fof'k";rsû„û 

 
çré bhagavän uväca 

sannyäsaù karma-yogaç ca / niùçreyasa-karäv ubhau 
tayos tu karma-sannyäsät / karma-yogo viçiñyate 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; sannyäsaù—verzaking van activiteiten; 
ca—en; karma-yogaù—niñkäma-karma-yoga; (zijn) ubhau—beide; niùçreyasa-karau—
gunstig; tu—maar; tayoù—van de twee; karma-yogaù—niñkäma-karma-yoga; viçiñyate—is 
beter; karma-sannyäsat—(dan) verzaking van werk. 
 

Çré Bhagavän zei: Zowel karma-sannyäsa als niñkäma-karma-yoga zijn gunstig, 
maar niñkäma-karma-yoga is zeker superieur aan karma-sannyäsa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Niñkäma-karma-yoga is superieur aan karma-sannyäsa. Zelfs als een jïäné niñkäma-
karma-yoga verricht is het geen fout. In werkelijkheid zuivert het verrichten ervan zijn hart 
en raakt hij daardoor meer gevestigd in jïäna. Men kan vragen, “Als een karma-sannyäsé 
wat verstoring in het hart ondergaat vanwege wereldse verlangens, is het dan verboden 
voor hem om zich in te laten met actie (karma) om het te bedaren?” Çré Bhagavän 
antwoordt dat zo’n verstoring in het hart (citta) van een karma-sannyäsé een obstakel vormt 
voor de cultivatie van jïäna. Als hij zinsobjecten aanvaardt nadat hij die ooit op heeft 
gegeven, wordt hij een väntäçé, iemand die zijn eigen braaksel opeet. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In antwoord op Arjuna’s vraag, zegt Çré Bhagavän dat zowel jïäna-yoga (karma-

sannyäsa) als niñkäma-karma-yoga gunstig zijn. Niñkäma-karma-yoga is echter superieur aan 
karma-sannyäsa ofwel jïäna-yoga, omdat er in niñkäma-karma-yoga minder kans bestaat dat 
men ten val komt. Als een karma-sannyäsé (iemand het handelen heeft opgegeven) een 
verlangen naar zingenot ontwikkeld, wordt hij een väntäçé genoemd. Çrémad-Bhägavatam 
(7.15.36) bevestigt dit ook: 

 
yaù pravrajya gåhät pürvaà / tri-vargävapanät punaù 

yadi seveta tän bhikñuù / sa vai väntäçy apatrapaù 
 

Als iemand de sannyäsa-äçrama, welke de perfectie van tri-varga (religie, economische 
ontwikkeling en zingenot) is, verzaakt, en weer in het gezinsleven treedt, wordt hij een 
väntäçé genoemd, een schaamteloos persoon die zijn eigen braaksel opeet. 

 
Çrémad-Bhägavatam zegt verder dat men een jïäné die zich slecht gedraagt kan 

bekritiseren, maar dat men een ananya-bhakta niet op dezelfde manier mag veroordelen, 
zelfs als zijn gedrag uitermate slecht is. Dit wordt ook bevestigd in Gétä (9.30): api cet 
suduräcäraù. 

Het dient duidelijk begrepen te worden dat karma-käëòa niet hetzelfde is als karma-
yoga. Handelingen voorgeschreven in çästra worden karma genoemd. Wanneer een jéva zich 
bezighoudt met handelen en zichzelf zowel als doener en genieter beschouwt, worden zijn 
activiteiten karma-käëòa genoemd. In dit geval binden zelfs de vrome activiteiten die 
worden voorgeschreven in de Veda’s iemand aan de materiΩle wereld. Karma-käëòa leidt 
iemand niet naar yoga (verbinding) met Çré Bhagavän, en dus wordt het in alle çästra 
veroordeeld. Alleen door bhagavad-arpita niñkäma-karma, onbaatzuchtige handelingen die 
aan Bhagavän worden geofferd, kan yoga met Hem tot stand worden gebracht. Dit wordt 
niñkäma-karma-yoga genoemd. Er kan naar worden verwezen als een gelijkenis of begin van 
bhagavad-dharma. Het kan ook de poort naar bhakti worden genoemd. Met andere woorden, 
door niñkäma-karma-yoga brengt men een indirecte verbinding met Bhagavän tot stand. 
Daarom wordt er in Gétä (2.48) gezegd: yoga-sthaù kuru karmäëi. “Voer je voorgeschreven 
plichten uit naar gelang je aard, in dezelfde mate genegen zijnde ten aanzien van succes en 
mislukking. Zulke gelijkmoedigheid wordt yoga genoemd.” 

 

ÇLOKA 3 



Ks;% l fuR;lé;klh ;ks u }sf"V u dka{kfrA 
fu}ZU}ks fg egkckgks lq[ka cU/kkRizeqP;rsû…û 

 
jïeyaù sa nitya-sannyäsé / yo na dveñöi na käìkñati 

nirdvandvo hi mahä-bäho / sukhaà bandhät pramucyate 
 

mahä-bäho—O sterk-gearmde; saù—hij; yaù—wie; na dveñöi—noch haat; na käìkñati—
noch verlangt; jïeyaù—staat bekend als; nitya-sannyäsé—altijd gevestigd in verzaking; hi—
want; nirdvandvaù—vrij van dualiteit; (zijnde) sukham—gemakkelijk; pramucyate—wordt 
(hij) verlost; bandhät—van materiΩle gebondenheid. 
 

O Mahä-bäho, hij wie noch iets haat of verlangt is het altijd waard om bekend te 
staan als een sannyäsé, omdat iemand die vrij is van de dualiteiten van afkeer en 
gehechtheid eenvoudig verlost wordt van de gebondenheid aan deze materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is mogelijk om de bevrijding die verworven wordt door sannyäsa te bereiken zonder 
toe te treden tot de orde van sannyäsa. Om deze reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die 
begint met jïeyaù. “O Mahä-bäho, je dient te begrijpen dat een niñkäma-karma-yogé die een 
zuiver hart heeft altijd een sannyäsé is.” De aanspreekvorm ‘O Mahä-bäho’ betekent dat 
iemand die in staat is om het rijk van mukti te veroveren, zeker een grote held (mahä-véra) 
is. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Deze çloka stelt vast waarom niñkäma-karma-yoga superieur is. Vanwege de zuiverheid 

van zijn hart wordt een niñkäma-karma-yogé een verankerde verzaker (nitya-sannyäsé) 
genoemd. Hoewel hij de kledij van een sannyäsé niet heeft aanvaard, blijft hij zalig 
verzonken in bhagavat-sevä door zichzelf en alle zinsobjecten aan de lotusvoeten van 
Bhagavän te offeren. Onthecht van zingenot en zonder enig verlangen naar de vruchten 
van zijn handelen, blijft hij vrij van gehechtheid en afgunst. Zodoende wordt hij 
gemakkelijk bevrijd van gebondenheid aan de materiΩle wereld. 

 

ÇLOKA 4 



lka[;;ksxkS ìFkXckyk% izonfUr u if.Mrk%A 
,deI;kfLFkr% lE;xqHk;ks£oUnrs Qye~û†û 

 
säìkhya-yogau påthag bäläù / pravadanti na paëòitäù 
ekam apy ästhitaù samyag / ubhayor vindate phalam 

 
bäläù—de onwetenden; pravadanti—verklaren; säìkhya-yogau—karma-sannyäsa en 
niñkäma-karma-yoga; (als zijnde) påthag—verschillend; paëòitäù—de geleerden; na—
verwerpen (dit); api—zelfs (door) samyag—op de juiste manier; ästhitaù—gevestigd te zijn; 
ekam—in ππn (van de twee); vindate—behaalt men; phalam—het resultaat; ubhayoù—van 
beide. 
 

Alleen de onwetenden zeggen dat säìkhya (karma-sannyäsa) en niñkäma-karma-
yoga verschillend zijn. De wijzen verwerpen zulke meningen. Door ππn van beide 
paden op de juiste wijze te volgen, bereikt men het resultaat van beiden in de vorm 
van mokña. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, je hebt gevraagd welke van deze twee superieur is, maar dit is eigenlijk 
helemaal geen vraag; de wijzen zien geen verschil tussen ze.” Om deze reden spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met säìkhya. Säìkhya, wat jïäna-niñöhä (verankerd zijnde 
op het niveau van jïäna) betekent, duidt hier op een van zijn takken, sannyäsa. Alleen 
kinderen of dwazen zeggen dat sannyäsa verschillend is van niñkäma-karma-yoga. De wijzen 
denken niet op deze manier. Dit werd beschreven in de vorige çloka: jïeyaù sa nitya-
sannyäsé (Gétä 5.3). Dus, door van ππn van beiden beschutting te nemen wordt het resultaat 
van beiden behaald. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Wanneer het hart wordt gezuiverd door op de juiste manier aan niñkäma-karma-yoga te 

doen, verschijnt jïäna, waarna men uiteindelijk verlossing (mokña) bereikt. Dit is ook het 
fundamentele doel van karma-sannyäsa. Aangezien het einderesultaat van zowel niñkäma-
karma-yoga als karma-sannyäsa mukti is, zijn ze beide niet verschillend. Door ππn van de 
twee te volgen wordt het resultaat van beide bereikt. Hoewel pravåtti (de richtlijnen voor 
het genieten van de materiΩle wereld volgens de regulerende principes) ogenschijnlijk 



verschillend lijkt te zijn van nivåtti (de richtlijnen voor het opgeven van de materiΩle 
wereld voor een hoger spiritueel begrip), ziet een wijze geen verschil tussen ze, aangezien het 
resultaat van deze beide processen hetzelfde is. 

 

ÇLOKA 5 

;Rlka[;S% izkI;rs LFkkua r|ksxSjfi xE;rsA 
,da lka[;a p ;ksxa p ;% i';fr l i';frû‡û 

 
yat säìkhyaiù prapyate sthänaà / tad yogair api gamyate 

ekaà säìkhyaà ca yogaï ca / yaù paçyati sa paçyati 
 

tat sthänaà—die positie; yat—die; präpyate—behaald wordt; säìkhyaiù—via de principes 
van säìkhya-yoga; api—wordt ook; gamyate—behaald; yogaiù—door niñkäma-karma-yoga; 
säìkhyam ca yogam—säìkhya en yoga; (zijn) ekam—ππn; ca—en; saù yaù—hij die; 
paçyati—(zo) ziet; paçyati—ziet (werkelijk). 
 

Het resultaat dat behaald wordt door säìkhya-yoga wordt ook bereikt door 
niñkäma-karma-yoga. Degenen die verstandig zijn, en goed zien dat säìkhya-yoga en 
niñkäma-karma-yoga hetzelfde resultaat schenken, zien werkelijk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het vorige onderwerp wordt verduidelijkt in deze çloka die begint met yat. Säìkhya 
betekent sannyäsa, en yoga betekent niñkäma-karma-yoga. De woorden säìkhyaiù en yogaiù 
staan hier in het meervoud om hun belang te benadrukken. Degenen die ze met de ogen van 
wijsheid zien als zijnde hetzelfde, zien op de juiste manier, ook al zijn de processen 
verschillend. 

 

ÇLOKA 6 

lé;klLrq  egkckgks   nq%[kekIrqe;ksxr%A 
;ksx;qäks eqfuczZã u fpjs.kkf/kxPNfrûˆû 

 
sannyäsas tu mahä-bäho / duùkham äptum ayogataù 



yoga-yukto munir brahma / na cireëädhigacchati 
 
 

tu—echter; mahä-bäho—O sterk-gearmde; (het beoefenen van) sannyäsaù—verzaking; 
ayogataù—zonder niñkäma-karma-yoga; äptum—brengt; duùkham—ellende; (op) tu—
echter; yoga-yuktaù—iemand die zich bezighoudt met niñkäma-karma-yoga; (wordt) 
muniù—een wijze; (en) adhigacchati—hij bereikt; na cirena—zonder uitstel; brahma—het 
stadium van transcendentie. 
 

O Mahä-bäho, het beoefenen van karma-sannyäsa zonder niñkäma-karma-yoga 
levert ellende op, maar iemand die niñkäma-karma-yoga beoefent, wordt een jïäné en 
bereikt zeer spoedig brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het aanvaarden van karma-sannyäsa door de jïäné zonder volledige zuivering van het 
hart leidt tot ellende. Niñkäma-karma-yoga brengt echter blijdschap, dat wil zeggen, het 
helpt om brahma te bereiken. Dit kenmerk werd eerder aangeduid, en wordt verder 
verhelderd in deze çloka die begint met sannyäsas tu. Wanneer het hart verstoord wordt 
door wereldse verlangens, wordt sannyäsa ellendig. Alleen niñkäma-karma-yoga brengt rust 
in het verstoorde hart. Het woord ayogataù betekent ‘in afwezigheid van niñkäma-karma-
yoga’; dus de verzaking van iemand die niet gekwalificeerd is om sannyäsa te nemen wordt 
een bron van ellende. De auteur van Värttika-sütra zegt daarom: 

 
pramädino bahiçcittaù piçunäù kalahotsukäù 
sannyäsino pi dåçyante daiva-sandüçitäñayäù 

 
Het wordt waargenomen dat zelfs sannyäsé’s een verontruste geest hebben, onachtzaam 
zijn en klaar staan om ruzie te maken als hun harten onzuiver zijn, vanwege hun lange 
omgang met de illusoire energie. 

 
In Çrémad-Bhägavatam (11.18.40) wordt ook gezegd, “Tridaëòé-sannyäsé’s die verstoken 

zijn van ware kennis (jïäna) en verzaking (vairägya) en hun vijf zintuigen niet hebben 
beteugeld, verliezen beide werelden.” 

Vandaar dat een niñkäma-karma-yogé spoedig brahma bereikt nadat hij een jïäné is 
geworden. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het is beter om aan niñkäma-karma-yoga te doen dan om sannyäsa te nemen voordat 

het hart zuiver is. 
 

ÇLOKA 7 

;ksx;qäks fo'kq¼kRek foftrkRek ftrsfUæ;%A 
loZHkwrkReHkwrkRek dqoZékfi u fyI;rsû‰û 

 
yoga-yukto viçuddhätmä / vijitätmä jitendriyaù 

sarva-bhütätma-bhütätmä / kurvann api na lipyate 
 

yoga-yuktaù—iemand die niñkäma-karma-yoga verricht; viçuddha-ätmä—wie gezuiverde 
intelligentie heeft; vijita-ätmä—een beteugelde geest; jita-indriyaù—beteugelde zintuigen; 
ätma-bhüta-ätmä—en het object van genegenheid is; sarva-bhüta—voor alle levende 
wezens; na lipyate—is onaangedaan; api—hoewel; kurvan—handelend. 
 

Iemand die aan niñkäma-karma-yoga doet met een zuiver hart en zuivere 
intelligentie, en wie zijn zintuigen heeft beteugeld, is het onderwerp van genegenheid 
voor alle jéva’s. Hij raakt niet besmet door activiteit, zelfs niet wanneer hij zelf 
handelt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier in deze çloka beginnend met de woorden yoga-yuktaù, laat Çré Bhagavän aan 
Arjuna weten dat een jïäné onaangedaan blijft, zelfs nadat hij zich inlaat met karma. Yoga-
yukta-jïäné’s zijn er in drie soorten: (1) viçuddhätmä, van zuivere intelligentie, (2) vijitätmä, 
van zuivere geest, en (3) jitendriyaù, van beteugelde zintuigen. Ze worden vermeldt op 
volgorde van de superioriteit van hun spirituele vordering. Alle jéva’s zijn hartelijk voor die 
huishouder die op de juiste wijze bezig is met niñkäma-karma-yoga en geen karma-sannyäsa 
aanvaardt. Sarva-bhütätmä betekent hij waar alle levende wezens van houden zoals ze van 
zichzelf houden. 

 

ÇLOKA’S 8-9 



uSo fdf´pRdjksehfr ;qäks eU;sr rÙofor~A 
i';´k~ Ük̀.ou~ Lì'k´k~ ft?kzék'uu~ xPNu~ Loiu~ 'olu~ûŠû 

 

izyiu~ folt̀u~ x÷̀ék~ mfUe"ku~ fuf"kékfiA 
bfUæ;k.khfUæ;kFkZs"kq    oRkZUr   bfr   èkkj;u~û‹û 

 
naiva kiïcit karométi / yukto manyeta tattva-vit 

paçyan çåëvan spåçaï jighrann / açnan gacchan svapan çvasan 

pralapan visåjan gåhëann / unmiñan nimiñann api 
indriyäëéndriyärtheñu / varttanta iti dhärayan 

 
tattva-vit—een kenner van de waarheid; yuktaù—een niñkäma-karma-yogé; eva—zeker; 
paçyan—al ziend; çåëvan—horend; spåçan—aanrakend; jighran—ruikend; açnan—etend; 
gacchan—lopend; svapan—slapend; çvasan—ademend; pralapan—pratend; visåjan—
ontlastend; gåhëan—grijpend; unmiñan—openend; (en) api—ook; nimiñan—dichtdoend 
(de ogen); na manyeta—dient niet te overwegen; iti—dat; indriyäëi—de zintuigen; 
varttante—zich bezighouden; indriya-artheñu—met hun zinsobjecten. 
 

Wanneer een niñkäma-karma-yogé gevestigd raakt in tattva-jïäna, stelt hij met 
zijn intelligentie vast dat zelfs terwijl hij ziet, hoort, aanraakt, ruikt, eet, beweegt, 
slaapt, ademt, praat, zich ontlast, grijpt en zijn ogen open en dicht doet, hij eigenlijk 
niets doet; eigenlijk houden zijn zintuigen zich bezig met hun respectieve zinsobjecten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met naiva, geeft Çré Bhagavän instructies over handelingen 
waarbij men verwikkeld kan raken in het functioneren van de zintuigen, of door ze 
geteisterd kan worden. Yuktaù verwijst naar de niñkäma-karma-yogé’s die vaststellen dat 
wanneer men het gezichtsvermogen en de andere zintuigen gebruikt, het niet meer is dan 
de zintuigen die zich inlaten met hun zinsobjecten. 

 

ÇLOKA 10 



czã.;k/kk; dekZf.k lÂa R;DRok djksfr ;%A 
fyI;rs     u     l     ikisu      iùi=feokEHklkûƒŒû 

 
brahmaëy ädhäya karmäëi / saìgaà tyaktvä karoti yaù 

lipyate na sa päpena / padma-patram ivämbhasä 
 

karmäëi—zijn activiteiten; brahmaëi—aan de Allerhoogste Heer; ädhäya—geofferd 
hebbend; saìgam—gehechtheid; tyaktvä—opgevend; saù yaù—hij die; karoti (zo) handelt; 
na lipyate—wordt niet getroffen; päpena—door zonde; iva—zoals; pada-patram—het 
lotusblad; ambhasä—door water. 
 

Iemand die gehechtheid aan karma heeft opgegeven, en alle vruchten van zijn 
handelen aan Mij, Parameçvara, heeft geofferd, raakt niet aangetast door zonde, net 
zoals een lotusblad niet door water wordt aangeraakt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Iemand gehechtheid aan de vruchten van karma opgeeft raakt niet gebonden door 
enige handeling als hij zijn werk opdraagt aan Mij, Parameçvara, zelfs terwijl hij nog steeds 
een vals ego heeft.” Het woord päpa (zonde) wordt hier gebruikt om aan te geven dat zo 
iemand niet verwikkeld raakt in enige zondige handelingen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De zuivere ziel heeft geen verband met materiΩle activiteiten. Niñkäma-karma-yogé’s 

worden tattva-vit, begiftigd met bovenzinnelijke kennis, een geleidelijke zuivering van het 
hart. Ze realiseren dan de aard van het zelf (ätmä-tattva) en begrijpen dat zelfs wanneer ze 
lichamelijke activiteiten verrichten, zij niet de doeners zijn. Ze denken dat naar gelang hun 
purva-saàskära (eerdere indrukken) alle activiteiten automatisch verricht worden door de 
inspiratie van Éçvara. Door het bestaan van het materiΩle lichaam kan er een gevoel zijn dat 
zij zelf degenen zijn die handelingen verrichten, maar wanneer ze het lichaam opgeven na 
het bereiken van perfectie (siddhi), blijft er absoluut geen gevoel over dat ze de doeners van 
handelingen zijn. Welke handeling ook verricht wordt door zulke mahätma’s bindt ze niet 
aan de materiΩle wereld. 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft ook gezegd, “Wanneer de sädhaka-bhakta het valse 
ego opgeeft van het zijn van de doener, verricht hij alle aan het lichaam gerelateerde 
activiteiten natuurlijk, uit eerdere gewoonte.” 

 

ÇLOKA 11 

dk;su eulk cq¼îk  dsoySfjfUæ;SjfiA 
;ksfxu% deZ dqoZfUr lÂa R;DRokRe'kq¼;sûƒƒû 

 
käyena manasä buddhyä / kevalair indriyair api 

yoginaù karma kurvanti / saìgaà tyaktvätma-çuddhaye 
 

saìgam—gehechtheid; tyaktvä—opgevend; kurvanti—verricht; yoginaù—een niñkäma-
karma-yogé; karma—handelingen; käyena—met het lichaam; manasä—met de geest; 
buddhyä—(en) met de intelligentie; api—zelfs; kevalaiù—met enkel; indriyaiù—de 
zintuigen; ätma-çuddhaye—voor de zuivering van de geest. 
 

Om de geest te zuiveren, geeft een niñkäma-karma-yogé alle gehechtheid op en 
verricht handelingen met zijn lichaam, geest en intelligentie. Soms handelt hij enkel 
met zijn zintuigen, zonder de geest in te schakelen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Niñkäma-karma-yogé’s handelen alleen met hun zintuigen. Bijvoorbeeld, wanneer men 
mantra’s zoals indräya-svähä reciteert terwijl men een offerande in het vuur van een yajïa 
brengt, kan de geest ergens anders zijn, maar toch gaat de activiteit gewoon door. Ätmä-
çuddhaye betekent dat yogé’s alleen handelingen verrichten om zuiverheid van geest te 
verkrijgen. 

 

ÇLOKA 12 

;qä% deZQya R;DRok 'kkfUrekIuksfr uSf"Bdhe~A 
v;qä% dkedkjs.k Qys läks  fuc/;rsûƒ„û 

 
yuktaù karma-phalaà tyaktvä / çäntim äpnoti naiñöhikém 



ayuktaù käma-käreëa / phale sakto nibadhyate 
 

karma-phalam—de vruchten van werk; tyaktvä—opgevend; äpnoti—verwerft; yuktaù—
iemand verbonden in niñkäma-karma-yoga; naiñöhikém—eeuwige; çäntim—sereniteit; 
ayuktaù—iemand die niet zo verbonden is; saktaù—gehecht zijnde; phale—aan de vruchten 
van werk; nibadhyate—raakt verstrikt; käma-käreëa—vanwege de prikkels van lust. 
 

Nadat hij zijn gehechtheid aan de vruchten van zijn handelen heeft opgegeven, 
verkrijgt de niñkäma-karma-yogé eeuwige sereniteit (mokña). De sakäma-karmé 
echter, die gehecht is aan de vruchten van zijn daden en wordt voortgestuwd door 
materiΩle verlangens, raakt verstrikt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Bij het uitvoeren van karma, zijn onthechting en gehechtheid de oorzaken van 
bevrijding en gebondenheid. Deze çloka die begint met het woord yuktaù is gesproken om 
dit te verhelderen. Een yukta-yogé of niñkäma-karma-yogé verwerft geleidelijk aan çänti, 
ofwel mokña. Ayuktaù verwijst naar sakäma-karmé’s, die vanwege materiΩle verlangens 
gehecht zijn aan de resultaten van hun daden, en dus gebonden zijn aan de materiΩle 
wereld. 

 

ÇLOKA 13 

loZdekZf.k eulk lé;L;kLrs lq[ka o'khA 
uo}kj    iqjs     nsgh     uSo     dqoZékdkj;u~ûƒ…û 

 
sarva-karmäëi manasä / sannyasyäste sukhaà vaçé 

nava-dväre pure dehé / naiva kurvan na kärayan 
 

vaçé—de zelfbeheerste; dehé—belichaamde ziel; sarva-karmäëi—alle activiteiten; 
sannyasya—verzaakt hebbend; manasä—door zijn geest; äste—verblijft; eva—voorzeker; 
sukham—gelukkig; pure—in de stad; nava-dväre—van negen poorten; na kurvan—noch 
iets doend; na kärayan—noch enige actie veroorzakend. 
 



Nadat hij gehechtheid aan de vruchten van alle karma binnenin zijn geest heeft 
opgegeven, verblijft de zelfbeheerste jéva (niñkäma-karma-yogé) vredig in de stad van 
negen poorten, daarbij noch zelf handelingen verrichtend, noch iemand er toe 
brengend te handelen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens de vorige verklaring, jïeyaù sa nitya-sannyäsé (Gétä 5.3), is iemand die zonder 
gehechtheid handelingen verricht in feite de echte sannyäsé. Om dit uit te leggen spreekt 
Çré Kåñëa deze çloka die begint met sarva-karmäëi. Hoewel hij externe activiteiten verricht 
die gerelateerd zijn aan het lichaam, blijft een zelfbeheerste man die alle handelingen 
volledig verzaakt via zijn geest tevreden gevestigd. Waar woont zo iemand? Kåñëa 
antwoordt, “In de stad van negen poorten.” Met andere woorden, in een lichaam dat bevrijd 
is van het valse ego. In dit geval verwijst het woord dehé naar de jéva die jïäna heeft bereikt. 
Hoewel hij karma kan verrichten, weet hij dat hij in werkelijkheid niet de oorzaak is van 
het geluk dat voortkomt uit zijn handelingen, en hij ziet in dat hij eigenlijk geen werk 
verricht. Evenzo, terwijl hij anderen aan het werk zet brengt hij ze niet tot handelen, omdat 
hij geen doel te vervullen heeft. Met andere woorden, hij blijft onaangedaan door hun 
handelingen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çrémad-Bhägavatam (11.19.43) verklaart: gåhaà çaréraà mänuñyam. “Het menselijke 

lichaam is als een huis.” Dit onderwerp kan specifiek worden bestudeerd in het verhaal 
betreffende Puraïjana. Het huis van het menselijk lichaam heeft negen poorten: de twee 
ogen, twee oren, twee neusgaten en een mond zijn de zeven poorten in het hoofd, en de 
lagere poorten zijn voor ontlasting en voortplanting. Een yogé ziet zijn eigen ik, ofwel zijn 
svarüpa, als verschillend van dit lichaam van negen poorten. Net zoals een reiziger, raakt 
een yogé niet gehecht aan zijn lichaam, noch wordt hij bezitterig ten opzichte van zijn 
lichaam, dat vergeleken wordt met een hotel. In plaats daarvan verricht hij exclusieve sevä 
aan Bhagavän, de meester van alle zintuigen. 

 

ÇLOKA 14 

u dRk̀ZRoa u dekZf.k yksdL; l̀tfr izHkq%A 
u deZQyla;ksxa LoHkkoLrq izoRkZrsûƒ†û 

 



na karttåtvaà na karmäëi / lokasya såjati prabhuù 
na karma-phala-saàyogaà / svabhävas tu pravarttate 

 
prabhuù—Parameçvara, de Allerhoogste Heer; na såjati—schept niet; lokasya—iemands; 
karttåtvam—neiging om te handelen; na karmäëi—noch de handelingen; na saàyogam—
noch verbinding; karma-phala—met de vruchten van het handelen; tu—slechts; 
svabhävaù—hun natuurlijke neiging; pravarttate—bepaald. 
 

Parameçvara heeft de neiging van individuen om te handelen niet geschapen, noch 
hun karma (handelingen) of de daaruit voortvloeiende vruchten. Dit alles wordt 
bepaald door hun verworven aard, welke sinds onheuglijke tijden wordt bedekt door 
onwetendheid.  

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Iemand kan de partijdigheid van Bhagavän onderzoeken. Als het waar is dat de jéva 
geen neiging heeft om als doener te handelen, waarom wordt hij dan, over de hele materiΩle 
wereld die Éçvara heeft geschapen, gezien als de doener en genieter van de vruchten 
daarvan? Het lijkt alsof Éçvara deze neigingen, die de jéva worden opgelegd, heeft geschapen. 
Als dit zo is dan betekent het dat Hij de tekortkoming heeft van partijdigheid en 
genadeloosheid. In antwoord zegt Hij, “Nee, nee. Na karttåtvam.” Hij heeft het woord na 
drie keer gebruikt om dit punt te benadrukken en met klem te weerleggen. Hij heeft noch 
het initiatief geschapen, noch de karma in de vorm van voorgeschreven plichten, noch het 
resultaat van karma, wat zingenot is. Het is enkel de geconditioneerde aard van de jéva, met 
andere woorden, zijn onwetendheid sinds onheuglijke tijden, die hem ertoe leidt om het ego 
te erkennen als datgene wat het handelen opwekt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
“De jéva’s zijn niet de aanzetgevers van hun eigen handelingen.” Men dient uit deze 

verklaring niet op te maken dat de jéva’s alleen door de inspiratie van Parameçvara tot 
handelen overgaan. Als dit wel het geval was, zou Hij zulke tekortkomingen bezitten als 
partijdigheid en wreedheid. Behalve dat is Bhagavän niet de tussenpersoon die de jéva met 
de resultaten van zijn karma verenigt. Deze verbinding vindt alleen plaats vanwege de jéva’s 
onwetendheid sinds onheuglijke tijden (anädi-avidyä). De goddelijke materiΩle energie 
(daivé-mäyä-prakåti) in de vorm van onwetendheid brengt de verworven natuur van de jéva 
in werking. Alleen de jéva’s die zo’n geconditioneerde aard hebben, die is ontstaan uit 



onwetendheid, worden tot handelen gebracht door Parameçvara. Hijzelf schept niet de 
aanzet binnen de jéva’s om wel of niet te handelen. 

Vaiñamya-nairghåëye doñair na säpekñatvät tathä hi darçayati (Brahma-sütra 2.1.34). 
Volgens deze sütra is Parameçvara volledig vrij van tekortkomingen zoals het hebben van 
een voorkeur en het wreed zijn. 

In de Veda’s wordt vermeld dat net zoals brahma anädi (zonder begin) is, de karmika 
indrukken van de jéva’s ook zonder begin zijn. De handelingen van de jéva roepen indrukken 
in het leven, en Parameçvara laat ze simpelweg hun opeenvolgende activiteiten aangaan 
naar gelang deze indrukken. Dus is het onlogisch om te zeggen dat Parameçvara de 
tekortkoming heeft van partijdigheid (Chändogya Upaniñad 6.2.1). 

In de Bhaviñya Puräëa wordt ook gezegd, “Het is enkel naar gelang de indrukken van 
voorgaand karma dat Çré Viñëu de jéva inschakelt in wereldse bezigheden. Aangezien de 
indrukken van jéva beginloos zijn, is Parameçvara niet schuldig aan het hebben van enige 
tekortkomingen.” 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa verklaart in zijn Govinda-bhäñya, “Iemand kan tot de 
conclusie komen dat we, aangezien Parameçvara een jéva tot handelen aanzet naar gelang de 
vroegere indrukken van zijn karma, moeten accepteren dat Parameçvara ook niet 
onafhankelijk is, maar be¡nvloed wordt door karma. Het antwoord hierop is, ‘Nee, dit is niet 
juist, aangezien in werkelijkheid zelfs het bestaan van karma onder Zijn controle staat.’ 
Parameçvara zet de jéva aan tot karma volgens de aard die hij heeft verworven sinds 
onheuglijke tijden. Hoewel Éçvara deze aard kan veranderen, doet Hij dat nooit. Dus is Hij 
onder alle omstandigheden vrij van partijdigheid.” 

 

ÇLOKA 15 

uknÙks dL;fpRikia u pSo lqÏra foHkq%A 
vKkusuko`ra     Kkua    rsu   eqáfUr    tUro%ûƒ‡û 

 
nädatte kasyacit päpaà / na caiva sukåtaà vibhuù 
ajïänenävåtaà jïänaà / tena muhyanti jantavaù 

 
vibhuù—de grote (Parameçvara); na ädatte—aanvaardt; eva—zeker; na—noch; päpam—de 
zondige reactie; kasyacit—van wie dan ook; na—noch; sukåtam—de vrome reactie; 
ajïänena—onwetendheid; tena—echter; avåtam—bedekt; (inherente) jïänam—
transcendentale kennis; jantavaù—van de levende wezens; (die) muhyanti—verbijsterd zijn. 



 
Parameçvara aanvaardt van niemand de zondige of vrome reacties. De 

onwetendheid echter, die de inherente ware kennis van de jéva’s bedekt, brengt hen in 
de war. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Éçvara wekt de goede of slechte daden van de jéva niet op, om dezelfde reden dat Hijzelf 
geen zonde of vroomheid oploopt. Om deze reden spreekt Hij deze çloka die begint met 
nädatte. Het is enkel Zijn begoochelende avidyä-çakti die de fijne kennis van de jéva bedekt. 
Om dit uit te leggen zegt Hij ajïänena, wat betekent dat de aangeboren of natuurlijke 
kennis van de jéva bedekt raakt door onwetendheid, en het is hierom dat hij misleid raakt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bhagavän is vibhuù, allesdoordringend en grenzeloos. Hij is vol in realisatie, 

gelukzaligheid en oneindige energie. Hij is altijd verzonken in Zijn eigen aard, de oceaan 
van änanda. Aangezien Hij neutraal staat tegenover alles, spoort Hij niet aan tot goede of 
slechte daden. Çré Bhagavän is ätmäräma (zelfvoldaan) en äptakäma (Hij van wie ieder 
verlangen wordt vervuld). Het is Zijn avidyä-çakti die de natuurlijke en aangeboren kennis 
van jéva bedekt, en hierdoor identificeert de jéva in de geconditioneerde toestand zichzelf 
met het lichaam. De jéva ontwikkelt het ego van het zijn van de doener van zijn daden enkel 
omdat hij het lichaam valselijk voor het zelf aanziet. 

Çrémad-Bhägavatam (6.16.11) verklaart: 
 

nädatta ätmä hi guëaà / na doñaà na kriyä-phalam 
udäsénavad äsénaù / parävara-dåg éçvaraù 

 
De jévätmä van Citraketu Mahäräja’s dode zoon gaf deze instructie aan Citraketu 
Mahäräja, die leed aan verdriet. “De Paramätmä, Éçvara, aanvaardt geen geluk of 
ellende, noch de resultaten van daden zoals het verwerven van een koninkrijk. Hij is 
getuige van de oorzaak en het gevolg van zijn daden en, omdat Hij niet in de greep is 
van het materiΩle lichaam en gebeurtenissen, blijft Hij neutraal.” 
 

ÇLOKA 16 



Kkusu rq rnKkua ;s"kka ukf'krekReu%A 
rs"kkekfnR;oTKkua    izdk'k;fr    rRije~ûƒ̂ û 

 
jïänena tu tad ajïänaà / yeñäà näçitam ätmanaù 

teñäm ädityavaj jïänaà / prakäçayati tat param 
 

tu—maar; teñäm—voor degenen; yeñäm—wier; tat ajïänam—onwetendheid; näçitam—
wordt vernietigd; jïänena—door kennis; ätmanaù—van de ziel; jïänam—die kennis; 
prakäçayati—onthult; tat—die; param—Allerhoogste Heer; ädityavat—stralend als de zon. 
 

Maar voor degenen wier onwetendheid is vernietigd door kennis van het 
Allerhoogste Absolute, onthult die kennis als de stralende zon de apräkåta-parama-
tattva, Çré Bhagavän. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Net zoals Çré Bhagavän’s avidyä-çakti de kennis van de jéva bedekt, zo ook vernietigt Zijn 
vidyä-çakti onwetendheid en onthult deze zijn zuivere kennis. Door jïäna of vidyä-çakti (het 
vermogen van kennis) wordt avidyä vernietigd. 

Net zoals de zonnestralen het duister verjagen en de aarde verlichten, zo ook vernietigt 
vidyä onwetendheid en verlicht het die parama-apräkåta-jïäna (kennis van de 
bovenzinnelijke Bhagavän). Dus bindt of bevrijdt Parameçvara niemand. Integendeel, het is 
slechts onwetendheid en kennis die respectievelijk binden en bevrijden, naar gelang de 
eigenschappen van de materiΩle natuur. De neiging om te genieten of te beginnen met 
handelen is de oorzaak van gebondenheid. Evenzo zijn onthechting, vrede enzovoorts 
verlossend. Dit zijn de eigenschappen van prakåti. Parameçvara is slechts gedeeltelijk 
verantwoordelijk voor het teweegbrengen van handelingen, omdat, doordat Hij Antaryämé 
(de Superziel) is, alle eigenschappen van de materiΩle natuur worden gemanifesteerd. 
Vandaar dat er geen mogelijkheid bestaat dat de gebreken van partijdigheid en wreedheid 
in Hem bestaan. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Naar gelang zijn eigen materiΩle verlangens, verkrijgt de jéva een lichaam van de 

materiΩle natuur en houdt hij zich bezig met karma. Parameçvara bepaalt de zondige of 
vrome handelingen van de jéva niet. Zowel de vroomheid van de vorderende sädhaka en de 



zonde die hem ontaardt, vinden plaats als gevolg van zijn voorgaande saàskära’s 
(indrukken). Om de jéva te straffen bedekt Çré Bhagavän’s mäyä-çakti zijn wezenlijke aard. 
De jéva begint dan om het zelf met het lichaam te identificeren beschouwt zichzelf 
vervolgens als de doener van al zijn handelingen. Parameçvara kan op geen enkele manier 
beschuldigd worden voor deze toestand van de jéva. 

Twee van mäyä-çakti’s werkingen, avidyä en vidyä, zijn behulpzaam bij het 
respectievelijk binden en verlossen van de jéva. In Çrémad-Bhägavatam (11.11.3) wordt 
gezegd: 

 
vidyävidye mama tanü viddhy uddhava çarériëäm 

mokña-bandha-karé ädye mäyayä me vinirmite 
 

O Uddhava, zowel avidyä als vidyä zijn functies van Mijn mäyä-çakti. 
 

Volgens Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verleent vidyä hier mokña en is avidyä de 
oorzaak van gebondenheid. Er zijn drie werkingen van mäyä: pradhäna, avidyä en vidyä. 
Pradhäna schept een aanstelling voor de jéva die niet echt is, hoewel het wel zo lijkt te zijn. 
Avidyä doet zulke benoemingen valselijk voorkomen alsof ze echt waren, en door vidyä 
worden zulke opleggingen eenvoudig verwijderd. Hier dient goed begrepen te worden dat de 
grof- en fijnstoffelijke lichamelijke benoemingen van de jéva, welke door pradhäna worden 
geschapen, niet vals zijn, maar dat het concept van ‘ik’ en ‘mijn’ in beide gevallen wel vals 
is. In de Veda’s en Upaniñads wordt dit vivartta, illusie, genoemd. 

Het natuurlijke ego van het zijn van de doener is eeuwig aanwezig binnenin 
Parameçvara. Prakåti is Zijn inerte çakti. De functie van prakåti wordt simpelweg door Zijn 
blik in beweging gebracht. Derhalve is prakåti de ondergeschikte oorzaak van de schepping 
van de materiΩle wereld. Parameçvara is voorwaar zijn aanspoorder, maar alleen op een 
indirecte of gedeeltelijke manier. 

Çréla bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Kennis bestaat uit twee soorten: präkåta (werelds) en 
apräkåta (transcendentaal). Präkåta, wat ‘kennis met betrekking tot inerte materie’ 
betekent, wordt avidyä genoemd, ofwel de onwetendheid van de jéva. Apräkåta-jïäna wordt 
vidyä genoemd. Wanneer de materiΩle kennis van de jéva is vernietigd door spirituele 
kennis, wordt diezelfde spirituele jïäna onthuld als de allerhoogste spirituele jïäna, en 
verlicht hem over de apräkåta-parama-tattva, de bovenaardse waarheid.” 

 

ÇLOKA 17 



rn~cq¼;LrnkRekuLrfék"BkLrRijk;.kk%A 
xPNUR;iqujko`fÙak    Kkufu/kwZrdYe"kk%ûƒ‰û 

 
tad-buddhayas tad-ätmänas / tan-niñöhäs tat-paräyaëäù 
gacchanty apunar-ävåttià / jïäna-nirdhüta-kalmañäù 

 
(degenen wier) tat-buddhayaù—intelligentie in Hem is; tat-ätmänaù—van wie de geest 
binnenin Hem is; tat-niñöhäù—wie volledig gericht zijn op Hem; tat-paräyaëäù—wie 
toegewijd zijn aan het horen en reciteren; kalmañäù—wier bedwelming; nirdhüta—is 
weggepoetst; jïäna—door bovenzinnelijke kennis; gacchanti—verwerven; apunar—nooit 
weer; ävåttim—hergeboorte. 
 

Degenen wier intelligentie verankerd is in Parameçvara, wier gedachten enkel 
verzonken zijn in meditatie op Hem, die uitsluitend toegewijd zijn aan Hem, die zich 
bezighouden met het horen en reciteren over Hem, en wier avidyä volledig is 
vernietigd door vidyä, verkrijgen mokña, waarvan geen terugkeer bestaat. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Vidyä verheldert alleen kennis van de jéva, niet van Parameçvara. In Çrémad-
Bhägavatam (11.14.21) wordt gezegd: bhaktyäham ekayä grähyaù. “Ik kan alleen worden 
bereikt door bhakti.” 

Om kennis van Paramätmä te verwerven, moeten de jïäné’s weer specifiek bhakti-
sädhana beoefenen. Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met tad-buddhayaù om dit 
uit te leggen. Het woord tat (tad) verwijst hier naar dezelfde eerder beschreven 
allesdoordringende Parameçvara. Tad-buddhayaù betekent dat degenen wier intelligentie is 
verankerd in die Parameçvara alleen op Hem mediteren. Tad-ätmä betekent ‘degenen die 
uitsluitend in Hem verzonken zijn’. Jïänaà ca mayé sannyaset. “Zelfs een jïäné dient zijn 
jïäna over te geven aan Mij” (Çrémad-Bhägavatam 11.19.1). 

Volgens deze verklaring is het zo dat, zelfs als hij weet dat het zelf losstaat van het 
lichaam, hij niet tat-niñöhäh wordt genoemd tenzij hij zijn niñöhä (verankerde 
evenwichtigheid) in sättvika bhäva heeft opgegeven en exclusieve niñöhä in bhagavad-bhakti 
heeft ontwikkeld. Tat-paräyaëäù staat voor degenen die toegewijd zijn aan het horen en 
spreken over Hem. 

In Gétä (18.55) wordt gezegd: 



 
bhaktyä mäm abhijänäti yävän yaç cäsmi tattvataù 

tato mäà tattvato jïätvä viçate tad-anantaram 
 

Het is enkel via bhakti dat men Me kan kennen zoals Ik ben en zo Mij kan bereiken. 
Daarom bereiken degenen wier onwetendheid volkomen is vernietigd door vidyä 
kennis van Paramätmä. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sattvät saïjäyäte jïänam (Gétä 14.17): “Jïäna is sattvika.” Paramätmä is echter boven de 

drie geaardheden, en is ook hun bestuurder, guëädhéça. Dat is waarom, hoewel kennis in de 
vorm van sättvika-jïäna onwetendheid (ajïäna) kan vernietigen, het er niet voor kan 
zorgen dat kennis van Paramätmä verschijnt. Gétä (18.55) verklaart: bhaktyä mäm 
abhijänäti. “Alleen bhakti kan kennis van Çré Bhagavän’s tattva manifesteren.” In deze 
context dient men Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s commentaar op deze çloka (18.55) 
zorgvuldig te overwegen. 

 

ÇLOKA 18 

fo|kfou;lEiéks czkã.ks xfo gfLrfuA 

'kqfu pSo 'oikds p if.Mrk% len£'ku%ûƒŠû 

 
vidyä-vinaya-sampanne / brähmaëe gavi hastini 
çuni caiva çvapäke ca / paëòitäù säma-darçinaù 

 
paëòitäù—de geleerden; säma-darçinaù—kijken hetzelfde; (naar) brähmaëe—een 
brähmaëa; vidyä-vinaya-sampanne—uitgerust met kennis en zachtaardige eigenschappen; 
gavi—een koe; hastini—een olifant; ca—en; çuni—een hond; ca—en; eva—voorwaar; 
çvapäke—een hondeneter. 
 

De wijzen kijken met gelijke blik naar een zachtaardige en geleerde brähmaëa, een 
koe, een olifant, een hond en een cäëòäla. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



De wijzen die uitermate toegewijd zijn aan Parameçvara, zoals vermeld in de vorige 
çloka, ontstijgen de materiΩle geaardheden (guëätéta) en raken onge¡nteresseerd in het 
aanvaarden van de guëa’s die in afwisselende mate in ieder levend wezen bestaan. Zo raken 
ze in evenwicht. Om dit uit leggen spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met vidyä-
vinaya. Van een koe en een brähmaëa wordt gezegd dat ze zich in sattva-guëa bevinden, dus 
zijn ze superieur aan de olifant, die zich in rajo-guëa bevindt, en aan de hond en de 
hondeneter (cäëòäla) die zich in tamo-guëa bevinden. Maar de paëòita’s die aan de 
geaardheden zijn ontstegen merken zulke verschillen niet op. Integendeel, zij zien overal 
brahma, wat zich boven de geaardheden bevindt. Zij staan bekend als säma-darçé, degenen 
met gelijke blik. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De visie van de wijze jïäné wordt in de bovenstaande çloka uitgelegd. Hier betekent het 

woord säma-darçéù ‘het zien dat Bhagavän’s taöastha-çakti in elk lichaam manifesteert als 
een jévätmä met een specifieke svarüpa’. Enkel zulke zieners van het zelf (ätmä-darçé) staan 
bekend als säma-darçé. Bhagavän heeft dit verder toegelicht in Gétä (6.32) en het wordt in 
Çrémad-Bhagavän (11.29.14) beschreven: 

 
brähmaëe pukkase stene / brahmaëye ‘rke sphuliìgake 

akrüre krürake caiva / säma-dåk paëòito mataù 
 

Naar Mijn mening is een wijze iemand die een brähmaëa en een cäëòäla, een dief en 
een toegewijde van brahma, de zonnestralen en de vonkjes van een vuur, een 
wreedaard en een lief persoon met een gelijke blik aanschouwt. 
 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verklaart sama-dåk als ‘het eeuwige bestaan van 
Mij, parabrahma, in ieder levend wezen realiseren’. Iemand die zulke visie heeft wordt sama-
darçé genoemd. 
 

ÇLOKA 19 

bgSo   rS£tr%   lxksZ   ;s"kka   lkE;s   fLFkra   eu%A 
funkZs"ka fg lea czã rLekn~czãf.k rs fLFkrk%ûƒ‹û 

 
ihaiva tair jitaù sargo / yeñäà sämye sthitaà manaù 



nirdoñaà hi samaà brahma / tasmäd brahmaëi te sthitäù 
 

taiù—degenen; yeñäm—van wie; manaù—(de) geest; sthitam—gevestigd is; sämye—in 
gelijkmoedigheid; sargaù—de schepping; jitaù—wordt overwonnen; iha eva—in deze exacte 
wereld; brahma—brahma (is) nirdoñam—foutloos; samam—en evenwichtig; tasmät—
daarom; te—ze; hi—zeker; sthitäù—zijn gevestigd; brahmaëi—in brahma. 
 

Degenen wier geesten zijn verankerd in gelijkmoedigheid overwinnen het hele 
universum nog in dit leven. Zij bezitten de foutloze eigenschappen van brahma, en zijn 
daarom gevestigd in brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier verheerlijkt Çré Bhagavän de gelijke blik. Datgene wat geschapen is in deze wereld 
wordt sargaù genoemd. Jitaù staat voor het overmannen van dit materiΩle bestaan of om 
verlost te worden van haar gebondenheid. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Ihaiva betekent ‘zeker terwijl men leeft in deze wereld’. Met andere woorden, het is in 

het stadium van sädhana dat men wordt verlost van gebondenheid aan deze materiΩle 
wereld. 

 

ÇLOKA 20 

u izâ";sfRiz;a izkI; uksf}tsRizkI; pkfiz;e~A 
fLFkjcqf¼jlEew<ks     czãfon~czãf.k     fLFkr%û„Œû 

 
na prahåñyet priyaà präpya / nodvijet präpya cäpriyam 

sthira-buddhir asaàmüòho / brahma-vid brahmaëi sthitaù 
 

brahma-vit—een kenner van brahma; (die is) sthitaù—gevestigd; brahmaëi—in brahma; (is) 
sthira-buddhiù—van standvastige intelligentie; asaàmüòhaù—en niet misleid; na 
prahåñyet—hij is niet opgetogen; präpya—bij het ontvangen; priyam—(van) iets 
aangenaams; ca—en; na udvijet—raakt niet verstoord; präpya—bij het verkrijgen (van); 
apriyam—iets onaangenaams. 
 



Iemand die brahma kent en hecht is gevestigd in brahma, heeft standvastige 
intelligentie en is niet misleid. Hij verheugt zich niet over het verkrijgen van iets 
aangenaams, noch wanhoopt hij bij het ontvangen van iets onaangenaams. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Bhagavän spreekt deze çloka beginnend met de woorden na prahåñyet om de gelijke blik 
van de wijzen met betrekking tot aangename en onaangename zaken te beschrijven. Na 
prahåñyet betekent dat men niet opgetogen is, en nodvijet betekent dat men niet 
terneergeslagen is. De betekenis is dat men op deze manier moet beoefenen in het stadium 
van sädhana. Met deze bedoeling is de gebiedende wijs gebruikt. Vanwege het valse ego 
raken mensen misleid door geluk en verdriet. Vrij van zo’n ego blijven de wijzen niet  
misleid. 

 

ÇLOKA 21 

ckáLi'ksZ"oläkRek foUnR;kRefu ;Rlq[ke~A 
l       czã;ksx;qäkRek   lq[ke{k;e'uqrsû„ƒû 

 
bähya-sparçeñv asaktätmä / vindaty ätmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktätmä / sukham akñayam açnute 
 

asakta-ätmä—een ziel niet gehecht; bähya-sparçeñu—aan zingenot; vindati—vindt; yat—elk 
beetje; sukham—geluk; ätmani—in de ziel; saù—die; yukta-ätmä—ziel verenigd; brahma-
yoga—met het allerhoogste brahma door middel van yoga; açnute—verwerft; akñayam—
onsterfelijk; sukham—geluk. 
 

Hij wie niet gehecht is aan zingenot vindt geluk in het zelf. Verenigd met brahma 
via yoga, verwerft hij oneindig geluk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De geest van degenen die verbonden zijn met brahma door middel van yoga is niet 
gehecht aan zingenot, omdat de gelukzaligheid die door een jévätmä wordt verkregen bij het 
bereiken van Paramätmä oneindig is. Alleen zij kunnen dit ervaren. Waarom zou iemand 
die voortdurend nectar proeft ge¡nteresseerd zijn in het eten van modder? 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Uitwendige zinsobjecten, zoals geluid en aanraking, worden enkel met behulp van de 

zintuigen ervaren. Ze zijn niet de kenmerken van de ätmä. Degenen die onthecht blijven 
van de uitwendige zinsobjecten, verblijven in de gelukzaligheid die ontleend wordt aan de 
ervaring van Paramätmä binnen henzelf, en ze denken niet eens aan zinsobjecten, om maar 
niet te spreken van het genieten ervan. Volgens de çloka, paraà dåñövä nivartate (Gétä 2.59), 
blijven ze volledig onverschillig tegenover het wereldse genot dat voortkomt uit materiΩle 
zinsobjecten, aangezien ze verzonken blijven in de superieure rasa, de gelukzaligheid van het 
dienen van Bhagavän. 

 

ÇLOKA 22 

;s fg laLi'kZtk Hkksxk nq%[k;ksu; ,o rsA 
vk|UroUr%  dkSUrs;  u  rs"kq  jers  cq/k%û„„û 

 
ye hi saàsparçajä bhogä / duùkha-yonaya eva te 

ädy-antavantaù kaunteya / na teñu ramate budhaù 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; bhogäù—geneugtes; ye—welke; (zijn) saàsparça-jäù—
ontstaan uit zintuiglijk contact; (zijn) hi—voorzeker; duùkha-yonayaù—bronnen van 
ellende; te—ze; (hebben) ädy-antavantaù—een begin en een einde; eva—zeker; budhaù—
een verlicht iemand; na ramate—schept geen genoegen; teñu—in ze. 
 

O Kaunteya, geneugtes die ontstaan uit contact met de zintuigen zijn zeker de 
oorzaak van ellende. Aangezien ze een begin en einde hebben, raakt een wijs iemand 
niet gehecht aan ze. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Een wijze raakt niet gehecht aan zingenot. Om deze reden is deze çloka die begint met 
de woorden ye hi gesproken. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het geluk dat ontleend wordt aan het contact van de zintuigen met de zinsobjecten 

wordt saàsparça-mokña genoemd. Zulk geluk heeft een begin en een eind, want wanneer 



het contact wordt verbroken, houdt het geluk op. Om deze reden raken de wijzen niet 
gehecht aan zingenot, wat tijdelijk is en slechts aangenaam lijkt te zijn. Het is enkel om het 
lichaam te onderhouden dat ze hun zintuigen laten handelen met een houding van 
onthechting. 

 

ÇLOKA 23 

'kDuksrhgSo    ;%    lks<qa    izkD'kjhjfoeks{k.kkr~A 
dkeØks/kksÚoa osxa l ;qä% l lq[kh uj%û„…û 

 
çaknotéhaiva yaù soòhuà / präk çaréra-vimokñaëät 

käma-krodhodbhavaà vegaà / sa yuktaù sa sukhé naraù 
 
saù naraù—die man; yaù—die; iha eva—in dit exacte leven; präk—voor; (het) 
vimokñaëät—opgeven; (van) çaréra—het lichaam; çaknoti—in staat is; vegam—de impulsen; 
udbhava—ontstaan; käma-krodha—uit lust en woede; soòhum—te tolereren; yuktaù—is een 
yogé; saù—hij; sukhé—is gelukkig. 
 

Hij die, voor het opgeven van het lichaam, in dit precieze leven de driften die 
ontstaan uit lust en woede kan verdragen, is een yogé en bevindt zich zeker in een 
gelukkige staat. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ondanks dat ze in de oceaan van het materiΩle bestaan zijn gevallen, zijn de personen 
die in deze çloka worden beschreven yogé’s, en zijn ze gelukkig. Om dit uit te leggen spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka die begint met çaknoti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het intense verlangen om zinsobjecten te verwerven die bevorderlijk zijn voor zingenot 

wordt hier vermeld als käma, of lobha. De diepste betekenis van het woord käma, dat in deze 
context alle soorten verlangens aanduidt, is het verlangen om genot te verkrijgen via het 
wederzijdse samenspel van man en vrouw. De buitensporige afkeer (afgunst) van de geest 
jegens datgene wat niet bevorderlijk is voor zingenot wordt krodha genoemd. Degenen die 
de driften van käma en krodha kunnen verdragen tot het moment van de dood staan 
bekend als yogé’s, en zij zijn gelukkig. 



 

ÇLOKA 24 

;ks·Ur%lq[kks·UrjkjkeLrFkkUrT;ksZfrjso ;%A 
l   ;ksxh   czãfuokZ.ka   czãHkwrks·f/kxPNfrû„†û 

 
yo’ntaù-sukho ’ntarärämas / tathäntar-jyotir eva yaù 

sa yogé brahma-nirväëaà / brahma-bhüto ’dhigacchati 
 

yaù—wie; antaù-sukhaù—gelukkig (is) van binnen; (en) antaù-ärämaù—geniet van 
binnen; tathä—en; yaù—wie; antaù-jyotiù—verlicht is van binnen; eva—zeker; saù—die; 
yogé—verbonden ziel; (is) brahma-bhütaù—gevestigd in brahma; adhigacchati—hij verwerft; 
nirväëam—vrijheid van het materiΩle bestaan; brahma—door realisatie van brahma. 
 

Een yogé die gelukkig is in zichzelf, die genoegen put uit het zelf en verlicht is in 
het zelf, is gevestigd in brahma en verwerft de gelukzaligheid van brahma-nirväëam, 
bevrijding van het materiΩle bestaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Voor degenen die onaangedaan zijn door de omstandigheden van de materiΩle wereld, is 
de ervaring van brahma zelf prettig. Om dit uit te leggen spreekt Çré Bhagavän deze çloka die 
begint met de woorden yo ‘ntaù. Degenen die gelukzaligheid verwerven in hun innerlijke 
zelf, scheppen alleen genoegen in het zelf, en dus is hun blik op het innerlijke gericht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hoe de sterke drang van käma en krodha eenvoudig en op natuurlijke wijze tot rust kan 

worden gebracht wordt hier door Çré Bhagavän uitgelegd. Door het ervaren van het zelf 
kunnen zulke impulsen eenvoudig worden beteugeld. Yogé’s die geluk ervaren in realisatie 
van het zelf, die behagen scheppen in het zelf, en wier blik altijd gericht is op de aard van 
het zelf, nemen beschutting van niñkäma-karma en bereiken het stadium van brahma-bhüta, 
de aard van brahma. Ze raken uiteindelijk gevestigd in hun eigen (jéva) svarüpa. Zulke yogé’s 
worden eenvoudig ongevoelig voor de wereldse zintuiglijke activiteiten van käma, krodha, 
etc., en ervaren gelukzaligheid in het zelf die bekend staat als brahma-nirväëa. In zijn 
commentaar op Gétä 5.26, zegt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, “Een sannyäsé die vrij is van 



käma en krodha, die controle heeft over de geest en ätma-tattva kent, bereikt zeer spoedig 
volledige realisatie van brahma-nirväëa.” 

Na de beschouwing van echte en onechte voorwerpen, vestigt een niñkäma-karma-yogé 
zich in brahma, de werkelijkheid die zich buiten de geaardheden der materiΩle natuur 
bevindt. Zo’n staat, die vrij is van materiΩle ellende, wordt brahma-nirväëa genoemd. 

 

ÇLOKA 25 

yHkUrs czãfuokZ.ke`"k;% {kh.kdYe"kk%A 
fNék}S/kk   ;rkReku%   loZHkwrfgrs   jrk%û„‡û 

 
labhante brahma-nirväëam / åñayaù kñéëa-kalmañaù 
chinna-dvaidhä yatätmänaù / sarva-bhüta-hite-ratäù 

 
åñayaù—personen die actief zijn van binnen; kalmañäù—wier zondige eigenschappen; 
kñéëa—vernietigd zijn; yata-ätmänaù—die een beteugelde geest hebben; chinna-dvaidhäù—
wier dualistische zienswijze is neergesabeld; ratäù—die gehecht zijn; sarva-bhüta-hita—aan 
het welzijn van alle levende wezens; labhante—bereiken; brahma-nirväëam—vrijheid van 
saàsära door realisatie van brahma. 
 

Die åñi’s die vrij zijn van zonde en twijfel, hun geesten in bedwang hebben, en zich 
bezighouden met het eeuwige welzijn van alle levende wezens, verwerven brahma-
nirväëa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Vele mensen bereiken perfectie door beoefening (sädhana-siddha). Om dit uit te leggen 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord labhante. 

 

ÇLOKA 26 

dkeØks/kfoeqäkuka     ;rhuka     ;rpsrlke~A 
vfHkrks czãfuokZ.ka oRkZrs fofnrkReuke~û„̂ û 

 
käma-krodha-vimuktänäà / yaténäà yata-cetasäm 



abhito brahma-nirväëaà / varttate viditätmanäm 
 

yaténäà—voor de sannyäsé’s; vimuktänäm—die bevrijd zijn; käma-krodha—van lust en 
woede; yata-cetasäm—die hun geest beteugeld hebben; abhitaù—in elk opzicht; vidita-
ätmanäm—die bedreven zijn in ätma-tattva; nirväëam—het doven van het materiΩle leven; 
brahma—middels spirituele realisatie; varttate—vindt plaats. 
 

De sannyäsé’s die vrij zijn van käma en krodha, die hun geest beteugeld hebben en 
bedreven zijn in ätma-tattva, verwerven elk aspect van brahma-nirväëa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe lang zal het duren voor degenen die kennis hebben van tvaà-padärtha (het zelf), 
maar verstoken zijn van kennis van Paramätmä, om het geluk van brahma-nirväëa te 
bereiken?” Vooruitlopend op deze vraag, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de 
woorden käma-krodha. Voor iemand wiens geest standvastig is geworden en wiens 
fijnstoffelijke lichaam is vernietigd, duurt het niet lang om brahma-nirväëa in zijn 
volkomen perfectie te verwerven. 

 

ÇLOKA’S 27-28 

Li'kkZUÏRok cfgckZáka'p{kq'pSokUrjs Hkzqoks%A 
izk.kkikukS     lekS    ÏRok    uklkH;Urjpkfj.kkSû„‰û 

 

;rsfUæ;eukscqf¼eZqfueksZ{kijk;.k%         A 
foxrsPNkHk;Øks/kks ;% lnk eqä ,o l%û„Šû 

 
sparçän kåtvä bahir bähyäàç / cakñuç caiväntare bhruvoù 

präëäpänau samau kåtvä / näsäbhyantara-cäriëau 

yatendriya-mano-buddhir / munir mokña-paräyanaù 
vigatecchä-bhaya-krodho / yaù sadä mukta eva saù 

 
vigata—wie vrij is; icchä-bhaya-krodhaù—van verlangen, angst en woede; bahiù—buiten; 
kåtvä—gezet hebbend; bähyän—externe; sparçän—zintuiglijke contacten; ca—en; cakñuù—



de ogen; krtva—gefocust hebbend; antare—tussen; bhruvoù—de wenkbrauwen; kåtvä—
ervoor gezorgd hebbende; (dat) präëa-apänau—de in- en uitademing; samau—gelijkmatig; 
näsa-abhyantara-cäriëau—binnen de neusgaten beweegt; (wiens) indriya—zintuigen; 
manaù—geest; buddhiù—(en) intelligentie; yata—beteugeld zijn; yaù—wie; mokña-
paräyaëaù—zich toelegt op het bereiken van verlossing; saù munir—die wijze; (is) eva—
zeker; sadä—altijd; muktaù—bevrijd. 
 

Hij die vrij is van verlangen, angst en woede, verwijdert uiterlijke zinsobjecten 
zoals geluid en aanraking volledig uit zijn geest. Hij richt dan zijn blik tussen de 
wenkbrauwen en staakt de op- en neerwaartse beweging van de präëa en apäna lucht, 
die in beide neusgaten beweegt. Op deze manier houdt hij de levensluchten in 
evenwicht, beteugeld hij zijn zintuigen, geest en intelligentie, en legt hij zich toe op 
het verwerven van mokña. Zo’n wijze is zeker altijd bevrijd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op deze manier, door het beoefenen van aan Éçvara geofferde niñkäma-karma-yoga, 
verwerft de sädhaka een zuiver hart. Het is dan dat kennis van het zelf (tvam-padärtha) 
verschijnt. Om kennis van tat-padärtha (brahma) te verkrijgen dient men bhakti te 
cultiveren. Ten slotte ervaart men brahma (Çré Bhagavän) middels guëätéta-jïäna, welke is 
ontstaan uit bhakti. Voor iemand wiens hart gezuiverd is door niñkäma-karma-yoga, is de 
beoefening van añöäìga-yoga superieur aan jïäna-yoga, wat de methode is om brahma te 
realiseren. Dit wordt uitgelegd in het Zesde Hoofdstuk. Hier spreekt Çré Bhagavän deze drie 
çloka’s beginnend met het woord sparçän als een sütra van het Zesde Hoofdstuk. Sparçän 
verwijst naar alle uiterlijke zintuigen: ogen, oren, tong, neus en huid. Ze betreden allemaal 
de geest; dus men dient ze uit te drijven en de geest ervan te weerhouden om naar ze toe te 
rennen. Iemands blik dient gericht te zijn tussen de wenkbrauwen. Als men de ogen 
volledig sluit bestaat er de kans dat men in slaap valt, en als men ze volledig open houdt, 
bestaat er de kans dat men afgeleid raakt door de zinsobjecten. Dus, om te garanderen dat 
geen van beiden zich voordoet, dient men de ogen half open te houden, en de op- en 
neerwaartse beweging van präëa en apäna in de vorm van in- en uitademing binnen de 
neusgaten in bedwang te houden, en ze zo in balans te houden. Degenen die hun zintuigen 
op deze manier beteugelen dienen als bevrijdt te worden beschouwd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “O Arjuna, het hart wordt alleen 
gezuiverd door niñkäma-karma-yoga die aan Mij wordt geofferd. Na het zuiveren van het 
hart verkrijgt men jïäna, wat dan leidt tot jïäna-svarüpa-bhakti, bhakti in de vorm van 
kennis. Dit is het middel om tat-padärtha (brahma) vast te stellen. Uiteindelijk is de 
ervaring van brahma afkomstig van bhakti verricht met guëätéta-jïäna. Ik heb dit eerder aan 
je uitgelegd. Nu zal Ik uitleg geven over añöäìga-yoga als het middel om brahma te bereiken 
voor iemand wiens hart gezuiverd is. Enkel om hier een idee van te geven leg Ik 
verklaringen voor. Luister alsjeblieft. De externe verschijningsvormen van geluid, 
aanraking, vorm, smaak en reuk dienen volledig verwijderd te worden uit de geest. Terwijl 
je op deze manier beteugeling van de geest beoefent, dien je de blik tussen de wenkbrauwen 
te richten en naar het puntje van de neus te kijken. Door de ogen volledig te sluiten bestaat 
er de mogelijkheid dat men in slaap valt, en door ze volledig geopend te houden, is er de 
mogelijkheid dat men afgeleid wordt door externe zaken. Men dient daarom de ogen te 
beteugelen door zo op zo’n manier half dicht te houden dat de blik tussen de wenkbrauwen 
tot het puntje van de neus valt. Ademhalend door de neus, dient de uitgaande präëa en de 
inkomende apäna zo worden afgesteld dat de op- en neerwaartse beweging in balans is. Op 
die manier zittend met beteugelde zintuigen, geest en intelligentie, geven wijzen die naar 
mukti streven verlangen, angst en woede op en praktiseren ze met het doel om brahma te 
realiseren. Op deze manier kunnen ze volledige verlossing van materiΩle gebondenheid 
verwerven. Dus, als onderdeel van de sädhana van niñkäma-karma-yoga kan haar tak, 
añöäìga-yoga, ook beoefend worden.” 

 

ÇLOKA 29 

Hkksäkja        ;Krilka        loZyksdegs'oje~A 
lqâna loZHkwrkuka KkRok eka 'kkfUre`PNfrû„‹û 

 
bhoktäraà yajïa-tapasäà / sarva-loka-maheçvaram 

suhådaà sarva-bhütänäà / jïätvä mäà çäntim åcchati 
 

mäà—Mij; jïätvä—begrijpende; (als zijnde) bhoktäram—de genieter; (van alle) yajïa-
tapasäm—offerandes en verstervingspraktijken; mahä-éçvaram—de grote meester; sarva-
loka—van alle werelden; suhådam—de vriend; sarva-bhütänäm—van alle levende wezens; 
åcchati—bereikt; çäntim—vrede. 
 



Hij die Mij kent als de genieter van alle offerandes en ascese, de Allerhoogste 
Bestuurder van alle planeten, en degene die alle jéva’s het beste toewenst, bereikt 
mokña. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Net zoals de jïäné, bereikt zo’n yogé ook mokña door kennis van Paramätmä, die 
verschijnt door bhakti. Dit wordt verklaard in deze çloka die begint met bhoktäram. “Ik ben 
de genieter van de yajïa die wordt uitgevoerd door de karmé, en Ik ben de ondersteuner van 
tapasyä die wordt verricht door de jïäné. Ik ben het aanbiddenswaardige doel van karmé’s, 
jïäné’s en yogé’s, en Ik ben Antaryämé, de enige Allerhoogste Bestuurder (maheçvara) van 
alle planeten. Ik ben degene die alle jéva’s het beste toewenst, want via Mijn bhakta’s 
verleen Ik genadevol instructies betreffende bhakti. Ken Mij om deze reden ook als het 
aanbiddenswaardige doel van toegewijden. Aangezien Ik nirguëa ben, is het niet mogelijk 
om Mij te realiseren middels jïäna in sattva-guëa. In Çrémad-Bhägavatam (11.14.21) 
verkondigde Ik: bhaktyäham ekayä grähyaù. ‘Ik kan alleen door bhakti bereikt worden.’ 
Alleen door middel van nirguëa-bhakti kunnen de yogé’s Mijn gedeeltelijke aspect, 
Paramätmä, als hun aanbiddenswaardige doel realiseren en çänti of mokña bereiken.” 

Jïäné’s en karma-yogé’s bereiken kennis van zowel de jévätmä als Paramätmä door middel 
van niñkäma-karma, en bereiken zo mukti. Dit is de essentie van dit hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Vijfde Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De niñkäma-karma-yogé’s bereiken ook mokña door kennis van Paramätmä, welke door 

middel van bhakti verschijnt. Çré Bhagavän is de enige genieter van artikelen die met bhakti 
worden geofferd ten tijde van yajïa en tapasyä. Hij, Antaryämé, is voorwaar het 
aanbiddenswaardige doel van de yogé’s, degene die het beste met de jéva’s voorheeft, en Hij 
is maheçvara, de Allerhoogste Bestuurder van alle planeten. 

 
tam éçvaräëäà paramaà maheçvaraà 
taà devatänäà paramaà ca daivatam 

patià paténäà paramaà parastäd 



vidäma devaà bhuvaneçam éòyam 
Çvetäçvatara Upaniñad 6.7 

 
We kennen onze aanbiddenswaardige Heer, die de meester van de werelden is, als 
zijnde de allerhoogste onder alle bestuurders, de allerhoogste Heer van de heren, en de 
allerhoogste beschermer van degenen die bescherming kunnen toekennen. Hij is 
transcendentaal aan het onpersoonlijke brahma. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Na de eerste vier hoofdstukken te hebben gehoord 

kan er een twijfel ontstaan. Als men mokña bereikt als gevolg van niñkäma-karma-yoga, 
welke plaats heeft jïäna-yoga, en hoe manifesteert het zich? De instructies in dit hoofdstuk 
zijn gesproken om deze twijfel te verwijderen. Jïäna-yoga (säìkhya-yoga) en niñkäma-
karma-yoga zijn niet verschillend van elkaar, want ze hebben hetzelfde allerhoogste doel, 
namelijk bhakti. In de beginfases van niñkäma-karma-yoga, heerst karma over jïäna, en in 
het uiteindelijke stadium (jïäna-yoga) heerst jïäna over karma. De jéva is van haar 
wezenlijke aard een zuiver, bewust wezen. Hij raakt echter gebonden aan inerte materie 
omdat hij ernaar verlangt om van mäyä te genieten, en terwijl hij zich identificeert met 
materie, raakt zijn wezenlijke positie geleidelijk aan meer en meer bedekt. Zolang dit 
materiΩle lichaam bestaat zijn materiΩle handelingen noodzakelijk. De enige manier voor de 
baddha-jéva om bevrijding te bereiken is door cit-ceñöä, ofwel de poging om zijn wezenlijke 
staat weer op te wekken. Naarmate de intensiteit waarmee hij pogingen onderneemt om 
zijn originele bewust staat weer doet herleven gedurende zijn reis in het materiΩle lichaam, 
wordt de overheersing van karma zwak. Brahma-nirväëa (verlossing van wereldse 
gebondenheid en contact met het genot van brahma) verschijnt automatisch terwijl men 
sädhana beoefent voor het ontwikkelen van een gelijke blik, onthechting, controle over 
wereldse lust en woede en de verdelging van alle twijfel, etc. Terwijl men karma-yoga 
beoefent en ook het lichaam onderhoudt, kan men ook añöäìga-yoga-sädhana verrichten 
welke uit de volgende acht processen bestaat: yama, niyama, äsana, pratyähära, präëäyäma, 
dhyäna, dhäraëä en samädhi. De gelukzaligheid van bhagavad-bhakti manifesteert zich 
geleidelijk aan tijdens de beoefening van zulke sädhana, als men de associatie verkrijgt van 
een bhakta. Dit wordt mukti-pürvikä çänti genoemd, eeuwigdurende vrede vergezeld door 
mukti. Mukti betekent hier ‘gevestigd zijn in diens eigen svarüpa’. Op dat moment verlicht 
de neiging om zuivere bhajana te verrichten de glorie van de wezenlijke aard van de jéva.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 



op het Vijfde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOOFDSTUK ZES 

 

 

 

Dhyäna-Yoga 

Yoga Via Meditatie 

 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
vukfJr%     deZQya     dk;±    deZ    djksfr    ;%A 
l lé;klh p ;ksxh p u fujfXuuZ pkfØ;%ûƒû 

 
çré bhagavän uväca 

anäçritaù karma-phalaà / käryaà karma karoti yaù 
sa sannyäsé ca yogé ca / na niragnir na cäkriyaù 

 
çré bhagavän uväca—Çré Bhagavän zei; yaù—hij die; karma—werk; karoti—verricht; 
käryam—zoals voorgeschreven; anäçritaù—niet gehecht; karma-phalam—aan de vruchten 
van zijn handelingen; saù—hij; (bevindt zich) sannyäsé—in de verzaakte orde; ca—en; (is) 
yogé—een yogé; ca—en; na—niet; niragniù—iemand die stopt met activiteiten zoals het 
verrichten van vuur yajïa’s; ca—en; na—niet; akriyaù—iemand die geen werk verricht. 
 

Çré Bhagavän zei: Degenen die voorgeschreven taken vervullen zonder naar de 
resultaten van hun handelingen te verlangen zijn werkelijke sannyäsé’s en yogé’s. 



Degenen die stoppen met het verrichten van yajïa’s, zoals de agni-hotra-yajïa, zijn 
geen sannyäsé’s, en degenen die slechts alle lichamelijke activiteiten opgeven zijn geen 
yogé’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het Zesde Hoofdstuk behandelt de verschillende soorten yoga die verricht worden door 
yogé’s die zelfbeheerst zijn. Het verklaart ook nader hoe men de wispelturige geest kan 
beteugelen. 

Iemand die zich bezighoudt met de beoefening van añöäìga-yoga (het achtvoudige yoga 
systeem) dient niet plotseling niñkäma-karma (onbaatzuchtig handelen), wat het hart 
zuivert, op te geven. Om deze reden zegt Çré Bhagavän, “Degenen die hun voorgeschreven 
plichten vervullen in de wetenschap dat ze verplicht zijn, zonder naar de resultaten te 
verlangen, en wie de vruchten van hun handelingen hebben verzaakt, zijn echte sannyäsé’s. 
Aangezien hun geesten vrij zijn van het verlangen naar zingenot, worden zulke personen 
ook yogé’s genoemd. Niragni betekent dat iemand niet een sannyäsé wordt genoemd enkel 
omdat hij alle karma (handelingen), zoals het verrichten van de agni-hotra-yajïa, heeft 
opgegeven. Akriyaù betekent dat iemand geen yogé wordt genoemd enkel omdat alle 
lichamelijke activiteiten heeft opgegeven, en roerloos zit met halfgesloten ogen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de drie laatste çloka’s van het Vijfde Hoofdstuk werd in een beknopte vorm (sütra) 

een beschrijving gegeven van añöäìga-yoga. In het Zesde Hoofdstuk wordt het onderwerp 
van deze drie çloka’s uitvoerig uiteengezet. 

Het woord agni-hotra dat vermeld wordt in het commentaar is een speciaal type 
Vedische yajïa die wordt verricht om de agni-devatä tevreden te stellen. Volgens deze 
procedure dienen de brähmaëa’s aan het eind van een trouwceremonie een yajïa te 
verrichten door een vuur te maken en Vedische mantra’s te reciteren die voorgeschreven 
staan voor de lente. Op dat moment legt men een vastberaden eed af om de yajïa te 
verrichten met een bepaald soort substantie (zoals ghé). Daarna dient men voor de rest van 
zijn leven alleen met die substantie yajïa’s te verrichten. In de amävasya (donkere maan) 
nacht moet de persoon de yajïa zelf uitvoeren met gerstewater. Op andere dagen is er geen 
discrepantie, ook al is er wat variatie. Wanneer men honderd yajïa’s heeft verricht, moet 
men in de ochtend een yajïa verrichten voor de zon, en aan het vuur in de schemering. Het 
is noodzakelijk om op de eerste vollemaansdag met daça purëamäsa-yajïa aan te vangen 
terwijl men op het vuur mediteert. Behalve dat moet men drie yajïa’s verrichten op de 



purnima en drie op de amävasya, en moet men deze zes yajïa’s voor de rest van zijn leven 
verrichten. De çat-patha-brähmaëa afdeling van de Veda’s geeft een uitvoerige verklaring 
over de resultaten die men verkrijgt door het verrichten van deze yajïa. 

 

ÇLOKA 2 

;a lé;klfefr izkgq;ksZxa ra fof¼ ik.MoA 
u  álé;LrlÁYiks  ;ksxh  Hkofr  d'puû„û 

 
yaà sannyäsam iti prähur / yogaà taà viddhi päëòava 

na hy asannyasta-saìkalpo / yogé bhavati kaçcana 
 

päëòava—O zoon van Päëòu; viddhi—weet; iti—dat; hi tam—precieze ding; yam—wat; 
prähuù—zij (de wijzen) noemen; yogam—yoga van werk dat zonder beweegreden is; (is ook) 
sannyäsam—verzaking van werk; asannyasta-saìkalpaù—zonder verlangen te verzaken; na 
kaçcana—niemand; bhavati—kan worden; yogé—een yogé. 
 

O Arjuna, weet dat datgene wat de wijzen niñkäma-karma-yoga noemen niet 
verschillend is van karma-sannyäsa, omdat iemand die niet in staat is om het 
verlangen naar de vruchten van het handelen en zingenot op te geven, nooit een yogé 
kan worden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De feitelijke betekenis van het woord sannyäsa is ‘het verzaken van de vruchten van 
het handelen’, en de betekenis van het woord yoga is ‘het stabiliseren van de geest zodat 
deze niet verstoord wordt door zinsobjecten’. Daarom is de betekenis van zowel sannyäsa als 
yoga eender. Degenen die asannyasta-saìkalpa zijn, die noch het verlangen naar de 
vruchten van hun daden hebben opgegeven, noch het verlangen naar zingenot, kunnen 
nooit yogé’s worden genoemd. 

 

ÇLOKA 3 

vk##{kkseZqus;ksZxa      deZ      dkj.keqP;rsA 
;ksxk:<L; rL;So Óke% dkj.keqP;rsû…û 



 
ärurukñor-muner yogaà / karma käraëam ucyate 
yogäruòhasya tasyaiva / çamaù käraëam ucyate 

 
muneù—voor de wijze; ärurukñoù—die begint; yogam—het proces van dhyäna-yoga; 
karma—niñkäma-karma-yoga; ucyate—wordt gezegd; käraëam—de sädhana; (te zijn) tasya 
yoga-ärüòhasya—voor de persoon die dhyäna-yoga bereikt heeft; eva—zeker; çamaù—
verzaking; ucyate—wordt gezegd; käraëam—de sädhana (te zijn). 
 

Voor een wijze die er naar streeft om gevestigd te raken in standvastige dhyäna-
yoga, wordt niñkäma-karma gezegd de sädhana te zijn, en wanneer hij stijgt naar het 
stadium van yoga dat dhyäna-niñöha (standvastigheid in meditatie) wordt genoemd, 
wordt het verzaken van handelingen die zijn geest afleiden van dhyäna gezegd de 
sädhana te zijn. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Men kan zich afvragen of een añöäìga-yogé met de eigenschappen die vermeld worden in 

Gétä (6.1) voor de rest van zijn leven niñkäma-karma moet verrichten. Die twijfel wordt 
weggenomen door deze çloka die begint met het woord ärurukñoù, dat een limiet voor 
niñkäma-karma vaststelt. Muni betekent dat aspiranten niñkäma-karma moeten verrichten 
om in yoga gevestigd te raken, omdat dit het hart zuivert. Als ze eenmaal standvastigheid in 
meditatie hebben bereikt, moeten ze daarna ophouden met het verrichten van elke 
handeling die hen zou kunnen afleiden. Degenen die er naar verlangen om dhyäna-yoga te 
bereiken, maar van wie de geest nog niet volledig gezuiverd is, dienen niñkäma-karma te 
verrichten. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Yoga wordt vergeleken met een unieke ladder. De 

laagste traptrede wordt vergeleken met het leven van de jéva die bevangen is door ontaarde 
wereldlijkheid, waarin zijn bewustzijn opgaat in wereldse aangelegenheden. Deze yoga-
ladder bestaat uit de treden vanaf dat niveau tot aan het stadium waarin de jéva zich in 
zuiver bewustzijn bevindt. De verschillende treden van de ladder hebben verschillende 
namen, maar yoga is een gemeenschappelijke term voor ze allemaal. Deze yoga heeft twee 
afdelingen (voor twee soorten yogé’s): 1) Voor de yoga-ärurukñu muni’s die ernaar verlangen 
om yoga te beoefenen en net zijn begonnen met het beklimmen van de ladder, wordt 



niñkäma-karma gezegd het enige middel te zijn, en, 2) voor een ärüòha-yogé die de ladder al 
heeft beklommen en perfectie in yoga heeft bereikt, is het enige doel het bereiken van säma 
(beΩindiging van verlangen naar vruchtdragend karma) of eeuwige gelukzaligheid. Deze 
twee algemene afdelingen worden karma en çänti genoemd.” Met andere woorden, het 
verrichten van niñkäma-karma-yoga en eeuwige gelukzaligheid zijn hun respectievelijke 
doeleinden. 

 

ÇLOKA 4 

;nk fg usfUæ;kFkZs"kq u deZLouq"kTtrsA 
loZlÁYilé;klh       ;ksxk:<LrnksP;rsû†û 

 
yadä hi nendriyärtheñu / na karmasv anuñajjate 
sarva-saìkalpa-sannyäsé / yogärüòhas tadocyate 

 
yadä—wanneer; na anuñajjate—men noch gehecht is; indriya-artheñu—aan zinsobjecten; 
na—noch; karmasu—aan handelingen; tadä—dan; ucyate—wordt er gezegd; hi—dat zeker; 
yoga-ärüòhaù—hij heeft yoga bereikt; (aangezien hij) sannyäsé—een verzaker; (is) sarva-
saìkalpa—van al zijn verlangens. 
 

Een tyägé die bevrijd is geraakt van gehechtheid aan de zinsobjecten en het 
verrichten van handelingen wordt een yoga-ärüòha genoemd, want hij heeft alle 
verlangens naar de vruchten van zijn handelen opgegeven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Alleen degenen wier harten volkomen zuiver zijn geworden worden yoga-ärüòha 
genoemd. In deze çloka beginnend met de woorden yadä hi, legt Çré Bhagavän de symptomen 
van zo iemand uit. Indriya-artheñu betekent dat ze noch gehecht zijn aan zinsobjecten zoals 
geluid, noch aan handelingen die het middel zijn om die zinsobjecten te bereiken. 

 

ÇLOKA 5 

m¼jsnkReukRekua        ukRekueolkn;sr~A 
vkReSo ákReuks cU/kqjkReSo fjiqjkReu%û‡û 



 
uddhared ätmanätmänaà / nätmänam avasädayet 

ätmaiva hy ätmano bandhur / ätmaiva ripur ätmanaù 
 

uddharet—men moet verlossen; ätmänam—de ziel; ätmanä—via de geest; na avasädayet—
men moet niet ontaarden; ätmänam—de ziel; ätmanä—door de geest; hi eva ätmä—dezelfde 
geest; (die) bandhuù—de vriend; (is) ätmanaù—van de ziel; eva—zeker; ätmä—die geest; (is 
ook) ripuù—de vijand; ätmanaù—van de ziel. 
 

Men moet het zelf verlossen door de geest te onthechten van de materiΩle wereld 
en niet toe te staan om hem te ontaarden, want de geest kan de vriend en ook de 
vijand zijn van de jévätmä. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het zelf (ätmä) valt enkel in de oceaan van de materiΩle wereld vanwege zijn 
gehechtheid aan zinsobjecten. Met grote moeite moet men het zelf verlossen. Ätmanä, de 
geest welke onthecht is van zinsobjecten, verlost ätmänam, de jéva. Na avasädayet betekent 
dat de geest die gehecht is aan zinsobjecten er niet voor moet zorgen dat de ätmä in de 
materiΩle oceaan valt. Op deze manier is de ätmä (geest) de vriend en ook de vijand van de 
jéva. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De geest die vrij is van enige gehechtheid is iemands vriend, en de geest die vol is van 

gehechtheid is iemands vijand. Er wordt gezegd: 
 

mana eva manuñyäëäà / käraëaà bandha-mokñayoù 
bandhäya viñayäsaìgo / muktyair nirviñayaà manaù 

Amåta-bindu Upaniñad 2 
 

De geest van een mens is de enige oorzaak van gebondenheid en mokña. Een geest die 
opgaat in zinsobjecten veroorzaakt gebondenheid, en wanneer de geest is onthecht van 
zinsobjecten is deze de oorzaak van mukti. 

 

ÇLOKA 6 



cU/kqjkRekReuLrL; ;suSokRekReuk ftr%A 
vukReuLrq   Ók=qRos   oRksZrkReSo   Ók=qor~ûˆû 

 
bandhur ätmätmanas tasya / yenätmaivätmanä jitaù 

anätmanas tu çatrutve / varttetätmaiva çatru-vat 
 

ätmä—de geest; (is) eva—zeker; bandhuù—de vriend; tasya ätmanaù—van die ziel; yena 
ätmanä—door wie; ätmä—de geest; jitaù—onder tucht is gebracht; tu—maar; anätmanaù—
voor iemand zonder spirituele kennis; ätmä—de geest; vartteta—laat zich in; çatrutve—met 
schadelijke activiteiten; eva—net; çatrutvat—zoals een vijand. 
 

Voor iemand die zijn geest heeft veroverd is de geest zijn vriend, maar voor de 
jévätmä die geen controle heeft over zijn geest, werkt de geest tegen hem net als een 
vijand. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wiens vriend en wiens vijand is de geest? Om dit te beantwoorden spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met het woord bandhuù. Voor de ätmä, dat wil zeggen, de 
jéva die zijn geest heeft overmeesterd, is de geest zijn vriend. Maar voor iemand die anätmä 
is, wiens geest onbeteugeld is, handelt de geest schadelijk zoals een vijand. 

 

ÇLOKA 7 

ftrkReu% iz'kkUrL; ijekRek lekfgr%A 

Ókhrks".klq[knq%[ks"kq  rFkk     ekukieku;ks%û‰û 
 

jitätmanaù praçäntasya / paramätmä samähitaù 
çétoñëa-sukha-duùkheñu / tathä mänäpamänayoù 

 
jita-ätmanaù—voor degene wiens geest beteugeld is; praçäntasya—en wie vredig is; sukha-
duùkheñu—tijdens vreugde en verdriet; çéta-uñëa—kou en hitte; tathä—alsmede; mäna-
apamänayoù—eer en schande; (die) ätmä—ziel; samahitah—heeft eeuwige trance bereikt. 
 



Iemand wiens geest is beteugeld is vrij van de dualiteiten van hitte en kou, 
blijdschap en verdriet, eer en schande, en gehechtheid en afgunst. De ziel van zo’n 
yogé  is diep verzonken in samädhi. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu worden in deze volgende drie çloka’s de kenmerken beschreven van iemand die 
yoga-ärüòha is. Iemand die jita-ätmanaù (iemand die zijn geest heeft overmeesterd) en 
praçänta (vrij van gehechtheid, afgunst enzovoorts) is, bevindt zich op de juiste manier in 
samädhi en raakt niet verstoord door hitte of kou, eer of schande. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de originele çloka duidt het woord paramätmä niet op Parameçvara-Paramätmä, maar 

op de ätmä, of de jévätmä. Hier is de betekenis van het woord parama samen met het woord 
samähitaù dat iemand die begiftigd is met de bovenstaande symptomen diep verzonken is in 
samädhi. Zowel Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura als Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft 
gezegd dat het woord parama hier op intensiteit duidt. 

 

ÇLOKA 8 

KkufoKkur`IrkRek     dwVLFkks    foftrsfUæ;%A 
;qä bR;qP;rs ;ksxh leyks"Vk'edk´pu%ûŠû 

 
jïäna-vijïäna-tåptätmä / küöastho vijitendriyaù 
yukta ity ucyate yogé / säma-loñöäçma-käïcanaù 

 
ätmä—de ziel; tåpta—die tevredengesteld is; jïäna-vijïäna—door bovenzinnelijke kennis 
en haar realisatie; küöa-sthaù—wiens bewustzijn niet wordt be¡nvloed door materiΩle 
transformatie; vijita-indriyaù—wie de zintuigen heeft bedwongen; (en) loñöa-açma-
käïcanaù—zand, steen en goud; säma—(als) eender (beschouwd); iti—zo; ucyate—wordt 
gezegd te zijn; yogé—een yogé; yuktaù—yoga-ärüòha-purüña. 
 

Iemand wiens geest tevreden is gesteld door jïäna en vijïäna, wiens bewustzijn 
niet wordt be¡nvloed door materiΩle veranderingen, wie de zintuigen de baas is, en 



zand, steen en goud als eender beschouwd, is yoga-ärüòha, bedreven in het pad van 
yoga. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen wier harten vrij zijn geraakt van hunkering, en voldaan zijn doordat ze zowel 
jïäna (kennis) als vijïäna (directe realisatie van deze kennis) hebben, zijn küöa-sthaù, dat 
wil zeggen, ze bevinden zich altijd in de ware aard van hun zelf en blijven onthecht van alle 
wereldse dingen. Voor hen is een zandkorrel, goud enzovoorts allemaal hetzelfde. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Küöa-sthaù: käla-vyäpé sa küöa eka-rüpatayä tu yaù. “Iemand die verstoken is van 

zintuiglijke verstoring en eeuwig gevestigd blijft in zijn eigen svarüpa wordt küöa-sthaù 
genoemd.” 

 

ÇLOKA 9 

lqâfUe=k;Zqnklhue/;LFk}s";cU/kq"kq      A 
lk/kq"ofi p ikis"kq lecqf¼£of'k";rsû‹û 

 
suhån-miträry-udäséna / madhyastha-dveñya-bandhuñu 

sädhuñv api ca päpeñu / säma-buddhir viçiñyate 
 

(iemand die blikt met) säma-buddhiù—zijn onpartijdige intelligentie; suhåt—richting 
personen die het beste met een ander voor hebben; mitra—vrienden; ari—vijanden; 
udäséna—neutrale personen; madhyastha—bemiddelaars; dveñya—de afgunstige; 
bandhuñu—familieleden; sädhuñu—heiligen; api ca—en ook; päpeñu—zondige personen; 
viçiñyate—is meer gevorderd. 
 

Iemand die met gelijke blik kijkt naar personen die anderen het beste toewensen, 
vrienden, vijanden, neutrale mensen, bemiddelaars, afgunstige mensen, familieleden, 
heiligen en zondaars is nog meer verheven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Suhåd betekent ‘iemand die van nature een ander het beste toewenst’. Mitra staat voor 
iemand die uit genegenheid welzijnswerk verricht. Ari verwijst naar iemand die 
gewelddadig is of een moordenaar. Udäséna betekent ‘iemand die onverschillig staat 
tegenover ruziΩnde partijen’. Madhya-stha staat voor iemand die een bemiddelaar is voor 
tegenpartijen. Dveñya betekent ‘iemand die afgunstig is en kwalijk handelt’. Bandhu 
betekent ‘een familielid’, sädhu staat voor ‘een heilig (dharmika) persoon’ en päpé betekent 
‘een zondig (adharmika) persoon’. 

Iemand die al deze soorten mensen met een gelijke geest beschouwt, ze allemaal als 
gelijk ziet, wordt gezien als een uiterst eminent en voortreffelijk persoon. Zo iemand is 
superieur aan degenen die zand, steen en goud gelijkwaardig aanschouwen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de vorige çloka werd iemand die een gelijke blik heeft ten opzichte van een 

zandkorrel, steen, goud enzovoorts, een yogé genoemd. Maar onder personen die yoga-ärüòha 
(het pad van yoga beklimmend) zijn, oftewel degenen die iemand die een ander het beste 
toewenst, een vriend, een vijand, een neutraal persoon, een bemiddelaar, een afgunstige, 
een familielid, een heilige en een zondaar met gelijke blik aanschouwen, zijn zelfs nog hoger 
gevestigd dan degenen die alle inerte materie als gelijkwaardig beschouwen. 

 

ÇLOKA 10 

;ksxh ;q́ thr lrrekRekua jgfl fLFkr%A 
,dkdh    ;rfpÙkkRek    fujk'khjifjxzg%ûƒŒû 

 
yogé yuïjéta satatam / ätmänaà rahasi sthitaù 

ekäké yata-cittätmä / niräçér aparigrahaù 
 

ekäké—alleen levend; sthitaù—gevestigd; rahasi—op een afgezonderde plek; (dient hij te 
zijn) niräçéù—vrij van verlangen; aparigrahaù—geen zinsobjecten aanvaardend; yata-citta-
ätmä—lichaam en geest beteugelend; yogé—een yogé; satatam—altijd; yuïjéta ätmänam—
zou zijn geest op moeten laten gaan in samädhi. 
 

Terwijl men alleen op een afgezonderde plek verblijft, zijn citta (gedachten) en 
lichaam beteugelend, verstoken van verlangens en geen zinsobjecten aanvaardend, 
dient een yogé zijn geest altijd op te laten gaan in samädhi. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu, vanaf deze çloka beginnend met yogé yuïjéta tot aan de çloka die eindigt met sa yogé 
paramo mataù (Gétä 6.32), legt Çré Bhagavän het proces uit van dhyäna-yoga en haar takken. 
Een yogé dient yoga-ärüòha-ätmä (met zijn geest in trance verankerd) te zijn. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Na de symptomen van iemand die een yoga-ärüòha (expert in yoga) is te hebben 

uitgelegd, geeft Çré Bhagavän nu instructies over yoga-sädhana. Een yoga-sädhaka dient zijn 
geest terug te trekken van de zinsobjecten en aan Bhagavän geofferde niñkäma-karma-yoga 
te beoefenen. Op deze manier dient hij zijn geest in samädhi te verankeren, diep 
mediterend op Çré Bhagavän. Hij dient zijn sädhana te verrichten zonder enige materiΩle 
verlangens en met onwrikbare verzaking, terwijl hij op een afgezonderde plek verblijft, zijn 
geest beteugelt en zich onthoudt van alle activiteiten die niet bevorderlijk zijn voor yoga. 

 

ÇLOKA’S 11-12 

ÓkqpkS  ns'ks izfr"BkI; fLFkjekluekReu%A 
ukR;qfPNªra ukfruhpa psykftudq'kksÙkje~ûƒƒû 

 

r=Sdkxza  eu%  ÏRok ;rfpÙksfUæ;fØ;%A 
mifo';klus     ;q´T;k|ksxekRefo'kq¼;sûƒ„û 

 
çucau deçe pratiñöhäpya / sthiram äsanam ätmanaù 
näty-ucchritaà näti-nécaà / cailäjina-kuçottaram 

tatraikägraà manaù kåtvä / yata-cittendriya-kriyaù 
upaviçyäsane yuïjyäd / yogam ätma-viçuddhaye 

 
ätmanaù—zijn; sthiram—vaste; äsanam—zitplaats; çucau deçe—op een schone plaats; 
pratiñöhäpya—vestigend; uttaram—in volgorde; (plaatsend) kuça—een mat van kuça gras; 
ajina—een hertenvel; caila—en een kleed; na ati-ucchritam—noch te hoog; na ati-nécam—
noch te laag; tatra—daar; upavisya—zittend; äsane—op de zitplek; manaù—zijn geest; eka-
agram—op ππn punt gericht; kåtvä—verankerd hebbend; yata—beteugelend; kriyaù—de 



activiteiten; citta—van zijn geest; indriya—en zintuigen; yuïjat yogam—dient hij yoga te 
beoefenen; ätma-viçuddhaye—voor de zuivering van zijn geest. 
 

Men dient zijn äsana op een gewijde plaats te maken door eerst kuça gras, dan een 
hertenvel en vervolgens een kleed op de grond te plaatsen. Het dient noch te hoog 
noch te laag te zijn. Zittend op die äsana dient men, terwijl men al zijn gedachten en 
activiteiten beteugelt, met eenzijdige concentratie yoga te beoefenen teneinde de geest 
te zuiveren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Pratiñöhäpya betekent ‘na te hebben vastgesteld’. Cailäjina-kuçottaram duidt erop dat 
men een hertenvel op een mat van kuça gras moet plaatsen en daar bovenop een zitplek 
gemaakt van stof legt. Een yogé dient zijn beoefening te vervolgen teneinde de ätmä (geest) 
te zuiveren. Met andere woorden, na verlost te zijn geraakt van de afleiding van het 
trachten om geschikt te worden om brahma te realiseren, dient iemands intelligentie 
gefocust te blijven. In de Kaöha-Upaniñad (1.3.12) wordt gezegd: dåçyate tv agryayä buddhyä. 
“Men kan brahma zien met onwankelbare, doelgerichte intelligentie.” 

 

ÇLOKA’S 13-14 

lea    dk;f'kjksxzhoa    /kkj;ékpya    fLFkj%A 
lEizs{;   ukfldkxza   Loa   fn'k'pkuoyksd;u~ûƒ…û 

 

iz'kkUrkRek    foxrHkhczZãpkfjozrs    fLFkr%A 
eu% la;E; efPpÙkks ;qä vklhr~ eRij%ûƒ†û 

 
samaà käya-çiro-grévaà / dhärayann acalaà sthiraù 
saàprekñya näsikägraà svaà / diçaç cänavalokayan 

praçäntätmä vigata-bhér / brahmacäri-vrata sthitaù 
manaù saàyamya mac-citto / yukta äséta mat-paraù 

 
käya—zijn lichaam; çiraù—hoofd; grévam—en nek; samam—in evenwicht; dhärayan—
houdend; acalam—onbeweeglijk; sthiraù—vastberaden; ca—en; saàprekñya—starend; svam 



näsika-agram—naar het puntje van de neus; anavalokayan—geen blikken werpend; diçaù—
naar de (andere) richtingen; praçänta-ätmä—vervuld van vrede; vigata-bhéù—vrij van 
angst; sthitaù—verankerd; brahmacäri-vrata—in een gelofte van seksuele onthouding; 
saàyamya—beteugelend; manaù—de geest; yuktaù—zich bezighoudend met; (het) mat-
cittaù—denken aan Mij; äséta—dient te zitten; mat-paraù—opgaand in Mij. 
 

Terwijl men lichaam, nek en hoofd rechtop en onbeweeglijk houdt, dient men zijn 
blik uitsluitend op het puntje van de neus te richten. Op die manier, terwijl men zich 
aan strikte seksuele onthouding houdt, onbevreesd en vredig wordt, en de geest 
beteugeld, dient men yoga te beoefenen door op Mij te mediteren met eenzijdige 
aandacht, altijd toegewijd aan Mij blijvend. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het middelste deel van het lichaam wordt käya, de torso, genoemd. Samam betekent 
‘niet krom’’, of met andere woorden, rechtop, en acalam betekent ‘niet bewegend’, of 
‘stabiel’. “Terwijl men de torso recht en onbeweeglijk houdt en de geest weerhoudt van 
zinsobjecten, dient men toegewijd te worden aan Mijn bhakti terwijl men mediteert op Mijn 
prachtige vierarmige Viñëu gedaante.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Als de zithouding stevig en comfortabel is, helpt het in iemands spirituele beoefening. 

Er zijn vierenzestig soorten houdingen, zoals svastika, mayüra, garuòa en padma. Pataïjali 
heeft ook gezegd: sthira-sukham äsanam. “De äsana dient stevig en comfortabel te zijn.” In 
Çvetäçvatara Upaniñad (2.8) wordt de methode van äsana uitgelegd: “Terwijl men torso, 
hoofd en nek in een rechte lijn houdt en alle zintuigen beteugeld, dient men yoga te 
beoefenen door de geest op te laten gaan in meditatie op brahma gevestigd in het hart. 
Zulke geleerde sädhaka’s steken de vreselijke oceaan van käma en krodha over in de 
materiΩle wereld met de boot van brahma.” 

Als men de noodzaak betwijfelt van een äsana (lichaamshouding) voor het 
grofstoffelijke lichaam terwijl men Bhagavän in de gedachten herinnert, zegt Vedänta-sütra 
(4.1.7): äsénaù sambhavät. “Men moet Çré Hari terwijl op een stevige äsana zit.” Çréla 
Baladeva Vidyäbhüñaëa legt uit in zijn Govinda-bhäñya, “Het is niet mogelijk om de citta 
(gedachten) te concentreren zonder een äsana. Terwijl men loopt, staat en slaapt, zijn de 
gedachten afgeleid. Onder zulke omstandigheden is het niet mogelijk om de citta op ππn 
punt te richten.” 



Dit wordt ook geciteerd in Çrémad-Bhägavatam vanaf: çucau deçe pratiñöhäpya (3.28.8) 
tot aan hetutvam apy asati (3.28.36), en ook (11.14.32) säma äsana äsénaù. Deze çloka’s zijn 
van grote waarde om te helpen dit onderwerp uitvoeriger te begrijpen. 

In de yoga-çästra wordt ook gezegd: antar-lakñyo’bahir dåñtiù sthira-cittaù susaìgataù. 
“Iemands uiterlijke waarneming dient naar binnen gericht te worden, en iemands geest 
dient onwankelbaar te zijn vanwege gunstige associatie.” 

 

ÇLOKA 15 

;q´téksoa   lnkRekua   ;ksxh    fu;rekul%A 

Ókk¥Ur fuokZ.kijeka eRlaLFkkef/kxPNfrûƒ‡û 

 
yuïjann evaà sadätmänaà / yogé niyata mänasaù 

çäntià nirväëa-paramäà / mat-saàsthäm adhigacchati 
 

evam—aldus; sadä—altijd; yuïjan—inzettend; ätmänam—de geest; yogé—de yogé; niyata-
mänasaù—van beteugelde geest; adhigacchati—bereikt; çäntim—vrede; (in) mat-
saàsthäm—Mijn gedaante van nirviçeña-brahma; nirväëa-paramäm—volledige beΩindiging 
van het materiΩle bestaan. 
 

Aldus voortdurend de geest in Mij verzonken houdend via yoga, kan een yogé, 
wiens geest beteugeld is, door dit proces te volgen gevestigd raken in Mijn svarüpa 
(nirviçeña-brahma) en çänti bereiken in de vorm van volledige bevrijding. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Yogé’s van wie de geest voorbijgaat aan gedachten over zinsobjecten zijn zelfbeheerst, 
laten hun geest opgaan in Mij door de beoefening van dhyäna-yoga en bereiken nirväëa 
(bevrijding). Dus, door hecht gevestigd te raken in Mijn nirviçeña-brahma svarüpa, bereiken 
ze çänti, volkomen bevrijding van gebondenheid aan de materiΩle wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier legt Çré Bhagavän het gevolg van het beoefenen van dhyäna-yoga uit. Tam eva 

viditväti-måtyum eti. “Door beoefening van yoga, bovenzinnelijke realisatie van Bhagavän 
(in Zijn onpersoonlijke aspect) bereikt hebbend, steekt men de oceaan van geboorte en 



dood in de vorm van het materiΩle bestaan over,” (Çvetäçvatara Upaniñad 3.8). Op deze 
manier bereiken de yogé’s nirviçeña-brahma (het aspectloze brahma). 

 

ÇLOKA 16 

ukR;'urLrq ;ksxks·fLr u pSdkUreu'ur%A 
u   pkfrLoIu'khyL;   tkxzrks   uSo   pktZquûƒ̂ û 

 
nätyaçnatas tu yogo’sti / na caikäntam-anaçnataù 

na cäti-svapna-çélasya / jägrato naiva cärjuna 
 

arjuna—O Arjuna; ca—en; tu—echter; yogaù—verbinding met Paramätmä; asti—wordt; 
eva—zeker; na—niet (verkregen); ati-açnataù—door iemand die buitensporig eet; ca—en; 
na—niet; eka-antam anaçnataù—door iemand die niet genoeg eet; ca—en; na—niet; ati-
svapna-çélasya—door iemand die teveel slaapt; na—noch; jägrataù—door iemand die niet 
genoeg slaapt. 
 

O Arjuna, yoga kan niet worden geperfectioneerd door iemand die teveel of te 
weinig eet, of door iemand die teveel of te weinig slaapt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän legt in twee çloka’s uit wat de symptomen zijn van iemand die standvastig 
is geworden in de beoefening van yoga. Er wordt gezegd in yoga-çästra: püryed 
açanenärddhaà tåtéyam udakena tu väyoù saïcaraëärthaà tu caturtham avaçeñayet. “Men 
dient de maag voor de helft te vullen met voedsel, een vierde met water en ππn vierde dient 
men leeg te laten voor de beweging van lucht.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Om perfectie in sädhana te bereiken dient een yogé geen yoga te beoefenen wanneer hij 

hongerig of moe is, of wanneer zijn geest verstoord is. Men dient geen yoga te beoefenen 
wanneer hij het te warm of te koud heeft, of haast heeft, want door dit zo te doen zal hij 
geen perfectie bereiken. Terwijl men hari-näma reciteert en de verschillende aìga’s 
(takken) van bhakti volgt, en vooral wanneer men zich Kåñëa’s lélä herinnert, dient men de 
bovenstaande principes nauwlettend te volgen. Teneinde de citta geconcentreerd te 
houden, dient de sädhaka een periode met op gefocuste aandacht hari-näma te reciteren op 



een afgezonderde plaats. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft zulke instructies gegeven in zijn 
boek Hari-näma-cintämaëi. 

 

ÇLOKA 17 

;qäkgkjfogkjL;   ;qäps"VL;  deZlqA 

;qäLoIukocks/kL; ;ksxks Hkofr nq%[kgkûƒ‰û 

 
yuktähära-vihärasya / yukta-ceñöasya karmasu 

yukta-svapnävabodhasya / yogo bhavati duùkha-hä 
 

vihärasya—voor iemand wiens recreatie; ähära—en eten; yukta—in balans zijn; ceñöasya—
wiens bewegingen; karmasu—in (alle) activiteiten; yukta—in balans zijn; avabodhasya—
wiens waken; svapna—en slapen; yukta—in balans zijn; yogaù—het proces van verbinding 
met de Allerhoogste Heer; bhavati—wordt duùkha-ha—een doder van materiΩle ellende. 
 

Voor iemand die gematigd is in zijn eetgewoontes en ontspanning, evenwichtig is 
in zijn werk en gereguleerd is in zijn slapen en waken, vernietigt de beoefening van 
yoga alle materiΩle ellende. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Iemands wereldse en bovenzinnelijke activiteiten zullen tot succes leiden als hij 
gereguleerd is in zijn eetgewoontes (ähära) en ontspanning (vihära). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Als iemand niet gematigd is in zijn eetgewoontes en ontspanning, zal hij verschillende 

soorten ellende onder ogen moeten zien die obstakels zullen worden voor zijn sädhana. 
Evenzo is het ook niet mogelijk voor hem om perfectie in zijn sädhana te bereiken wanneer 
de geest grillig en in beroering is vanwege verschillende soorten angsten. Daarom dient de 
sädhaka op een gebalanceerde manier voedsel te eten wat voedzaam en eenvoudig te 
verteren is. Het is noodzakelijk voor de bhakti-sädhaka om de instructies te volgen die 
gegeven worden door Çréla Rüpa Gosvämé in zijn boek, Çré Upadeçämåta, waarin staat dat 
alleen iemand die de driften van de geest, woede en genitaliΩn kan beteugelen op de juiste 
manier sädhana kan beoefenen. Bovendien dient men altijd afstand te houden van de zes 



ongunstige activiteiten: te veel eten, overmatige inspanning, onnodig praten, het hebben 
van ofwel overmatige gehechtheid voor regels en bepalingen of onachtzaamheid ervoor, het 
hebben van ongunstige omgang en het behouden van een sterk verlangen om valse filosofie 
te volgen. 

In deze çloka betekenen de woorden yukta-svapnävabodhasya ‘gereguleerd slapen en 
gereguleerd waken’. 

 

ÇLOKA 18 

;nk   fofu;ra   fpÙkekReU;sokofr"BrsA 
fuLi`g% loZdkesH;ks ;qä bR;qP;rs rnkûƒŠû 

 
yadä viniyataà cittam / ätmany evävatiñöhate 

nispåhaù sarva-kämebhyo / yukta ity ucyate tadä 
 

yadä—wanneer; cittam—de geest; viniyatam—volledig beteugeld is; avatiñöhate—en 
verblijft; ätmani—in de ziel; tadä—dan; ucyate—wordt hij gezegd; yuktaù iti—verbonden in 
yoga; (te zijn) eva—zeker; nispåhaù—vrij van begeerte; sarva-kämebhyaù—voor al het 
zingenot. 
 

Op het moment dat de geest volledig beteugeld wordt en hecht verankerd in het 
zelf alleen, wordt er gezegd dat men yukta (volmaakt in yoga) is, en vrij is van het 
hunkeren naar al het zintuiglijk genot. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wanneer is iemands yoga volmaakt?” in antwoord op deze vraag, spreekt Çré Kåñëa deze 
çloka die begint met yadä. “Men is een niñpanna-yogé (iemand die perfectie in yoga heeft 
bereikt) geworden wanneer hij de beteugelde citta (de geest) onwrikbaar in de ätmä (het 
zelf) kan vestigen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men zegt dat de yogé perfectie in yoga heeft bereikt wanneer, tijdens zijn yoga 

beoefening, zijn citta onwankelbaar wordt, vrij van verlangen naar zintuiglijk genot, en 
gevestigd in het zelf alleen. 

 



ÇLOKA 19 

;Fkk nhiks fuokrLFkks usÂrs lksiek Le`rkA 
;ksfxuks     ;rfpÙkL;     ;q´trks    ;ksxekReu%ûƒ‹û 

 
yathä dépo niväta-stho / neìgate sopamä småtä 
yogino yata-cittasya / yuïjato yogam ätmanaù 

 
yathä—zoals; dépaù—een lamp; niväta-sthäù—zich bevindend op een windloze plaats; na 
iìgate—niet flakkert; saù—die; upamä—analogie; småtä—wordt onderwezen (door de 
wijzen); yoginaù—van een yogé; yata-cittasya—wiens geest beteugeld is; yuïjataù yogam—
tijdens het beoefenen van verbinding (yoga); ätmanaù—met de ätmä. 
 

Net zoals een lamp op een windloze plek niet flakkert, blijft ook een yogé wiens 
citta beteugeld is standvastig in zijn concentratie op zelfrealisatie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Een lamp flakkert niet op een plek waar geen wind waait, daarom wordt de citta (geest) 
van een yoga-yukta-yogé vergeleken met een lamp. 

 

ÇLOKA’S 20-25 

;=ksijers       fpÙka      fu#¼a       ;ksxlso;kA 
;= pSokReukRekua i';ékkRefu rq";frû„Œû 

lq[kekR;fUrda       ;Ùkn~cqf¼xzkáerhfUæ;e~A 
osfÙk      ;=      u      pSok;a      fLFkr'pyfr     rÙor%û„ƒû 

 

;a    yC/ok    pkija    ykHka   eU;rs   ukf/kda    rr%A 
;fLefULFkrks         u         nq%[ksu         xq#.kkfi         fopkY;rsû„„û 

 

ra        fo|kíq%[kla;ksxfo;ksxa       ;ksxlafKre~A 
l      fu'p;su      ;ksäO;ks      ;ksxks·fu£o..kpsrlkû„…û 



 

lÁYiizHkokUdkekaLR;DRok     lokZu'ks"kr%A 
eulSosfUæ;xzkea    fofu;E;    leUrr%û„†û 

ÓkuS%      ÓkuS#ijesn~      cq¼îk      /k`frx`ghr;kA 
vkRelaLFka eu% ÏRok u fdf´pnfi fpUr;sr~û„‡û 

 
yatroparamate cittaà /  niruddhaà yoga-sevayä 

yatra caivätmanätmänaà / paçyann ätmani tuñyati 

sukham ätyantikaà yat tad / buddhi-grähyam aténdriyam 
vetti yatra na caiväyaà / sthitaç calati tattvataù 

yaà labdhvä cäparaà läbhaà / manyate nädhikaà tataù 
yasmin sthito na duùkhena / guruëäpi vicälyate 

taà vidyäd duùkha-saàyoga / viyogaà yoga-saàjïitam 
sa niçcayena yoktavyo / yogo’nirviëëa-cetasä 

saìkalpa-prabhavän kämäàs / tyaktvä sarvän açeñataù 
manasaivendriya-grämaà / viniyamya samantataù 

çanaiù çanair uparamed / buddhyä dhåti-gåhétayä 
ätma-saàsthaà manaù kåtvä / na kiïcid api cintayet 

 
eva—zeker; yatra—wanneer; cittam—de geest; niruddham—beteugeld zijnde; uparamate—
vredig wordt; yoga-sevayä—door de beoefening van yoga; ca—en; yatra—wanneer; 
paçyan—waarnemend; ätmänam—de ziel; ätmanä—door de geest; tuñyati—raakt men 
voldaan; ätmani—in de ziel; eva—zeker; yatra—wanneer; vetti—men begrijpt; tat—dat; 
ätyantikam—grenzeloos; sukham—geluk; yat—wat; (wordt) buddhi-grähyam—
waargenomen door de intelligentie; ca—en; ati-indriyam—transcendentaal aan de 
zintuigen; sthitaù—zo gevestigd zijnde; ayam—deze (yogé); na—nooit; calati—gaat weg; 
tattvataù—van die waarheid; ca—en; labhvä—bereikt hebbend; yam—wat; manyate—hij 
beschouwt; na aparam—geen ander; läbham—goed; (is) adhikam—groter; tataù—dan dat; 
sthitaù—gevestigd zijnde; yasmin—waarin; na vicälyate—hij niet afwijkt; api—zelfs; 
guruëä—door het grootste; duùkhena—lijden; vidyät—men moet begrijpen; tam—dat; yoga-



saàjïitam—realisatie van yoga; viyogam—welke iemand scheidt; duùkha-saàyoga—van 
omgang met leed; saù—die; yogaù—yoga; yoktavaù—dient beoefend te worden; niçcayena—
met vastberadenheid; anirviëëa-cetasa—en niet-afwijkend bewustzijn; eva—zeker; 
tyaktvä—achtergelaten hebbend; açeñataù—volledig; sarvän— alle; kämän—verlangens; 
saìkalpa-prabhavän—ontstaan uit verlangens; (en) viniyamya—regulerend; indriya-
grämam—de groep van zintuigen; samantataù—aan alle kanten; manasä—door de geest; 
çanaiù çanaiù—zeer geleidelijk; uparamet—dient men te onthechten; manaù—de geest; 
buddhyä—via intelligentie; dhåti-gåhétayä—bereikt door overtuiging; ca—en; kåtvä—(de 
geest) verankerd hebbend; ätma-saàstham—in transcendentie; cintayet—dient men te 
denken; api—helemaal; na kiïcit api—aan niets anders. 
 

In die toestand van yoga die samädhi wordt genoemd, wordt de geest van de yogé 
beteugeld door de beoefening van yoga. Hij raakt onthecht van de zinsobjecten, en is 
tevreden in zichzelf door realisatie van het zelf via die gezuiverde citta (geest). In die 
toestand ervaart de yogé eeuwige gelukzaligheid door zijn transcendentale intelligentie, 
welke het rijk der zintuigen te boven gaat. Terwijl hij zo gevestigd is, wijkt hij nooit 
af van zijn ätma-svarüpa (wezenlijke aard), en bij het bereiken van ätma-sukha (de 
gelukzaligheid van het zelf), is hij van mening dat er geen grotere verwerving bestaat. 
Wanneer hij gevestigd is op dat platform, raakt hij zelfs niet van slag door de grootste 
ellende. Weet dat die toestand verstoken is van enig contact met de dualiteit van 
werelds geluk en verdriet. Deze yoga dient beoefend te worden met volledige 
verdraagzaamheid van geest, terwijl men alle grillige verlangens volledig heeft 
opgegeven en, terwijl de geest de zintuigen van alle kanten in bedwang houdt, dient 
men de instructies van çästra en sädhu met vastberadenheid te volgen. Men dient zijn 
intelligentie onwrikbaar en vastberaden te maken, en geleidelijk aan onthecht raken 
door de geest in het zelf te vestigen en door aan niets anders te denken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord yoga in de çloka, näty-açnatas ‘tu yoga ‘sti (Gétä 6.16) en andere çloka’s staat 
voor samädhi. Deze samädhi bestaat uit twee soorten, namelijk samprajïäta, waarin men 
zich bewust is van het verschil tussen kennis, het doel van kennis en de kenner, en 
asamprajïäta, waarin zulk verschil niet wordt waargenomen. Samprajïäta heeft 
verschillende afdelingen zoals sa-vitarka (argument) en sa-vicära (filosofisch onderzoek). 



Wat is spontane of asamprajïäta-samädhi-yoga? Om dit te beantwoorden spreekt Çré 
Bhagavän drieΩneenhalve çloka, hier beginnend met het woord yatroparamate. 

Wanneer men samädhi bereikt, raakt de citta volledig onthecht van zinsobjecten en 
heeft geen verbinding met ze, omdat men zelfbeheersing (niruddha) heeft bereikt. Dit wordt 
bevestigd in Pataïjali’s Yoga-sütra: yogaç citta-våtti-nirodhaù. “Wanneer de citta-våtti 
(aandacht) volledig weerhouden wordt van zingenot en opgaat in de gelukzalige realisatie 
van het zelf en Paramätmä, wordt het yoga genoemd.” 

De gekwalificeerde yogé realiseert Paramätmä via zijn gezuiverde geest en blijft voldaan 
met dat alleen. Dit is zijn gelukzalige staat, samädhi. Deze samädhi wordt bereikt door een 
intellect dat geschikt is geworden om het zelf en Paramätmä te ervaren. Dit komt doordat 
het aténdriya (buiten de zintuigen) is, en het geluk dat verworven wordt via het contact met 
de zinsobjecten te boven gaat. Waar deze yogé ook leeft, hij wijkt niet af van zijn ätma-
svarüpa en dus, na deze gelukzalige toestand te hebben bereikt, beschouwt hij streven naar 
elke andere verwerving als onbeduidend. Zelfs als er contact met ellende is, ervaart hij dit 
niet. Dit is yoga-saàjïitam, of simpelweg yoga, en alleen dit kan samädhi genoemd worden. 
Een yogé dient niet te klagen, “na zo’n lange tijd heb ik nog geen perfectie bereikt, dus wat 
heeft het voor nut om al deze pijn te ondergaan?” Integendeel, binnenin zijn geest dient hij 
standvastig geduld te bewaren. “Of perfectie nu in dit leven komt, of in het volgende, ik zal 
me blijven inspannen. Waarom zou ik ongeduldig raken?” 

In dit opzicht heeft Çré Gauòapäda, Çaìkaräcärya’s parama-gurudeva, het voorbeeld 
gegeven van het plechtig beloven om de oceaan op te drogen door er ππn druppel per keer 
uit te halen met het puntje van een blad kuça gras. Evenzo kan iemand middels 
onvermoeibare, vastberaden inspanning de geest beteugelen. 

In dit verband bestaat er een verhaal. Eens legde een vogel haar eieren op het strand 
van een oceaan, maar de golven namen de eieren mee. De vogel besloot om de oceaan op te 
drogen, en begon er met haar snavel, druppel voor druppel, water uit te nemen. Andere 
vogels kwamen langs om haar ervan te overtuigen dat haar inspanning tevergeefs was, maar 
ze hield niet op met haar werk. Per toeval kwam Çré Näradajé naar die plaats, en hij trachtte 
de vogel ook te overtuigen om te stoppen, maar de vogel legde een eed af in zijn bijzijn: “Ik 
zal niet rusten tot ik de oceaan heb opgedroogd, of het nu in dit leven is, of in het 
volgende.” De genadevolle Närada stuurde toen Garuòa om haar te helpen. Toen Garuòa 
hoorde dat de oceaan de eieren van iemand van zijn eigen soort had weggenomen, begon hij 
de oceaan op te drogen door deze met zijn vleugels toe te waaien. De oceaan werd bang en 
gaf onmiddellijk de eieren terug aan de vogel. 



Dus is het zeker dat wanneer iemand met vertrouwen in zulke verklaringen van çästra 
aanvangt met het proces van yoga, jïäna of bhakti, Çré Bhagavän zulke enthousiaste 
inspanningen beslist zal zegenen. 

In de twee çloka’s die beginnen met het woord saìkalpa, legt Çré Bhagavän uit wat de 
aanvankelijke en uiteindelijke activiteiten zijn van iemand die bezighoudt met zulke yoga. 
Het opgeven van alle materiΩle verlangens (Gétä 6.24) is de eerste daad, en je geen zorgen 
maken over iets anders, zoals gesproken in Gétä (6.25), is de laatste daad. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Woorden kunnen het geluk dat zich in het zuivere hart van de yogé manifesteert 

wanneer hij perfectie in yoga bereikt, en zijn hart gezuiverd raakt door samädhi, niet 
beschrijven. Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer iemands geest gezuiverd is. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Op deze manier, door beoefening van yoga, raakt de 
geest geleidelijk aan onthecht van zingenot en verlost uit de greep van alle wereldse zaken. 
In die staat raakt de geest gekwalificeerd om Paramätmä te ervaren en realiseren, en 
realiseert zo het geluk dat ontstaat uit die verbinding. Pataïjali Muni’s filosofische 
literatuur is de enige bonafide literatuur op het gebied van añöäìga-yoga. Omdat 
commentators zijn feitelijke betekenis niet begrijpen, zeggen ze dat het bereiken van 
gelukzaligheid en de bewuste staat van het zelf volgens de vedänta-vädé’s (degenen die 
Vedänta voorleggen) mokña wordt genoemd. Dit is onredelijk want, als gelukzaligheid wordt 
aanvaard in het kaivalya (bevrijde) stadium van onpersoonlijk monisme, zal de dualiteit 
bestaan van de ervaring en degene die de ervaring heeft. Dus zal het geen kaivalya 
(eenheid) zijn. Maar deze commentators begrijpen niet wat Pataïjali Muni bedoelt, want in 
zijn laatste sütra heeft hij gezegd: 

 
puruñärtha-çünyänäà guëänäà pratiprasavaù 
kaivalyaà svarüpa-pratiñöhä vä citti-çaktir iti 

Yoga-sütra 3.34 
 

De functie van het ware zelf (cit-dharma) ontwaakt wanneer men vrij is van de vier 
doelen van het menselijke leven (dharma, artha, käma en mokña), en wanneer de guëa’s 
geen wereldse verstoring meer veroorzaken. Deze staat wordt kaivalya (eenheid) 
genoemd. In deze staat raakt men gevestigd in zijn eigen svarüpa. Het wordt dan citi-
çakti genoemd. 

 



“Als we hier diep over nadenken wordt het duidelijk dat Pataïjali Muni niet aanvaardt 
dat de functies van het zelf vernietigd worden in zijn ultieme toestand; integendeel, hij 
aanvaardt dat er in dat stadium geen transformatie of ontaarding van zijn functie 
plaatsvindt. Citi-çakti betekent cit-dharma. Wanneer er geen geperverteerde transformaties 
plaatsvinden binnen het op juiste wijze functioneren van het zelf, ontwaakt de ware aard 
van het zelf, svarüpa-dharma. Wanneer die toestand van het zelf in contact staat met de 
materiΩle energie, wordt het ätma-guëa-vikära (de transformatie van de wezenlijke functies 
van iemands zelf) genoemd. Als tegennatuurlijke transformaties worden verwijderd, zal 
änanda, wat een inherente eigenschap is van  de ätmä, ontwaken. Dit is de mening van 
Pataïjali. 

“Änanda ontwaakt wanneer men vrij is van enige pervertering door de guëas’s en is van 
een gelukzalige aard. Het is het allerhoogste doeleinde van yoga. Later zal worden uitgelegd 
dat dit, en niets anders, bhakti wordt genoemd. 

“Er zijn twee soorten samädhi: samprajïäta en asamprajïäta. Samprajïäta-samädhi heeft 
vele afdelingen zoals sa-vitarka (argument) en sa-vicarana (filosofisch onderzoek), maar van 
asamprajïäta-samädhi bestaat er slechts ππn type. In de toestand van asamprajïäta-samädhi 
bereikt men eeuwige gelukzaligheid, welke verstoken is van enig contact van de zintuigen 
met hun zinsobjecten door de intelligentie die geschikt is geworden om het ware zelf te 
ervaren, of ππn is geworden met het zelf. In die zuivere staat van het realiseren van eeuwige 
gelukzaligheid binnenin het zelf, wijkt de geest van de yogé niet af van de Absolute Realiteit. 
Zonder deze staat te bereiken kan de jéva nooit eeuwige voorspoed bereiken louter door 
beoefening van añöäìga-yoga. Dit is zo omdat, als de jéva verstoken is van deze gelukzalige 
staat, de bijkomstige resultaten van deze beoefening, in de vorm van mystieke krachten 
enzovoorts, zijn geest zullen aantrekken en hem zullen doen afwijken van het allerhoogste 
doel, samädhi-sukha (gelukzaligheid in trance). Vanwege zulke obstakels, bestaat er het 
gevaar van vele ongunstige tegenslagen tijdens de beoefening van deze añöäìga-yoga, zoals 
ontaarding en afwijking. In het geval van bhakti-yoga bestaat zulk gevaar echter niet. Dit zal 
later worden uitgelegd. 

“De yogé vindt dat er geen andere gelukzaligheid bestaat die superieur is aan de 
gelukzaligheid die men bereikt in samädhi. Met andere woorden, terwijl hij zichzelf in leven 
houdt, ervaart hij tijdelijk geluk middels het contact van de zintuigen met hun zinsobjecten, 
maar hij ziet dit als volkomen onbeduidend. Zelfs op het moment van sterven, terwijl hij de 
extreme pijn van een ongeluk of lichamelijke ellende tolereert, ervaart hij de gelukzaligheid 
van samädhi, welke het enige doel van zijn zoektocht is. Onaangedaan door al deze pijn, 
geeft hij nog steeds zijn ultiem gelukzalige toestand niet op. Hij begrijpt dat deze ellende 
niet voor lang zal blijven en snel genoeg zal verdwijnen. Als er oponthoud is of enig 



obstakel voor het bereiken van het resultaat van yoga, raakt hij niet zo gefrustreerd dat hij 
zijn beoefening opgeeft. Met grote inspanning zet hij zijn yoga beoefening voort totdat hij 
het resultaat bereikt. 

“De eerste plicht op het pad van yoga is het volgen van yama, niyama, äsana, präëäyäma 
enzovoorts, en het volledig opgeven van verlangens die zijn ontstaan uit de verleiding om 
mystieke siddhi’s te verwerven. Naast dat, dient de yogé met behulp van de gezuiverde geest 
zijn zintuigen te beteugelen. Hij dient geleidelijk aan verzaking te leren met intelligentie 
verkregen door het volgen van dhäraëä (het concentreren van de geest). Deze verzaking 
wordt pratyähära (de zintuigen van de zinsobjecten terugtrekken) genoemd. Hij dient ätmä-
samädhi te bereiken door zijn geest volledig te beteugelen middels het proces van dhyäna, 
dhäraëä en pratyähära. In de uiteindelijke staat dient hij geen wereldse gedachten te 
hebben, noch dient hij gehecht te raken en het in stand houden van zijn lichaam terwijl hij 
daar over nadenkt. Dit is de ultieme plicht van de yogé.” 

 

ÇLOKA 26 

;rks ;rks fu'pyfr eu'p´pyefLFkje~A 
rrLrrks     fu;E;SrnkReU;so     o'ka    u;sr~û„̂ û 

 
yato yato niçcalati / manaç caïcalam asthiram 

tatas tato niyamyaitad / ätmany eva vaçaà nayet 
 

yataù yataù—waar om het even welk (zintuig); caïcalam—de rusteloze; asthiram—wankele; 
manaù—geest; (naar) niçcalati—afdwaalt; eva—zeker; tataù tataù—van dat; niyamya—
regulerend; nayet—dient men te leiden; etat—deze; vaçam—beteugelde (geest); ätmani—
binnenin de ziel. 
 

Hoe de rusteloze en wispelturige geest ook maar afdwaalt naar de verschillende 
zinsobjecten, ze dient beteugeld en verankerd te worden in het zelf alleen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als de geest van de yogé, tengevolge van slechte saàskära, onstandvastig wordt door 
contact met rajo-guëa, dient hij opnieuw yoga te beoefenen. Çré Bhagavän legt dit uit door 
deze çloka te spreken die begint met de woorden yato yataù. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Wanneer de geest van de sädhaka rusteloos wordt en afdwaalt naar de zinsobjecten, 

dient hij deze onmiddellijk te onthouden van die zinsobjecten waar de geest naar is 
afgedwaald en deze in het zelf alleen te verankeren. 

 

ÇLOKA 27 

iz'kkUreula ásua ;ksfxua lq[keqÙkee~A 
miSfr    ÓkkUrjtla   czãHkwredYe"ke~û„‰û 

 
praçänta-manasaà hy enaà / yoginaà sukham uttamam 

upaiti çänta-rajasaà / brahma-bhütam akalmañam 
 

enam yoginam—die yogé; (heeft) hi—zeker; praçänta-manasam—grote rust van geest; 
brahma-bhütam—realisatie van brahma; çänta-rajasam—zijn hartstochten worden bedaard; 
akalmañam—hij wordt verlost van reacties op begane zondes; (en) upaiti—hij bereikt; 
uttamam—ultieme; sukham—gelukzaligheid. 
 

Zo’n vreedzame yogé, die alles in verbinding met brahma ziet, en vrij is van rajo-
guëa en de reacties van begane zondes, verkrijgt ultieme gelukzaligheid in de vorm 
van zelfrealisatie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nadat hij door beoefening alle belemmeringen te boven is gekomen, verkrijgt een yogé 
de gelukzaligheid van samädhi zoals voorheen beschreven. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De gelukzaligheid van samädhi zelf verschijnt aan de yogé. 
 

ÇLOKA 28 

;q´téksoa lnkRekua ;ksxh foxrdYe"k%A 
lq[ksu       czãlaLi'kZeR;Ura      lq[ke'uqrsû„Šû 

 



yuïjann evaà sadätmänaà / yogé-vigata-kalmañaù 
sukhena brahma-saàsparçam / atyantaà sukham açnute 

 
vigata-kalmañaù—verlost zijnde van zondes; yogé—de transcendentalist; sadä—altijd; 
yuïjan—regulerend; atmanam—de geest; açnute—verwerft; evam—zo; sukhena—
eenvoudig; atyantam—opperste; sukham—gelukzaligheid; (in de vorm van) brahma-
saàsparçam—volledige realisatie van brahma. 
 

Op deze manier, door voortdurende beoefening, maakt een zondeloze yogé het zelf 
standvastig in yoga en verwerft zo eenvoudig opperste gelukzaligheid in de vorm van 
brahma realisatie, verlost rakend van het materiΩle leven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op dat moment worden zulke yogé’s perfect. De woorden sukham açnute betekenen dat 
ze in dit leven verlost raken (jévan-mukta). 

 

ÇLOKA 29 

loZHkwrLFkekRekua loZHkwrkfu pkRefuA 
bZ{krs   ;ksx;qäkRek  loZ=  len'kZu%û„‹û 

 
sarva-bhüta-stham ätmänaà / sarva-bhütäni cätmani 

ékñate yoga-yuktätmä / sarvatra säma-darçanaù 
 

yoga-yukta-ätmä—iemand verbonden in yoga; (met) ékñate—ziet; säma-darçanaù—gelijke 
blik; sarvatra—overal; ätmänäm—de Superziel; stham—gezeteld; sarva-bhüta—in alle 
levende wezens; ca—en; sarva-bhütäni—alle levende wezens; ätmani—in de Superziel. 
 

Iemand verbonden in yoga realiseert dat brahma overal is. Hij neemt Hem waar 
als Paramätmä die aanwezig is in alle levende wezens, en hij neemt alle levende 
wezens waar in Hem. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



In deze çloka die begint de woorden sarva-bhüta-stham ätmänam, legt Çré Bhagavän de 
kenmerken uit van iemand die brahma heeft gerealiseerd, en bevrijd is geraakt in dit leven. 
Hij ervaart rechtstreeks de aanwezigheid van Paramätmä in alle jéva’s, begrijpend dat Hij de 
grondslag van alle jéva’s is. De woorden yoga-yuktätmä verwijzen naar iemand die de 
Allerhoogste Heer in alle levende wezens realiseert, zowel in de bewegende als de niet-
bewegende, doordat zijn geest verzonken is in brahma. Met andere woorden, hij ervaart 
brahma overal. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Arjuna vraagt, ‘Welk soort gelukzaligheid komt er 

van contact met brahma?’ Çré Bhagavän verwacht deze vraag, en legt in het kort uit dat de 
yogé die samädhi heeft bereikt zich op twee manieren gedraagt: 1) in overeenstemming met 
zijn bhäva (visie) en 2) in overeenstemming met zijn kriya (activiteiten). Zijn bhäva is 
zodanig dat hij Paramätmä in alle jéva’s ziet en alle jéva’s in Paramätmä. Zijn activiteiten 
weerspiegelen zo’n gelijke blik overal. In de volgende twee çloka’s wordt deze bhäva 
uitgelegd, en in de çloka daarna wordt kriya uitgelegd.” 

 

ÇLOKA 30 

;ks  eka  i';fr  loZ=  lo±  p  ef; i';frA 

rL;kga u iz.k';kfe l p es u iz.k';frû…Œû 

 
yo mäà paçyati sarvatra / sarvaï ca mayi paçyati 
tasyähaà na praëaçyämi / sa ca me na praëaçyati 

 
(hij) yaù—die; mäm—Mij; paçyati—ziet; (en) sarvam—alles; mayi—in Mij (ziet); tasya—
voor hem; aham—Ik; na praëaçyämi—ben ik nooit verloren (onzichtbaar); ca—en; saù—
hij; na praëaçyati—is hij nooit verloren; me—voor Mij. 
 

Voor iemand die Mij in alle wezens ziet en alle wezens in Mij ziet, ben Ik nooit 
verloren, noch is hij ooit verloren voor Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



In deze çloka beginnende met de woorden yo mäà, legt Çré Bhagavän het resultaat uit 
van de directe ervaring van de yogé. “Voor hem ben Ik, brahma, nooit verloren, want voor 
zo’n yogé wordt rechtstreekse ervaring van Mij eeuwig. De yogé die Mij aanbidt komt nooit 
ten val.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän is nooit uit zicht voor de sädhaka’s die directe realisatie van Hem hebben, 

en zulke sädhaka’s zijn ook nooit uit Zijn zicht. Vanwege hun voortdurende, wederzijdse 
contact, komt de aanbidder nooit ten val. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Ik behoor zeker tot degenen die Mij 
overal zien en alle wezens in Mij zien. Wanneer Mijn bhakta het stadium van çänta-rati 
(neutrale gehechtheid) overtreft, ontstaat er een speciaal soort liefdevolle relatie tussen 
ons, waarin we beiden voelen, ‘Ik ben de zijne en hij is de mijne’. Nadat deze relatie zich 
heeft ontwikkeld, zal Ik hem nooit volledige vernietiging verlenen door hem droge, 
onpersoonlijke mokña te schenken. Hij kan niet langer verdwalen omdat hij Mijn dienaar is 
geworden en de eeuwige functie van zijn zelf heeft bereikt.” 

 

ÇLOKA 31 

loZHkwrfLFkra ;ks eka HktR;sdRoekfLFkr%A 
loZFkk oRkZekuks·fi l ;ksxh ef; oRkZrsû…ƒû 

 
sarva-bhüta-sthitaà yo mäà / bhajaty ekatvam ästhitaù 

sarvathä varttamäno ‘pi / sa yogé mayi varttate 
 

saù—die; yogé—transcendentalist; yaù—wie; mäm—Mij; bhajati—aanbidt; sarva-bhüta-
sthitam—zoals Ik Me in alle wezens bevind; ästhitaù—beklimmend; ekatvam—het stadium 
van geconcentreerde intelligentie; varttate—bestaat; mayi—in Mij; api—hoewel; 
varttamänaù—bestaand; sarvathä—onder alle omstandigheden. 
 

De yogé die Mij, de allesdoordringende Superziel, met geconcentreerde intelligentie 
aanbidt in zowel het sädhana als het siddha stadium, en Mij beschouwt als de 
Allerhoogste Absolute Realiteit die geen gelijke kent, verblijft alleen in Mij onder alle 
omstandigheden. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
Zelfs voordat hij Mij, de allesdoordringende Paramätmä, direct gerealiseerd heeft, wordt 

de yogé die Mij aanbidt met de houding zoals verklaard in de vorige çloka, niet gedwongen 
om alle regels en bepalingen van sädhana te volgen. Paramätmä is de oorzaak van alles en is 
de Allerhoogste Absolute Realiteit zonder gelijke. Hij die beschutting neemt van deze 
realisatie en zich inlaat met Mijn bhajana middels çravaëam, smaraëam enzovoorts, bevindt 
zich zeker in alle opzichten en onder alle voorwaarden in Mij. Hij bevindt zich niet in de 
materiΩle wereld, of hij nu handelingen verricht zoals voorgeschreven in çästra of niet. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De verschillende levende wezens hebben verschillende lichamen die geclassificeerd 

worden als bewegend en niet-bewegend. De jéva’s in deze lichamen zijn ook verschillend. 
Dientengevolge zijn er oneindige jéva’s. In Çvetäçvatara Upaniñad (5.9) wordt gezegd: 

 
bälägra-çata-bhägasya / çatadhä kalpitasya ca 

bhägo jévaù sa vijïeyaù / sa cänantyäya kalpate 
 

Hoewel de jéva zich in het inerte lichaam bevindt, is hij een subtiele en niet-materiΩle 
realiteit. Men kan het puntje van een haar in honderd delen splitsen en ππn van die 
delen nog eens in honderd delen splitsen, maar de jéva is zelfs nog kleiner en fijner dan 
dat. 

 
De jéva, uitermate fijn zijnde, is een anti-materieel wezen, en is in staat om de aard van 

änantya te verwerven. Anta betekent ‘de dood’, en vrijheid van de dood wordt änantya of 
mokña genoemd. Paramätmä, hoewel ππn, verblijft binnenin de harten van de oneindige 
jéva’s als Antaryämé en als een getuige. Dit wordt ook verklaard in de småti-çästra: 

 
eka eva paro viñëuù / sarva-vyäpé na saàçayaù 

aiçvaryäd rüpam ekaà ca / sürya-vat bahudheyate 
 

De allesdoordringende Çré Viñëu is ππn, en door de invloed van Zijn aiçvarya verschijnt 
Hij in verschillende gedaantes, net zoals de ene zon op vele plaatsen tegelijk verschijnt. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Gedurende het sädhana stadium wordt meditatie op 

de vierarmige gedaante van Çré Viñëu (Éçvara) aangeraden voor de yogé, wat culmineert in 
de realisatie van Mijn sac-cid-änanda gedaante van Çyämasundara in nirvikalpa-samädhi 



(een toestand van trance). In deze staat raakt iemands intellect vrij van de dualiteiten van 
tijd met betrekking tot parama-tattva. Met andere woorden, men raakt verlost van de 
misvatting dat Hij verschillend is in de sädhana-avasthä (het praktijk stadium) en siddha-
avasthä (het geperfectioneerde stadium). ‘De yogé’s die Mij aanbidden, die allesdoordringend 
ben, verrichten bhakti tot Mij via çravaëam en kértanam. Zelfs in hun werkende stadium 
(karma-avasthä), hun periode van overpeinzing (jïäna-avasthä) en hun meditatie 
(samädhi), verblijven ze onder alle omstandigheden altijd in Mij.’ Dit betekent dat ze kåñëa-
sämépya-mokña bereiken, bevrijding gekenmerkt door het symptoom van het zich altijd in de 
buurt van Kåñëa bevinden. In Çré Närada-païcarätra, welke instructies geeft over yoga, 
wordt gezegd: 

 
dik-kälädy-anavacchinne / kåñëe ceto vidhäya ca 
tan-mayo bhavati kñipraà / jévo brahmaëi yojayet 

 
Wanneer de jéva zijn geest vestigt op de gedaante van parabrahma Çré Kåñëa, die de 
grenzen van materiΩle tijd en ruimte te buiten gaat, en verzonken raakt in Hem, 
ervaart hij de extatische gelukzaligheid van bovenzinnelijke omgang met Hem. 

 
Daarom is kåñëa-bhakti zeker de allerhoogste staat van yoga-samädhi.” 
 

ÇLOKA 32 

vkRekSiE;su     loZ=     lea      i';fr      ;ks·tqZuA 
lq[ka ok ;fn ok nq%[ka l ;ksxh ijeks er%û…„û 

 
ätmaupamyena sarvatra / samaà paçyati yo’rjuna 

sukhaà vä yadi vä duùkhaà / sa yogé paramo mataù 
 

arjuna—O Arjuna; saù—die; yogé—transcendentalist; yaù—wie; sarvatra—alle andere 
wezens; (als) samam—gelijkwaardig; paçyati—ziet; ätma-upamyena—aan zichzelf; yadi vä—
of;  sukham—in geluk; va—of; duùkham—in verdriet; mataù—wordt beschouwd; (als) 
paramaù—de beste. 
  

O Arjuna, hij die, via zelfrealisatie, alle jéva’s als gelijkwaardig aan zichzelf ziet, en 
hun genot en pijn als de zijne beschouwt, is de beste yogé. Dat is Mijn mening. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Er wordt gezegd dat yogé’s in sädhana-avasthä gelijkwaardig genegen zijn tot alle wezens. 
Hier beschrijft deze çloka die begint met ätmaupamyena specifiek het voornaamste kenmerk 
van hun gelijkmoedigheid. Die gelijkmoedige yogé’s waarderen dat, net zoals zij zelf van 
geluk houden en niet van pijn, anderen evenzo geluk en pijn ervaren. Ze hebben daarom 
overal een gelijke blik en wensen iedereen altijd het beste toe. “Zulke yogé’s zijn het 
allerhoogste. Dit is Mijn mening.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Zelfs gedurende sädhana-avasthä zijn yogé’s begiftigd met gelijkmoedigheid. Çréla 

Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die het volgende zegt, “Ik leg uit hoe een yogé zich 
gedraagt. Alleen hij die een gelijke blik heeft jegens iedereen wordt als de allerhoogste yogé 
gezien. Het woord säma-dåñöi (gelijke blik) betekent dat in zijn omgang met anderen de yogé 
alle jéva’s zoals zichzelf ziet, en het geluk en verdriet van andere jéva’s als zijn eigenste ziet. 
Daarom is hij altijd de gelukwenser van alle jéva’s, en handelt hij dienovereenkomstig voor 
hun eeuwige voordeel Dit wordt säma-darçana genoemd.” 

 

ÇLOKA 33 

vtqZu mokp  
;ks·;a      ;ksxLRo;k      izksä%      lkE;su      e/kqlwnuA 
,rL;kga u i';kfe p´pyRokfRLFk¥r fLFkjke~û……û 

 
arjuna uväca 

yo ’yaà yogas tvayä proktaù / sämyena madhusüdana 
etasyähaà na paçyämi / caïcalatvät sthitià sthiräm 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; madhusüdana—O Madhusüdana; ayam yogaù—dit proces van 
yoga; yaù—wat; tvayä—door U; proktaù—gesproken werd; (is) sämyena—gebaseerd op 
gelijkmoedigheid; (echter) aham—ik; na paçyämi—niet in staat te begrijpen; sthiräm—de 
stabiele; sthitim—toestand; etasya—van dat proces; caïcalatvät—wegens de rusteloosheid 
(van de geest). 
 



Arjuna zei: O Madhusüdana, de door U beschreven yoga  die gebaseerd is op 
gelijkmoedigheid jegens iedereen, overal, lijkt tijdelijk te zijn, vanwege de rusteloze 
aard van mijn geest. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Denkend dat de evenwichtige symptomen beschreven door Çré Bhagavän moeilijk te 
verwerven zijn, spreekt Arjuna deze çloka die begint met de woorden yo ‘yam. “Deze yoga is 
afhankelijk van het evenwichtig zijn in alle situaties, en ik zie niet hoe men hier succes in 
kan bereiken, omdat haar beoefening niet te allen tijden volgehouden kan worden. 
Vanwege die wispelturige aard van de geest kan zulke beoefening slecht twee of drie dagen 
duren. Bovendien heeft U gelijkmoedigheid verklaard door te zeggen dat men het geluk en 
de ellende van alle mensen over de hele wereld als het zijne moet zien. Deze zienswijze kan 
mogelijk zijn jegens iemands familieleden of degenen die neutraal zijn, maar zo’n houding is 
onmogelijk vol te houden jegens iemands vijanden of degenen die afgunstig en 
bekritiserend zijn. Ik zie niet hoe het geluk en de pijn van mijzelf, Yudhiñöhira en 
Duryodhana in werkelijkheid gelijk zijn. Hoewel men door de juiste zorgvuldige overweging 
een gelijke blik kan hebben van de jévätmä, Paramätmä, de levenslucht en zintuigen van het 
zelf, iemands vijanden en alle belichaamde jéva’s, is deze zienswijze moeilijk voor langer dan 
twee of drie dagen vol te houden omdat de zeer krachtige en wispelturige geest niet enkel in 
toom kan worden gehouden door onderscheidingsvermogen. Integendeel, men ziet dat de 
geest die gehecht is aan zingenot uiteindelijk iemands onderscheidingsvermogen zal 
overmannen.” 

 

ÇLOKA 34 

p´pya fg eu% Ï".k izekfFk cyon~n`<e~A 
rL;kga      fuxzga      eU;s      ok;ksfjo      lqnq"dje~û…†û 

 
caïcalaà hi manaù kåñëa / pramäthi balavad dåòham 

tasyähaà nigrahaà manye / väyor iva suduñkaram 
 

kåñëa—O Kåñëa; hi—voorzeker; manaù—de geest; (is) caïcalam—van nature rusteloos; 
pramäthi—lichaam, zintuigen en intelligentie beroerend; balavat—krachtig; (en) dåòham—
gewelddadig; aham—ik; manye—denk; nigraham—onderwerping; tasya—ervan; (is) 
suduñkaram—zeer moeilijk te bewerkstelligen; iva—net zoals; väyoù—de wind. 



 
O Kåñëa, de geest is van nature rusteloos, krachtig, weerbarstig en in staat om 

lichaam, zintuigen en intelligentie volledig te overmannen. Ze lijkt net zo moeilijk te 
beteugelen als de wind. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de Kaöha Upaniñad (1.3.3) wordt gezegd: ätmänaà rathinaà viddhi çaréraà ratham eva 
ca. “Weet dat de ätmä de passagier is en het lichaam de strijdwagen.” 

In de çruti’s wordt gezegd dat geleerde paëòita’s het lichaam vergelijken met een 
strijdwagen, de zintuigen met op hol geslagen paarden, de geest met de bestuurder van de 
zintuigen (de teugels), de zinsobjecten (geluid, vorm, smaak, aanraking en geur) met de 
paden, en de intelligentie met de bestuurder van de strijdwagen. Uit deze verklaring 
begrijpt men dat de intelligentie de geest beheerst, maar Arjuna betwist dit, en stelt dat de 
krachtige geest zelfs de intelligentie kan overmannen. Men kan zich afvragen dat mogelijk 
is. Hij antwoord dan, “Net zoals het mogelijk is dat een krachtige ziekte niet wordt 
be¡nvloed door het medicijn dat het vermogen heeft om de ziekte te genezen, zo ook 
aanvaardt de geest, die van nature erg krachtig is, niet altijd intelligentie begiftigd met 
onderscheidingsvermogen.” Bovendien zegt hij dat de geest erg koppig is. Net zoals men 
onmogelijk ijzer kan doorboren met een kleine naald is het evenzo niet mogelijk voor zelfs 
subtiele intelligentie om binnen te dringen in de geest. De geest is als de wind, en net zoals 
het moeilijk is om de machtige wind die in het firmament waait te beteugelen, is het 
uitermate moeilijk om de geest te beteugelen met het proces van añöäìga-yoga, middels 
adembeteugeling. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Een verhaal uit het Elfde Canto van Çrémad-Bhägavatam illustreert hoe het proces van 

het dienen van Bhagavän eenvoudig en natuurlijk de meest krachtige en wispelturige geest 
kan beteugelen. 

Er was eens een rijke brähmaëa die met zijn zoon en familieleden in het land van 
Avanti woonde. Hoewel hij rijk was, was hij erg vrekkig, en gaf zelfs nog geen cent uit voor 
het genot van zijn familie of de gemeenschap; integendeel, hij hield zich altijd bezig met het 
vergaren van rijkdom. Toen zijn kinderen volwassen werden, raakten ze erg verstoord door 
zijn gedrag, en zijn buren, familieleden en anderen binnen de gemeenschap kantten zich 
ook tegen hem. Zelfs de Koninklijke dienaars kantten zich tegen hem omdat hij zijn 
belasting niet betaalde. Jammer genoeg brandde in deze ongunstige situatie zijn huis af, en 
verwierpen zijn familieleden en de leden van de gemeenschap hem. 



Echter, vanwege wat goede saàskära en de invloed van sädhu-saìga, werd hij een 
tridaëòi-sannyäsé. Op last van zijn sad-guru ging hij zich bezighouden met bhakti, en maakte 
zich een gelijke blik eigen jegens vriend en vijand, geluk en verdriet, goed en slecht, en tot 
zichzelf en anderen. Hij bleef zelfs tevreden toen de mensen uit zijn eigen dorp hem 
mishandelden terwijl hij aan het bedelen was. Ze noemden hem een athe¡st en een 
bedrieger en gooiden ontlasting en urine in zijn bedelkom in plaats van voedsel of granen. 
Maar met een onverstoorde citta (geest), altijd mediterend op Bhagavän, verwierf hij 
uiteindelijk eeuwige sevä aan Bhagavän Mukunda. 

 

ÇLOKA 35 

JhHkxokuqokp 
vla'k;a   egkckgks   euks   nq£uxzga    pye~A 
vH;klsu rq dkSUrs; oSjkX;s.k p x`ársû…‡û 

 
çré bhagavän uväca 

asaàçayaà mahä-bäho / mano durnigrahaà calam 
abhyäsena tu kaunteya / vairägyeëa ca gåhyate 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; mahä-bäho—O sterkgearmde (Arjuna); 
asaàçayam—zonder twijfel; manah—de geest; durnigraham—is lastig te onderwerpen; (en) 
calam—onstandvastig; tu—maar; abhyäsena—door beoefening; ca—en; vairägyeëa—door 
verzaking; gåhyate—kan hij beteugeld worden; kaunteya—O zoon van Kunté. 
 

Çré Bhagavän zei: O Mahä-bäho, de geest is ongetwijfeld rusteloos en moeilijk te 
beteugelen. Toch kan hij door abhyäsa (voortdurende beoefening) en vairägya (ware 
verzaking) beteugeld worden, O Kaunteya. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän aanvaardt de verklaring van Arjuna, en verzacht zijn twijfel door deze 
çloka te spreken die met het woord asaàçayam begint. “Wat je hebt gezegd is waar. Toch 
kan zelfs een chronische aandoening worden genezen als men regelmatig medicijnen 
inneemt volgens het voorschrift van een deskundige arts, hoewel het even kan duren. Op 
dezelfde manier kan de onbeheersbare geest worden bedwongen door abhyäsa, de 
regelmatige beoefening van yoga in overeenstemming met de instructies van sad-guru, door 



voortdurende cultivatie van dhyäna-yoga (meditatie op Parameçvara) en door vairägya 
(ware verzaking).” 

Dit wordt ook verklaard in Pataïjala-sütra (12): abhyäsa-vairägya bhyaà tan nirodhaù. 
“Door voortdurende beoefening en ware verzaking kunnen de neigingen van de citta in 
toom worden gehouden.” 

“O Mahä-bäho (Arjuna), je hebt niet alleen vele grote helden verslagen in de strijd, 
maar je hebt ook Heer Çiva, die de drietand draagt, geplezierd. Maar is hier allemaal het nut 
van? O kroonjuweel van alle grote helden, je naam, Mahä-bäho, zal alleen van toepassing 
zijn als je de geest kan overwinnen met het wapen van yoga. O Kaunteya, heb geen angst in 
dit opzicht. Je bent de zoon van de zus van Mijn vader, daarom is het Mijn plicht om je te 
helpen.” 

 

ÇLOKA 36 

vla;rkReuk ;ksxks nq"izki bfr es efr%A 
o';kReuk rq ;rrk ÓkD;ks·okIrqeqik;r%û…̂ û 

 
asaàyatätmanä yogo / duñpräpa iti me matiù 

vaçyätmanä tu yatatä / çakyo’väptum upäyataù 
 

yogaù—verbinding met de Allerhoogste Heer; duñpräpaù—is moeilijk te verwerven; 
asaàyata-ätmanä—door iemand wiens geest onbeteugeld is; tu—echter; vaçya-ätmanä—
door iemand wiens geest gedisciplineerd is; yatatä—en wie streeft; aväptum—(het) te 
verkrijgen; upäyataù—door de (hierboven vermeldde) middelen; (is het) çakyaù—te 
bereiken; iti—dat; (is) me—Mijn; matiù—mening. 
 

Het is erg moeilijk voor iemand wiens geest niet beteugeld is om zelfrealisatie te 
verwerven via dit yoga systeem. Echter, iemand die zijn geest onder controle heeft 
gebracht en die zich inspant via de juiste middelen van abhyäsa en vairägya, kan 
perfectie in yoga bereiken. Dit is Mijn mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu geeft Çré Bhagavän instructies over het onderwerp van yoga. Iemand die zijn geest 
niet heeft beteugeld door middel van abhyäsa en vairägya wordt niet perfect in yoga. Echter, 
als iemand zijn geest reguleert middels abhyäsa en vairägya, en voor een langdurig 



tijdsbestek voortdurend aan sädhana doet, kan hij yoga of samädhi bereiken, wat 
gekenmerkt wordt door het symptoom van een beteugelde geest. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Iemand die niet probeert om zijn 

geest te beteugelen via vairägya en abhyäsa kan het eerder vermelde systeem van yoga nooit 
tot in de perfectie leren. Echter, degene die zijn geest probeert te beteugelen door gebruik 
van de juiste middelen, kan zeker perfectie in yoga bereiken. Wanneer Ik zeg, ‘door de juiste 
middelen’, bedoel Ik te zeggen dat degene die zijn citta fixeert door aan Çré Bhagavän 
geofferde niñkäma-karma-yoga te verrichten, en zich bezighoudt met de abhyäsa van 
meditatie op Mij, als een onderdeel van dit yoga systeem, terwijl hij tegelijkertijd met 
vairägya zinsobjecten aanvaardt voor zijn levensonderhoud, geleidelijk aan perfectie in yoga 
bereikt.” 

 

ÇLOKA 37 

vtZqu mokp 
v;fr%      J¼;ksisrks      ;ksxkPpfyrekul%A 
vizkI; ;ksxlafl¥¼ dka x¥r Ï".k xPNfrû…‰û 

 
ajuna uväca 

ayatiù çraddhayopeto / yogäc calita-mänasaù 
apräpya yoga-saàsiddhià / käà gatià kåñëa gacchati 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; kåñëa—O Kåñëa; käm—naar welke?; gatim—bestemming; 
gacchati—gaat hij; ayatiù—hij die (nog) geen asceet is; upetaù—begiftigd; çraddhayä—met 
geloof; calita-mänasaù—wiens geest afdwaalt; yogät—van het beoefenen van yoga; 
apräpya—zonder te bereiken; yoga-saàsiddhim—volkomen perfectie in yoga. 
 

Arjuna vroeg: O Kåñëa, wat is de bestemming van iemand die het proces van yoga 
met geloof aanvangt, maar later, vanwege een onbeteugelde geest, terugvalt tot het 
wereldlijke en er niet in slaagt om perfectie in yoga te bereiken? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Arjuna stelt de vraag, “U zei dat alleen degenen die zich inspannen met abhyäsa en 
vairägya perfectie in yoga bereiken, maar wat is de bestemming van iemand die de moed 
verliest in zijn poging?” 

Hij wie gelovig is vanwege the¡stische intelligentie in yoga-çästra houdt zich zonder 
hypocrisie met de beoefening van yoga. Echter, door een gebrek aan juiste beoefening en 
onthechting, kan zijn geest afdwalen van yoga en verzonken raken in zinsobjecten. Wat is 
daarom de bestemming van zo’n yogé die het stadium van yoga-ärurukñu (verlangen naar 
yoga) is ontstegen en zichzelf op de eerste stap van yoga heeft geplaatst? 

 

ÇLOKA 38 

dfPpékksHk;foHkz"Vf'NékkHkzfeo     u';frA 
vizfr"Bks egkckgks foew<ks czã.k% ifFkû…Šû 

 
kaccin nobhaya-vibhrañöaç / chinnäbhram iva naçyati 

apratiñöho mahä-bäho / vimüòho brahmaëaù pathi 
 

mahä-bäho—O sterk-gearmde (Kåñëa); ubhaya-vibhrañöaù—onsuccesvol in beide (karma en 
yoga); (zijnde) vimüòhaù—verbijsterd; pathi—op het pad; brahmaëaù—van spirituele 
realisatie; kaccit—of?; naçyati—hij vergaat; iva—zoals; chinna-abhram—een gespleten wolk; 
apratiñöhaù—zonder houvast. 
 

 
O Mahä-bäho Kåñëa, als men van zowel het proces van karma als het proces van 

yoga valt, en afdwaalt van het pad voor het bereiken van brahma, vergaat men dan 
niet zoals een uiteengereten wolk, met nergens enige beschutting? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna stelt een vraag. “Wat gebeurt er met iemand die van de paden van karma en 
yoga is afgedwaald? Met andere woorden, wat gebeurt er met iemand die het pad van yoga 
heeft opgegeven en ook geen perfectie in yoga heeft bereikt? Wacht die yogé niet hetzelfde 
lot als een uiteengescheurde wolk die zich heeft afgescheiden van een wolkenmassa en 
vervolgens vervliegt omdat het zich niet aansluit bij de andere wolken? Wanneer hij begint 
op het pad van yoga, heeft hij het verlangen om zingenot op te geven, maar tegelijkertijd 
blijft het verlangen om van de zintuigen te genieten nog steeds in hem, omdat zijn vairägya 



niet is voltooid. Dit is een erg moeilijke situatie. Aangezien hij het pad van karma (een 
middel om Svarga te bereiken) heeft opgegeven is zijn volgende wereld, Svarga, ook 
verloren, en door geen perfectie in yoga te bereiken, wat het middel is om mokña te 
verwerven, slaagt hij er ook niet in om mokña te verwerven. Hierdoor lijkt het alsof hij in 
beide werelden verloren is. Dat is waarom ik U vraag of iemand die is afgedwaald van de 
sädhana om brahma te bereiken verstoken raakt van alle beschutting. Is hij verloren of 
niet?” 

 

ÇLOKA 39 

,rUes      la'k;a      Ï".k      NsÙkqegZL;'ks"kr%A 

RonU;% la'k;L;kL; NsÙkk u áqii|rsû…‹û 

 
etan me saàçayaà kåñëa / chettum arhasy açeñataù 

tvad-anyaù saàçayasyäsysa / chettä na hy upapadyate 
 

kåñëa—O Kåñëa; etat—dit; (is) me samçayam—mijn twijfel; arhasi—U zou; (het) 
açeñataù—volledig; ( moeten) chettum—verdrijven; tvat-anyaù—behalve Uzelf; hi—zeker; 
chettä—een verwijderaar; asya saàçayasya—van deze twijfel; na upapadyate—kan niet 
gevonden worden. 
 

O Kåñëa, dit is mijn twijfel en ik smeek U om deze volledig te verwijderen. 
Behalve U, kan er onmogelijk iemand anders deze twijfel verdrijven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka zegt Arjuna, “O Kåñëa, U bent de allerhoogste bestuurder van alle 
bestuurders, de ultieme oorzaak der oorzaken, en U bent alwetend. Geen devatä of åñi is zo 
alwetend (sarva-jïa) en almachtig (sarva-çaktimän) als U. Daarom bestaat er, behalve U, 
niemand die in staat is om mijn twijfel weg te nemen.” 

 

ÇLOKA 40 

JhHkxokuqokp 
ikFkZ      uSosg       ukeq=      fouk'kLrL;      fo|rsA 
u fg dY;k.kÏRdf'pn~nqxZ¥r rkr xPNfrû†Œû 



 
çré bhagavän uväca 

pärtha naiveha nämutra / vinäças tasya vidyate 
na hi kalyäëa-kåt kaçcid / durgatià täta gacchati 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Persoon zei; täta—dierbare; pärtha—zoon van Påthä; 
eva—zeker; tasya—voor diegene; vidyate—is er; na—noch; vinäçaù—vernietiging; iha—in 
deze wereld; na—noch; amutra—in de volgende; hi—zeker; kaçcit—iemand; kalyäëa-kåt—
die gunstige daden verricht; na gacchati—gaat niet; durgatim—naar een ongunstige 
bestemming. 
 

Çré Bhagavän zei: O Pärtha, zo’n onsuccesvolle yogé gaat noch in deze wereld noch 
in de volgende verloren omdat, Mijn beste vriend, iemand die zich bezighoudt met 
gunstige daden nooit een ongunstige bestemming bereikt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze wereld, evenals in de volgende wereld, houdt zo’n onsuccesvolle yogé zich bezig 
met yoga die naar voorspoed leidt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Door Arjuna in deze çloka aan te spreken met Pärtha, onderwijst Çré Bhagavän hem op 

een erg liefhebbende manier. Bhagavän beschouwt Arjuna als zijnde uiterst dierbaar aan 
Hem. Door het woord täta te gebruiken, wat letterlijk zoon betekent, laat Hij Zijn 
genegenheid voor Arjuna zien. Een vader expandeert zichzelf in de vorm van zijn zoon, en 
daarom wordt hij tat genoemd. Wanneer het achtervoegsel ana wordt toegepast op het 
originele woord tat, wordt het täta. Çré Gurudeva noemt zijn discipel, die als zijn zoon is, ook 
liefhebbend täta. Hier zegt Çré Bhagavän dat degenen die met geloof aan yoga doen nooit op 
een ontaarde bestemming aankomen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als volgt, “O Pärtha, iemand die zich 
bezighoudt met de beoefening van yoga ondervindt nooit vernietiging, noch nu, noch in de 
toekomst. De verrichter van die yoga die naar het eeuwige goed leidt kan nooit 
onderworpen worden aan een kwaad lot. In principe wordt de gehele mensheid in twee 
categorieΩn verdeeld: rechtschapen (gereguleerd) en onrechtschapen (ongereguleerd). Het 
gedrag van ongereguleerde mensen is altijd als dat van dieren, of ze nu beschaafd of 



onbeschaafd zijn, dom of intelligent zijn, of zwak of sterk zijn. De wereld zal met geen 
mogelijkheid enig goed van hun activiteiten ontvangen. 

“De rechschapenen (gereguleerden) kunnen in drie categorieΩn worden onderverdeeld: 
karmé, jïäné en bhakta. Karmé’s wordt verder onderverdeeld in twee afdelingen: sakäma-
karmé en niñkäma-karmé. De sakäma-karmé’s smachten naar onbeduidende soorten geluk, 
ofwel tijdelijk genot. Hoewel ze Svarga bereiken en wereldse vooruitgang boeken, is al hun 
genot tijdelijk. Daarom is datgene wat kalyäëa (voorspoed voor de jéva’s) wordt genoemd 
hen onbekend. De staat van kalyäëa voor de jéva’s is om los te raken uit de greep van 
wereldlijkheid en nityananda, eeuwige gelukzaligheid, te bereiken. Daarom is ieder proces 
dat niet naar deze eeuwige gelukzaligheid leidt nutteloos. Enkel wanneer het doel van deze 
nityänanda gecombineerd wordt met karma-käëòa activiteiten, kan zulke karma karma-yoga 
worden genoemd. Eerst wordt de citta gezuiverd door zulke karma-yoga, en dan bereikt men 
jïäna. Daarna houdt men zich bezig met dhyäna-yoga (meditatie) en dan wordt het toppunt 
van alle processen, het pad van bhakti-yoga, bereikt. Anders is de betekenis van het woord 
yoga ‘onder zulke yogé’s zijn degenen die Mij aanbidden met bhakti de besten der sädhaka’s’. 

“Het gebod van het aanvaarden van ascese door zelfzuchtig genot in sakäma-karma te 
verzaken wordt tapasyä genoemd door een karmé. Hoeveel ascese hij ook mag verrichten, 
zijn doel is louter zingenot en niets anders. Nadat ze de resultaten van hun ascese hebben 
bereikt, genieten de asura’s simpelweg van hun zintuigen. Aan de andere kant, wanneer de 
karma van die persoon de grenzen van zintuiglijk genot te boven gaat, verschijnt niñkäma-
karma-yoga, welke zich richt op het eeuwige goed van de jéva. Een dhyäna-yogé of een jïäna-
yogé die zich hecht bevindt op het pad van niñkäma-karma-yoga, verricht vaak vanzelf 
handelingen voor het eeuwige goed van alle wezens. 

“In elk opzicht overtreft een añöäìga-yogé ieder resultaat dat een jéva behaalt middels 
sakäma-karma.” 

 

ÇLOKA 41 

izkI; iq.;Ïrka yksdkuqf"kRok Ókk'orh% lek%A 

Ókqphuka    Jherka   xsgs   ;ksxHkz"Vks·fHktk;rsû†ƒû 

 
präpya puëya-kåtäà lokän / uñitvä çäçvatéù samäù 
çucénäà çrématäà gehe / yoga-bhrañöo ‘bhijäyate 

 



yoga-bhrañöaù—iemand die is afgedwaald van het pad van yoga; präpya—bereikt; lokän—de 
planeten; punya-kåtäm—van de vromen; uñitvä—na te verblijven; çäçvatéù—voor vele; 
samäù—jaren; abhijäyate—neemt hij geboorte; gehe—in het huis; çucénäm—van de zuivere 
(brähmaëa’s); (en) çrématäm—van de rijken. 
 

Iemand die van het pad van yoga afdwaalt na het slechts voor een korte periode te 
hebben beoefend bereikt de planeten van de vromen, en na daar voor vele jaren te 
hebben genoten, neemt hij geboorte in een rechtschapen en rijke familie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wat is bestemming van personen die afdwalen van het pad van yoga? In antwoord 
hierop zegt Çré Bhagavän dat ze op de planeten verblijven die worden bereikt door vrome 
mensen, die yajïa’s verrichten zoals de açvamedha-yajïa. Aangezien genot en mokña allebei 
de resultaten van yoga zijn, bereiken de yogé’s die nog niet volgroeid zijn, en ten val zijn 
gekomen vanwege een verlangen om te genieten, slechts genot. Aan de andere kant, 
aangezien het voor volgroeide yogé’s onmogelijk is om genot te verlangen, bereiken ze zeker 
mokña. Als een volgroeide yogé door de wil van de voorzienigheid wel een verlangen om te 
genieten ontwikkelt, kan hij ook genot verkrijgen zoals Kardama en Saubhari Åñi’s. 

Het woord çuci betekent ‘degenen die van goed karakter en gedrag zijn’, en çré betekent 
‘rijke zakenlui of leden van het koninklijke huis’. Een gevallen yogé neemt alleen geboorte 
in de huizen van zulke families nadat hij in Svarga en andere hogere planeten heeft 
verbleven. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De yogé’s die van het pad van añöäìga-yoga zijn gevallen kunnen worden onderverdeeld 

in twee categorieΩn. In de eerste categorie bevinden zich degenen die ten val zijn gekomen 
nadat ze het proces van yoga voor een korte periode hebben gevolgd. Zulke yogé’s bereiken 
geen lagere bestemmingen volgens de çloka: nehäbhikrama-näço ‘sti (Gétä 2.40); integendeel, 
ze ervaren geluk op de hogere planeten die worden verworven door vrome mensen die 
yajïa’s zoals de açvamedha-yajïa uitvoeren. Ze nemen daarna geboorte in de huizen van 
gekwalificeerde brähmaëa’s of rijke mensen die zich bezighouden met dharmika activiteiten. 
Beide situaties zijn bevorderlijk voor hun verdere beoefening van yoga. 

In de tweede categorie bevinden zich degenen die al voor lange tijd yoga hebben 
beoefend en wier beoefening bijna volgroeid is. Door de wil van de voorzienigheid echter, 
hebben ze een verlangen ontwikkeld om in dit leven te genieten. In hun volgende levens 
bereiken sommigen van hen hun verlangde genot en nadat ze daar uiteindelijk hun 



interesse in verliezen, voltooien ze hun proces van yoga. Voorbeelden hiervan zijn Kardama 
(Çrémad-Bhägavatam 3.23) en Saubhari Åñi’s. Kardama Åñi was een yogé van een hoog 
kaliber. Op last en door de inspiratie van zijn vader Brahmä, trouwde hij tegen zijn zin in 
met Devahüté en ervaarde echtelijk genot dat superieur was aan dat van de Prajäpati’s. 
Kapiladeva, een avatära van Bhagavän, verscheen als de zoon van Kardama Åñi, en nadat 
hij al het materiΩle genot en zintuiglijk genot had opgegeven, ging hij zich weer 
bezighouden met het aanbidden van Bhagavän. De levensgeschiedenis van Saubhari Åñi is 
verhaald in de Särärtha-varñiëé prakäçikä-våtti van Bhagavad-gétä 2.65. 

 

ÇLOKA 42 

vFkok ;ksfxukeso dqys Hkofr /kherke~A 
,rf¼     nqyZHkrja     yksds     tUe     ;nhn`'ke~û†„û 

 
athavä yoginäm eva / kule bhavati dhématäm 

etad dhi durlabhataraà / loke janma yad édåçam 
 

atha vä—of anders; eva bhavati—wordt hij; (geplaatst) kule—in een familie; dhématäm—
van wijze; yoginäm—transcendentalisten; yat janma—een geboorte; édåçam—zoals; etat—
deze; hi—voorzeker; durlabhataram—is moeilijker te bemachtigen; loke—in deze wereld. 
 

De yogé die afdwaalt na voor lange tijd yoga te hebben beoefend neemt zijn 
geboorte in het huis van yogé’s die grote wijsheid bezitten. Zo’n geboorte is 
ongetwijfeld zeer zeldzaam in deze wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän heeft uitgelegd wat de bestemming is van een yogé die ten val komt na het 
pad voor een korte tijd te hebben bewandeld. Nu, in deze çloka beginnend met athavä, legt 
Hij uit wat de bestemming is van een yogé die ten val komt na voor lange tijd yoga te hebben 
beoefend. Yogé’s zoals Nimi Mahäräja vallen onder deze categorie. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sommige yogé’s uit de tweede categorie die van hun beoefening afwijken, nemen 

geboorte in een dynastie van yogé’s die standvastig zijn in tattva-jïäna. Ze voltooien dan 



hun vooruitgang op het pad van yoga. Zo’n geboorte is zeker zeer zeldzaam. Nimi Mahäräja 
wordt gegeven als voorbeeld voor zo’n yogé (Çrémad-Bhägavatam 9.13.1-10). 

 

ÇLOKA 43 

r=    ra    cqf¼la;ksxa    yHkrs    ikSoZnSfgde~A 
;rrs p rrks Hkw;% lafl¼kS dq#uUnuû†…û 

 
tatra taà buddhi-saàyogaà / labhate paurva-daihikam 

yatate ca tato bhüyaù / saàsiddhau kuru-nandana 
 

kuru-nandana—O afstammeling van Kuru Mahäräja; tatra—dan; labhate—verkrijgt hij; 
buddhi-saàyogam—verbinding door zijn intelligentie; tam—met die (intelligentie); paurva-
daihikam—van zijn vorige leven; ca—en; tataù—dan; yatate—streeft hij; bhüyaù—verder; 
saàsiddhau—naar volkomen perfectie. 
 

O Kuru-nandana, die onsuccesvolle yogé krijgt het goddelijke bewustzijn (dat 
gerelateerd is aan Paramätmä) uit zijn vorige leven weer terug, en hij streeft er weer 
naar om perfectie in yoga te bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In beide soorten van geboorte verkrijgen de gevallen yogé’s het goddelijke intellect uit 
hun vorige geboorte. Dat intellect is verankerd in Paramätmä. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Vanwege saàskära’s als gevolg van de yoga beoefening uit zijn vorige geboorte, verkrijgt 

de gevallen yogé in beide van deze geboortes intelligentie welke is verankerd in zijn eigen 
dharmika principes alsmede kennis gerelateerd aan Paramätmä. Na op natuurlijke wijze 
zuiverheid van hart te hebben bereikt, begint hij zich serieus in te spannen voor perfectie in 
yoga, net zoals iemand die is ontwaakt uit zijn slaap. Nu kan hij door geen enkel obstakel 
worden tegengehouden. Dat is waarom zo’n yogé noch een ontaarde bestemming verkrijgt, 
noch verloren raakt. 

 

ÇLOKA 44 



iwokZH;klsu rsuSo fÎ;rs áo'kks·fi l%A 
ftKklqjfi   ;ksxL;   ÓkCnczãkfroRkZrsû††û 

 
pürväbhyäsena tenaiva / hriyate hy avaço’pi saù 
jijïäsur api yogasya / çabda-brahmätivarttate 

 
abhyäsena—vanwege de beoefening; pürva—uit zijn vorige leven; saù—hij; eva hi hriyate—
wordt zeker aangetrokken; api—zelfs; avaçaù—dwangmatig; tena—daardoor; api—hoewel 
slechts; jijïäsuù—een nieuwsgierig persoon; yogasya—betreffende de beoefening van 
transcendentale realisatie; ativarttate—transcendeert hij; çabda-brahma—de 
vruchtdragende gedeeltes van de Vedische studie. 
 

Dankzij zijn voorgaande beoefening wordt hij automatisch aangetrokken tot het 
pad van mokña, en na een beetje informatie te hebben ingewonnen over yoga, gaat hij 
het pad van sakäma-karma dat wordt beschreven in de Veda’s te boven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord hriyate betekent ‘aangetrokken’. Doordat hij zich aangetrokken voelt tot 
yoga wordt hij nieuwsgierig. Hij ontstijgt dan het pad van sakäma-karma wat beschreven 
wordt in de Veda’s , terwijl hij zich op het pad van yoga blijft bevinden. 

 

ÇLOKA 45 

iz;Ruk|rekuLrq   ;ksxh   la'kq¼fdfYc"k%A 
vusdtUelafl¼Lrrks ;kfr ijka xfre~û†‡û 

 
prayatnäd yatmänas tu / yogé saàçuddha-kilbiñaù 
aneka-janma-saàsiddhas / tato yäti paräà gatim 

 
tu—voorwaar; yogé—die transcendentalist; yatmänaù—strevend; prayatnät—met grote 
inspanning; saàçuddha-kilbiñaù—verlost (zijnde) van alle zondes; saàsiddhaù—wordt 
volkomen perfect; aneka-janma—na vele geboortes; (en) yäti—betreedt; tataù—daarna; 
paräm gatim—de allerhoogste bestemming. 
 



Echter, de yogé die oprecht yoga beoefent, wordt na vele geboortes verlost van alle 
zondes en wordt uiteindelijk perfect. Zo bereikt hij de allerhoogste bestemming. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens Gétä (6.37) valt men van het pad van yoga omdat men onachtzaam is in zijn 
inspanning. Voor zo’n gevallen yogé wordt wel het pad van yoga in zijn volgende leven 
verkregen, maar perfectie niet. Hij zal perfectie bereiken in zoveel levens als hij nodig heeft 
om tot volgroeidheid te komen. Degene die nooit verslapt in zijn inspanning valt niet van 
het pad. Integendeel, na vele geboortes wordt hij volgroeid in yoga en bereikt hij perfectie. 
Kardama Muni heeft ook gezegd: 

 
drañöuà yatante yatayaù / çünyägäreñu yat-padam 

Çrémad-Bhägavatam 3.24.28 
 

“Zelfs de wijzen die aan verzaking doen en zich op een afgezonderde plek inspannen om 
darçana van de lotusvoeten van Kåñëa te verkrijgen kunnen geen perfectie bereiken in 
ππn leven.” 

 
Het is om deze reden dat Çré Bhagavän deze çloka, prayatnäd yatamänas tu, uitspreekt, 

wat inhoudt dat men zich meer inspant dan voorheen. Het woord tu geeft een verschil aan 
tussen deze personen en degenen die eerder vermeld waren die van yoga zijn gevallen. 
Saàçuddha-kilbiñaù duidt erop dat zelfs iemand wiens onzuiverheden volledig zijn 
verwijderd geen saàsiddhi of mokña kan bereiken in ππn leven. 

 

ÇLOKA 46 

rifLoH;ks·f/kdks ;ksxh KkfuH;ks·fi erks·f/kd%A  
d£eH;'pkf/kdks     ;ksxh     rLek|ksxh     HkoktZquû†ˆû 

 
tapasvibhyo’dhiko yogé / jïänibhyo’pi mato’dhikaù 
karmibhyaç cädhiko yogé / tasmäd yogé bhavärjuna 

 
yogé—de Paramätmä-yogé; mataù—wordt gezien; (als) adhikaù—groter; tapasvibhyaù—dan 
de asceten; adhikaù—groter; api—zelfs; jïänibhyaù—dan de brahma-vädé’s; ca—en; yogé—



de yogé; (is) adhikaù—groter; karmibhyaù—dan de baatzuchtige werkers; tasmät—daarom; 
arjuna—O Arjuna; bhäva—wees; yogé—een yogé. 
 

De yogé wordt beschouwd als superieur zijnde aan de tapasvé (asceet), de jïäné en 
de karmé. Daarom, O Arjuna, wees een yogé. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Welke is superieur onder karma, jïäna en yoga?” In antwoord hierop, zegt Çré 
Bhagavän dat een jïäné (iemand die brahma aanbidt) superieur is aan een asceet (tapasvé), 
of iemand die toegewijd is aan het verrichten van strenge ascese zoals cändräyaëa-vrata, en 
dat een yogé (aanbidder van Paramätmä) superieur is aan zo’n jïäné. “Dit is Mijn mening.” 
Als een yogé superieur is aan een jïäné, wat kan er dan gezegd worden over zijn superioriteit 
aan een karmé (baatzuchtige werker)? 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Over het algemeen wordt er gedacht dat een karmé, jïäné, tapasvé, yogé en bhakta 

allemaal gelijkwaardig zijn. In deze huidige çloka geeft Çré Bhagavän Zijn uitgesproken 
mening dat ze niet gelijkwaardig zijn; integendeel, er is een gradatie. Een niñkäma-karma-
yogé is superieur aan een sakäma-karmé (tapasvé) en een jïäné is daar weer superieur aan. 
Een añöäìga-yogé is superieur aan een jïäné, en een bhakti-yogé is superieur aan hun allemaal, 
zoals beschreven wordt in de volgende çloka. 

 

ÇLOKA 47 

;ksfxukefi        losZ"kka   en~xrsukUrjkReukA 
J¼kokUHktrs ;ks eka l es ;qäreks er%û†‰û 

 
yoginäm api sarveñäà / mad-gatenäntarätmanä 

çraddhävän bhajate yo mäà / sa me yuktatamo mataù 
 

api—echter; sarveñäà—onder alle; yoginäm—van de yogé’s; çraddhävän—iemand begiftigd 
met geloof; mad-gatena—door zichzelf aan Mij te hechten; antar-ätmanä—via zijn geest; 
yaù—wie; mäm—Mij; bhajate—aanbidt; saù—hij; (is naar) me—Mijn; mataù—mening; 
(het) yuktatamaù—meest innig verbonden in yoga. 
 



Hij wie voortdurend met volledig geloof Mijn bhajana verricht, altijd uitsluitend 
aan Mij denkend in zichzelf, is naar Mijn mening de allerhoogste van alle yogé’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Is er dan niemand die superieur is aan de yogé?” In antwoord op deze vraag zegt Çré 
Bhagavän, “Zeg dat niet,” en vervolgens spreekt Hij deze çloka die begint met yoginäm. Het 
woord yoginäm staat in de zesde naamval, maar eigenlijk moet men het zien als in de vijfde 
naamval. In de vorige çloka staan de woorden tapasvibhyo jïänébhyo ‘dhikaù in de vijfde 
naamval. Evenzo dient het hier gezien te worden als yogébhyaù, ‘de bhakta is zelfs superieur 
aan de yogé’. “”Mijn bhakta is niet alleen superieur aan ππn soort yogé, maar aan alle soorten, 
of ze nu yogarüòha, gevestigd in samprajïäta-samädhi, zijn, of zich in asamprajïäta-samädhi 
bevinden.” 

De strekking van het woord yoga is dat het het middel is voor karma, jïäna, tapa, bhakti 
enzovoorts. “Onder zulke yogé’s zijn degenen die Mij met bhakti aanbidden Mijn toegewijden 
en de beste van alle sädhaka’s.” 

Karmé’s, tapasvé’s en jïäné’s worden ook geaccepteerd als yogé’s, maar een añöäìga-yogé is 
superieur aan ze. “Een bhakti-yogé echter, die zich bezighoudt met het horen en reciteren 
over Mij, is het allerhoogst.” Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (6.14.5): 

 
muktänäm api siddhänäà / näräyaëa-paräyaëaù 
sudurlabhaù praçäntätmä / koöiñv api mahä-mune 

 
O mahä-muni, onder miljoenen mukta’s en siddha’s, is een vredig persoon die toegewijd 
is aan Çré Näräyaëa zeer zeldzaam. 

  
In de volgende acht hoofdstukken zal bhakti-yoga worden beschreven. Deze çloka, welke 

de sütra is van die hoofdstukken, is als een sieraad dat de halzen van de bhakta’s tooit. In het 
Eerste Hoofdstuk van Bhagavad-gétä, het kroonjuweel van alle çästra, is er een synopsis 
gegeven van de tekst. In de Tweede, Derde en Vierde Hoofdstukken, wordt niñkäma-karma 
uitgelegd. In het Vijfde Hoofdstuk wordt jïäna beschreven en het Zesde Hoofdstuk 
beschrijft yoga. Deze zes hoofdstukken beschrijven echter voornamelijk karma (actie). 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-Varñini Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Zesde Hoofdstuk van 
Çrémad Bhagavad-gétä, welke plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Aan het einde van dit hoofdstuk heeft Bhagavän Çré Kåñëa categorisch verklaard dat 

een bhakti-yogé superieur is aan alle andere yogé’s. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft als volgt 
een speciale uitleg van deze çloka: 

“Onder alle soorten yogé’s, is de beoefenaar van bhakti-yoga superieur. Iemand die Mijn 
bhajana met geloof verricht is de beste der yogé’s. Onder rechtvaardige, gereguleerde 
menselijke wezens, zijn de niñkäma-karmé, de jïäné, de añöäìga-yogé en de beoefenaar van 
bhakti-yoga allemaal yogé’s, daar waar de sakäma-karmé dat niet is. In feite is yoga ππn, en 
niet twee. Yoga is een groeiend pad waarop er verschillende stappen zijn. Beschutting 
nemend van dit pad, plaatst de jéva zich op het pad van brahma realisatie. Niñkäma-karma-
yoga is de eerste stap. Wanneer jïäna en vairägya worden toegevoegd, wordt het jïäna-yoga, 
wat de tweede stap is. Wanneer dhyäna, in de vorm van meditatie op Éçvara, wordt 
toegevoegd aan jïäna-yoga, wordt het añöäìga-yoga genoemd, wat de derde stap is. En 
wanneer préti, genegenheid voor Bhagavän, wordt toegevoegd aan deze derde stap van 
añöäìga-yoga, dan is dat bhakti-yoga, de vierde stap. Al deze stappen bij elkaar gevoegd 
vormen de ene traptrede die yoga wordt genoemd. Teneinde deze yoga duidelijk uit te 
leggen, zijn alle andere gedeeltelijke soorten van yoga beschreven. Terwijl hij geleidelijk aan 
vordert op deze ladder, raakt hij eerst standvastig op de trede waar hij zich op bevindt, en 
daarna klimt hij op naar de volgende trede. Maar iemand die zich vastklampt aan een 
specifieke trede, nadat hij zichzelf alleen in dat type yoga heeft gevestigd, kent men onder 
de naam van die specifieke yoga. Om die reden staat een iemand bekend als een karma-yogé, 
iemand bekend als een jïäna-yogé, een iemand bekend als añöäìga-yogé en een ander als een 
bhakti-yogé. 

“Daarom, O Pärtha, is iemand wiens allerhoogste doel alleen het verrichten van bhakti 
aan Mij is de allerhoogste onder alle yogé’s. Je zou dat soort yogé moeten worden, namelijk, je 
zou een bhakti-yogé moeten worden.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Zesde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK ZEVEN 

 

 

 

Vijïäna-Yoga 

Yoga Door Realisatie van 

Bovenzinnelijke Kennis 

 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
e¸;kläeuk%     ikFkZ    ;ksxa     ;q´tUenkJ;%A 
vla'k;a lexza eka ;Fkk KkL;fl rPN`.kqûƒû 

 

çré bhagavän uväca 
mayy äsakta-manäù pärtha / yogaà yuïjan mad-äçrayaù 

asaàçayaà samagraà mäà / yathä jïäsyasi tac chåëu 
 

çré bhagavän uväca—de Alvermogende Opperheer zei; pärtha—O zoon van Påtha; çåëu—
hoor toch; yathä—hoe; jïäsyasi—je zult kennen; mäm—Mij; samagram—in waarheid; 
yuïjan—door te beoefenen; tat—dat (proces); yoga—bhakti-yoga; äsakta-manäù—met de 



geest gehecht; mayi—aan Mij; mad-äçrayaù—en beschutting nemend van Mij; 
asaàçayam—vrij van twijfel. 
 

Çré Bhagavän zei: O Pärtha, hoor nu hoe je Mij volledig zult kennen door bhakti-
yoga te beoefenen met de geest gehecht aan Mij, volledige beschutting nemend van 
Mij alleen, vrij zijnde van alle twijfel. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

kadä sadänanda-bhuvo mahäprabhoù 
kåpäàåtäbdheçcaraëau asrayämahe 
yathä yathä projhitamukti tatpathä 

bhaktyadhvanä premasudhä-mayämahe 
 

Wanneer zal ik de beschutting verkrijgen van de lotusvoeten van Çré Caitanya 
Mahäprabhu die een verblijfplaats is van eeuwige gelukzaligheid en een oceaan van 
genade? Wanneer zal ik, nu ik de processen van bhukti en mukti heb opgegeven en 
beschutting heb genomen van het pad van bhakti, gekwalificeerd worden om de nectar 
van prema te proeven? 
 

Dit Zevende Hoofdstuk beschrijft de vibhüti’s (volheden) van Çré Kåñëa, die het 
allerhoogste doel van aanbidding is. Er is ook een beschrijving van de vier soorten 
aanbidders die bhajana aan Hem verrichten en de vier types die dat niet doen. 

De eerste zes hoofdstukken beschrijven de processen van jïäna en yoga, welke beide 
resulteren in mokña en aanvankelijk van niñkäma-karma afhangen om het hart te zuiveren. 
Nu, in de volgende reeks van zes hoofdstukken, volgt er een beschrijving van verschillende 
soorten bhakti-yoga beginnend met bhakti gemengd met karma, jïäna enzovoorts. Deze 
oefeningen (çravaëa etc.) resulteren in bestemmingen (soorten verlossing) zoals sälokya, en 
worden verworven door sädhaka’s van niñkäma en sakäma-upäsana. Het meest prominent, is 
een beschrijving van het proces van bhakti-yoga dat onafhankelijk is van karma, jïäna, etc., 
en welke mukti verleent waarbij men een liefdevolle metgezel wordt van Çré Kåñëa. Zoals 
wordt gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.20.32-33): 

 
yat karmabhir yat tapasä / jïäna vairägyataç ca yat 

 
“Eenvoudigweg door bhakti-yoga te beoefenen, bereikt Mijn bhakta gemakkelijk in zijn 
volledigheid welke resultaten er ook maar bereikt kunnen worden door het verrichten 



van karma, tapasyä en andere gunstige bezigheden, alsmede door het cultiveren van 
jïäna, vairägya, yoga en däna (liefdadigheid) te cultiveren.” 

 
Zelfs als men verlangt naar de bestemmingen van Svarga, mokña of Vaikuëöha, kan men 

deze gemakkelijk bereiken via bhakti-yoga. Het is duidelijk uit deze verklaringen, dat bhakti 
ultiem onafhankelijk is. Bhakti is geheel in staat om de vruchten van die processen te 
verlenen, zelfs als men ze niet verricht. Deze bhakti-yoga is gemakkelijk te verrichten, maar 
moeilijk te verkrijgen. 

In Çvetäçvatara Upaniñad (3.8) wordt gezegd: tam eva viditvä atimåtyum eti. “Men kan de 
dood ontstijgen wanneer men Hem (Parameçvara) kent.” Deze verklaring kan er voor 
zorgen dat men twijfelt of men louter door bhakti, zonder jïäna te hebben, wel mokña kan 
bereiken. In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Maak niet zo’n bezwaar.” Tam eva, men 
kan alleen de dood ontstijgen door tad-padärtha (Paramätmä) te kennen, door directe 
realisatie van Hem. Men kan geen verlossing van de dood bereiken door louter tvaà-
padärtha (de jévätmä), prakåti (de materiΩle natuur) of enige ander entiteit te kennen. Dit is 
de strekking van de hierboven vermelde verklaring uit de Çvetäçvatara Upaniñad. 

De enige manier om suiker te proeven is met de tong, niet met de ogen of de oren. 
Evenzo is bhakti de enige manier om parabrahma te realiseren. Brahma is guëätéta  (boven 
de guëa’s), dus is het alleen mogelijk om brahma te bereiken met behulp van bhakti, 
aangezien bhakti ook guëätéta  is. Ätma-jïäna, kennis van het zelf die vrij is van identificatie 
met het lichaam enzovoorts, bevindt zich in sattva-guëa, dus kan het iemand niet in staat 
stellen om brahma te bereiken. 

Bhaktyäham ekayä grahyaù (Çrémad-Bhägavatam 11.14.21). “Ik wordt alleen bereikt door 
ekäntika-bhakti.” Bhaktyä mäm abhijänäti (Gétä 18.55). “Alleen door bhakti kan de jéva 
precies de tattva van Mijn svarüpa en sva-bhäva kennen.” Çré Bhagavän zegt, “Ik zal Mijn 
saviçeña (specifieke natuur) instellen via deze twee verklaringen.” 

Jïäna en yoga genieten grote bekendheid als het middel om mukti te bereiken, maar dit 
is alleen mogelijk door de invloed van guëébhütä bhakti (bhakti waarbij karma, jïäna, 
tapasyä enzovoorts overheersen). Jïäna en yoga zijn niet in staat om zo’n resultaat te 
verschaffen wanneer ze verstoken zijn van bhakti. Er zijn vele verklaringen die vaststellen 
dat jïäna en yoga ineffectief zijn zonder bhakti. Bovendien is in de bovenstaande verklaring 
uit de Çvetäçvatara Upaniñad het woord eva (enkel) niet na het woord viditvä (kennen) 
gebezigd. Dit betekent dat het niet vast staat dat mokña alleen door jïäna wordt verkregen. 
Het duidt erop dat het mogelijk is om mokña te bereiken door Paramätmä te kennen, en 
soms zelfs zonder Hem te kennen. Aldus wordt mokña verkregen door nirguëa-paramätmä-
jïäna (kennis van Paramätmä welke de geaardheden te boven gaat) opgewekt uit bhakti, en 



soms kan mokña enkel door bhakti worden verkregen, zelfs zonder kennis van Paramätmä. 
Deze betekenis wordt ook overgebracht door de eerder geciteerde verklaring uit de 
Çvetäçvatara Upaniñad. 

De tong kan de zoetheid van miçri (kandij) niet proeven als deze getroffen is door 
geelzucht, maar door voortdurend miçri te nuttigen, zal het mankement van de tong worden 
genezen, en zal de smaak van miçri weer genoten worden. Er is geen twijfel mogelijk. In 
Çrémad-Bhägavatam (10.47.59) zegt Çré Uddhava, “Nectar verleent altijd onsterfelijkheid, 
zelfs als men het proeft zonder haar eigenschappen te kennen.” Evenzo kan men onwetend 
zijn over Zijn svarüpa, maar als hij voortdurend bhajana van Çré Kåñëa verricht, zal hem zijn 
verlangde resultaat geschonken worden. In de mokña-dharma wordt ook gezegd over Çré 
Näräyaëa, “Iemand die beschutting heeft genomen van Çré Näräyaëa hoeft niet de sädhana 
te verrichten waardoor men de vier doeleinden van het leven bereikt: dharma, artha, käma, 
mokña. Voorwaar, hij bereikt deze doelen zelfs zonder zijn sädhana te beoefenen.” Ook 
wordt er in Çrémad-Bhägavatam (11.20.32-33) gezegd: “Wat er ook maar bereikt wordt door 
deze processen te volgen of diens voorgeschreven plichten en ascese uit te voeren, bereiken 
Mijn bhakta’s eenvoudig middels bhakti-yoga.” Bovendien wordt er in Çrémad-Bhägavatam 
(6.16.44) gezegd: “Louter door Uw heilige naam ππn keer te horen, wordt zelfs een 
laaggeboren cäëòäla verlost van de materiΩle wereld.” Deze verklaringen bewijzen dat men 
alleen mokña kan verkrijgen door aan bhakti te doen. Bovendien: “Van alle yogé’s is hij de 
beste die bhajana verricht met groot geloof in zijn hart,” (Gétä 6.47). door deze verklaring 
wijst Çré Bhagavän ook op een speciale eigenschap van Zijn bhakta’s wier geesten in Hem 
verankerd zijn, en vertrouwen hebben in Zijn bhakta’s. Men kan de vraag stellen, “Wat voor 
soort bhakta’s komen in aanmerking om jïäna en vijïäna van Çré Bhagavän te hebben?” 
Deze çloka die begint met de  woorden mayy äsakta, en ook de volgende çloka, zijn 
gesproken in antwoord op deze vraag. 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) verklaart: “Net zoals iemand tegelijkertijd voldoening, 
voeding en de verwijdering van honger ervaart wanneer hij voedsel nuttigt, zo ook bereikt 
iemand die bhajana van Çré Bhagavän verricht tegelijkertijd toewijding, realisatie van 
Bhagavän en onthechting.” 

“Het is opmerkenswaardig dat iemand die slechts een mondvol voedsel eet noch 
voldoening, noch voeding ervaart. Voldoening en voeding worden alleen ervaren door 
iemand die een volledige maaltijd nuttigt. Op diezelfde manier, hoewel iemand Mij begint 
te realiseren vanaf de beginnende stadia van het verrichten van Mijn bhajana, realiseert 
alleen iemand die zich heeft gevestigd op het platform van äsakti, en wiens geest gehecht is 
aan Mijn Çyämasundara svarüpa, die getooid gaat met een gele klederdracht, Mij in 
werkelijkheid. Je kunt Me alleen op deze manier kennen. 



“Luister nu alsjeblieft hoe men directe realisatie van Mij kan verkrijgen en welk soort 
yoga dit verleent. Men kan zelfs zonder de hulp van jïäna, karma, etc. Mijn ananya bhakta 
worden door geleidelijk aan verbonden te worden met Mij, en uiteindelijk volledige 
beschutting van Mij te nemen.” 

In deze çloka duidt het woord asaàçayam op een twijfel betreffende de mogelijkheid van 
het bereiken van nirviçeña-brahma en samagram duidt erop dat de realisatie van die svarüpa 
onvolledig is. Dit zal later worden verklaard in Gétä (12.5): 

 
kleço ‘dhikataras teñäm / avyaktäsakta-cetasäm 

avyaktä hi gatir duhkhaà / dehavadbhir aväpyate 
 

“Degenen die hun geest verankeren in nirguëa-brahma zullen grote ellende moeten 
ondergaan. Het kan lastig zijn voor een belichaamde jéva om die ongemanifesteerde 
aard te bereiken.” 

 
Met andere woorden, er bestaat een twijfel of men de nirviçeña-brahma svarüpa kan 

bereiken. Echter, in de huidige çloka verklaart Çré Bhagavän, “Deze twijfel bestaat niet met 
betrekking tot Mijn bhakti-yoga, omdat Mijn toegewijden Mij, Çré Kåñëa, parabrahma-tattva, 
altijd realiseren. Bovendien is brahma, het aanbiddenswaardige doel van de jïäné’s, slechts 
Mijn glorieuze uitstraling. Zoals Ik zei tegen Koning Satyavrata in Mijn Matsya avatära, 
‘Door Mijn instructies op te volgen zul je ook Mijn glories leren kennen, die zich in je hart 
zullen manifesteren door çabda-brahma, de geluidsvertegenwoordiging van parabrahma.’ 
(Çrémad-Bhägavatam 8.24.38). En in Gétä (14.27) heb Ik gezegd: ‘Ik ben de beschutting of 
basis van nirviçeña-brahma.’ Daarom is kennis van Mijn nirviçeña-svarüpa niet volledig maar 
slechts gedeeltelijk in vergelijking tot kennis van Mijn Çré Kåñëa Çyämasundara pétämbara-
dhäré svarüpa. Kennis van nirviçeña-brahma is asamagram (onvolledig).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa die zegt, “O Pärtha, in de eerste zes 

hoofdstukken heb ik jïäna en añöäìga-yoga uitgelegd. Dit zijn paden om mokña te bereiken, 
en ze behoeven de hulp van niñkäma-karma-yoga om het hart te zuiveren. In de tweede serie 
van zes hoofdstukken leg Ik bhakti-yoga uit. Luister alsjeblieft. Met je geest standvastig in 
gehechtheid aan Mij, volledige beschutting van Mij genomen hebbend door bhakti-yoga te 
beoefenen, zul je grondige kennis van Mij verkrijgen. Hier bestaat geen twijfel over. 

“De kennis van nirviçeña-brahma is onvolledig omdat het kennis van de eigenschappen 
van het persoonlijke aspect van het Absolute (saviçeña-jïäna) ontkent. Men bereikt de 



aspectloze nirviçeña-brahma opvatting door materiΩle variΩteit te ontkennen. Mijn nirviçeña-
brahma natuur manifesteert zich alleen als het doel van deze nirviçeña opvatting, welke niet 
nirguëa is, omdat het louter de fysieke en mentale kennis te boven gaat, en daarom beperkt 
is tot kennis in sattva-guëa. Bhakti is een functie van nirguëa-våtti (bovenzinnelijke aard). 
Mijn gedaante is ook bovenzinnelijk, en kan alleen gezien worden door de bovenzinnelijke 
(nirguëa) ogen van een jéva die ontbloot zijn door het proces van nirguëa-bhakti.” 

 

ÇLOKA 2 

Kkua      rs·ga      lfoKkufena     o{;kE;'ks"kr%A 
;TKkRok usg Hkw;ks·U;t~ KkrO;eof'k";rsû„û 

 
jïänaà te’haà sa-vijïänam / idaà vakñyämy açeñataù 

yaj jïätva neha bhüyo’nyaj / jïätavyam avaçiñyate 
 

aham—Ik; vakñyämi—zal uitleggen; te—aan jou; açeñataù—in zijn volledigheid; idam—
deze; jïänam—kennis; sa-vijïänam—samen met het proces van het realiseren van die 
kennis; yat—welke; jïätvä—na begrepen te hebben; na anyat—niets anders; bhüyaù—
meer; avaçiñyate—zal overblijven; jïätavyam—om te kennen; iha—in deze wereld. 
 

Ik zal deze jïäna, verrijkt met vijïäna (realisatie), in zijn volledigheid aan je 
onthullen. Wanneer je dit kent, zal er niets meer overblijven om te kennen in deze 
wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Totdat men zich bevindt op het platform van äsakti (gehechtheid) in het proces van 
bhakti, is kennis van Mij aiçvarya-mayé (in eerbied en ontzag), en wordt het jïäna genoemd. 
Later, wanneer men äsakti bereikt, wordt Mijn mädhurya gerealiseerd middels vijïäna. Hoor 
nu alsjeblieft over beide van deze, na welke te kennen, er niets anders meer te kennen zal 
zijn. Kennis van Mijn nirviçeña-brahma evenals vijïäna zijn hier bij inbegrepen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Wanneer men nirguëa-bhakti verricht, realiseert hij de volledige svarüpa van Svayaà 

Bhagavän Çré Kåñëa, die eeuwig, vol van kennis en gelukzaligheid is, en die de basis is van 
bovenzinnelijke aiçvarya en mädhurya. Çré Vyäsa bereikte alleen door bhakti de volledige 



aanblik en realisatie van Bhagavän in een staat van samädhi. Apaçyat puruñaà pürëam 
(Çrémad-Bhägavatam 1.7.4). “En zo zag Hij de volledige Persoonlijkheid Gods.” Het dient 
begrepen te worden dat zowel brahma-jïäna als paramätmä-jïäna inbegrepen zijn in deze 
volledige aanblik en realisatie (vijïäna) van Kåñëa’s svarüpa. Daarom blijft er, wanneer men 
kennis van Çré Bhagavän heeft verworven, niets anders meer over om te kennen. 

Het synoniem voor nirguëa-bhakti is prema-bhakti. Om prema-bhakti te verkrijgen, moet 
men negen stadia doorlopen: (1) çraddhä—geloof, (2) sädhu-saìga—omgang met verheven 
toegewijden, (3) bhajana-kriyä—het aannemen van het proces van bhakti, (4) anartha-
nvåtti—beΩindiging van ongewenste verlangens, (5) niñöhä—onwankelbaar geloof, (6) 
ruci—smaak, (7) äsakti—diepe gehechtheid (deze zeven stadia vormen sädhana-bhakti), (8) 
bhäva—het voorafgaande stadium van zuivere liefde (prema) en (9) de verschijning van 
prema. Voordat de sädhaka-bhakta het stadium van äsakti bereikt, is kennis van Bhagavän 
aiçvarya-mayé. Maar wanneer äsakti tot wasdom komt, realiseert hij mädhurya binnenin zijn 
hart. Dit wordt vijïäna genoemd. 

 

ÇLOKA 3 

euq";k.kka       lgòs"kq      df'p|rfr       fl¼;sA 
;rrkefi fl¼kuka df'pUeka osfÙk rÙor%û…û 

 
manuñyäëäà sahasreñu / kaçcid yatati siddhaye 

yatatäm api siddhänäà / kaçcin mäà vetti tattvataù 
 

sahasreñu—onder duizenden; manuñyäëäm—mensen; yatati—streeft; kaçcit—iemand; 
siddhaye—naar perfectie; api—toch zelfs; yatatäm—onder diegenen die streven; 
siddhänäm—en perfectie bereiken; vetti—kent; kaçcit—een (zeldzaam) persoon; mäm—Mij; 
tattvataù—in waarheid. 
 

Onder duizenden mensen is er misschien ππn die naar perfectie streeft. En onder 
degenen die perfectie bereiken, is het zeldzaam voor ook maar ππn van hen om Mijn 
svarüpa in waarheid te kennen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Zelfs jïäné’s en yogé’s die begiftigd zijn met de symptomen beschreven in de vorige zes 
hoofdstukken bereiken zelden kennis van Mij inclusief vijïäna.” Dit zeggende, spreekt Çré 



Bhagavän over vijïäna (realisatie van Hem) in deze çloka die begint met het woord 
manuñyänäm. “Onder ontelbare jéva’s wordt er eentje een menselijk wezen, en onder 
duizenden mensen probeert een van hun het ultieme doel van het leven te bereiken. Onder 
duizenden die zo’n poging ondernemen, is het zeldzaam voor zelfs ππn van hen om Mij in 
waarheid te kennen en directe realisatie te hebben van Mijn Çyämasundara Muralédhäré 
gedaante.” 

De conclusie is dat de gelukzaligheid die men ervaart door realisatie van saviçeña-brahma 
duizenden malen groter is dan de gelukzaligheid die ervaren wordt door nirviçeña-brahma te 
realiseren. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In deze çloka toont Bhagavän aan dat bhagavat-jïäna uitermate zeldzaam is. Dit staat 

beschreven in Çrémad-Bhägavatam (6.14.5): 
 

muktänäm api siddhänäà / näräyaëa-paräyaëaù 
sudurlabhaù praçäntätmä / koöiñv api mahä-mune 

 
“O Mahä-muni, onder miljoenen van zulke bevrijde en perfecte personen is een bhakta 
van Näräyaëa, die erg vreedzaam is, uitermate zeldzaam. Nog zeldzamer dan zulke 
aiçvarya-mayé bhakta’s van Çré Näräyaëa, die zich aangetrokken voelen tot Zijn 
majesteit, zijn de mädhurya-paräyaëa bhakta’s van Çré Kåñëa. De gelukzaligheid die 
ontleend wordt uit het proeven van de zoetheid van Çré Kåñëa is miljoenen malen 
groter dan de brahmänanda, de gelukzaligheid van brahma.” 
 

Zoals vermeld staat in Bhakti-rasämåta-sindhu 1.1.25: 
 

brahmänando bhaved eñaù cet parärdha-guëé-kåtaù 
naiti bhakti-sukhämbhodheù paramäëu tuläm api 

 
“Zelfs wanneer de gelukzaligheid van brahma vermenigvuldigd wordt met het aantal 
dagen van Brahmä’s levensduur, kan het nog steeds niet vergeleken worden met een 
enkel deeltje van het genot van het proeven van de luimen van Çré Kåñëa’s zoetheid.” 

 
Dit wordt ook vermeld in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 7.84-85): 
 

kåñëa-viñayaka prema parama puruñärtha 



yära äge tåëa-tulya cäri puruñärtha 
 

Religiositeit, economische ontwikkeling, zingenot en bevrijding staan bekend als de 
vier doeleinden van het leven, maar ten overstaan van liefde voor God, het vijfde en 
hoogste doel, blijken deze vier doeleinden zo onbeduidend als stro op straat. 

 
païcama puruñärtha premänandämåta-sindhu 

mokñädi änanda yära nahe eka bindu 
 

Voor een toegewijde die werkelijk bhäva heeft ontwikkeld, is het genot dat men 
ontleent aan dharma, artha, käma em mokña als een druppel in de aanwezigheid van de 
oceaan. 

 

ÇLOKA 4 

Hkwfejkiks·uyks ok;q% [ka euks cqf¼jso pA 
vgÁkj      brh;a      es     fHkékk     izÏfrj"V/kkû†û 

 
bhümir äpo’nalo väyuù / khaà mano buddhir eva ca 

ahaìkära itéyaà me / bhinnä prakåtir añöadhä 
 

iyam—dit; prakåtiù—vermogen; me—van Mij; (heeft) añöadhä—achtvoudige; bhinnä—
afdelingen; iti—als volgt; bhümiù—aarde; äpaù—water; analaù—vuur; väyuù—lucht;  
kham—ether; manaù—geest; buddhiù— intelligentie; ca—en; eva—zeker; ahaìkäraù—vals 
ego. 
 

Mijn externe materiΩle vermogen heeft acht afdelingen: aarde, water, vuur, ether, 
geest, intelligentie en vals ego. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Met betrekking tot bhakti duidt het woord jïäna alleen op de aiçvarya-jïäna van Çré 
Bhagavän. Het duidt niet op ätma-jïäna. Vanaf nu, in deze çloka beginnend met het woord 
bhümi en in de volgende çloka, beschrijft Hij Zijn aiçvarya-jïäna door Zijn spirituele (parä) 
en materiΩle (aparä) vermogens uit te leggen. Het woord bhümi-adi (aarde etc.) duidt op de 
vijf elementen (païca-mahä-bhüta) samen met hun respectieve elementen zoals geur en 



dergelijke. Het woord ahaìkära (vals ego) verwijst naar hun gevolgen, de zintuigen, en hun 
oorzaak, de mahät-tattva. Aangezien de intelligentie en de geest opvallen tussen deze 
elementen, zijn ze apart vermeld. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa als zeggende, “Kennis van Mijn svarüpa 

en Mijn aiçvarya wordt bhagavat-jïäna genoemd.” Het wordt op deze manier beschreven: 
‘Ik, de Allerhoogste Absolute Realiteit Çré Kåñëa, ben altijd gevestigd in Mijn svarüpa, en 
bezit alle vermogens (çakti’s) in zijn geheel. Brahma is slechts een aspectloze (nirviçeña) 
uiting van Mijn çakti, en heeft geen vorm (svarüpa). Het bestaan van brahma is gebaseerd 
op het concept van het ontkennen van de geschapen wereld. Paramätmä is ook een 
gedeeltelijke manifestatie van Mijn energie in deze wereld. Sterker nog, Hij is een realiteit 
die specifiek gerelateerd is aan de tijdelijke materiΩle wereld, en heeft geen eeuwige svarüpa. 
Bhagavat-svarüpa is Mijn enige eeuwige aspect en heeft twee soorten çakti. Een soort çakti 
wordt bahiraìga of mäyä-çakti, de externe energie, genoemd. Aangezien het de oorzaak 
(moeder) is van de inerte wereld, wordt het ook aparä-çakti genoemd. Men dient te 
begrijpen dat het aantal elementen in deze aparä-çakti gerelateerd zijn aan inerte materie. 
De vijf grofstoffelijke elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether worden mahä-bhüta 
genoemd (grofstoffelijke elementen). Reuk, smaak, vorm, aanraking en geluid zijn hun vijf 
respectieve eigenschappen. Daarom zijn er tien elementen. Je moet begrijpen dat de 
zintuigen hun actieve elementen zijn die in werking worden gesteld door het element van 
het valse ego, ofwel ahaìkära, en dat mahät-tattva hun oorzaak is. De geest en intelligentie 
werden vermeld als zijnde afzonderlijke elementen vanwege hun opmerkelijke en 
onderscheidende functies binnen de groep van elementen, maar in feite zijn ze ππn. Deze 
gehele groep is onderdeel van Mijn externe vermogen.” 

 

ÇLOKA 5 

vijs;ferLRoU;ka izÏ¥r fof¼ es ijke~A 
thoHkwrka    egkckgks   ;;sna   /kk;Zrs   txr~û‡û 

 
apareyam itas tv anyäà / prakåtià viddhi me paräm 
jéva-bhütäà mahä-bäho / yayedaà dhäryate jagat 

 



mahä-bäho—O sterk-gearmde (Arjuna); viddhi—je dient te weten; (dat) iyam—deze 
(materiΩle energie); aparä—inferieur; (is) tu—maar; itaù—buiten dat; (er) anyäà—een 
andere; paräm—superieure; prakåtim—energie; (is) me—van Mij; (bestaande uit) jéva-
bhütäm—de levende wezens; yaya—door welke; idam—dit; jagat—universum; dhäryate—
wordt aanvaard. 
 

O Mahä-bäho, je dient te weten dat Mijn externe energie, welke uit acht 
afdelingen bestaat, inferieur is. Er is een ander vermogen van Mij dat men kent als de 
jéva-svarüpa, welke superieur is en welke deze materiΩle wereld aanvaardt met als doel 
het genieten van de vruchten van karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De eerder vermelde bahiraìga-çakti is extern (aparä), omdat haar natuur inert is. De 
taöastha-çakti, in de vorm van de jéva’s, is verschillend van deze bahiraìga-çakti en is er 
superieur aan vanwege de aanwezigheid van het bewustzijn. De reden dat ze superieur is, is 
dat ze door haar bewuste aard het universum gaande houdt, dat wil zeggen, ze aanvaardt de 
materiΩle wereld voor het doel van haar eigen genot. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggende, “Naast deze materiΩle natuur 

(aparä-çakti), is er Mijn marginale natuur (taöastha prakåti), welke ook wel jéva of parä 
prakåti wordt genoemd. Die prakåti is bewust (caitanya-svarüpa) en ze bestaat in de vorm 
van de jéva’s (jéva-svarüpa). Alle jéva’s die voortkomen uit die energie hebben deze inerte 
materiΩle wereld bewust gemaakt. De jéva heeft het vermogen om te begrijpen en zich te 
bewegen in ofwel de cit-jagat (transccendentale wereld), die voortkomt uit Mijn interne 
energie (antaraìga-çakti), ofwel de jaòa-jagat (inerte wereld) die afkomstig is van Mijn 
externe energie (bahiraìga-çakti). Om deze reden wordt jéva-çakti ook wel taöastha-çakti 
genoemd.” 

De baddha-jéva’s die gekant zijn tegen Çré Kåñëa manifesteren zich in deze wereld uit 
deze taöastha-çakti. Het is een grote misvatting om te denken dat de jéva’s hun dienst aan 
Kåñëa hebben opgegeven, en vanuit Vaikuëöha of zelfs hoger, vanuit Goloka, zijn gekomen. 
Dit idee staat lijrecht tegenover siddhänta. Wanneer een jéva eenmaal dienst aan Kåñëa in 
Zijn verblijf heeft verworven, is het onmogelijk voor hem om van die positie te vallen. Zoals 
gezegd wordt in Gétä (15.6): 

 



yat gatvä na nivartante  tad dhäma paramaà mama 
 

Degenen die Mijn allerhoogste dhäma bereiken keren nooit terug naar deze materiΩle 
wereld. 

 
Citraketu Mahäräja en Jaya en Vijaya zijn nooit gevallen. Ze verschenen uit eigen wil 

in deze wereld en speelden de rol van baddha-jéva’s voor het plezier van Bhagavän. De jéva’s 
die verzonken zijn in dienst aan Çré Kåñëa in de spirituele wereld manifesteren zich of van 
Çré Baladeva Prabhu, of van Zijn expansie, Mahä-Saìkarñaëa, welke niet verschillend is van 
Hem. Zij zijn eeuwig bevrijde jéva’s. Het is nooit mogelijk dat zij ten val komen. 

 

ÇLOKA 6 

,r|ksuhfu      Hkwrkfu      lokZ.khR;qi/kkj;A 
vga ÏRLuL; txr% izHko% izy;LrFkkûˆû 

 
etad yonéni bhütäni / sarväëéty upadhäraya 

ahaà kåtsnasya jagataù / prabhavaù pralayas tathä 
 

upadhäraya—weet; iti—dat; sarvani—al; etad—deze; bhütäni—levende wezens; (gekomen 
zijn uit deze) yonéni—energieΩn; aham—Ik (ben); prabhavaù—de oorsprong; tathä—en; 
pralayaù—vernietiging; kåtsnasya—van het hele; jagataù—universum. 
 

Weet dat alle geschapen wezens zijn ontstaan uit deze twee prakåti’s. Ik alleen ben 
enige oorzaak van de schepping en vernietiging van het hele universum. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier stelt Çré Bhagavän Zichzelf vast als de oorzaak van het universum, want Hij is de 
oorsprong van beide van deze çakti’s. Mäyä-çakti als kñetra (het veld) en jéva-çakti als 
kñetrajïa (de kenner van het veld) zijn de twee oorzaken van alle bewegende en niet-
bewegende geschapen wezens. “Dus, als bestuurder van deze çakti’s, ben Ik de schepper van 
het hele universum. Ten tijde van de vernietiging lossen deze çakti’s op en rusten ze in Mij, 
de Allerhoogste Energetische (çaktimän). Daarom ben Ik hun enige vernietiger.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Cit en acit (het bewuste en 
inerte), dat wil zeggen, de jéva’s en de inerte schepping, zijn voortgekomen uit deze twee 
prakåti’s. Zowel mäyä als jéva-çakti zijn Mijn vermogens aangezien ze hun oorsprong vinden 
in Mij. Ik, Bhagavän, ben daarom de grondoorzaak van zowel het ontstaan als de ontbinding 
van het universum.” 

 

ÇLOKA 7 

eÙk% ijrja ukU;r~ fdf´pnfLr /ku´t;A 
ef;   loZfena   izksra   lw=s   ef.kx.kk    boû‰û 

 
mattaù parataraà nänyat / kiïcid asti dhanaïjaya 
mayi sarvam idaà protaà / sütre maëi-gaëä iva 

 
dhanaïjaya—O winnaar van rijkdom, Arjuna; na asti—er bestaat niet; kiïcit—iets; 
anyat—anders; parataraà—groter; mattaù—dan Mij; sarvam—al; idam—dit universum; 
protam—is afhankelijk; mayi—van Mij; iva—zoals; maëi-gaëäù—juwelen; (geregen) 
sütre—aan een draad. 
 

O Dhanaïjaya, er is niets superieur aan Mij. Dit hele universum is afhankelijk 
van Mij, zoals juwelen die aan een draad zijn geregen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Op deze manier ben Ik de oorzaak van alles. Net zoals oorzaak en 
gevolg niet verschillend zijn van elkaar, zo ook zijn de energie en het energetische niet 
verschillend van elkaar.” 

In de çruti wordt gezegd: ekam evädvitéyaà brahma. “V∫∫r de schepping van dit 
universum was er enkel de ene Absolute Realiteit zonder een andere.” (Chändogya 
Upaniñad 6.2.1) 

Bovendien: neha nänästi kiïcana. “Er bestaat niets behalve advaya brahma, de ene non-
duale Absolute Waarheid in allerlei vormen.” (Båhad-Äraëyaka Upaniñad 4.4.19) 

In de çruti wordt ook verklaard: “Aangezien Mijn çakti’s de oorzaak zijn van alle 
scheppingen, ben Ik de oorzaak van alles.” 

Op deze manier, nadat Hij eerst heeft uitgelegd dat Hij van nature alles is, verklaart 
Bhagavän nu Zijn eigenschap van het allesdoordringend zijn met de woorden mayi 



enzovoorts. Sarvam idam betekent, “Zowel de cit (het bewuste) als de jaòa (inerte) 
universums zijn niet verschillend van Mij omdat ze Mijn scheppingen (uitwerkingen) zijn. 
Met andere woorden, ze zijn Mijn svarüpa, en net zoals juwelen aan een draad zijn geregen, 
zijn ze aan Mij, Antaryämé, geregen.” Çré Madhusüdana Sarasvatépäda heeft geschreven: 
sütre maëi-gaëä iva. “Dit voorbeeld bewijst slechts dat het universum in Bhagavän rust, 
maar het bewijst niet dat Hij de oorzaak is van het universum. Echter, ‘goud is de oorzaak 
van een gouden oorbel’ is een gepast voorbeeld om vast te stellen dat Hij de oorzaak is van 
het universum.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de vorige çloka heeft Çré Bhagavän Zichzelf vastgesteld als de onafhankelijke oorzaak 

van de schepping en ontbinding. Nu, in de huidige çloka, stelt Hij vast dat Hij alleen, als 
allesdoordringende Antaryämé, de oorzaak is van instandhouding. “Ik, Çré Kåñëa, ben de 
parama-tattva en de oorzaak van alle oorzaken” Heer Brahmä staaft dit principe ook in 
Brahma-saàhitä (5.1): 

 
éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda vigrahaù 

anädir ädir govindaù sarva-käraëa-käraëam 
 

De Allerhoogste Heer, de belichaming van waarheid, bewustzijn en vreugde, is Govinda 
Kåñëa. Hij is zonder begin, de oorzaak van alles wat is, en de Oorzaak van alle oorzaken. 

 
Om dit onderwerp begrijpelijker te maken, zullen we concepten uit Govinda-bhäñya 

geschreven door Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa citeren: “Parabrahma-svarüpa, Çré Kåñëa, is de 
Allerhoogste Absolute Realiteit (para-tattva-vastu). Er is niets superieur aan Hem omdat er 
geen andere onafhankelijke entiteit is. Yasmät paraà nä param asti kiïcit (Çvetäçvatara 
Upaniñad 3.9). Deze verklaringen uit de çruti’s hebben niet het bestaan van iets hogers dan 
het al-aanbiddenswaardige brahma geaccepteerd. In de Veda’s (Çvetäçvatara Upaniñad 3.8-9) 
wordt gezegd: “Ik heb deze stralende brahma welke als de zon is en alle duisternis 
(onwetendheid) te boven gaat gekend. Men bereikt onsterfelijkheid en het doel van het 
menselijk leven (puruñärtha) door Hem te kennen. De enige manier om onsterfelijkheid te 
bereiken is door kennis van deze mahä-puruña. Er is niets superieur aan Hem.” 

“Na de superioriteit van parabrahma, vastgesteld in deze mantra’s, te hebben 
geaccepteerd, wordt er verder gezegd: ‘Degenen die de zuivere of wezenlijke aard van 
brahma kennen bereiken na verloop van tijd onsterfelijkheid, anders komt er geen einde 
aan hun ellende.’ Als iets als superieur aan brahma wordt aanvaard, dan wordt Çré Kåñëa’s 



verklaring: mattaù parataraà nänyat kiïcid asti dhanaïjaya, onwaar.” Govinda-bhäñya 
(Brahma-sütra 3.2.37). 

Çvetäçvatara Upaniñad (6.8) herhaalt hetzelfde: na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate. “Er 
is niets gelijk aan- of groter dan saviçeña-brahma-tattva.” 

 

ÇLOKA 8 

jlks·geIlq dkSUrs; izHkkfLe Ókf'klw;Z;ks%A 
iz.ko%  loZosns"kq  ÓkCn%  [ks  ikS#"ka   u`"kqûŠû 

 
raso ’ham apsu kaunteya / prabhäsmi çaçi-süryayoù 
praëavaù sarva-vedeñu / çabdaù khe pauruñaà nåñu 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; aham—Ik; asmi—ben; rasaù—de smaak; apsu—in water; 
prabhä—het licht; çaçi-süryayoù—van de maan en de zon; praëavaù—de lettergreep oà; 
sarva-vedeñu—in alle Vedische mantra’s; çabdaù—het geluid; khe—in ether; (en het) 
pauruñam—vermogen; nrsu—in de mens. 
 

O Kaunteya, Ik ben de smaak in water, de straling van de maan en de zon, en de 
lettergreep oà in alle Vedische mantra’s. Ik ben het geluid in de ether en het 
vermogen in de mens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Als Antaryämé besta Ik en treed Ik binnen in dit universum dat door Mij werd 
geschapen. Evenzo besta Ik alleen als het wezen binnenin alle mensen en alle andere 
levende wezens. Ergens ben Ik de oorzaak en ergens ben Ik het gevolg.” Çré Bhagavän 
spreekt deze çloka die begint met de woorden raso ’ham en de volgende drie çloka’s om deze 
waarheid vast te stellen. Apsu (water) betekent, “De rasa (smaak) in water is zijn oorzaak, 
wat ook Mijn opulentie (vibhüti) is. Evenzo is Mijn uitstraling de oorzaak van de zon en de 
maan, en is oàkära de oorzaak van de Veda’s. Zij zijn ook Mijn vibhüti. Ik ben ook de 
oorzaak van de lucht, geluid, en het eigenlijke wezen van menselijke wezens, wat de bron is 
van hun levensenergie (pauruña).” 

 

ÇLOKA 9 



iq.;ks xU/k% i`fFkO;ka p rst'pkfLe foHkkolkSA 
thoua      loZHkwrs"kq      ri'pkfLe     rifLo"kqû‹û 

 
puëyo gandhaù påthivyäï ca / tejaç cäsmi vibhävasau 

jévanaà sarva-bhüteñu / tapaç cäsmi tapasviñu 
 

asmi— Ik ben; puëyaù—de zuivere; gandhaù—geuren; påthivyäm—in de aarde; ca—en; 
tejaù—de hitte; vibhävasau—in vuur; ca—en; jévanam—het leven; sarva-bhüteñu—in alle 
wezens; ca—en; asmi—Ik ben; tapaù—de ascese; tapasviñu—in asceten. 
 

Ik ben de zuivere geur van de aarde, de hitte in vuur, het leven in alle wezens en 
de ascese van de asceten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens het Amara-koña woordenboek betekent het woord puëya ‘een originele en 
aantrekkelijke geur.’ Het gebruik van het woord ca duidt op het verband van het woord 
puëya met rasa (smaak), etc. Het woord teja duidt op het vermogen om te verteren en alle 
ingrediΩnten te koken. Het betekent ook ‘om te verlichten en te beschermen tegen kou’ 
enzovoorts. Dit vermogen is de essentie. Jévana betekent ‘het wezen in de vorm van leven’, 
en tapa betekent ‘het verdragen van dualiteiten’. 

 

ÇLOKA 10 

chta eka loZHkwrkuka fof¼ ikFkZ lukrue~A 
cqf¼cqZf¼erkefLe        rstLrstfLoukege~ûƒŒû 

 
béjaà mäà sarva-bhütänäà / viddhi pärtha sanätanam 

buddhir buddhimatäm asmi / tejas tejasvinäm aham 
 

pärtha—O zoon van Påthä; viddhi—ken; mäm—Me; (als) sanätanam—het eeuwige; béjam—
zaad; sarva-bhütanäm—voor alle levende wezens; aham—Ik; asmi—ben; buddhiù—de 
intelligentie; buddhimatäm—van de intelligenten; (en de) tejaù—moed; tejasvinäm—van de 
sterken. 
 



O Pärtha, weet dat Ik de eeuwige oorzaak ben van alle wezens. Ik ben de 
intelligentie van degenen die intelligent zijn, en de moed van degenen die sterk zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord béja (zaad) duidt op de ongetransformeerde oorzaak die pradhäna wordt 
genoemd. Sanätana betekent ‘eeuwig’. “De essentie van een intelligent persoon is zijn 
intelligentie, en dat ben Ik.” 

 

ÇLOKA 11 

cya  cyorka   pkga   dkejkxfoo£tre~A 
/kekZfo#¼ks Hkwrs"kq dkeks·fLe Hkjr"kZHkûƒƒû 

 
balaà balavatäà cähaà / käma-räga-vivarjitam 

dharmäviruddho bhüteñu / kämo’smi bharatarñabha 
 

bharata-åñabha—O beste uit de lijn van Bharata; aham asmi—Ik ben; balaà—de kracht; 
balavatäm—van degenen die krachtig zijn; vivarjitam—verstoken; käma-räga—van lust en 
gehechtheid; ca—en; käma—hartstocht; bhüteñu—in alle levende wezens; dharma-
aviruddhaù—niet onverenigbaar met de voorschriften van dharma. 
 

O beste van de Bharata dynastie, Ik ben de kracht van degenen die sterk zijn, vrij 
van gehechtheid en verlangen. In alle wezens ben Ik seksuele vereniging in 
overeenstemming met dharma, met als enige doel voortplanting. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord käma verwijst over het algemeen naar het verlangen naar iemands 
levensbehoeften, en räga verwijst naar woede. Echter, in deze context zijn deze 
betekenissen niet van toepassing. Dharmäviruddhaù staat voor datgene wat niet gekant is 
tegen dharma, dat wil zeggen, hartstocht die alleen wordt gebruikt om kinderen te 
verwekken bij iemands eigen vrouw. 

 

ÇLOKA 12 



;s pSo lkfÙodk Hkkok jktlkLrkelk'p ;sA 
eÙk  ,osfr   rkfUof¼  u  Roga  rs"kq  rs   ef;ûƒ„û 

 
ye caiva sättvikä bhävä / räjasäs tämasäç ca ye 
matta eveti tän viddhi / na tv ahaà teñu te mayi 

 
ca—en; eva—zeker; ye ye—om het even welke; bhäväù—zijnstoestanden (er zijn); 
sättvikäù—(in) goedheid; räjasäù—hartstocht; ca—en; tämasäù—onwetendheid; eva—
zeker; viddhi—je dient te weten; tän—zij; mattaù—komen van Mij; iti—aldus; aham—Ik 
(ben); na—niet; teñu—in hen; tu—maar; te mayi—zij zijn in Mij. 
 

Weet dat alle zijnstoestanden: sättvika, räjasika en tämasika, gemanifesteerd 
worden door de geaardheden van Mijn materiΩle natuur. Ik ben niet onderhevig aan 
deze geaardheden, want ze vallen allemaal onder de controle van Mijn energie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op deze manier heb Ik slechts enkele van de vibhüti’s uitgelegd, zoals degenen die de 
oorzaak en de essentie van voorwerpen zijn. Maar wat voor nut heeft het om op details in te 
gaan? Alles valt onder Mijn controle en is Mijn vibhüti. Om dit uit te leggen spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met de woorden ye caiva. “Beteugeling van de geest en 
zintuigen, zowel als de deva’s zelf zijn sättvika bhäva’s (zijnstoestanden). Blijdschap, trots en 
andere soortgelijke gevoelens, zowel als de asura’s zelf zijn räjasika bhäva’s, en droefenis, 
misleiding en andere soortgelijke houdingen, zowel als de räkñasa’s (degenen die lager zijn 
dan de asura’s) zijn tämasika bhäva’s (naturen). Ze komen allemaal van Mij, maar het dient 
begrepen te worden dat ze de uitwerkingen zijn van de guëa’s van Mijn materiΩle natuur, 
dus ben Ik niet persoonlijk aanwezig in ze. In tegenstelling tot de jéva’s, ben Ik niet in hun 
macht; integendeel, ze bestaan onder Mijn controle.” 

 

ÇLOKA 13 

f=fHkxqZ.ke;SHkkZoSjsfHk%     loZfena     txr~A 
eksfgra ukfHktkukfr ekesH;% ijeO;;e~ûƒ…û 

 
tribhir guëa-mayair bhävair / ebhiù sarvam idaà jagat 



mohitaà näbhijänäti / mäm ebhyaù param avyayam 
 

mohitam—begoocheld; ebhiù—door deze; tribhiù—drie; bhävaiù—staten; guëa-mayaiù—
van de eigenschappen der materiΩle natuur; idaà—deze; sarvam—hele; jagat—wereld; na 
abhijänäti—kent niet; mäm—Mij; (wie ben) param—buiten; ebhyaù—deze geaardheden; 
avyayam—en onvergankelijk. 
 

Misleid door deze drie zijnstoestanden (sattva-guëa, rajo-guëa en tamo-guëa) kent 
de hele wereld Mij, wie de geaardheden te boven ga en onvergankelijk ben, niet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kan vragen, “Waarom kennen mensen U, Parameçvara, niet?” In antwoord 
hierop spreekt Çré Kåñëa deze çloka die begint met het woord tribhiù. “De jéva’s van deze 
wereld zijn begoocheld omdat ze bestuurd worden door hun verworven natuur, welke is 
opgebouwd uit de activiteiten van de drie guëa’s. Dit bestaat uit beteugeling van de geest, 
controle over de zintuigen, geluk, verdriet, gehechtheid en afgunst. Maar Ik ga deze guëa’s 
te boven en ben vrij van enige geperverteerde transformatie, en dat is waarom ze Mij niet 
kunnen begrijpen.” 

 

ÇLOKA 14 

nSoh  ás"kk  xq.ke;h  ee ek;k nqjR;;kA 
ekeso ;s izi|Urs ek;kesrka rjfUr rsûƒ†û 

 
daivé hy eñä guëamayé / mama mäyä duratyayä 

mäm eva ye prapadyante / mäyäm etäà taranti te 
 

hi—voorwaar; eñä—deze; daivé—goddelijke; mäyä—illusionaire energie; mama—van Mij; 
guëamayé—bestaande uit de guëa’s; (is) duratyayä—moeilijk te overwinnen; (maar) te—zij; 
ye—die; prapadyante—zich overgeven; mäm—aan Mij; eva—alleen; taranti—ontstijgen; 
etäm—deze; mäyäm—illusie. 
 

Deze externe energie van Mij die uit de drie guëa’s bestaat en de jéva’s begoocheld, 
is zeker moeilijk te overwinnen, maar zij die exclusieve beschutting nemen van Mij 
kunnen deze mäyä eenvoudig ontstijgen. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan de volgende vraag stellen: “Hoe kan men verlost raken van de begoocheling 
geschapen door de drie guëa’s?” In antwoord spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met 
het woord daivi. “Deze mäyä wordt daivé genoemd omdat ze de deva’s (de jéva’s) begoocheld, 
die van nature goddelijk zijn, maar verzonken zijn in het zich vermaken met zingenot. Deze 
mäyä is guëa-mayé, opgebouwd uit de drie guëa’s. Het woord guëa-mayé heeft ook een 
andere betekenis. Het heeft de vorm van een sterk touw met drie strengen. Deze bahiraìga-
çakti die Mij, Parameçvara, toebehoort, is duratyayä, uitermate moeilijk over te steken. 
Niemand is in staat om dit touw door te snijden en verlost te raken van de gebondenheid 
aan de guëa’s.” Çré Bhagavän zegt, “Geloof Me.” Daarna raakt Hij Zijn eigen borst aan en 
zegt verder mäm, “Iemand kan deze mäyä alleen ontstijgen als hij zich exclusief overgeeft 
aan Mij in deze gedaante van Çyämasundara.”  

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Parä (spiritueel) en aparä (materieel) zijn de twee soorten çakti van Bhagavän. De 

spirituele energie wordt antaraìgä (cit-çakti) genoemd en de materiΩle, externe energie 
wordt bahiraìgä (acit, aparä of mäyä-çakti) genoemd. In de Upaniñads wordt ook gezegd: 
mäyän tu prakåtià vidyän mayinaà tu maheçvaram. “Mäyä dient begrepen te worden als 
aparä-çakti, en de persoon (puruña) waar mäyä in rust, dient begrepen te worden als 
maheçvara, de Allerhoogste Bestuurder.” (Çvetäçvatara Upaniñad 4.10) 

Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (8.5.30): na yasya kaçcätititarti mäyäà / 
yayä jano muhyati veda närtham. “De jéva wordt begoocheld door mäyä-çakti en is daarom 
niet in staat om de aard van het zelf te begrijpen. Deze onoverkomelijke mäyä van 
Bhagavän kan zonder Zijn genade door niemand overwonnen worden.” 

Men kan zich het volgende afvragen: “Als mäyä-çakti de oorzaak is van de jéva’s 
gebondenheid, kan men dan verlost raken van deze gebondenheid door deze mäyä-çakti te 
plezieren? Wat is de noodzaak van het nemen van beschutting van Çré Hari, Guru en de 
Vaiñëava’s?” In de huidige çloka geeft Bhagavän hier antwoord op door de woorden mama 
mäyä te gebruiken. Hij zegt, “Deze mäyä is niet onafhankelijk. Integendeel, ze staat onder 
Mijn controle, dus bezit ze niet de onafhankelijkheid om iemand te bevrijden van de 
materiΩle wereld.” Dit is wat Hij bedoelt met de verklaring: mäm eva ye prapadyante. 
“Alleen iemand die zich aan Mij overgeeft kan deze onoverkomelijke mäyä van Mij 
oversteken; anderen kunnen dat niet.” 

Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (10.14.58): 
 



samäçritä ye pada-pallava-plavaà 
mahat-padaà puëya-yaço muräreù 

bhavämbudhir vatsa-padaà paraà padaà 
padaà padaà yad vipadäà na teñäm 

 
Wanneer iemand beschutting neemt van de boot der lotusvoeten van Çré Kåñëa, die 
uiterst beroemd is en de toevlucht is van grote persoonlijkheden zoals Çiva en Brahmä, 
wordt deze oceaan van de materiΩle wereld net als het water dat zich in de hoefafdruk 
van een kalf bevindt. Zijn ultieme bestemming is dan Vaikuëöha, dat vrij is van alle 
soorten ellende. 

 

ÇLOKA 15 

u eka nq"Ïfruks ew<k% izi|Urs ujk/kek%A 
ek;;kiârKkuk      vklqja     HkkoekfJrk%ûƒ‡û 

 
na mäà duñkåtino müòhäù / prapadyante narädhamäù 

mäyayäpahåta-jïänä / äsuraà bhävam äçritäù 
 

duñkåtinaù—ongelovigen; müòhäù—dwazen; nara-adhamäù—de laagsten der mensheid; 
(en) apahåta-jïänäù—degenen wier kennis gestolen is; mäyayä—door illusie; açritäù—die 
beschutting nemen; äsuram—van de demonische; bhävam—aard; na prapadyante—geven 
zich niet over; mäm—aan Mij. 
 

De ongelovigen en dwazen die verstoken zijn van onderscheidingsvermogen, die de 
laagsten zijn onder de menselijke wezens, wier kennis volledig is gestolen door mäyä 
en een äsurika natuur bezitten, geven zich niet aan Mij over. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als de vraag wordt gesteld, “Waarom nemen de paëòita’s dan geen beschutting van U?”, 
dan antwoordt Çré Bhagavän, “De echte paëòita’s nemen wel exclusieve beschutting van 
Mij, maar degenen die zichzelf als paëòita’s beschouwen doen dat niet.” Çré Bhagavän 
spreekt deze çloka, die met de woorden na mäm begint, om dit uit te leggen. Het woord 
duñkåtinaù verwijst naar degenen die verdorven zijn, ook al kunnen ze wat vroomheid 



bezitten. En sommigen kunnen dan wel op paëòita’s lijken, maar zijn eigenlijk kupaëòita’s 
(pseudo-paëòita’s). Deze zijn er in vier soorten: 

(1) Müòhäù—een baatzuchtige arbeider (een karmé) die niet beter is dan een dier. 
Çrémad-Bhägavatam (3.32.19) beschrijft, “Net zoals een uitwerpselenetend varken 
zoete rijst afwijst en van uitwerpselen geniet, zijn zij die bedrogen worden door het 
lot, die de nectar van het horen van hari-kathä opgeven en zich inlaten met het 
luisteren naar zinloze gesprekken, uiterst ongelukkig.” Wie behalve een dier zou niet 
graag sevä willen verrichten aan Çré Mukunda? 

(2) Narädhamäù—de laagste der mensheid. Zelfs na voor een tijdje aan bhakti te 
hebben gedaan en de eigenschappen van een mens te hebben verworven, geven ze 
uiteindelijk moedwillig het proces van bhakti op, denkend dat het niet werkt om het 
verlangde resultaat te bereiken. Zulke personen zijn narädhama’s. 

(3) Mäyayäpahåta-jïänäù—degenen wier kennis gestolen is door mäyä, zelfs na het 
bestuderen van çästra. Zij denken dat alleen de gedaante van Çré Näräyaëa, die zich 
in Vaikuëöha bevindt, eeuwig gediend kan worden en eeuwige bhakti kan verlenen; 
men kan niet eeuwig bhakti verrichten aan andere gedaantes, zoals Räma en Kåñëa, 
omdat zij mensachtig zijn. Çré Bhagavän heeft gezegd in Gétä (9.11): “Dwazen tonen 
geen eerbied aan Mij wanneer Ik in Mijn menselijke gedaante verschijn. Nadat ze 
zich ogenschijnlijk aan Mij hebben overgegeven, hebben ze zich in werkelijkheid 
niet overgegeven.” 

(4) Äsuraà bhävam äçritäù—“Asura’s zoals Jarasandha schieten pijlen teneinde Mijn 
transcendentale lichaam pijn te doen. Evenzo gebruiken personen die een äsurika 
bhäva hebben onlogische beredenering om Mij çré-vigraha (Deity gedaante), welke 
eeuwig gevestigd is in Vaikuëöha, te verwerpen. Zij geven zich niet aan Mij over.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Nadat ze hun toevlucht hebben 

genomen tot een äsurika-bhäva, geven vier soorten personen zich niet aan Mij over: de 
duñkåta (ontaarde), de müòhaù (dwaas), de narädhama (laagste der menselijke wezens) en 
mayayäpahåta-jïäné (personen wier kennis bedekt wordt door mäyä). 

(1) Duñkåta’s zijn degenen die een uiterst ondeugdzaam leven leiden. 
(2) Müòhä’s zijn de athe¡stische personen die enkel ethische principes volgen zonder 

daarbij beschutting te nemen van Mij, de gezaghebbende Godheid van moraliteit. 
(3) Narädhama’s zijn de laagste van de menselijke wezens. Het zijn degenen die Mij als 

slechts een aspect van moraliteit beschouwen, maar niet als de Heer van moraliteit. 



(4) Mayayäpahåta-jïäné’s zijn degenen wier kennis bedekt blijft door mäyä, en zelfs 
wanneer ze çästra’s zoals Vedänta hebben bestudeerd deva’s zoals Brahmä aanbidden. 
Ze kennen Mijn almachtige aard niet, noch de eeuwige bewuste natuur van de jéva, 
de tijdelijke aard van de relatie van de jéva met inerte materie, noch de eeuwige 
natuur van de relatie van de jéva met Mij als Mijn dienaar.” 
 

ÇLOKA 16 

prq£o/kk HktUrs eka tuk% lqÏfruks·tqZuA 
vkRkksZ    ftKklqjFkkZFkhZ    Kkuh    p   Hkjr"kZHkûƒ̂ û 

 
catur-vidhä bhajante mäà / janäù sukåtino’rjuna 
ärtto jijïäsur arthärthé / jïäné ca bharatarñabha 

 
arjuna—O Arjuna; bharata-åñabha—beste van Bharata’s nageslacht; catur-vidhäù—vier 
soorten; sukåtinaù—vrome; janäù—personen; bhajante—aanbidden; mäà—Mij; ärtta—
degenen die in nood zijn; jijïäsuù—de nieuwsgierigen; artha-arthé—degene die naar 
rijkdom zoekt; ca—en; jïäné—degene met kennis. 
 

O beste van de Bharata dynastie, er zijn vier soorten vrome mensen die Mijn 
bhajana verrichten; de lijdenden (ärtta), de nieuwsgierigen (jijïäsu), de zoeker naar 
rijkdom (arthärthé) en de man van kennis (jïäné). 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wie verricht dan Uw bhajana?” In antwoord op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met de woorden catur-vidhä. “Sukåta verwijst naar degenen die Mij 
aanbidden en de regels en bepalingen van varëäçrama-dharma volgen. Ärtta verwijst naar 
personen die geteisterd worden door leed zoals een ziekte en Mij aanbidden om opluchting 
te verkrijgen. Jijïäsu betekent ‘degenen die Mij aanbidden in het verlangen naar ätma-
jïäna (kennis van het zelf) of wetenschappelijke kennis van de çästra middels grammatica.’ 
Arthärthé verwijst naar degenen die Mij aanbidden met een verlangen naar genot in deze 
wereld, zoals het bezitten van land, olifanten, paarden, mooie vrouwen, goud, of genot in 
Svarga. Jïäné’s met zuivere harten aanbidden Mij ook. Van deze vier, zijn de eerste drie 
sakäma-gåhasta’s, huishouders die baatzuchtige verlangens hebben, en de vierde groep 
bestaat uit niñkäma-sannyäsé’s (verzakers die onzelfzuchtige handelingen verrichten).” 



Deze vier soorten personen zijn geschikt om pradhäné-bhuta bhakti te verrichten, het 
proces waarin bhakti overheerst over karma, jïäna etc. De eerste drie verricht karma-miçrä 
bhakti, bhakti gemengd met karma, en de vierde verricht jïäna-miçrä bhakti, bhakti gemengd 
met jïäna. Later, in de çloka: sarva-dväräëi samyamya (Gétä 8.12), zal yoga-miçrä bhakti 
worden uitgelegd. Echter, kevala-bhakti, welke verstoken is van karma of jïäna, wordt 
uitgelegd aan het begin van het Zevende Hoofdstuk: mayy äsakta-manäù pärtha (Gétä 7.1). 
Kevala-bhakti zal later ook worden omschreven in twee çloka’s: ananya cetäù satatam (Gétä 
8.14) en mahätmänas tu mäà pärtha (Gétä 9.13). 

In de middelste zes hoofdstukken van de Gétä heeft Çré Bhagavän twee soorten bhakti 
uitgelegd: pradhäné-bhuta en kevala. In het derde proces, wat guëébhüta-bhakti wordt 
genoemd, is bhakti to een bepaalde hoogte aanwezig maar wordt het overheerst door karma, 
jïäna enzovoorts. Dit is het proces dat karmé’s, jïäné’s en yogé’s uitvoeren enkel om perfectie 
in hun respectieve streven te verwerven. Het kan geen bhakti worden genoemd omdat het 
karma of jïäna, etc., is wat overheerst, en niet bhakti zelf. 

Prädhänyena vyapadeça bhavanti is een naam die aan iets gegeven wordt naar gelang zijn 
overheersende element. Volgens dit principe van logica (nyäya), worden zulke processen 
vernoemd naar hun respectieve overheersende elementen: karma, jïäna en yoga. Deze 
processen worden niet gecategoriseerd als bhakti omdat bhakti daar niet overheersend is. 

Het resultaat van sakäma-karma is Svarga, en het resultaat van niñkäma-karma is jïäna. 
Het resultaat van jïäna en yoga is mokña. Nu wordt het resultaat van twee soorten bhakti 
uitgelegd, namelijk pradhäné-bhütä en kevala. Bij pradhäné-bhütä bhakti verrichten degenen 
die lijden (ärtta), degenen die streven naar kennis (jijïäsu) en degenen die rijkdom 
(arthärthé) zoeken karma-miçrä-bhakti, dat wil zeggen, bhakti gemengd met karma. Vandaar 
dat ze sakäma-bhakta’s worden genoemd. Het enige resultaat van dit soort bhakti is de 
vervulling van iemands materiΩle verlangens. Vanwege de superieure aard van het doel van 
hun streven (bhakti), bereiken ze uiteindelijk mokña, of bijvoorbeeld salokya, welke wordt 
gekarakteriseerd door een overheersing van geluk en majesteit (aiçvarya). Ze komen niet 
ten val, zoals een karmé die ten val komt nadat hij heeft genoten in Svarga. Dit wordt later 
verklaard: yänti mad-yäjino ‘pi mäm (Gétä 9.25). 

Het resultaat van het vierde type, jïäna-miçrä-bhakti, is superieur aan dat van karma-
miçrä-bhakti. Degenen die het beoefenen verwerven santa-rati, zoals de vier Kumära’s, 
aangevoerd door Sanaka. Door de speciale genade van Çré Bhagavän en Zijn bhakta’s, 
culmineert dit soort bhakti in premotkarña, de voortreffelijkheid van prema, welke gezien 
wordt in personen zoals Çukadeva Gosvämé. Wanneer karma-miçrä bhakti niñkäma 
(onbaatzuchtig) is, resulteert het in jïäna-miçrä-bhakti, waarvan het resultaat zojuist is 
uitgelegd. 



Soms bereikt iemand die jïäna-miçrä of karma-miçrä bhakti verricht prema in het 
gemoed van däsya (dienaarschap) enzovoorts, vanwege zijn intense verlangen dat 
ontwikkeld wordt door associatie van bhakta’s die däsya-bhäva enzovoorts, bezitten. Die 
prema wordt echter overheerst door aiçvarya. Het resultaat van çuddha, ananyä, akiïcanä en 
uttama-bhakti (enz.), welke vrij is van jïäna en karma en verschillende takken heeft, is dat 
men de positie van een liefdevolle metgezel van Kåñëa verkrijgt in däsya-bhäva, sakhya-
bhäva enzovoorts. Dit is vastgesteld op vele plekken in de commentaren van het Çrémad-
Bhägavatam. Het concept van sädhya-bhakti is ook in het kort uitgelegd in dit commentaar. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa als zeggende, “Het is over het algemeen 

niet mogelijk voor degenen die verdorven (duñkåta) zijn om Mijn bhajana te verrichten, 
omdat ze zich niet op het pad van het geleidelijk aan ontwikkelen van hun bewustzijn 
bevinden. Soms verkrijgen zulke mensen echter per toeval Mijn dienst. Onder degenen met 
sukåti die een gereguleerd leven leiden, zijn er vier types die geschikt zijn om Mijn bhajana 
te verrichten. Degenen die zich bezighouden met kämya-karma (vruchtdragende 
activiteiten) denken aan Mij wanneer ze worden geteisterd door wat ellende. Zij worden 
ärtta genoemd, de lijdenden. Zelfs degenen die duñkåta zijn denken soms aan Mij wanneer ze 
in nood verkeren. 

“De dwazen (müòhaù), die zich aan moraliteit houden zoals beschreven in de vorige 
çloka, houden zich bezig met het geleidelijke proces van het informeren naar tattva-jïäna. 
Hierdoor voelen ze de noodzaak van het accepteren van het bestaan van Parameçvara. 
Aangezien Hij het doeleinde is van hun nieuwsgierigheid, herinneren zij zich Mij geleidelijk 
aan. Narädhama’s, de laagsten der mensheid, die eerst aan bhakti doen en het later weer 
laten vallen, raken geleidelijk aan ontevreden over hun opvatting van een ethische 
bestuurder, en komen tot het besef wie de werkelijke bestuurder van moraliteit is. Ze 
worden dan gereguleerde bhakta’s en, aangezien ze zich tot Mij richten om hun doeleinden 
te vervullen, staan ze bekend als arthärthé. Wanneer de jéva beseft dat kennis van brahma en 
Paramätmä onvolledig is, neemt hij zijn toevlucht tot Mijn çuddha-jïäna. Op dat moment 
wordt het omhulsel van mäyä verwijderd en, zichzelf kennend als Mijn eeuwige dienaar, 
aanvaardt hij Mijn volledige beschutting. 

“Degenen die ärtta (lijdend) zijn hebben de tekortkoming van verschillende verlangens; 
degenen die jijïäsu (nieuwsgierig) zijn hebben de tekortkoming van gebondenheid aan 
moralistische kennis; de arthärthé’s (zoekers naar rijkdom) hebben de tekortkoming van het 
trachten om Svarga te bereiken; en de jïäné’s, die denken dat bhagavat-tattva tijdelijk is, 
hebben de tekortkoming van het willen opgaan in brahma. Wanneer deze onzuiverheden 



verwijderd worden, worden deze personen geschikt om zuivere bhakti te verrichten. Zolang 
deze onzuiverheden in hun bestaan, wordt hun bhakti beschouwd als pradhäné-bhütä. Ze 
verkrijgen bhakti wanneer hun onzuiverheden volledig verwijderd zijn. Deze bhakti wordt 
kevalä, akiïcanä of uttamä genoemd. 

Het woord sukåti dat in deze çloka wordt gebruikt staat voor vroomheid die ontstaat uit 
het volgen van de principes van varëa en äçrama. Zulke vrome personen, wier bhakti 
pradhäné-bhütä is, houden zich op vier manieren met Bhagavän’s dienst bezig: 

De eerste drie categorieΩn hieronder bevatten voorbeelden van karma pradhäné-bhütä 
bhakti. 

(1) Ärtta: Koningen die werden gevangen door Jaräsandha; en Gajendra, die werd 
gevangen door een krokodil. 

(2) Jijïäsu: Çaunaka en andere åñi’s die nieuwsgierig waren naar ätma-jïäna. 
(3) Arthärthé: Degenen zoals Dhruva die naar rijkdom zochten. 

 
De vierde is een voorbeeld van jïäna-pradhäné-bhütä bhakti. 

 
(4) Jïäné: De vier Kumära’s vallen onder deze categorie.  

 
Pradhäné-bhütä bhakti wordt gedefinieerd als die karma, jïäna en yoga waarin bhakti 

overheerst, met andere woorden, waar karma, jïäna en yoga ondergeschikt zijn aan bhakti. 
Kevala-bhakti wordt als volgt gedefinieerd: 
 

anyäbhiläñitä-çünyaà / jïäna-karmädy-anävåtam 
änukülyena kåñëänu-çélanam bhaktir uttamä 

Bhakti-rasämåta-sindhu 1.1.11 
 

Uttama-bhakti wordt uitgevoerd wanneer iemand vrij is van alle andere verlangens 
behalve het leveren van dienst aan Kåñëa, wanneer zijn intelligentie volkomen vrij is 
van het concept van nirviçeña-brahma-jïäna, en van affiniteit met nitya (regelmatige) 
en naimittika (oorzakelijke of incidentele) karma, yoga, tapasyä, etc., en wanneer hij op 
een welwillende wijze dienst verleent aan Kåñëa en Zijn bhakta’s. 

 
Guëé-bhütä bhakti wordt gedefinieerd als dat proces waarin karma, jïäna en yoga 

overheersen, niet bhakti. Wanneer bhakti alleen wordt beoefend om te assisteren in het 
verkrijgen van mokña of Svarga, dan wordt zulke karma alleen karma genoemd, jïäna wordt 
dan jïäna genoemd en yoga wordt yoga genoemd. Zulke karma, jïäna en yoga zijn geen 



çuddha-bhakti maar guëé-bhuta bhakti. Guëé-bhütä bhakti wordt niet beschouwd als 
behorend tot de categorie bhakti, omdat bhakti er niet in overheerst. Tot slot, daarom, 
bestaat bhakti uit twee soorten: kevala en pradhäné-bhütä. Çréla Viçvanätha Cakravarté 
Öhäkura heeft uitgebreide verklaringen van bhakti-tattva gegeven in zijn Särärtha-darçiné 
commentaar op het Çrémad-Bhägavatam. Voor deze informatie dient men de volgende 
çloka’s uit het Çrémad-Bhägavatam te raadplegen: ätmärämaç ca munayo (1.7.10), åte ’rthaà 
yat pratéyeta (2.9.34), muktänäm api siddhänäm (6.14.5), yävan nå-käya-ratham (7.15.45) en 
ye ‘nye ‘ravindäkña (10.2.32). 

 

ÇLOKA 17 

rs"kka     Kkuh     fuR;;qä     ,dHkfä£of'k";rsA 
fiz;ks fg Kkfuuks·R;FkZega l p ee fiz;%ûƒ‰û 

 
teñäà jïäné nitya-yukta / eka-bhaktir viçiñyate 

priyo hi jïänino’ty-artham / ahaà sa ca mama priyaù 
 

jïäné—iemand die kennis bezit; nitya-yuktaù—is altijd verbonden; eka-bhaktiù—en 
exclusief toegewijd; viçiñyate—onderscheidt zich; teñäm—onder deze; hi—zeker; aham—Ik; 
(ben) ati-artham priyaù—buitengewoon dierbaar; jïäninaù—tot de jïäné’s; ca—en; saù—hij 
(is) priyaù—dierbaar; mama—tot Mij. 
 

De tattva-vit jïäné, Mijn exclusieve toegewijde wiens gedachten altijd verankerd 
zijn in Mij, is de beste van deze, omdat Ik hem zeer dierbaar ben, en hij Mij zeer 
dierbaar is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wie is de beste van de vier soorten toegewijden die geschikt zijn om bhakti te 
verrichten?” In antwoord hierop spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord 
teñäà. “De jïäné’s die altijd verbonden zijn met Mij zijn de beste van de vier. Door de 
beoefening van jïäna zijn hun gedachten volledig onder controle en dus blijft hun geest op 
ππn punt gericht. De andere drie types (ärtta enzovoorts) zijn niet zoals dit.” Arjuna vraagt 
dan, “Aanbidden alle jïäné’s U uit angst dat ze kunnen falen in hun poging om jïäna te 
bereiken?” In antwoord zegt Bhagavän eka-bhakti. Eka betekent ‘prominent’. Dit betekent, 
“Die jïäné’s in wie bhakti prominent is (pradhäné-bhütä) verrichten bhajana aan Mij, in 



tegenstelling tot andere jïäné’s in wie jïäna prominent is. Degenen die alleen gehecht zijn 
aan bhakti zijn eka-bhakti, en ze zijn alleen jïäné’s in naam. 

“Op de wijze, in Mijn prachtige gedaante van Çyämasundara, ben Ik erg dierbaar aan de 
jïäné’s. In de toestanden van zowel sädhana en sädhya zijn ze niet in staat om hun 
gehechtheid aan deze gedaante op te geven. Het komt door het principe van overgave (zoals 
beschreven in Gétä 4.11) dat zij ook erg dierbaar zijn aan Mij.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Wanneer ze verlost zijn geraakt 

van alle onzuiverheden worden de ärtta, jijïäsu, arthärthé en jïäné toegewijd overgegeven 
aan Mij en worden ze Mijn bhakta’s. Onder hen bereiken de jïäné’s sudhha-jïäna, nadat ze 
de onzuiverheid van jïäna, wat het verlangen naar verlossing is, hebben opgegeven. Ze 
raken dan begiftigd met bhakti-yoga, en bereiken superioriteit over de andere drie 
toegewijden. Dit houdt in dat hoewel het proces van karma de jéva reinigt van alle 
onzuiverheden, de svarüpa van de jéva, welke van nature bewust is, niet in dezelfde mate 
gerealiseerd wordt door de beoefening van karma als door de cultivatie van jïäna-yoga. 
Uiteindelijk realiseert iedereen zijn eigen svarüpa door onderdanig met bhakta’s om te gaan. 
Gedurende het sädhana stadium zijn alleen jïäné-bhakta’s die eka-bhaktir viçiñyate (specifiek 
begiftigd met geconcentreerde zuivere bhakti) zijn superieur aan de andere drie soorten 
geschikte personen die hierboven zijn beschreven. Zij zijn Mijn zuivere dienaren. Aldus ben 
Ik zeer dierbaar aan ze en zij zijn Mij ook erg dierbaar.” Çukadeva Gosvämé is hier een 
voorbeeld van. Voorheen was hij een brahma-jïäné, maar in zijn omgang met Çré Vyäsadeva 
realiseerde hij bhagavat-jïäna (prema-bhakti). Gedurende het sädhana stadium is de dienst 
aan Kåñëa van die bhakta’s die zuivere kennis (çuddha-jïäna) hebben verworven ook uiterst 
zuiver, zonder ook maar het geringste vleugje materialisme. 

 

ÇLOKA 18 

mnkjk%   loZ%   ,oSrs   Kkuh   RokReSo   es   ere~A 
vkfLFkr% l fg ;qäkRek ekesokuqÙkeka xfre~ûƒŠû 

 
udäräù sarvaù evaite / jïäné tv ätmaiva me matam 
ästhitaù sa hi yuktätmä / mäm evänuttamäà gatim 

 



eva—zeker; ete—dit; (zijn) sarvah—allemaal; udäräù—grootmoedige (zielen); tu—maar; 
jïäné—degene met kennis; matam—wordt beschouwd; me—door Mij; (als zijnde) eva 
ätma—Mijn exacte zelf; hi eva—zeker; saù—die; yukta-ätmä—ziel is altijd verbonden; 
ästhitaù—verblijvend; mäm—in Mij; anuttamäm—als Zijn onovertrefbare; gatim—doel 
(van het leven). 
 

Hoewel dit allemaal grote toegewijden zijn, beschouw Ik de jïäné als zijnde even 
dierbaar aan Mij als Mijzelf. Aangezien zijn gedachten zich altijd in Mij ophouden, 
neemt hij vastberaden beschutting van Mij als zijn allerhoogste bestemming. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Houdt dit in dat de andere drie soorten personen, de ärtta enzovoorts, niet zo dierbaar 
zijn aan U?” In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Nee, nee, dat is niet zo,” en spreekt 
deze çloka die begint met udäräù. “Wie er ook maar Mijn bhajana verricht met een 
verlangen om iets van Mij te ontvangen, en wie die zegening aanvaardt wanneer Ik die hem 
toeken, is Me dierbaar. Nadat ze hun verlangens door Mij in vervulling hebben laten 
komen, geven ze Mij de eigenschap van het zijn van bhakta-vatsala (toegenegen aan Mijn 
bhakta). Echter, jïäné tv ätmaiva verwijst naar de jïäné die Mijn eigen zelf is en uitermate 
dierbaar is aan Mij, omdat hij, terwijl hij Mijn bhajana verricht, niets terug verwacht van 
Mij zoals Svarga of mokña. Als gevolg hiervan blijf Ik altijd onder zijn controle. Hij is als 
Mijn eigen zelf. Dit is Mijn mening. Omdat hij alleen Mij, Çyämasundara, als de hoogste 
bestemming kent, blijft hij vrij van angst en is hij vastbesloten om Mij te bereiken. Hij 
neemt geen beschutting van Mijn nirviçeña svarüpa, brahma-nirväëa. 

“Ik ben bhakta-vatsala Bhagavän, en Ik beschouw zo’n jïäné die begiftigd is met niñkäma 
pradhäné-bhütä bhakti als zijnde Mijn exacte zelf. Maar iemand die begiftigd is met zuivere 
kevala-bhakti is Me nog dierbaarder dan Mijzelf.” 

In Çrémad-Bhägavatam (11.14.15) wordt gezegd: “O Uddhava, als een bhakta ben je Me zo 
dierbaar; zelfs niet Mijn eigen zoon, Brahmä of Çaìkara, Saìkarñaëa, Lakñmé-devé of Mijn 
eigen svarüpa zijn Me zo dierbaar als jij bent.” Bovendien zegt Çrémad-Bhägavatam (9.4.64): 
“Zonder de associatie van Mijn bhakta sädhu’s verlang Ik niet eens naar de gelukzaligheid 
van Mijn eigen svarüpa.” 

Çrémad-Bhägavatam (10.29.42) zegt dat ätmäräma ook geniet. Dit houdt in dat, hoewel 
yogeçvareçvaraù Çré Kåñëa ätmäräma is, die in Zichzelf behagen schept, Hij een groter genot 
ontvangt van de dienst van de gopé’s. Aldus geniet Hij genadig en voert Hij spel en vermaak 
met ze uit. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Wanneer de hierboven beschreven 

vier klassen van toegewijden kevala-bhakti aanvaarden, worden ze ultiem geweldig. Echter, 
de jïäné-bhakta’s bevinden zich in Mij omdat ze meer niñöhä hebben dan de anderen om Mij, 
de allerhoogste bewuste entiteit, en hun hoogste bestemming te realiseren. Ze zijn me zeer 
dierbaar, en zijn in staat om Me volledig te beheersen.” 

Mensen verrichten bhajana aan Bhagavän Çré Kåñëa als gevolg van sukåti verzameld in 
hun vorige levens. Degenen die gekant zijn tegen Kåñëa blijven non-toegewijden, die zich 
bezighouden met het aanbidden van de verschillende deva’s en devé’s. Daarom zijn degenen 
die Kåñëa’s bhajana verrichten begiftigd met grote intelligentie, of ze nu materiΩle 
verlangens (sakäma) hebben of er vrij van zijn (niñkäma). Dit wordt ook uitgedrukt in 
Çrémad-Bhägavatam (2.3.10): 

  
akämaù sarva-kämo vä / mokña-käma udära-dhéù 

tévreëa bhakti-yogena / yajeta puruñaà param 
 

Iedereen, of men nu akäma (een toegewijde), sarva-käma (een karmé), of mokña-käma 
(een jïäné of yogé) is, wordt aangemoedigd om de Allerhoogste Godspersoon te 
aanbidden via de directe methode van toegewijde dienst. 

 
In zijn Çärärtha-darçiné commentaar op deze çloka, legt Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura uit dat het woord udära-dhéù ‘van zuivere en grote intelligentie (su-buddhi)’ 
betekent. “Het verrichten van Bhagavän’s bhajana is het symptoom van zuivere en grote 
intelligentie, of men nu materiΩle verlangens heeft of er vrij van is. De afwezigheid van 
zulke aanbidding is een symptoom van onzuivere en lage intelligentie.” 

Wat te zeggen van toegewijden die vrij zijn van materiΩle verlangens, zelfs de 
toegewijden die materiΩle verlangens hebben verkrijgen dienst aan Bhagavän in Zijn 
verblijf, door Zijn genade of door de genade van Zijn bhakta’s, wanneer ze van hun 
verlangde doeleinde hebben genoten. Daarom bezitten ze zuivere en grote intelligentie. 

 

ÇLOKA 19 

cgwuka tUeukeUrs Kkuoku~ eka izi|rsA 
oklqnso%  loZfefr  l  egkRek  lqnqyZHk%ûƒ‹û 

 



bahünäà janmanäm ante / jïänavän mäà prapadyate 
väsudevaù sarvam iti / sa mahätmä sudurlabhaù 

 
ante—aan het einde; bahünäm—van vele; janmanäm—geboortes; jïänavän—iemand die 
kennis heeft; iti—dat; väsudevaù—Väsudeva; sarvam—alles is; prapadyate—geeft zich over; 
mäm—aan Mij; saù—die; mahä-ätmä—grote ziel; (is) sudurlabhaù—uitermate zeldzaam. 
 

Na vele levens van spirituele beoefening geeft de jïäné die begiftigd is met de 
kennis dat al het bewuste en inerte gerelateerd is aan Väsudeva zich volledig aan Mij 
over, en verricht bhajana aan Mij. Zo’n mahätmä is uitermate zeldzaam. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan de volgende vraag stellen: “Aangezien de jïäné’s Uw beschutting accepteren 
als de allerhoogste bestemming, bereiken ze U zeker, maar hoe lang duurt het voor zulke 
jïäné’s om zich te kwalificeren voor het toetreden tot bhakti?” In antwoord hierop spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord bahünäm. “Väsudevaù sarvam betekent 
dat die jïäné’s hun toevlucht zoeken bij Mij, wanneer ze na vele, vele geboortes overal 
Väsudeva zien. Zulke sädhu’s geven zich aan Mij over door de invloed van goede associatie 
welke door Mijn wil wordt geregeld. Dat wil zeggen, ze geven zich aan Mij over naargelang 
de bhäva die ze hebben ontvangen in zulke associatie. Onder duizenden en duizenden 
mensen is zo’n jïäné bhakta, wiens gedachten in Mij verankerd zijn, erg zeldzaam, wat te 
zeggen van ekäntika-bhakta’s, die veel zeldzamer zijn.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
“Van de vier soorten toegewijden (artta, etc.) zijn de jïäné’s die niñöhä in Mij hebben de 

beste.” Een jïäné die spirituele voorspoed (sukåti) heeft verkrijgt na vele, vele mensenlevens 
de associatie van çuddha Vaiñëava’s, en wordt zich aldus bewust van de svarüpa van Çré 
Väsudeva. Hij ziet Bhagavän Väsudeva overal, wat inhoudt dat hij alles ziet als in verband 
staande met Väsudeva. Aldus verwerft hij çuddha-bhakti tot Çré Kåñëa. Zulke mahatma’s zijn 
uitermate zeldzaam. 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft het volgende commentaar gegeven op deze çloka: 
“De bhakta’s die ärtta, jijïäsu en arthärthé zijn, genieten als gevolg van hun devotie aan Mij 
vele levens lang van het hoogste type materieel geluk. Uiteindelijk raken ze onthecht van 
zulke materieel genot, en in een bepaald leven komen ze in contact met Vaiñëava’s die Mijn 



svarüpa-tattva kennen. In die associatie verkrijgen ze kennis van Mijn svarüpa. Alleen Mij, 
Kåñëa, de zoon van Vasudeva, als parama-tattva kennende, nemen ze beschutting van Mij.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Nadat ze voor vele, vele 
mensenlevens sädhana hebben beoefend, verwerven de jéva’s zuivere jïäna, en worden ze 
standvastig in het transcendentale bewustzijn van het zelf. Wanneer ze in de beginfase van 
zulke spirituele beoefening, trachten hun identificatie met het wereldlijke op te geven, 
zoeken ze tot op bepaalde hoogte steun bij het onpersoonlijke monisme (advaita-bhäva). 
Gedurende dit stadium ontwikkelen ze walging voor de materiΩle wereld, maar blijven ze 
ook onverschillig tegenover spiritualiteit, vooral met betrekking tot de uiteenlopende aard 
van het spirituele leven. Wanneer ze een beetje gevorderd zijn op het gebied van het 
eeuwige, bewuste bestaan van het zelf (caitanya-dharma), en op het gebied van het 
begrijpen van de speciale aard van het spirituele leven wat uit een verscheidenheid aan 
activiteiten bestaat, worden ze erdoor aangetrokken en geven ze zich over aan Mij, wie de 
param caitanya-rüpa (de allerhoogste bewuste gedaante) ben. Op dat moment begrijpen ze 
dat deze alledaagse wereld niet onafhankelijk is, maar een geperverteerde reflectie van de 
bewuste realiteit, het transcendentale rijk, en dat een relatie met Väsudeva ook in deze 
wereld bestaat. Vandaar dat alles in verband staat met Väsudeva. Die mahätmä’s die zo’n 
overgegeven houding jegens Mij hebben, zijn zeer zeldzaam. 

 

ÇLOKA 20 

dkeSLrSLrSâZrKkuk%       izi|Urs·U;nsork%A 
ra ra fu;eekLFkk; izÏR;k fu;rk% Lo;kû„Œû 

 
kämais tais tair håta-jïänäù / prapadyante’nya-devatäù 

taà taà niyanam ästhäya / prakåtyä niyatäù svayä 
 

håta-jïänäù—degenen wier kennis gestolen is; taiù taiù—door hun verschillende; kämaiù—
lustige verlangens; prapadyante—geven zich  over; anya-devatäù—aan andere goden; 
ästhäya—beoefenend; tam tam—de verschillende; niyanam—bepalingen; niyataù—
beheerst; svayä—door hun eigen; prakåtyä—aard. 
 

Degenen wier intelligentie gestolen is door materiΩle verlangens, en die hun leed 
proberen te uit te bannen, volgen de regels voor aanbidding van een bepaalde deva die 



hun verlangens kan vervullen. Op deze manier meegevoerd door hun eigen natuur, 
aanbidden ze zulke deva’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Goed dan, ik heb begrepen dat zelfs degenen met materiΩle verlangens, zoals de 
lijdenden, gedeeltelijk succesvol worden door Uw bhajana te verrichten, maar wat is de 
bestemming van die lijdende personen die de deva’s aanbidden om verlichting van hun 
ellende te verkrijgen?” In antwoord hierop spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met 
de woorden kämais tais, alsmede de volgende drie çloka’s. “Degenen die denken dat de 
deva’s, zoals Sürya, onmiddellijk ellende zoals ziekte kunnen verwijderen en dat Çré Viñëu 
dat niet kan, hebben hun intelligentie (håta-jïänäù) verloren. Zij blijven gebonden door 
hun eigen natuur en het is die kwalijke natuur die hen ervan weerhoudt om zich aan Mij 
over te geven.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Intelligente en fortuinlijke mensen die be¡nvloed worden door verschillende soorten 

verlangens, proberen hun verlangens te vervullen door Parameçvara Çré Kåñëa te 
aanbidden. Wanneer ze hun verlangens hebben vervuld, verliezen ze door Zijn genade 
geleidelijk aan hun interesse in zulk genot en verkrijgen Zijn bhajana. In dit opzicht zijn de 
volgende çloka’s uit Çrémad-Bhägavatam (2.3.10 en 5.19.26) de moeite waard om te 
contempleren: 

 
akämaù sarva-kämo va mokña-käma udäradhéù 

tévreëa bhakti-yogena yajeta puruñaà param 
 

Of men nu zonder verlangen is (de toestand van de toegewijden), verlangt naar alle 
vruchtdragende resultaten, of bevrijding zoekt, men dient te trachten de Allerhoogste 
Godspersoon te aanbidden voor volkomen perfectie, wat culmineert in Kåñëa 
bewustzijn. 

 
yaiù çraddhayä barhiñé bhägaço havir 

niruptam iñöaà vidhi-mantra-vastutaù 
ekaù påthaì-nämabhir ähuto mudä 

gåhëäti pürëaù svayam äçiñäà prabhu 
 



In India (Bhärata-varña) zijn er vele aanbidders van de devatä’s, de verscheidene 
beambtes toegewezen door de Allerhoogste Heer, zoals Indra, Candra en Sürya, welke 
allemaal op verschillende wijze aanbeden worden. De aanbidders bieden de devatä’s 
hun offerandes aan, de devatä’s als essentieel onderdeel van het geheel, de Allerhoogste 
Heer, beschouwend. Daarom accepteert de Allerhoogste Godspersoon deze offerandes 
en verheft Hij de aanbidders geleidelijk aan tot de ware standaard van toegewijde 
dienst door hun verlangens en aspiraties te vervullen. Omdat de Heer volkomen is, 
schenkt Hij de aanbidders de zegeningen die ze verlangen zelfs al aanbidden ze slechts 
een deel van van Zijn bovenzinnelijke lichaam. 

 
Als gevolg van het gekant zijn tegen Kåñëa, blijven dwazen en ongelukkige mensen 

gebonden door de räjasika en tämasika guëa’s en denken ze dat de deva’s hun verlangens 
sneller kunnen vervullen. Daarom aanbidden, ze naargelang hun respectieve aard, 
verschillende onbelangrijke deva’s, in een poging hun verschillende materiΩle verlangens te 
vervullen en snel vergankelijke resultaten te bereiken. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “Degenen zoals de lijdende mensen 
zijn tegen Mij gekant zolang hun onzuiverheden aanblijven, maar zodra ze bevrijd zijn van 
materiΩle onzuiverheden verrichten ze bhakti aan Mij. Echter, degenen die beschutting 
nemen van Mijn bovenzinnelijke natuur worden niet aangetrokken door de uitwendige 
natuur, ook al zijn ze vol verlangens. Ik bevrijd ze in een kort tijdsbestek van al hun 
innerlijke materiΩle motivaties. Omgekeerd verliezen degenen die tegen Mij gekant zijn 
hun spirituele intelligentie en aanbidden ze, voortgestuwd door hun materiΩle verlangens, 
specifieke deva’s die hen snel de onbeduidende doeleinden van hun verlangens kunnen 
toekennen. Ze hebben geen vertrouwen in Mij, de eeuwige, prachtige Çyämasundara, de 
belichaming van viçuddha-sattva. Derhalve worden ze van Mij weggedreven door hun lagere 
räjasika en tämasika natuur, en aanbidden specifieke devatä’s terwijl ze om het even welke 
vage regels volgen die bevorderlijk zijn voor zulke aanbidding.” 

 

ÇLOKA 21 

;ks ;ks ;ka ;ka ruqa Hkä% J¼;k£prqfePNfrA 
rL;   rL;kpyka   J¼ka   rkeso   fon/kkE;ge~û„ƒû 

 
yo yo yäà yäà tanuà bhaktaù / çraddhayärcitum icchati 
tasya tasyäcaläà çraddhäà / täm eva vidadhämy aham 

 



yäm yäm tanum—welke gedaante van de devatä’s; yaù yaù bhaktaù—welke toegewijde ook; 
icchati—verlangt; arcitum—te aanbidden; çraddhayä—met geloof; aham vidadhämi—Ik 
verleen; eva—zeker; tasya tasya—aan die specifieke toegewijde; acaläm—onwrikbaar; 
çraddhäm—geloof; täm—in die (deva). 
 

Welke devatä de baatzuchtige toegewijde ook maar met geloof wil aanbidden, Ik, 
als de inwonende Antaryämé, maak zijn geloof in die specifieke devatä onwrikbaar. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Indien Arjuna zegt, “Voor de voorspoed van hun toegewijden zullen die devatä’s geloof 
in Uw bhakti ontwikkelen, doordat ze geplezierd zijn door hun aanbidding,” antwoordt Çré 
Bhagavän door te zeggen, “Nee, dat is niet zo. De devatä’s zijn niet in staat om geloof 
(çraddhä) in henzelf op te wekken, dus hoe kunnen ze geloof çraddhä in Mijn bhakti 
genereren?” Vandaar dat Hij deze çloka spreekt, die begint met de woorden yo yo yäm. 
“Welke devatä ze ook maar willen aanbidden, zoals Sürya, die niets dan Mijn vibhüti is, Ik, 
de inwonende Antaryämé, wek in hun çraddhä voor die bepaalde devatä op, en niet in 
Mijzelf. Dit komt doordat ze tegen Mij gekant zijn. Die devatä’s zijn ook niet in staat om 
çraddhä in Mij op te wekken.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sommige denken dat ze, door het aanbidden van de devatä’s, deze çraddha in bhagavad-

bhakti op kunnen wekken in de harten van hun aanbidders. Echter, Çré Kåñëa legt uit dat 
het Hij is, als Antaryämé, die de deva-aanbidders vast geloof schenkt in welke deva ze ook 
maar wensen te aanbidden naargelang hun verlangens, ook al zijn de deva’s niets dan Zijn 
vibhüti. Hij wekt geen geloof in Zichzelf op in de harten van degenen die tegen hem gekant 
zijn. Als de devatä’s geen çraddhä voor henzelf kunnen opwekken in hun aanbidders, hoe 
kunnen ze dan geloof in Bhagavän scheppen? 

 

ÇLOKA 22 

l        r;k         J¼;k         ;qäLrL;kjk/kuehgrsA 
yHkrs p rr% dkeku~ e;So fofgrku~ fg rku~û„„û 

 
sa tayä çraddhayä yuktas / tasyärädhanam éhate 
labhate ca tataù kämän / mayaiva vihitän hi tän 



 
yuktaù—begiftigd; tayä çraddhayä—met dat geloof; saù—hij; éhate—probeert te verrichten; 
arädhanam—de aanbidding; tasya—van die deva; ca—en; tataù—daarbij; labhate—bereikt 
hij (de vervulling van); kämän—zijn verlangens; eva—in werkelijkheid; tän—die (zegens); 
(worden) vihitän—toegekend; mayä—door Mij; hi—alleen. 
 

Begiftigd met zulke çraddhä probeert hij die bepaalde devatä te aanbidden en 
verkrijgt zo de vervulling van zijn verlangens, die in werkelijkheid door Mij alleen 
worden toegekend. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Éhate betekent ‘hij doet’. Ze bereiken hun verlangde doeleinden door de respectieve 
deva’s te aanbidden, maar in werkelijkheid zijn die devatä’s niet in staat om die verlangens 
te vervullen. Daarom zegt Çré Bhagavän: mäyaiva vihitän. “In werkelijkheid worden die 
verlangens alleen door Mij vervuld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sommigen denken dat als ze de devatä’s aanbidden, ze de vruchten van hun verlangens 

zullen verkrijgen door de genade van die devatä. Maar uit deze çloka wordt duidelijk dat de 
deva’s niet in staat zijn om de resultaten van aan hen verrichte aanbidding toe te kennen. 
Degenen die de deva’s aanbidden kunnen hun verlangde resultaten alleen behalen wanneer 
deze worden goedgekeurd door Bhagavän, maar zulke onwetende mensen kunnen niet 
begrijpen dat het Çré Bhagavän is, in de vorm van Antaryämé, die hun verlangens heeft 
vervuld. Hier ziet men dat de devatä’s geen çraddhä in henzelf kunnen opwekken onder hun 
aanbidders. Evenzo kunnen ze niet onafhankelijk de resultaten van baatzuchtige 
activiteiten toekennen tenzij Antaryämé Çré Bhagavän het goedkeurt. 

 

ÇLOKA 23 

vUroÙkq       Qya       rs"kka       rÚoR;Yies/klke~A 
nsoku~ nso;tks ;kfUr eÚäk ;kfUr ekefiû„…û 

 
antavat tu phalaà teñäà / tad bhavaty alpa-medhasäm 

devän deva-yajo yänti / mad-bhaktä yänti mäm api 
 



tu—voorzeker; tat phalam—dat voordeel; (verkregen) teñäm—door die; alpa-medhasäm—
personen van povere intelligentie; bhavati—is; antavat—vergankelijk; (voor) deva-yajaù—
de aanbidders van de goden; yänti—gaan; devän—naar de goden; api—daar waar; mat-
bhaktaù—Mijn bhakta’s; mäm—naar Mij; yanti—gaan. 
 

Echter, het resultaat dat verkregen wordt door zulke mensen van povere 
intelligentie is vergankelijk. De aanbidders van de devatä’s gaan naar hun planeten, 
daar waar Mijn bhakta’s naar Mij komen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De resultaten verkregen door het aanbidden van de devatä’s zijn vergankelijk en 
kortstondig. Als men de vraag opwerpt, “Hoewel er gelijke inspanning wordt geleverd bij 
beide vormen van aanbidding, waarom schenkt U vergankelijke resultaten aan de 
aanbidders van de deva’s, en onvergankelijke resultaten aan Uw eigen bhakta’s? Voor U, die 
Parameçvara bent, is dit zeker onrechtvaardig,” antwoordt Çré Bhagavän hierop door te 
zeggen, “Dit is niet onrechtvaardig. Degenen die de deva’s aanbidden bereiken die deva’s en 
Mijn bhakta’s bereiken Mij. Men bereikt het doel van zijn aanbidding. Dit is zeker 
rechtvaardigheid. Als de devatä’s zelf vergankelijk zijn, hoe zullen hun aanbidders dan 
onvergankelijk worden en waarom zullen de resultaten van hun aanbidding niet vernietigd 
worden?” Om deze reden worden deze aanbidders minder intelligent genoemd. Bhagavän is 
eeuwig en zo zijn ook Zijn bhakta’s, Zijn bhakti en de resultaten van Zijn bhakti dat. Zij zijn 
allemaal eeuwig. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De volgende vraag kan worden gesteld, “Aangezien de deva’s, als Zijn vibhüti’s, ook de 

ledematen van Çré Bhagavän zijn, bestaat er geen verschil tussen het aanbidden van de 
deva’s en dat van de bhakta’s van Bhagavän. Wat voor kwaad kan het om deze deva’s te 
aanbidden, als Bhagavän Zelf in de aanbidders het geloof opwekt voor hun 
aanbiddenswaardige deity, en ze ook de vruchten van hun baatzuchtige activiteiten 
verschaft?” In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Als men, gedreven door een of ander 
verlangen, zijn toevlucht zoekt bij de deva’s, wordt hij håta-jïäna genoemd, iemand die al 
zijn intelligentie heeft verloren.” Aangezien hij alleen vergankelijke resultaten bereikt, 
wordt hij beschreven als minder intelligentie hebbende. Iemand kan zeggen dat omdat 
Bhagavän eeuwige resultaten aan Zijn bhakta’s schenkt en vergankelijke resultaten aan de 
aanbidders van de deva’s, Hij niet onpartijdig is naar beiden; integendeel, Hij is 
vooringenomen. In antwoord kan men zeggen dat het zeker alleen is om het resultaat dat 



men verlangt te verkrijgen. Omdat zowel de devatä’s als hun planeten tijdelijk zijn, 
verkrijgen hun aanbidders vergankelijke resultaten op vergankelijke planeten. De bhakta’s 
van sac-cid-änanda Bhagavän Çré Kåñëa verwerven echter, door Hem te aanbidden, Zijn 
eeuwige dienst in Zijn eeuwige dhäma. Daarom aanbidden degenen die intelligent zijn de 
eeuwige gedaante (nitya-svarüpa) van Çré Bhagavän, zelfs wanneer ze materiΩle verlangens 
hebben. Zij aanbidden geen andere deva’s en devé’s. 

 

ÇLOKA 24 

vO;äa O;fäekiéka eU;Urs ekecq¼;%A 
ija    HkkoetkuUrks    eekO;;euqÙkee~û„†û 

 
avyaktaà vyaktim äpannaà / manyante mäm abuddhayaù 

paraà bhävam ajänanto / mamävyayam anuttanam 
 

abuddhayaù—de onintelligenten; manyante—beschouwen; mäm—Mij; avyaktam—de 
ongemanifesteerde; äpannam—als aangenomen hebbend; vyaktim—een gemanifesteerde 
gedaante (persoonlijkheid); ajänantaù—zij zijn zich niet bewust; mama—van Mijn; 
param—allerhoogste; avyayam—onvergankelijke; anuttamam—bovenzinnelijke; bhävam—
natuur. 
 

De onintelligente personen denken dat Ik, wie ongeopenbaard ben en het wereldse 
bestaan te boven ga, geboorte neem als een doodgewoon menselijk wezen. Zij kennen 
de allerhoogste, voortreffelijke, onveranderlijke en bovenzinnelijke aard van Mijn 
gedaante, geboorte, spel en vermaak en eigenschappen niet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Zelfs degenen die çästra’s zoals de Veda’s kennen, kennen Mijn tattva niet, om maar te 
zwijgen van minder intelligente aanbidders van deva’s. Brahmä zei dit tegen Mij (in Çrémad-
Bhägavatam 10.14.29): ‘O Bhagavän! O Deva! Alleen degenen die een deeltje mededogen 
hebben verkregen van Uw lotusvoeten zijn in staat om Uw werkelijke glories te begrijpen. 
Niemand anders zal in staat zijn U te kunnen begrijpen, ook zoeken ze voor een lange tijd.’ 
Daarom ontbeert iedereen behalve Mijn bhakta’s de benodigde intelligentie om Mijn tattva-
jïäna te kunnen begrijpen.” Om dit over te brengen, Spreekt Çré Bhagavän deze çloka 
beginnend met avyaktam. “Degenen die onintelligent zijn beschouwen Mij als het 



ongemanifesteerde nirviçeña-brahma, welke het wereldse vlak te boven gaat. Zij denken dat 
Ik geen eeuwige gedaante heb en dat Mijn geopenbaarde mensachtige svarüpa illusoir is 
zoals dat van de stervelingen omdat Ik geboorte heb genomen in het huis van Vasudeva. Dit 
komt doordat zij Mijn param-bhäva, Mijn transcendentale gedaante, geboorte, bezigheden, 
spel en vermaak enzovoorts, niet kennen. Wat is aard van die bhäva? Ze is eeuwig en 
soeverein.” De Mediné (een Sanskriet woordenboek) verklaart dat het bestaan, de aard, het 
voornemen, streven, geboorte, actie, spel en doeleinde allemaal bhäva zijn. Çréla Rüpa 
Gosvämé’s Laghu-bhägavatämåta heeft vastgesteld dat Bhagavän’s gedaante, eigenschappen, 
spel en vermaak enzovoorts eindeloos zijn, en dat ze daarom allemaal eeuwig zijn. Çréla 
Çrédhara Svämé citeert Kåñëa die zegt, “Mijn param-bhäva die Mijn svarüpa is, is avyaya 
(onveranderlijk). Ze is eeuwig, uiterst zuiver en viçuddha-sattvam.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Mensen die baatzuchtige verlangens hebben zijn minder intelligent. Het is echter een 

zaak van grote verrassing, dat degenen die deskundig zijn in çästra’s zoals de Veda en 
Vedänta ook de almachtige sac-cid-änanda-vigraha, Çré Kåñëa’s lélä-maya-svarüpa, die 
geboorte neemt en spel en vermaak vertoont, veronachtzamen. Hoewel Hij het door de 
Veda’s vastgestelde allerhoogste doeleinde is, aanbidden ze zijn aspectloze, onveranderlijke 
gedaante van brahma, die als soeverein beschouwend. Dit duidt erop dat ze intelligentie 
ontberen. 

 

ÇLOKA 25 

ukga     izdk'k%     loZL;      ;ksxek;kleko`r%A 
ew<ks·;a ukfHktkukfr yksdks eketeO;;e~û„‡û 

 
nähaà prakäçaù sarvasya / yogamäyä-samävåtaù 

müòho’yaà näbhijänäti / loko mäm ajam avyayam 
 

aham—Ik (ben); na—niet; prakäçaù—onthuld; sarvasya—aan iedereen; samävåtaù—
bedekt; yogamäyä—door Mijn inwendige vermogen; ayam müòhaù lokaù—deze dwaze 
mensen; na abhijänäti—bevatten niet; mäm—Mij; ajam—de ongeboren; avyayam—en 
onvergankelijke. 
 



Ik ben niet voor iedereen zichtbaar. Voor de dwazen wordt Ik versluierd door 
Mijn yogä-mäyä vermogen; daarom kennen zijn Mijn ongeboren en onvergankelijke 
svarüpa niet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als Arjuna een vraag stelt, “Als het geaccepteerd dient te worden dat U eeuwig bent, 
en een eeuwige gedaante, eigenschappen en spel en vermaak heeft, waarom is dit spel en 
vermaak dan niet te allen tijden zichtbaar?” dan antwoordt Çré Bhagavän door deze çloka uit 
te spreken, die begint met het woord näham. “Ik manifesteer Mezelf niet te allen tijden, in 
elk land en voor elk afzonderlijk persoon. De zon is voortdurend aanwezig in het universum, 
maar wanneer deze wordt afgeschermd door de Sumeru berg wordt ze niet altijd door 
iedereen waargenomen. Evenzo, hoewel Ik eeuwig besta met Mijn eigenschappen, spel en 
vermaak en metgezellen, wordt Ik door Mijn yoga-mäyä verhuld, dus wordt Ik alleen af en 
toe gezien in enkele brahmäëòa’s. Ik wordt niet overal, altijd, door iedereen gezien.” 

Sommigen kunnen zeggen, “De zon is altijd aanwezig onder de sterren in dit universum, 
maar ze wordt niet door iedereen tegelijkertijd in alle landen waargenomen. Sürya echter, 
kan altijd waargenomen in Zijn verblijf. Op dezelfde manier, net zoals de zon, bent U altijd 
zichtbaar in Uw woonplaats. Waarom bent U dan niet zichtbaar voor degenen die zich nu 
in Uw verblijfplaatsen zoals Mathurä en Dvärakä bevinden?” In antwoord hierop zegt 
Kåñëa, “Als de Sumeru berg zich te midden van de sterren bevindt, zal de zon erdoor worden 
afgeschermd en zal niet zichtbaar zijn. Evenzo is yogamäyä altijd aanwezig in Mijn 
woonplaatsen Mathurä, net als Mount Sumeru in het verblijf van de zon.” Kåñëa wordt 
alleen op bepaalde periodes zichtbaar. “Dat is waarom de dwazen niet in staat zijn om Mij, 
Çyämasundara, de zoon van Vasudeva, ongeboren en onveranderlijk zijnde, te begrijpen. 
Hoewel Ik een oceaan van alle voorspoedige eigenschappen ben, geven ze Mij uiteindelijk 
op, en aanbidden Mijn nirviçeña-svarüpa-brahma.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In Goloka Våndävana zijn Çré Kåñëa en Zijn lélä eeuwig geopenbaard. Via het medium 

van yogamäyä daalt Hij soms neer met Zijn eeuwige metgezellen om Zijn nitya-lélä te 
manifesteren uit mededogen voor de jéva’s van deze wereld. Degnen die zich niet bewust zijn 
van deze tattva zijn niet in staat om dit geheim te begrijpen. Zij denken dat het 
ongeopenbaarde nirviçeña-brahma de enige para-tattva is, en dat Bhagavän, wiens namen, 
gedaantes, eigenschappen en activiteiten transcendentaal zijn, Zichzelf heeft 
gemanifesteerd uit die nirviçeña-brahma. Zulke mensen zijn dwazen en worden hier 
beschreven als müòhaù omdat hun intelligentie bedekt wordt door mahä-mäyä. Het dient 



hier begrepen te worden dat Bhagavän twee soorten mäyä-çakti heeft: yoga-mäyä 
(inwendig) en mahä-mäyä (uitwendig). Yoga-mäyä is Zijn svarüpa-çakti (inwendig 
vermogen), welke deskundig is in het onmogelijke mogelijk maken, en maha-mäyä is de 
schaduw van deze yoga-mäyä. De eerste, yoga-mäyä, regelt yoga, het bepalen van de lélä van 
Bhagavän, die alwetend (sarva-jïä) en alvermogend (sarva-çaktimän) is. Yoga-mäyä doet dit 
door Hem en Zijn metgezellen in bovenzinnelijke begoocheling te plaatsen. Zij zorgt ook 
voor de yoga (verbinding) van Bhagavän en de jéva’s die sädhana-bhakti aan het beoefenen 
zijn. Dat is waarom dit vermogen yoga-mäyä wordt genoemd. Aan de andere kant betovert 
mahä-mäyä die jéva’s die tegen Bhagavän gekant zijn, en bindt ze middels de resultaten van 
hun verschillende activiteiten. Een wolk kan de zon niet bedekken; integendeel, het zijn 
slechts de ogen van de jéva’s die zich op aarde bevinden die bedekt worden. Evenzo kan 
mahä-mäyä Bhagavän niet bedekken, maar  kan slechts de kennis van de jéva’s bedekken en 
ze er zo van weerhouden om Hem te aanschouwen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggende, “Denk niet dat Ik voorheen 
ongemanifesteerd was en dat Ik nu deze prachtige sac-cid-änanda-gedaante van 
Çyämasundara heb gemanifesteerd. Mijn Çyämasundara-gedaante is eeuwig. Hoewel deze 
gedaante als de zelfstralende spirituele zon van het transcendentale rijk is, blijft ze 
verborgen voor de blik van gewone mensen omdat deze bedekt wordt door de schaduw van 
yoga-mäyä. De minder intelligenten kunnen Mijn avyaya-svarüpa (onveranderlijke aard) 
niet bevatten vanwege deze bedekking.” 

 

ÇLOKA 26 

osnkga      lerhrkfu       oRkZekukfu      pktqZuA 
Hkfo";kf.k p Hkwrkfu eka rq osn u d'puû„̂ û 

 
vedähaà samatétäni / varttamänäni cärjuna 

bhaviñyäëi ca bhütäni / mäà tu veda na kaçcana 
 

arjuna—O Arjuna; aham veda—Ik ken; samatétäni—verleden; ca—en; varttamänäni—
heden; ca—en; bhaviñyäëi—toekomst; (van) bhütäni—levende wezens; tu—maar; mäm—
Mij; veda—kent; na kaçcana—niemand. 
 

O Arjuna, Ik ken alle bewegende en niet-bewegende wezens uit verleden, heden 
en toekomst, maar niemand kent Mij. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Die mäyä die haar fundament (Mij) niet kan betoveren wordt bahiraìgä mäyä 
genoemd. Antaraìgä mäyä bedekt kennis van Mij echter niet.” Om dit uit te leggen spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka  die begint met vedaham. “Niemand kan Mij volledig kennen, noch 
in deze aardse wereld, noch persoonlijkheden zoals Mahärudra (Çiva), die alwetend zijn.” De 
mäyä welke yoga (verbinding) tussen de bhakta’s en Bhagavän maakt wordt yoga-mäyä 
genoemd. De jïäna van de meeste mensen wordt bedekt door mahä-mäyä, en de kennis van 
alwetende persoonlijkheden zoals Mahärudra blijft bedekt door yoga-mäyä, daarom is het 
niet mogelijk dat zij Me kennen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men kan deze twijfel opwerpen, “Als Bhagavän wordt bedekt door yoga-mäyä, moet Hij 

ook in illusie verkeren net zoals de jéva, en de tekortkoming van onwetendheid hebben.” In 
antwoord hierop wordt gezegd, “Mäyä staat in dienst van Mij, onderhevig zijnde aan Mijn 
kundigheid, en blijft onder Mijn controle van veraf. Deze mäyä kan er niet voor zorgen dat 
er enige transformaties in Mij plaatsvinden.” Mäyä kan de kennis van Bhagavän niet 
bedekken. Çré Bhagavän benadrukt dit opnieuw door te zeggen, “Ik weet alles uit verleden, 
heden en toekomst, maar als zelfs grote, alwetende persoonlijkheden zoals Mahärudra Mij 
niet volledig kennen, omdat hun kennis bedekt wordt door yoga-mäyä, wat dan te zeggen 
van gewone mensen?” om deze reden aanvaarden gewone mensen niet dat de mensachtige 
gedaante van Çyämasundara Kåñëa eeuwig is. Het is niet mogelijk om de tattva van Çré 
Kåñëa en Zijn lélä te kennen en realiseren zonder de genade en beschutting van yoga-mäyä, 
zelfs niet als men kennis heeft van Zijn nirviçeña-brahma, of Zijn gedeeltelijke expansie, 
Paramätmä. 

 

ÇLOKA 27 

bPNk}s"kleqRFksu     }U}eksgsu     HkkjrA 
loZHkwrkfu lEeksga lxsZ ;kfUr ijUriû„‰û 

 
icchä-dveña samutthena / dvandva-mohena bhärata 
sarva-bhütäni sammohaà / sarge yänti parantapa 

 



bhärata parantapa—O telg van Bhärata, overwinnaar van de vijand; sarge—op het moment 
van schepping; sarva-bhütäni—alle levende wezens; yänti—treden binnen; sammoham—in 
volledige illusie; dvandva-mohena—begoocheld door dualiteit; icchä-dveña-samutthena—
ontstaan uit verlangen en haat. 
 

O telg van Bhärata, O Parantapa, op het moment van de schepping treden alle 
jéva’s binnen in volkomen illusie, begoocheld door de dualiteiten van geluk en verdriet 
welke ontstaan uit verlangen en haat. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe lang zijn de jéva’s al begoocheld door Uw mäyä?” Çré Bhagavän anticipeert op deze 
vraag door deze çloka beginnend met icchä uit te spreken. “Sarga betekent schepping. Alle 
jéva’s zijn sinds de aanvang van de schepping begoocheld. Waardoor? Door verlangen en 
haat die is ontstaan uit hun vorige karma. Ze worden misleid door de dualiteiten die 
voortkomen uit het verlangen naar zingenot dat naar hun smaak is, en door aversie  tegen 
datgene wat dat niet is. Voorbeelden hiervan zijn eer en schande, kou en hitte, geluk en 
verdriet, man en vrouw. De jéva’s worden begoocheld door de benamingen, welke 
begoochelingen ontstaan uit onwetendheid zijn, zoals, ‘Ik wordt vereerd, daarom ben ik blij; 
ik wordt oneerbiedig behandeld, daarom ben ik ellendig; deze mooie dame is mijn vrouw; 
deze man is mijn echtgenoot.’ Met andere woorden, ze raken zeer gehecht aan vrouw, 
kinderen enzovoorts. Degenen met zulke diepe wereldse gehechtheid hebben het recht niet 
om aan Mijn bhakti te doen. Zoals Ik tegen Uddhava heb gezegd in Çrémad-Bhägavatam 
(11.20.8): ‘Door geluk bereikt iemand die çraddhä heeft ontwikkeld in het horen van Mijn 
kathä en noch afkeer, noch overdreven gehechtheid heeft voor zinsobjecten, perfectie in 
bhakti-yoga.’” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De jéva’s blijven verstoken van Parameçvara jïäna omdat ze misleid worden door mäyä. 

Op dat moment, verder begoocheld door de misleiding van dualiteit die ontstaat uit 
verlangen en haat, wordt hun afkeer jegens Kåñëa erger. De reden hiervoor is dat de jéva in 
haar zuivere staat de eeuwige gedaante van Bhagavän ziet met haar bovenzinnelijke 
zintuigen. De baddha-jéva in de materiΩle wereld wordt echter overmand door avidyä en 
blijft begoocheld door dualteit die ontstaat uit verlangen en haat. Op dat moment raakt hij 
verstoken van vidvat-pratéti, toegang tot transcendentie. Bhagavän wordt zichtbaar voor de 
materiΩle ogen van de jéva middels yoga (verbinding) met de cit-çakti waarmee Hij Zijn 
nitya-svarüpa manifesteert. Zelfs dan denken zulke personen dat de svarüpa van Bhagavän 



tijdelijk is. Ze hebben niet de juiste kennis om Hem waar te nemen, omdat ze door mäyä 
worden bedekt. Dit is hun grote onfortuinlijkheid. 

 

ÇLOKA 28 

;s"kka RoUrxra ikia tukuka iq.;deZ.kke~A 
rs     }U}eksgfueqqZäk     HktUrs     eka    n`<ozrk%û„Šû 

 
yeñäà tv anta-gataà päpaà / janänäà puëya-karmaëäm 
te dvandva-moha-nirmuktä / bhajante mäà dåòha-vratäù 

 
tu—maar; janänäm—die personen; punya-karmaëäm—die vrome handelingen hebben 
verricht; yeñäm—wier; päpam—zondige activiteiten; anta-gatam—tot een einde zijn 
gekomen; te—zij; (worden) nirmuktäù—verlost; dvandva-moha—van de begoocheling van 
dualiteit; (en) bhajante—aanbidden; mäm—Mij; dåòha-vrataù—met vastberaden geloftes. 
 

Echter, die vrome personen wier zondes zijn uitgeroeid raken bevrijd van de 
begoocheling van dualiteit en doen aan Mijn bhajana met stevige vastberadenheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wie heeft er dan de adhikära  om bhakti te verrichten?” in antwoord hierop spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met het woord yeñäà. “Wanneer iemands zondes bijna zijn 
vernietigd door vrome activiteiten, komt sattva-guëa in hem op en vermindert tamo-guëa 
en zijn resultaat, begoocheling. Wanneer hij omgaat met Mijn bhakta, die niet overdreven 
gehecht is aan deze wereld, neemt zijn begoocheling af en gaat hij zich uit eigen wil met 
Mijn bhajana bezighouden. Alleen degenen wier zondes volledig vernietigd zijn door de 
beoefening van toegewijde dienst zijn volledig vrij van begoocheling en verrichten Mijn 
bhajana met grote vastberadenheid.” Vrome daden alleen zijn niet de oorzaak van bhakti. 
Çré Bhagavän zegt in Çrémad-Bhägavatam (11.12.9): “Bhakti kan niet worden verkregen door 
iemand die zich inspant in yoga, säìkhya, däna, vrata, tapasyä, yajïa, vairägya en studie van 
de çästra.” Men verkrijgt geen bhakti-yoga simpelweg door zijn toevlucht te zoeken bij vrome 
activiteiten. Dit is op verschillende manieren vastgesteld. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Er zijn twee manieren waarop de baddha-jéva’s gefixeerdheid in bhajana aan Bhagavän 
kunnen bereiken. Ten eerste kan een jéva die door mäyä wordt gebonden door goed geluk 
çraddhä ontwikkelen in het horen van hari-kathä in de associatie van toegewijden, hoewel 
hij nog geen bhakti aan Kåñëa verricht. Dan, door voortdurend beschrijvingen te horen van 
Zijn naam, gedaante en eigenschappen, raakt hij verlost van zondes (anartha’s) en onthecht 
van wereldlijkheid. Hij ontwikkelt niñöhä jegens Kåñëa en treed gestaag vorderend ekäntika-
bhakti binnen. Onder de tweede categorie vallen de jéva’s die de zinsobjecten nog niet 
volledig hebben opgegeven, maar ook niet overdreven aan ze gehecht zijn. Wanneer zulke 
jéva’s door enorm geluk de associatie van een mahä-bhägavata verkrijgen, gaan ze bhajana 
verrichten, en als gevolg daarvan worden al hun zondes, hun gehechtheid aan zingenot en 
hun begoocheling verwijderd, en ontwikkelen ze ook niñöhä in bhajana. Na zulke niñöhä te 
hebben bereikt, treden ze binnen in ekäntika-bhakti. De omgang van mahä-puruña’s, hun 
genade en iemands moeite om bhajana te verrichten zijn de enige manier om bhakti te 
verkrijgen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggende, “Hoor nu van Me hoe men de 
adhikära  kan verkrijgen om Mijn nitya-svarüpa te realiseren. De asura’s die worden 
overmand door een zondige aard hebben niet zo’n toegang. Iemand die zijn zondes volledig 
heeft uitgeroeid, door vele vrome daden te verrichten en door een gereguleerd dharmika 
leven te leiden, verricht aanvankelijk niñkäma-karma-yoga, dan jïäna-yoga, en bereikt 
uiteindelijk samädhi middels dhyäna-yoga. Alleen dan is hij in staat om Mijn eeuwige, 
prachtige cit-tattva Çyämasundara gedaante te realiseren. De realisatie die krachtens vidyä 
(bovenzinnelijke kennis) komt, wordt vidvat-pratéti genoemd. Alleen degenen die met deze 
realisatie begiftigd zijn kunnen geleidelijk aan verlost raken van dvaita (dualiteit) en 
advaita (non-dualiteit), en kunnen zich met grote vastberadenheid met Mijn bhajana 
bezighouden.” 

 

ÇLOKA 29 

tjkej.keks{kk;      ekekfJR;      ;rfUr      ;sA 
rs czã rf}nq% ÏRLue/;kRea deZ pkf[kye~û„‹û 

 
jarä-maraëa-mokñäya / mäm äçritya yatanti ye 

te brahma tad viduù kåtsnam / adhyätmaà karma cäkhilam 
 



te ye—degenen die; mokñaya—naar verlossing; jarä-maraëa—van ouderdom en dood; 
yatanti—streven; (door) äçritya—beschutting te nemen; mäm—van Mij; viduù—begrijpen; 
kåtsnam akhilam—volledig; (betreffende) brahma—geest; tat—die (Allerhoogste 
Persoonlijkheid); adhyätmam—de aard van de jévätmä; ca—en; karma—het proces van 
actie en reactie. 
 

Degenen die naar bevrijding van ouderdom en dood streven door hun toevlucht te 
zoeken bij Mij, verkrijgen kennis van brahma, van de zuivere wezenlijke aard van de 
jéva, en een inzicht in het principe van karma, dat de oorzaak is van hun 
gebondenheid aan de materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zei eerder dat alle sakäma-bhakta’s, zoals de lijdenden, perfect worden 
door Zijn bhajana te verrichten. Anderen echter, die de deva’s aanbidden, zullen zichzelf 
degraderen en in de materiΩle wereld blijven. Door dit te zeggen verwijst Çré Bhagavän ook 
naar degenen die niet gekwalificeerd zijn om Zijn bhajana te verrichten. Hier, in deze çloka 
die begint met jarä, spreekt Çré Bhagavän over het vierde type sakäma-bhakta. “Die yogé’s 
die er naar streven om de cyclus van geboorte en dood te stoppen en Mij aanbidden met een 
verlangen naar mokña zullen, door de invloed van Mijn bhakti, uiteindelijk in staat zijn om 
een volledig begrip van brahma (dat wil zeggen, Mijn eeuwige, prachtige Çyämasundara 
gedaante), adhyätmä (het volledige zelf, of de jéva die een lichaam bezit en daarin bestaat als 
een genieter) en het principe van karma (dat wil zeggen, hoe de jéva’s deze materiΩle wereld 
binnengaan) te verwerven.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bhagavän heeft de eerste drie soorten sakäma-bhakta’s, zoals de lijdenden, uitgelegd. 

“Zij verrichten aanvankelijk Mijn bhajana teneinde hun verlangde doelen te bereiken. 
Nadat ze deze doelen hebben bereikt en hebben begrepen dat zulke doelen eigenlijk ellendig 
en verlagend zijn, raken ze ervan onthecht. Uiteindelijk worden ze succesvol door sädhu-
saìga te nemen en verkrijgen Mijn ekäntika-bhakti.” In de huidige çloka legt Çré Bhagavän 
het vierde type bhakta uit, namelijk de sakäma-bhakta die naar mokña verlangt. “Wanneer 
zulke sakäma-bhakta’s de associatie van Mijn çuddha-bhakta’s verkrijgen, verliezen ze hun 
verlangen om brahma-säyujya te bereiken en richten ze zich op het gezeteld raken in hun 
zuivere wezenlijke gedaante als de dienaren van Bhagavän. Deze sakäma-jïäné-bhakta’s zijn 
echte mumuksu’s, personen die mokña verlangen. Alleen zulke brahma-bhüta-jïäné bhakta’s 



(die de aard van brahma hebben bereikt) begrijpen brahma-tattva, adhyätma-tattva en 
karma-tattva volledig, en bereiken parä-bhakti.” 

 

ÇLOKA 30 

lkf/kHkwrkf/knSoa eka lkf/k;Ka p ;s fonq%A 
iz;k.kdkys·fi   p   eka   rs    fonq;qZäpsrl%û…Œû 

 
sädhibhütädhidaivaà mäà / sädhiyajïaïca ye viduù 

prayäëa-käle’pi ca mäà / te vidur yukta-cetasaù 
 

ye te—degenen die; mäm—Mij; viduù—kennen; (als) sa-adhibhüta—ten grondslag liggend 
aan de grofstoffelijke materiΩle elementen van de kosmos; adhidaivam—de oorsprong van 
de devatä’s; ca—en; sa-adhiyajïam—ten grondslag liggend aan alle offerandes; yukta-
cetasaù—met de geest gehecht aan Mij; viduù—kennen; mäm—Mij; api—zelfs; prayäëa-
käle—op het moment van de dood. 
 

Degenen die Mij kennen als de gezaghebbende godheid (besturende principe) van 
adhibhüta, adhidaiva en adhiyajïa, en wier gedachten aan Mij gehecht zijn, denken 
zelfs op het moment van de dood aan Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Door de invloed van Mijn bhakti blijft de kennis van degenen die Mij hebben 
gerealiseerd als gezaghebbende Godheid van adhibhüta, adhidaiva en adhiyajïa intact op het 
moment van de dood. In tegenstelling tot anderen wordt hun intelligentie niet be¡nvloed 
door het lichaam dat ze, in overeenstemming met de karma die ze in dit leven verricht 
hebben, in de toekomst zullen verkrijgen.” Om dit uit te leggen spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka beginnend met sädhibhüta. De woorden adhibhüta, etc., zullen in het volgende 
hoofdstuk worden uitgelegd. Alleen de bhakta’s van Bhagavän Çré Hari kunnen mäyä 
oversteken door Zijn tattva volledig te begrijpen. Zes types van zulke toegewijden zijn 
afgebeeld in dit hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-Varñini Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Zevende Hoofdstuk van 
Çrémad Bhagavad-gétä, welke plezier schenkt aan de bhakta’s 



en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Bhagavän zegt, “Degenen die, door de kracht van Mijn bhakti, Mij als het besturende 

principe van adhibhüta-tattva, adhidaiva-tattva en adhiyajïa-tattva kennen, kunnen aan Mij 
denken op het moment van de dood. Zij zijn niet bang voor de dood omdat ze Mij niet 
vergeten.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Zevende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK ACHT 

 

 

 

Täraka Brahma-Yoga 

Yoga met Parabrahma 

 

 

 

ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 
¥d rn~ czã fde/;kRea ¥d deZ iq#"kksÙkeA 

vf/kHkwra      p      ¥d      izksäef/knSoa       fdeqP;rsûƒû 

 
arjuna uväca 

kià tad brahma kim adhyätmaà / kià karma puruñottama 
adhibhütaï ca kià proktam / adhidaivaà kim ucyate 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; puruñottama—O Allerhoogste Persoon; kim—wat (is)?; tat 
brahma—datgene (wat bekend staat als) de geest; kim—wat (is)?; adhyätmam—het principe 
van de jévätmä; kim—wat (is)?; karma—het principe van actie en reactie; kim—wat 
(wordt)?; adhibhütam—de basis van de grofstoffelijke materiΩle elementen; proktam—
gezegd te zijn; ca—en; kim—wat (wordt)?; adhidaivam—het principe wat ten grondslag ligt 
aan de hemelse goden; ucyate—gezegd te zijn. 
 



Arjuna vroeg: O Puruñottama, wat is brahma (Absolute Realiteit)? Wat is 
adhyätma (het zuivere zelf)? Wat is karma (het principe van actie)? Wat is adhibhüta 
(de basis van deze materiΩle manifestatie) en wat is adhidaiva (het principe dat ten 
grondslag ligt aan de deva’s)? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de eerste twee çloka’s van dit hoofdstuk stelt Arjuna zeven vragen. Zes van die 
vragen hebben betrekking op de werkelijke betekenissen van de zes woorden die vermeld 
worden aan het einde van het laatste hoofdstuk: brahma, adhyätma, karma, adhibhuta, 
adhidaiva en adhiyajïa. De zevende vraag luidt, “Hoe kent iemand wiens zintuigen zijn 
beteugeld U op het moment van sterven?” in dit hoofdstuk legt Bhagavän Çré Kåñëa deze 
onderwerpen uitvoerig uit, en beantwoordt Hij alle vragen van Arjuna. 

 

ÇLOKA 2 

vf/k;K%  dFka  dks·=  nsgs·fLeu~  e/kqlwnuA 
iz;k.kdkys p dFka Ks;ks·fl fu;rkRefHk%û„û 

 
adhiyajïaù kathaà ko ‘tra / dehe ‘smin madhusüdana 

prayäëa-käle ca kathaà / jïeyo ‘si niyatätmabhiù 
 

kaù—wie (is)?; adhiyajïaù—de Heer van offerande; katham—hoe (bestaat Hij)?; atra—
hier; asmin—in dit; dehe—lichaam; madhusüdana—O doder van de demon Madhu; ca—en; 
katham—hoe?; asi—dient U; jïeyaù—gekend te worden; prayäëa-käle—op het moment 
van de dood; niyata-ätmabhiù—door degenen met een zelfbeheerste geest. 
 

Wie is adhiyajïa, de gezaghebbende godheid van yajïa, en hoe verblijft Hij in dit 
lichaam, O Madhusüdana? En op wat voor manier dient U gekend te worden door een 
zelfbeheerst persoon op het moment van sterven? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In dit Achtste Hoofdstuk legt Bhagavän Çré Kåñëa yoga uit, in antwoord op Pärtha’s 
vragen. Binnen dit onderwerp legt Hij ook yoga-miçrä bhakti en çuddha-bhakti uit, alsmede 
de bestemmingen van beiden. 



Bhagavän sprak aan het einde van het laatste hoofdstuk over zeven onderwerpen, 
waaronder brahma. Nu, in dit hoofdstuk, vraagt Arjuna over deze onderwerpen in de 
huidige en de vorige çloka, die begint met kià tad. Wie is adhiyajïa (de gezaghebbende deity 
van  yajïa), die in dit lichaam verblijft, en kan Hij gekend worden? 

 

ÇLOKA 3 

JhHkxokuqokp 
v{kja ijea cã LoHkkoks·/;kReeqP;rsA 

HkwrHkkoksÚodjks      folxZ%       deZlafKr%û…û 

 
çré-bhagavän uväca 

akñaraà paramaà brahma / svabhävo ‘dhyätmam ucyate 
bhüta-bhävodbhava-karo / visargaù karma-saàjïitaù 

 
çré-bhagavän uväca—de illustere, alvermogende Heer zei; akñaraà—de onvergankelijke; 
paramam—Absolute Waarheid; brahma—(is) Brahman; svabhävaù—de aard van de jéva; 
ucyate—staat bekend als; adhyätmam—adhyätma, het zelf; visargaù—de schepping; 
udbhava-karaù—welke teweegbrengt; bhäva—het verloop van het bestaan door 
opeenvolgende geboortes; bhüta—voor de levende wezens; karma-saàjïitaù—staat bekend 
als karma. 
 

Çré Bhagavän zei: De eeuwige, onvergankelijke parama-tattva is voorwaar brahma. 
De jéva in zijn zuivere staat wordt adhyätma genoemd, en het principe van yajïa in 
deze materiΩle wereld, waar de ontwikkeling van de materiΩle lichamen van de jéva’s 
en hun expansies plaatsvindt, staat bekend als karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Terwijl Hij Arjuna’s vragen beantwoordt, zegt Çré Bhagavän dat brahma datgene is wat 
onvergankelijk en eeuwig soeverein is. “O Gärgé, de geleerde brähmaëa’s noemen het 
akñara” (Båhad-äraëyaka Upaniñad 3.8.8). 

Svabhävaù: Degenen die materiΩle lichamen scheppen omdat ze hun ätmä 
vereenzelvigen met het lichaam (sva-bhävayati) worden svabhävaù genoemd, of jéva’s (in de 
geconditioneerde staat). Het woord svabhävaù betekent ook ‘jéva’s in hun wezenlijke staat’, 
en verwijst naar degenen die zichzelf in hun zuivere aard vestigen door bhakti te cultiveren, 



en svaà (Paramätmä) bereiken. Hier verwijst svabhävaù niet naar de geconditioneerde jéva, 
maar naar het zuivere wezen, de çuddha-jéva, die ook bekend staat als adhyätma. Visarga, 
oftewel de jéva’s saàsära, resulteert in bhüta-bhäva-udbhava-karaù, de grof- en fijnstoffelijke 
elementen welke menselijke en andere lichamen voortbrengen naargelang het bewustzijn 
van de jéva. Saàsära (de kringloop van het materiΩle bestaan) wordt teweeggebracht door 
de karma (actie) van de jéva. Dus duidt het woord karma hier op het materiΩle bestaan van 
de jéva. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Brahma betekent ‘datgene wat niet vergaat’. Het wordt akñara genoemd omdat het 

onfeilbaar is. Akñara-tattva is vrij van vernietiging en transformatie en wordt ook 
parabrahma genoemd. Hier dient begrepen te worden alleen saviçeña-brahma, Bhagavän Çré 
Kåñëa, de Bewuste Realiteit die alle bovenzinnelijke kenmerken bezit, parabrahma is, niet 
nirviçeña-brahma, Zijn kenmerkloze onpersoonlijke aspect. Hoewel het woord akñara naar 
alle drie de kenmerken van de Allerhoogste verwijst, namelijk brahma, Paramätmä en 
Bhagavän, duidt het hier alleen op parabrahma, Svayaà Bhagavän. Men dient zich te 
beraden op Gétä (15.16-18) voor een uitvoerig begrip van dit onderwerp. Dit wordt ook 
vastgesteld in de gebeden van Heer Brahmä (Çrémad-Bhägavatam 10.14.32): yan-mitraà 
paramänandaà / pürëaà brahma sanätanam. “Çré Kåñëa, die het volledige, eeuwige brahma 
is, en wiens gedaante is samengesteld uit opperste gelukzaligheid, is hun vriend.” Dit wordt 
ook geciteerd in Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 19.96): aham iha nandaà vande / 
yasyälinde paraà brahma. “Ik aanbid voor altijd die Nanda Mahäräja in wiens binnenhof 
parabrahma aan het spelen is als Nandanandana.” 

Adhyätma betekent svabhävaù, oftewel ‘de çuddha-jéva die zich in zijn zuivere toestand 
bevind, vrij van enig contact met inerte materie’. Svaà bhävayati betekent dat men 
vasthoudt aan de opvatting, ‘Ik ben dit grofstoffelijke lichaam,’ vanwege contact en 
vereenzelviging met het lichaam. Er is een andere betekenis van het woord svabhävaù, of 
svaà bhävayati. De jéva die Paramätmä realiseert wordt svabhävaù genoemd. Çrépad 
Baladeva Vidyäbhüñaëa vertaalt het woord svabhävaù als ‘de jévätmä’: jévätmäù sambandhé yo 
bhävo. “Bhäva, oftewel bestaan, met betrekking tot de jévätmä wordt svabhävaù genoemd.” 
Diezelfde jévätmä die beschutting heeft genomen van het lichaam beschouwt zichzelf als de 
genieter van zinsobjecten. Daarom verwijst het woord adhyätma naar de jéva. 

Visarga betekent ‘yajïa die wordt uitgevoerd door materiΩle ingrediΩnten te offeren 
voor het genot van de devatä’s’. Dit leidt tot de grof- en fijnstoffelijke elementen, die op 
hun beurt de materiΩle wereld scheppen in de vorm van de grofstoffelijke lichamen van de 
jéva’s. Dit dient begrepen te worden als visarga, het materiΩle bestaan van de jéva. 



 

ÇLOKA 4 

vf/kHkwra {kjks Hkko% iq#"k'pkkf/knSore~A 
vf/k;Kks·gesok=     nsgs      nsgHk`rka      ojû†û 

 
adhibhütaà kñaro bhävaù / puruñaç cädhidaivatam 

adhiyajïo ‘ham evätra / dehe deha-bhåtäà vara 
 

vara—O beste; deha-bhåtäm—onder de belichaamde wezens; kñaraù—de vergankelijke; 
bhävaù—aard; adhibhütam—(wordt) adhibhüta (genoemd); ca—en; purusaù—de universele 
gedaante; adhidaivatam—staat bekend als adhidaiva; eva—voorwaar; aham—Ik (ben); 
adhiyajïaù—de Heer van offerande; atra—hier; dehe—binnenin het materiΩle lichaam. 
 

O Arjuna, beste onder de belichaamde wezens, datgene wat vergankelijk is wordt 
adhibhüta genoemd, en de universele gedaante is adhidaiva, gezeteld in het lichaam als 
Antaryämé, en Ik stimuleer een persoon om handelingen zoals yajïa te verrichten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Adhibhüta verwijst naar vergankelijke voorwerpen zoals potten en stukken stof die 
bestaan door de hulp van de levende wezens te nemen. Volgens de Nirukta (Vedisch 
woordenboek) verwijst adhidaiva naar de viräö-puruña, die autoriteit heeft over de devatä’s 
zoals Sürya. “Ik stimuleer activiteiten zoals yajïa middels Mijn gedeeltelijke expansie als 
Antaryämé; vandaar dat Ik adhiyajïa ben.” Vooruitlopend op de twijfel, “Hoe bent U 
gezeteld als adhiyajïa?”, spreekt Bhagavän de woorden aham eva (alleen Ik). “Alleen Ik dien 
gekend te worden in Mijn niet-verschillende expansie van Antaryämé. In tegenstelling tot 
de jéva’s (adhyätma) is Mijn Antaryämé deel (aàça) niet verschillend van Mij. De jévätmä is 
Mijn afgescheiden deel (vibhinnäàça), en Paramätmä Antaryämé, die niet verschillend is 
van Mij, is Mijn svaàça. Als Mijn vriend ben jij deha-bhåtäà vara, de beste onder de 
belichaamde wezens.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier beantwoordt Çré Bhagavän drie van Arjuna’s vragen: 



Adhibhüta: Grofstoffelijke voorwerpen zoals potten of lappen stof, die vergankelijk zijn 
en op ieder moment veranderen, bestaan met behulp van de levende wezens, en worden 
daarom dus adhibhuta genoemd. 

Adhidaiva: Het volkomen kosmische wezen, of viräö-puruña, wordt adhidaiva genoemd 
omdat Hij heerschappij heeft over de devatä’s. 

Adhiyajïa: Het woord adhiyajïa verwijst naar de puruña die in de lichamen van de jéva’s 
zetelt als de allesdoordringende Antaryämé, die aanzet tot actie (karma) zoals yajïa, en die 
de resultaten van karma verleent. Antaryämé is svaàça-tattva, een volkomen deel van 
Bhagavän Çré Kåñëa. Er wordt gezegd in Çvetäçvatara Upaniñad (4.6): 

 
dvä suparëä sayujä sakhäyä / samänaà våkñaà pariñasvajäte 
tayor anyaù pippalaà svädv atty / anaçnann anyo ’bhicäkaçéti 

 
Kñérodakaçäyé-puruña en de jéva leven als twee vriendelijke vogels op de tak van een 
banyan boom, die wordt vergeleken met dit tijdelijke materiΩle lichaam. De jéva proeft 
de vruchten van de boom in overeenstemming met zijn karma, terwijl de andere vogel, 
Paramätmä, zich niet bezighoudt met het genieten van de vruchten, maar 
eenvoudigweg de jéva’s activiteiten gadeslaat. 

 
In Çrémad-Bhägavatam (2.2.8) zegt Çré Çukadeva Gosvämé ook: 
 

kecit sva-dehäntar-hådayävakäçe 
prädeça-mätraà puruñaà vasantam 

 
Sommige yogé’s denken aan de prädeça-mätra puruña die in de grot van hun hart zetelt. 

 
Het woord prädeça-mätra wordt door Çréla Çrédhara Svämé vertaald als de afstand van 

de duim naar het topje van de eerste vinger. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, 
“Middels Zijn acintya-çakti zetelt Hij binnenin dat gebied als een vijftienjarige kiçora.” 
Bovendien wordt er gezegd in Kaöha Upaniñad (2.1.12): anguñöha-mätraù puruño madhya 
ätmani tiñtùati. “Antaryämé puruña is zo groot als een duim en bevindt Zich in het middelste 
deel van het lichaam, het hart.” 

Al dit bewijs toont aan Antaryämé Paramätmä gevestigd is binnenin het hart van de 
gewone jéva, en een plek ter grootte van een duim inneemt. Voor Zijn speciale bhakta’s is 
Kåñëa Zelf echter gevestigd in hun harten, in Zijn kiçora gedaante als een vijftienjarige. 
Bijvoorbeeld, de Antaryämé die zetelt in het hart van Bilvamaìgala is niemand anders dan 



de transcendentale kiçora, Çré Kåñëa Zelf. Zoals hij zegt in Kåñëa-karëämåta (1): cintämaëir 
jayati somagirir gurur me / çikñä-guruç ca bhagavän çikhi-piccha-mauliù. “Alle glorie aan 
Cintämaëi, die ik als mijn guru beschouw, en die al mijn verlangens heeft vervuld. Alle 
glories aan mijn guru, Somagiri, en aan mijn çikñä-guru, Bhagavän Çré Kåñëa, die een 
pauwenveer in Zijn haar heeft en die zich in mijn hart bevindt.” 

De Antaryämé die zich in het hart van Arjuna bevindt is dezelfde kiçora, Kåñëa Zelf, die 
zich op zijn strijdwagen bevindt. 

 

ÇLOKA 5 

vUrdkys p ekeso Leju~ eqDRok dysoje~A 
;%  iz;kfr  l  en~Hkkoa  ;kfr  ukLR;=  la'k;%û‡û 

 
ante-käle ca mäm eva / smaran muktvä kalevaram 

yaù prayäti sa mad-bhävaà / yäti nästy atra saàçayaù 
 

ca—en; saù yaù—hij wie; anta-käle—op het tijdstip van de dood; kalevaram—het lichaam; 
muktvä—opgevend;  smaran—denkend aan; mäm—Mij; eva—alleen; prayäti yäti—
verwerft voorzeker; mat-bhävam—Mijn aard; asti—er bestaat; na—geen; saàçayaù—
twijfel; atra—over dit punt. 
 

Wie op het moment van sterven zijn lichaam verlaat terwijl hij alleen aan Mij 
denkt, bereikt voorzeker Mijn aard. Hier bestaat geen twijfel over. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe kan men U kennen op het moment dat men het lichaam verlaat?” In antwoord op 
Arjuna’s vraag, zegt Çré Bhagavän, “Door aan Mij te denken is men in kennis van Mij, maar 
men kan Me nooit volledig kennen op dezelfde manier dat men materiΩle voorwerpen zoals 
potten en lappen stof kennen kan.” Hoeveel soorten jïäna zijn er waarmee men aan Çré 
Bhagavän kan denken? Dit wordt uitgelegd in de volgende vier çloka’s. 

 

ÇLOKA 6 

;a ;a okfi Leju~ Hkkoa R;tR;Urs dysoje~A 
ra      resoSfr      dkSUrs;     lnk     rn~HkkoHkkfor%ûˆû 



 
yaà yaà väpi smaran bhävaà / tyajaty ante kalevaram 

taà taà evaiti kaunteya / sadä tad-bhäva-bhävitaù 
 

yam yam—om het even welke; vä api—mogelijke; bhävam—overdenking; smaran—men 
zich heugt; ante—op het laatste moment wanneer; tyajati—men opgeeft; kalevaram—het 
lichaam; kaunteya—O zoon van Kunté; eti—men bereikt;  eva—zeker; tam tam—precies 
dezelfde toestand; sadä bhävitaù—omdat hij altijd verzonken is; tad-bhäva—die 
overpeinzing. 
 

Waar men ook maar aan denkt op het moment van sterven, O Kaunteya, het staat 
vast dat hij diezelfde gesteldheid bereikt, doordat hij altijd opgaat in zulke 
overpeinzing. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Net zoals men Mij bereikt door aan Mij alleen te denken, zo ook bereikt men de 
gesteldheid die overeenkomt men datgene of wie men zich ook maar heugt.” Om dit uit te 
leggen spreekt Çré Bhagavän de woorden yaà yaà. Mensen raken verzonken in een 
bepaalde zijnstoestand vanwege herinnering en voortdurende meditatie daarop. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Door zich Çré Bhagavän te heugen op het tijdstip van de dood, bereikt men Zijn natuur. 

Evenzo bereikt men een aard in overeenstemming met de andere wezens en voorwerpen die 
men zich heugt. Bharata Mahäräja dacht aan een jong hertje op het moment van sterven en 
in zijn volgende leven kreeg hij het lichaam van een hert. Om deze reden dient men aan 
niets anders te denken dan Bhagavän op het moment van sterven. Om zo’n bewustzijn te 
verwerven, is het noodzakelijk om vanaf het prille begin van zijn leven al in deze richting te 
streven. Hoewel Bharata Mahäräja een bhakta van hoog kaliber was en zich op het niveau 
van bhäva bevond, werd hij door de wil van de Heer herboren als een hert, om een 
voorbeeld te stellen voor de mensheid. Omdat hij zich zijn vorige leven nog kon heugen, 
vermeed hij in zijn volgende en daaropvolgende levens volledig de associatie van 
materialistische personen, en bleef zich bezighouden met het cultiveren van bhakti. De 
gewone jéva’s, die gebonden worden door de resultaten van hun karma, dienen goed hun 
lering te trekken uit het voorbeeld van Bharata Mahäräja, en horen geen overtredingen te 
maken aan zijn voeten door te denken dat hij net als hun gebonden was door de resultaten 



van zijn karma. Verder laat het verhaal van Puraïjana, beschreven in het Bhägavatam, zien 
hoe hij (Puraïjana) in zijn volgende leven het lichaam van een vrouw kreeg, omdat hij aan 
een vrouw dacht op het moment van sterven. In werkelijkheid be¡nvloedt alles wat we doen 
gedurende ons leven ons bewustzijn op het moment van sterven, en nemen we 
dienovereenkomstig geboorte. Dit is waarom sädhaka’s in dít leven hari-näma en çuddha-
bhakti dienen te beoefenen, zodat ze op het moment van sterven in staat zijn om zeer 
krachtig aan Bhagavän kunnen denken, en hun pad naar eeuwige voorspoed gezegend zal 
worden. 

 

ÇLOKA 7 

rLekRlosZ"kq dkys"kq ekeuqLej ;q/; pA 
e¸;£ireukscqf¼ekZesoS";L;la'k;%         û‰û 

 
tasmät sarveñu käleñu / mäm anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano-buddhir / mäm evaiñyasy asaàçayaù 
 

tasmät—daarom; sarveñu—te allen; käleñu—tijden; anusmara—denk aan; mäm—Mij; ca—
terwijl; yudhya—vechtend; mano-buddhiù—met geest en intelligentie; mayi—aan Mij; 
arpita—geofferd; eva eñyasi—je zult zeker bereiken; mam—Mij; asaàçayaù—zonder twijfel. 
 

Daarom dien je altijd aan Mij te denken, en tegelijkertijd je voorgeschreven taak 
van vechten uit te voeren. Met je geest en intellect toegewijd aan Mij, zul je Me 
ongetwijfeld bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De geest is saìkalpätmaka, wat betekent dat ze zich kan richten op een bepaalde 
beweegreden en ook kan oscilleren. Buddhi betekent ‘intelligentie’ en vyavasäyätmikä 
betekent ‘datgene wat vastberaden is’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
“Dus handel, door voortdurend aan Mijn parabrahma-bhäva. Mijn eeuwige, prachtige 

gedaante als Kåñëa, te denken, naargelang je eigen svabhäva, je verworven natuur als 
kñatriya, en vecht. Wanneer je geest op deze manier is geconcentreerd, is je intelligentie 
vastberaden en ben je overgegeven aan Mij. Zo zul je Me zeker bereiken.” 



 

ÇLOKA 8 

vH;kl;ksx;qäsu      psrlk     ukU;xkfeukA 
ijea iq#"ka fnO;a ;kfr ikFkkZuqfpUr;u~ûŠû 

 
abhyäsa-yoga-yuktena / cetasä nänya-gäminä 

paramaà puruñaà divyaà / yäti pärthänucintayan 
 

pärtha—O zoon van Påthä; (iemand die) abhyäsa-yoga-yuktena—zich bezighoudt met yoga; 
cetasä—met de geest; na anya-gäminä—niet afwijkend; anucintayan—terwijl nadenkend 
over (Hem); yäti—men bereikt; paramam—die allerhoogste; divyaà—goddelijke; 
puruñam—persoon. 
 

O Pärtha, iemand die met onafwijkende aandacht aan voortdurende yoga 
beoefening doet, en wie ononderbroken aan parama-puruña (de Allerhoogste Persoon) 
denkt, zal Mij zeker bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op deze manier zal degene die tijdens zijn leven het denken aan Mij beoefent vanzelf 
aan Mij denken op het moment van de dood, en op deze manier zal hij Mij bereiken. Dus, 
het zich heugen van Mij alleen is de allerhoogste yoga van de geest.” Om dit uit te leggen, 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden abhyäsa-yoga. “Abhyäsa 
betekent ‘voortdurende herinnering aan Mij beoefenen’, en yoga betekent ‘de geest in zulke 
beoefening verankeren, niet hunkerend naar verschillende zinsobjecten.’ Wanneer men 
voortdurend aan Mij denkt met zulke onafwijkende aandacht, zal men in staat zijn om de 
aard van de geest te overwinnen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het is noodzakelijk om aan abhyäsa-yoga te doen teneinde ononderbroken continu¡teit 

in bhajana te verwerven (zoals de stroming van een rivier die niet gestopt kan worden). 
Door de beoefening van abhyäsa-yoga en door de geest terug te trekken van andere 
zinsobjecten zal men zal in staat zijn om de geest in te zetten in het heugen van Çré 
Bhagavän. Door voortdurend herinnering aan Çré Kåñëa te beoefenen van het begin tot het 
einde van iemands leven, zal men in staat zijn om de afgeleide geest te overwinnen, wat het 



iemand mogelijk maakt om Kåñëa te heugen op het tijdstip van de dood. Dit wordt ook 
verklaard in Çrémad-Bhägavatam (11.20.18): abhyäsenätmano yogé / dhärayed acalaà manaù. 
“Een yogé dient zijn geest onwankelbaar te maken middels beoefening.” Men kan Gétä (12.9) 
raadplegen om dit onderwerp verder te bestuderen. 

 

ÇLOKA’S 9-10 

d¥o    iqjk.keuq'kkflrkje.kksj.kh;kaleuqLejsn~    ;%A 
loZL;   /kkrkjefpUR;:iekfnR;o.k±   rel%   ijLrkr~û‹û 

 

iz;k.kdkys       eulk·pysu       HkDR;k       ;qäks      ;ksxcysu      pSoA 
HkzqokseZ/;s izk.kekos'; lE;d~ l ra ija iq#"keqiSfr fnO;e~ûƒŒû 

 
kavià puräëam anuçäsitäram 

aëor aëéyäàsam anusmared yaù 
sarvasya dhätäram acintya-rüpam 
äditya-varëaà tamasaù parastät 

prayäëa-käle manasä’calena 
bhaktyä yukto yoga-balena caiva 

bhruvor madhye präëam äveçya samyak 
sa taà paraà puruñam upaiti divyam 

 
(men) anusmaret—kan zich heugen; param divyam puruñam—die goddelijke persoon; 
puräëam—de oude; kavià—wijze; anuçäsitäram—die de bestuurder is; aëéyäàsam—
kleiner; aëoù—dan het kleinste; dhätäram—de instandhouder; sarvvasya—van iedereen; 
acintya-rüpam—wiens gedaante onvoorstelbaar is; äditya-varëam—die gekleurd is als de 
zon; (en) parastät—transcendentaal (is); tamasaù—aan de duisternis; saù yaù—hij wie; 
prayäëa-käle—op het moment van de dood; präëam—zijn levensadem; samyak—volledig; 
äveçya—vasthoudt; madhye—tussen; bhruvoù—de wenkbrauwen; yoga-balena—door de 
kracht van yoga; ca—en; eva—voorwaar; yuktaù—(zich) bezighoudt; acalena—met 
onafwijkende; manasä—geest; (en) bhaktyä—met toewijding; upaiti—bereikt; tam—Hem. 
 



Men dient te denken aan die Persoon die alwetend en eeuwig is, die de 
Allerhoogste Bestuurder is, die kleiner is dan het kleinste, die de handhaver is van 
iedereen, wiens gedaante onvoorstelbaar is, die zelfstralend is als de zon en 
transcendentaal is aan deze materiΩle natuur. Iemand die op het moment van de dood 
zijn levensadem volledig vasthoudt tussen de wenkbrauwen door de kracht van yoga, 
en zich met onafwijkende aandacht en volledige bhakti concentreert, bereikt Hem 
zeker. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is onmogelijk om de geest terug te trekken van zinsobjecten zonder yogäbhyäsa. 
Zonder voortdurende beoefening van yoga is het onmogelijk om aan Çré Bhagavän te 
denken. Bhakti welke gemengd is met enige vorm van yoga wordt yoga-miçrä bhakti 
genoemd. Çré Bhagavän legt dit uit in de volgende vier çloka’s hier beginnend met kavim. 
Kavim betekent ‘alwetend’. Åñi’s zoals Sanaka zijn sarva-jïa (alwetend), maar hun 
alwetende aard is niet onbegrensd.  Dit is waarom Çré Bhagavän het woord puräëam, zonder 
begin, bezigt. Hoewel Antaryämé alwetend en zonder begin is, geeft Hij geen instructies 
over bhakti. Vandaar dat Bhagavän anuçäsitäram zegt, wat inhoudt dat Hij genadevol 
instructies geeft over bhakti middels Zijn svarüpa-avatära’s zoals Çré Räma en Çré Kåñëa. De 
tattva van zo’n genadevolle persoonlijkheid is zeer moeilijk te begrijpen. Hij zegt dat Hij 
subtieler is dan het meest subtiele. Wil dit zeggen dat Hij atomisch is zoals de jéva? Om dit te 
verduidelijken zegt Hij: sarvasya dhätäram. “Ik ben de steun van alles, en omdat Ik 
allesdoordringend ben, ben Ik van onbegrensde grootte, daarom ben Ik acintya 
(onvoorstelbaar).” Hoewel Hij een mensachtige gedaante heeft, legt Hij Zijn manifestaties 
uit die niet verschillend zijn van Hem. Äditya-varëam betekent dat, zoals Sürya, Hij zowel 
Zichzelf als anderen verlicht. Hij bevindt zich buiten de materiΩle natuur (tamasaù) en, 
hoewel Hij de meester is van mäyä-çakti, gaat Hij mäyä te boven. Op het moment van 
sterven heugen yogé’s zich Hem met onafwijkende geest. Zij zijn gezegend met het vermogen 
van voortdurende herinnering aan Hem dat ze beoefend hebben tijdens hun levens. Hoe 
verwerft men zich deze standvastigheid van geest? Bhagavän zegt, “Hij bereikt het op kracht 
van yogäbhyäsa.” Welk type yoga? Hij antwoordt, “De yoga waarbij de levenslucht wordt 
vastgehouden tussen de wenkbrauwen (ajïä-cakra).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka werd het proces van het denken aan Çré Bhagavän op het moment 
van sterven vermeld, en nu wordt het uitgelegd in deze çloka. 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Luister alsjeblieft terwijl Ik het 
proces van meditatie op de Allerhoogste Persoon (parama puruña) uitleg. Hij is alwetend, 
zonder begin en onbegrijpelijke voor wereldse intelligentie. Hij is de kleinste, en toch is Hij 
ook de Allerhoogste Bestuurder die iedereen in stand houdt. Hij bestaat eeuwig in Zijn 
prachtige, mensachtige Çyämasundara gedaante. Zijn tattva gaat de materiΩle natuur te 
boven en, omdat Hij zelfverlichtend is als de zon, verlicht Zijn lichamelijke tint Zijn 
gedaante. Iemand die zijn lichaam verlaat nadat hij zijn geest standvastig heeft gemaakt 
middels bhakti, en die zijn levenslucht tussen de wenkbrauwen weet te houden via de kracht 
van yogäbhäsa, bereikt die Allerhoogste Persoon. Dit systeem van yoga is onderwezen om te 
garanderen dat iemands aandacht niet wordt afgeleid van de parama puruña door leed en 
pijn op het moment van sterven.” 

 

ÇLOKA 11 

;n{kja osnfonks onfUr fo'kfUr ;n~;r;ks ohrjkxk%A 
;fnPNUrks czãp;± pjfUr rÙks ina laxzgs.k izo{;sûƒƒû 

 
yad akñaraà veda-vido vadanti 
viçanti yad yatayo véta-rägäù 

yad icchanto brahmäcäryaà caranti 
tat te padaà saìgraheëa pravakñye 

 
pravakñye—Ik zal beschrijven; te—aan jou; saìgraheëa—beknopt; tat—die; padam—staat; 
yat—waar; veda-vidaù—degenen die vertrouwd zijn met de Veda’s; vadanti—over spreken; 
(als zijnde) akñaram—onvergankelijk; yat—waarin; yatayaù—asceten; véta-rägäù—die vrij 
zijn van gehechtheid; viçanti—binnentreden; (en) yat—welke; caranti—zij die beoefenen; 
brahmäcäryam—het celibaat; icchantaù—verlangen. 
 

Ik zal je nu in het kort vertellen over dat ultieme doeleinde, wat de Vedische 
paëòita’s beschrijven als akñaram (onvergankelijk). Asceten die vrij zijn van alle 
verlangens treden daar binnen, evenals degenen die het principe van het celibaat in 
acht nemen en een verlangen hebben om dat doel te bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Men kan vragen, “Kan men Hem kennen door simpelweg de levensadem op de ajna-
cakra te verankeren? Welk type yoga is dit? Wat is japa? Wat is het doel van meditatie? Wat 
is het ultieme doeleinde? Leg dit alstublieft in het kort uit.” Anticiperend op deze vragen, 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord yad en de volgende twee çloka’s. 
“Oàkära, de geluidsmanifestatie van brahma, is akñara (onvergankelijk) en is identiek aan 
brahma. De kenners van de Veda’s verklaren dit. De asceten betreden deze lettergreep oà, 
de geluidsmanifestatie van brahma, die onvergankelijke realiteit. Luister alstublieft terwijl 
Ik verklaar wat dit doel is en hoe het bereikt kan worden.” 

 

ÇLOKA’S 12-13 

loZ}kjkf.k     la;E;     euks     âfn     fu#/;     pA 
ew/U;kZ/kk;kReu%     izk.kekfLFkrks     ;ksx/kkj.kke~ûƒ„û 

 

vksfeR;sdk{kja   czã   O;kgkjUekeuqLeju~A 
;% iz;kfr R;tu~ nsga l ;kfr ijeka xfre~ûƒ…û 

 
sarva-dväräëi saàyamya / mano hådi nirudhya ca 

mürdhny ädhäyätmanaù präëam / ästhito yoga-dhäraëäm 

om ity ekäkñaraà brahma / vyäharan mäm anusmaran 
yaù prayäti tyajan dehaà / sa yäti paramäà gatim 

 
(hij) prayäti yäti—bereikt zeker; paramäm—de allerhoogste; gatim—bestemming; 
saàyamya—disciplinerend; sarva-dväräëi—alle poorten van het lichaam (zintuigen); ca—
en; manaù—de geest; nirudhya—opsluitend; hådi—binnenin het hart; präëam—de 
levensadem; ädhäya—vasthoudend; mürdhni—bij de kruin; (dit is) ästhitaù—de situatie; 
yoga-dhäraëäm—voor de trance van zelfrealisatie; ätmanaù—van de ziel; iti—aldus; 
vyäharan—uitsprekend; oà—de heilige lettergreep oà; eka-akñaram—het ene volledige, 
onvergankelijke woorddeel; (welke de geluidsgedaante is van) brahma—brahma; sa yäti—
hij wie; deham—het lichaam; tyajan—opgeeft; anusmaran mäm—herinnert zich Mij 
overeenkomstig de begeleiding van guru. 
 



De yogé bereikt de allerhoogste bestemming door alle zintuigen te beteugelen, de 
geest in het hart op te sluiten, de levensadem vast te houden tussen de wenkbrauwen, 
diep verzonken te zijn in samädhi via de beoefening van yoga, de lettergreep oà—
welke een manifestatie van brahma is—te herhalen en door zijn lichaam op te geven 
terwijl hij op Mij mediteert. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Terwijl Hij dit type yoga uitlegt, spreekt Çré Bhagavän de bovenste twee çloka’s die 
beginnen met sarva-dväräëi. “Iemand bereikt de allerhoogste bestemming van sälokya-mukti 
en komt naar Mijn planeet door al zijn zintuigen, zoals de ogen, te beteugelen van hun 
externe zinsobjecten; door de geest te beperken tot het hart; door de levensadem tussen de 
wenkbrauwen te verankeren; door yoga-dhäraëäm te verrichten, beschutting nemend van 
Mijn gedaante door op de Mij te mediteren van Mijn voeten tot de top van Mijn hoofd; 
door oàkara (oà) te reciteren, welke identiek is aan brahma; en door zijn lichaam op te 
geven terwijl hij voortdurend op de betekenis van oà, Mijzelf, mediteert.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Oà is de geluidsmanifestatie van brahma. Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam 

(2.1.17): abhyasen manasä çuddhaà / trivåd-brahmäkñaraà param. “Men dient zijn 
beoefening te verrichten door de zuivere vorm van brahma-akñara in zijn geest te herhalen, 
de geluidsmanifestatie van brahma (praëava), bestaande uit drie letters: ‘a’, ‘u’ en ‘m’. 

Çré Caitanya Mahäprabhu heeft gezegd in Çré Caitanya-caritämåta: 
 

praëava ye mahä-väkya-éçvarera-mürti 
praëava haite sarva-veda, jagate-utpatti 

Madhya-lélä 6.174 
 

En ook: 
 

praëava se mahä-väkya vedera nidäna 
éçvara-svarüpa praëava sarva-viçva-dhäma 

Ädi-lélä 7.128 
 

Praëava is de essentie van alle Veda’s en is de mahä-väkya, de grootste lettergreep 
(geluidsvibratie). Alle andere mantra’s hebben beperkingen. Praëava is identiek aan de 



çré-mürti van Jagadiça. Zowel alle Veda’s als dit universum worden voortgebracht door 
praëava. De essentie van de Veda’s is voorzeker deze mahä-väkya in de vorm van 
praëava. Het is de svarüpa van Bhagavän en de basis van het hele universum. 

 

ÇLOKA 14 

vuU;psrk% lrra ;ks eka Lejfr fuR;'k%A 
rL;kga     lqyHk%    ikFkZ    fuR;;qäL;    ;ksfxu%ûƒ†û 

 
ananya-cetäù satataà / yo mäà smarati nityaçaù 

tasyähaà sulabhaù pärtha / nitya-yuktasya yoginaù 
 

pärtha—O zoon van Påthä; tasya—voor die; nitya-yuktasya—voortdurend bezig zijnde; 
yoginaù—transcendentalist; yaù—wie; nityaçaù—regelmatig; (en) mäm—Mij; satatam—
voortdurend; smarati—heugt; ananya-cetäù—met onafgeleide geest; aham—(ben) Ik; su-
labhaù—gemakkelijk te bereiken. 
 

O Pärtha, voor iemand die voortdurend verzonken is in bhakti-yoga en continu 
aan Mij denkt met een onafgeleide geest, ben Ik gemakkelijk te bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In Gétä (7.29) werd karma-miçrä bhakti uitgelegd, en in Gétä (8.13) worden yoga-miçrä 
bhakti en pradhäné-bhuta bhakti, samen met hun dominerende factoren (karma, jïäna en 
yoga) uitgelegd. Nu, in deze çloka die begint met de woorden ananya-cetäù, geeft Çré 
Bhagavän uitleg over kevala-bhakti, welke superieur is aan alle andere soorten yoga en 
nirguëa is. “Ik ben eenvoudig te bereiken voor zo’n bhakta die continu aan Mij denkt zonder 
de zuiverheid van tijd, plaats of omstandigheid in overweging te nemen, wiens geest niet 
aangetrokken is tot het verrichten van karma, jïäna en yoga, wie de devatä’s niet aanbidt of 
tracht enig ander doel te bereiken zoals bijvoorbeeld Svarga en mukti. Die bhakta hoeft de 
ellende die men ervaart terwijl men yoga, jïäna enzovoorts beoefent niet te ondergaan. De 
woorden nitya-yuktasya verwijzen naar degene die altijd smacht naar vereniging met Mij.” 
Als men betwijfelt of Bhagavän in de toekomst ook gemakkelijk te bereiken zal zijn, 
antwoordt Hij, “Ik ben altijd gemakkelijk te bereiken voor hem.” Het woord yoginaù 
betekent ‘iemand die begiftigd is met bhakti-yoga’, dat wil zeggen, iemand die verbonden is 
tot Kåñëa in een relatie zoals däsya of sakhya. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als volgt, “Ik heb bhakti gemengd met karma 

en jïäna uitgelegd vanaf Gétä (7.16), welke ärtta (de lijdende), jijïäsu (de nieuwsgierige), 
arthärthé (degenen die naar rijkdom verlangen) en jïäné (mensen met kennis) bespreken, 
tot aan Gétä (7.29), waarin geboorte, dood en mokña worden uitgelegd. Met andere woorden, 
Ik heb je onderwezen over de aard van karma-jïäna-pradhäné-bhütä bhakti, oftewel bhakti 
welke de overhand heeft over karma en jïäna. Vanaf de çloka: kavià puräëam (Gétä 8.9), 
heb Ik yoga-miçrä bhakti, oftewel de aard van yoga-pradhäné-bhütä bhakti, uitgelegd. Enkel 
om je een voorproefje te geven heb Ik tussen deze çloka’s door wat aanwijzingen gegeven 
over kevala-bhakti. Ik ben gemakkelijk te bereiken voor zo’n bhakti-yogé die altijd met Mij 
verbonden is, die Me heugt met zijn geest weerhouden van aantrekking tot alle andere 
voorwerpen, en die exclusief toegewijd is. Met andere woorden, het is zeer moeilijk om Mij 
te bereiken door pradhäné-bhütä bhakti te verrichten. Dit dient begrepen te worden.” 

 

ÇLOKA 15 

ekeqisR;    iqutZUe    nq%[kky;e'kk'ore~A 
ukIuqofUr egkReku% lafl¥¼ ijeka xrk%ûƒ‡û 

 
mäm upetya punar janma / duùkhälayam açäçvatam 

näpnuvanti mahätmänaù / saàsiddhià paramäà gatäù 
 

mahätmänaù—de grote zielen; mäm—Mij; upetya—bereikt hebbend; na apnuvanti—nemen 
niet; punaù janma—opnieuw geboorte (in saàsära); duùkha-alayam—wat het verblijf van 
ellende is; (en) açäçvatam—vergankelijk; (is) gataù—bereikt hebbend; paramäm—de 
hoogste; saàsiddhim—perfectie. 
 

Na Mij te hebben bereikt, nemen de mahätma’s niet opnieuw geboorte in deze 
tijdelijke wereld die het verblijf van ellende is, want zij hebben de hoogste perfectie 
bereikt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat gebeurt er met degenen die U bereiken?” in antwoord spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met het woord mäm. “Zij hoeven geen nieuwe geboorte te nemen die 



tijdelijk is en vol ellende. In plaats daarvan krijgen zij een geboorte zoals die van Mij, welke 
eeuwig en vol gelukzaligheid is.” Volgens het Amara-koña woordenboek zijn de woorden 
çäsvata, dhruva, nitya, sadätana en sanätana allemaal synoniem. “Wanneer Ik Mijn zalige 
geboorte neem in het huis van Vasudeva, nemen Mijn eeuwige metgezellen (Mijn bhakta’s) 
ook geboorte. Zij nemen niet op enig ander tijdstip geboorte.” Het woord paramäm heeft 
speciaal belang. “Andere soorten bhakta’s bereiken saàsiddhi (perfectie), maar degenen die 
ananya-cetäù zijn, die hun geest enkel op Mij hebben gefixeerd, bereiken paramäm 
saàsiddhim, dat wil zeggen, zij worden metgezellen in Mijn lélä.” Vandaar dat het is 
vastgesteld dat de bhakta’s die ananya-cetäù zijn, superieur zijn aan de bhakta’s die eerder 
beschreven zijn. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Degenen die onverschillig zijn geworden voor karma, jïäna, yoga enzovoorts, en die 

geen beschutting hebben genomen van de verschillende deva’s, maar enkel Kåñëa 
aanbidden met ananya-bhakti, bereiken zeker alleen Hem. Zij hoeven geen andere, tijdelijke 
geboorte te nemen, maar raken eeuwig verzonken in Kåñëa’s dienst, bevrijd zijnde van de 
gebondenheid van geboorte en activiteiten (karma). Zoals gezegd wordt in de Padma-
Puräëa (geciteerd in Hari-bhakti-viläsa 10.113): na karma-bandhanaà janma vaiñëavänäï ca 
vidyate viñëor anucaratvaà hi mokñam ähur manéñiëaù. “Voor de Vaiñëava’s bestaat de 
gebondenheid van karma niet. Aangezien de Vaiñëava’s de metgezellen van Viñëu zijn 
geworden, worden ze mukti-bhäjana (geschikt voor mukti) genoemd door degenen die tattva 
kennen.” 

Door kevalä-, of rägänugä-bhakti te verrichten, bereiken de ananya-bhakta’s van 
Bhagavän de allerhoogste perfectie. Dat wil zeggen, door svarüpa-siddhi en vastu-siddhi te 
bereiken worden ze beschouwd als metgezellen van Çré Kåñëa in Zijn spel en vermaak en 
houden zich met Zijn dienst bezig. Wanneer de tijd is aangebroken voor Zijn verschijning, 
verschijnen zij ook, net als Hem, teneinde Zijn geopenbaarde lélä te ondersteunen en 
versterken. 

 

ÇLOKA 16 

vkczãHkqoukYyksdk%        iqujko£Rkuks·tqZuA 
ekeqisR; rq dkSUrs; iqutZUe u fo|rsûƒ̂ û 

 
ä-brahma-bhuvanäl lokaù / punar ävarttino ‘rjuna 



mäm upetya tu kaunteya / punar janma na vidyate 
 

arjuna—O Arjuna; kaunteya—zoon van Kunté; lokaù—de planeten; ä-brahma-bhuvanät—
tot en met Brahma-loka; punaù ävarttinaù—zijn oorden van herhaaldelijke geboorte en 
dood; tu—maar; mäm—Mij; upetya—bereikt hebbend; vidyate—is er; na—geen; punaù—
verdere; janma—hergeboorte. 
 

O Arjuna, alle planeten in dit universum tot en met Brahma-loka zijn oorden van 
herhaaldelijke geboorte en dood, maar iemand die Mij bereikt, O Kaunteya, neemt 
nooit meer geboorte. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“In feite nemen alle jéva’s geboorte, zelfs degenen die enorme sukåti hebben, maar Mijn 
bhakta’s doen dat niet.” Om dit uit te leggen wordt deze çloka die begint met ä-brahma 
gesproken. De jéva’s die op alle planeten leven tot en met Satya-loka, de planeet van Heer 
Brahmä, moeten opnieuw geboorte nemen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Van Brahmä-loka of Satya-loka tot 

en met de laagste planeet, allen zijn tijdelijk. De jéva’s van die planeten kunnen een andere 
geboorte nemen, maar iemand die beschutting neemt van Mij als zijnde het doel van kevala-
bhakti neemt niet opnieuw geboorte.” Er wordt niet gezegd dat er geen wedergeboorte is 
voor karma-yogé’s, añöäìga-yogé’s en degenen die beschutting nemen van pradhäné-bhütä 
bhakti. Dit wil zeggen dat kevala-bhakti de ultieme vrucht of perfectie van al deze processen 
is, en dat men verlost kan raken van de kringloop van geboorte en dood door geleidelijk aan 
dit stadium van kevala-bhakti te bereiken. 

 

ÇLOKA 17 

lgò;qxi;ZUreg;Zn~czã.kks      fonq%A 
jk¥= ;qxlgòkUrka rs·gksjk=fonks tuk%ûƒ‰û 

 
sahasra-yuga-paryantam / ahar yad brahmaëo viduù 

rätrià yuga-sahasräntäà / te ’ho-rätra-vido janäù 
 



te—de; janäù—personen; ahaù-rätra-vidaù—die zijn dag en nacht kennen; viduù—
begrijpen; (dat die periode) yat—welke; paryantam—bestaat uit; sahasra-yuga—duizend 
tijdperken (ππn tijdperk staat gelijk aan 4.320.000 jaren); ahaù—ππn dag; brähmaëah—van 
Brahma (is); rätrim—zijn nacht; yuga-sahasra-antäm—duurt (ook) duizend tijdperken. 
 

Degenen die de waarheid kennen betreffende Brahmä’s dag en nacht, begrijpen dat 
zijn dag duizend cyclussen van de vier yuga’s duurt, en dat zijn nacht ook van dezelfde 
duur is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan twijfelen over wat er is gezegd in het Tweede Hoofdstuk van Çrémad-
Bhägavatam (2.6.19), “Boven de drie planetaire stelsels (bhür, bhuvaù en svaù) bevindt zich 
Maha-loka, en boven Maha-loka bevinden zich de drie planeten, Jana, Tapa en Satya. Deze 
drie zijn onsterfelijk, bevatten alle benodigdheden voor iemands levensonderhoud, en zijn 
vrij van angst.” Sommigen zeggen dat Brahma-loka vrij is van angst, en dat zelfs sannyäsé’s 
ernaar verlangen om daar te verblijven. Betekent dit dat degenen die op die planeet wonen 
nooit zullen sterven? Anticiperend op deze vraag verklaart Çré Bhagavän, “Nee, dit is niet 
waar. Zelfs Brahmä, de meester van die planeet, sterft, om maar niet te spreken van 
anderen.” Om dit verder te verhelderen, spreekt Hij deze çloka die begint met sahasra, 
welke zegt dat degenen die bekend zijn met çästra begrijpen dat ππn dag van Brahmä 
gelijkstaat aan duizend cyclussen van de vier yuga’s (bij elkaar 4.320.000.000 jaren) en dat 
zijn nacht van dezelfde duur is. Na Brahmä’s grote levensduur van honderd jaren van deze 
dagen en nachten, twee weken en maanden, komt hij ten val en sterft hij, maar die Brahmä 
die een Vaiñëava is bereikt mukti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Volgens de berekening van menselijke wezens staat 

ππn dag van Brahma gelijk aan duizend cyclussen van vier yuga’s, en duurt zijn nacht even 
lang. Op deze manier komt Brahmä ten val of sterft hij nadat hij voor honderd van zulke 
jaren heeft geleefd. Echter, die Brahmä’s die toegewijd zijn aan Çré Bhagavän verkrijgen 
mukti. Als dit de toestand van Brahmä is, hoe kan dan de onverschrokkenheid van de 
sannyäsé ’s die zijn planeet hebben bereikt eeuwig zijn? Het kan niet zo zijn.  Zij zijn ook 
gebonden aan wedergeboorte.” 

 

ÇLOKA 18 



vO;äkn~O;ä;% lokZ% izHkoUR;gjkxesA 
jk«;kxes  izyh;Urs     r=SokO;älaKdsûƒŠû 

 
avyaktäd vyaktayaù sarväù / prabhavanty ahar-ägame 

rätry-ägame praléyante / tatraivävyakta-saàjïake 
 

sarväù—alle; vyaktayaù—de individuele belichaamde jévätmä’s; prabhavanti—worden 
geopenbaard; avyaktät—uit het ongemanifesteerde; ahaù-ägame—als de dag aanbreekt; (en) 
praléyante—zij gaan op; avyakta-saàjïake—in die (toestand) die men kent als het 
ongemanifesteerde; tatra-eva—op dat exacte moment; rätri-ägame—als de nacht valt. 
 

Alle jéva’s manifesteren zich uit de ongemanifesteerde oorzaak bij aanvang van de 
dag van Brahmä, en gaan op in diezelfde ongemanifesteerde oorzaak bij het vallen van 
zijn nacht. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De inwoners van de drie lagere planeten, bhür, bhuvaù en svaù, moeten in elke dag van 
Brahmä sterven. Om deze reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord 
avyaktäd. Çrépada Madhusüdana Sarasvaté zegt, “In de kringloop van de schepping en 
vernietiging van Brahmä’s dag, bestaat het firmament dagelijks.” Daarom verwijst het 
woord avyakta in deze çloka niet naar de pradhäna, maar naar Brahmä’s nacht. 

Uit die ongemanifesteerde oorzaak, namelijk Brahmä’s nacht, komt zijn dag, welke het 
veld voor genot manifesteert in de vorm van het lichaam, zinsobjecten enzovoorts. De hele 
wereld wordt actief zichtbaar op deze manier. Dan, bij het naderen van zijn nacht, 
verdwijnt het weer in de ongemanifesteerde oorzaak terwijl hij slaapt. 

 

ÇLOKA 19 

Hkwrxzke% l ,ok;a HkwRok HkwRok izyh;rsA 
jk«;kxes·o'k%      ikFkZ      izHkoR;gjkxesûƒ‹û 

 
bhüta-grämaù sa eväyaà / bhütvä bhütvä praléyate 
rätry-ägame ’vaçaù pärtha / prabhavaty ahar-ägame 

 



pärtha—O zoon van Påthä; saù ayam eva—precies diezelfde; bhüta-grämaù—menigte 
wezens; bhütvä bhütvä—na herhaaldelijk geboorte te hebben genomen; praléyate—wordt 
opgelost; rätri-ägame—bij het vallen van zijn nacht; (en) avaçaù—hulpeloos; prabhavati—
verschijnt plotseling; ahaù-ägame—bij het naderen van zijn dag. 
 

O Pärtha, diezelfde massa jéva’s, zowel de bewegende als de niet-bewegende, die in 
het leven worden geroepen bij het naderen van Brahmä’s dag verdwijnen weer 
hulpeloos bij het vallen van zijn nacht. Ze manifesteren zich herhaaldelijk bij het 
aanbreken van Brahmä’s dag, onder de strikte wet van karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op deze manier worden alle bewegende en niet-bewegende jéva’s in het leven geroepen 
en weer vernietigd. 

 

ÇLOKA 20 

ijLrLekÙkq Hkkoks·U;ks·O;äks·O;äkRlukru%A 
;% l loZs"kq Hkwrs"kq  u';Rlq  u fou';frû„Œû 

 
paras tasmät tu bhävo ’nyo / ’vyakto ’vyaktät sanätanaù 

yaù sa sarveñu bhüteñu / naçyatu na vinaçyati 
 

tu—maar; paraù—superieur; tasmät—aan die; avyaktät—ongemanifesteerde toestand; (is 
er) anyaù—een andere; avyakytaù—ongemanifesteerde; bhävaù—natuur; (welke) 
sanätanaù—eeuwig; (is) saù—die (natuur); yaù—welke; na vinaçyati—niet vernietigd 
wordt; sarveñu—wanneer alle; bhüteñu—levende wezens; naçyatu—worden vernietigd. 
 

Maar, superieur aan die ongemanifesteerde toestand bestaat er een andere 
ongemanifesteerde natuur, welke eeuwig en prachtig is en niet vernietigd wordt, zelfs 
niet ten tijde van de grote ontbinding, wanneer alles van deze wereld teniet wordt 
gedaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Superieur aan het ongemanifesteerde principe van de prajäpati Hiraëyagarbha Brahmä, 
bestaat er een andere ongemanifesteerde natuur, welke eeuwig en zonder begin is, en de 
oorzaak is van deze Hiraëyagarbha. 

 

ÇLOKA 21 

vO;äks·{kj bR;qäLrekgq% ijeka xfre~A 
;a izkI; u  fuoRkZUrs  r¼ke ijea eeû„ƒû 

 
avyakto ’kñara ity uktas / tam ähuù paramäà gatim 

yaà präpya na nivarttante / tad dhäma paramaà mama 
 

avyaktaù—de ongemanifesteerde (natuur); uktaù—wordt beschreven; iti—als; akñaraù—
onvergankelijk; (wijzen) ähuù—noemen; tam—dat; paramäm—de allerhoogste; gatim—
bestemming; yam—welke; präpya—bereikt hebbend; na nivarttante—zij (de jévätmä’s) niet 
terugkeren; tat—dat; (is) mama—Mijn; paramam—allerhoogste; dhäma—verblijf. 
 

Die eeuwige ongemanifesteerde natuur staat bekend als akñara en is de 
allerhoogste bestemming. Na deze dhäma te hebben bereikt, keren ze nooit meer terug 
naar deze wereld. Het is Mijn eeuwige verblijf en Mijn eeuwige natuur. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord avyakta, vermeld in de vorige çloka, wordt hier uitgelegd in deze çloka die 
begint met avyaktaù. Datgene wat onvergankelijk of onverwoestbaar is wordt akñara 
genoemd. De Näräyaëa-çruti zegt: eko näräyaëa äsén na brahmä na ca çaìkaraù. “In het 
begin was er enkel Çré Bhagavän Näräyaëa; noch Brahmä, noch Çiva bestonden.” 

“Mijn allerhoogste verblijf is eeuwig. Akñara-parama-dhäma betekent dat Mijn verblijf 
brahma is, en dat het een stralende vorm bezit.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Nadat het tijdelijke bestaan van alle bewegende en niet-bewegende wezens te hebben 

beschreven, legt Çré Bhagavän nu de eeuwigheid van parameçvara-tattva (het allerhoogste 
besturende principe) uit. In de huidige twee çloka’s verklaart Hij sanätana-puruña, die niet 
toegankelijk is voor geest en zintuigen, en die superieur is aan de ongemanifesteerde 
Hiraëyagharba. Deze ongemanifesteerde realiteit wordt ook wel akñara-brahma genoemd, 



en die realiteit alleen is de allerhoogste bestemming van de jéva’s. Bij het bereiken van die 
parama dhäma bestaat er geen mogelijkheid om ooit nog eens terug te keren. 

 

ÇLOKA 22 

iq#"k% l ij% ikFkZ Hkä;k yH;LRouU;;kA 
;L;kUr%LFkkfu   Hkwrkfu  ;su  loZfena   rre~û„„û 

 
puruñaù sa paraù pärtha / bhaktya labhyas tv ananyayä 

yasyäntaù-sthäni bhütäni / yena sarvam idaà tatam 
 

pärtha—O zoon van Påthä; (Ik ben) saù—die; paraù—allerhoogste; puruñaù—persoon; 
yasya—wiens (expansie); (zich) antaù-sthäni—in het hart bevindt; bhütäni—van alle 
levende wezens; (en) yena—van wie; idam—dit; sarvam—hele (universum); tatam—is 
doordrongen; labhyaù—wordt bereikt; tu—voorzeker; ananyayä—door zuivere; bhaktya—
toewijding. 
 

O Pärtha, Ik ben die Allerhoogste Persoon in wie alle wezens zich bevinden, en 
door wie, als Antaryämé, deze hele wereld is doordrongen. Ik wordt alleen bereikt 
door ananya-bhakti. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Die parama-puruña (Allerhoogste Persoon), die Mijn aàça (Antaryämé Paramätmä) is, 
wordt alleen verkregen door ananya-bhakti. Ananyä staat voor die bhakti waarin zich geen 
spoor van karma, jïäna, yoga, wereldse verlangens enzovoorts bevindt. Dit is de betekenis 
van Mijn eerdere verklaring in Gétä (8.14): ananya-cetäù satatam.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De puruña beschreven in de vorige çloka, die zich in het ongemanifesteerde stadium 

bevindt, is de sva-aàça (volkomen deel) van Çré Kåñëa. Alle jéva’s bevinden zich in Hem en, 
omdat Hij zich ook binnenin alle jéva’s bevindt, is Hij Antaryämé. Hij kan alleen worden 
bereikt door ananya-bhakti die verstoken is van karma, jïäna, yoga, etc. 

 

ÇLOKA 23 



;=     dkys     Rouko`fÙkeko`¥Ùk    pSo    ;ksfxu%A 
iz;krk ;kfUr ra dkya o{;kfe Hkjr"kZHkû„…û 

 
yatra käle tv anävåttim / ävåttiï caiva yoginaù 

prayätä yänti taà kälaà / vakñyämi bharatarñabha 
 

bharatarñabha—O beste uit de lijn van Bharata; vakñyämi—Ik zal beschrijven; tam—dat; 
kälam—tijdstip; yatra—waarop; käle—volgens de bevelen van de godheid van tijd; (er) 
eva—zeker; anävåttim— geen terugkeer; ca—en; ävåttim—terugkeer; (is) tu—voorwaar; 
(aldus) prayätäù—uit het lichaam te zijn getreden; yänti—bereiken; yoginaù—yogé’s (hun 
verlangde bestemming). 
 

O beste der Bharata’s, Ik zal nu de verschillende paden beschrijven die beschermd 
worden door de gezaghebbende deva’s van tijd, waardoor yogé’s die deze wereld 
verlaten ofwel weer terugkeren of niet terugkeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Voorheen zei U, ‘Na Mijn parama-dhäma te hebben bereikt, keert de jéva nooit meer 
terug.’ Door deze verklaring stelt U vast dat Uw bhakta’s, nadat ze Uw verblijf hebben 
bereikt, nooit meer terugkeren. Maar U heeft geen enkele instructie gegeven over dat 
speciale pad en hoe het te bereiken. Het pad van Arci (de deva van de zonnestralen) 
bevindt zich in sattva-guëa, maar dat speciale pad waarover U nu spreekt moet de guëa’s te 
boven gaan, aangezien Uw bhakta’s de guëa’s ook te boven gaan. Voor nu ben ik echter 
informatie aan het inwinnen over het pad dat door karmé’s, jïäné’s en yogé’s wordt gevolgd.” 

Anticiperend op Arjuna’s vraag, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met yatra. 
“Iemand komt wel of niet terug naar deze wereld afhankelijk van het pad dat wordt 
aangeduid door het exacte moment waarop hij zijn lichaam verlaat. Ik zal dat tijdstip of pad 
nu uitleggen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De ananya-bhakta’s van Bhagavän bereiken, in tegenstelling tot de karmé’s, jïäné’s en 

yogé’s, eenvoudig Zijn verblijf, en zij hoeven het ellendige pad dat zich in sattva-guëa 
bevindt niet te ondergaan. Aangezien de bhakta’s die nirguëa-bhakti volgen ook nirguëa 
zijn, zijn hun paden en het tijdstip van hun heengaan eveneens nirguëa. De bhakta’s zijn 



niet afhankelijk van tijd, in acht nemend of de zon zich al dan niet in het noordelijke 
halfrond bevindt. Het tijdstip waarop zij Çré Kåñëa’s apräkåta-lélä binnengaan is altijd 
nirguëa. 
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vfXuT;ksZfrjg% ÓkqDy% "k.eklk mÙkjk;.ke~A 
r=  iz;krk   xPNfUr   czã   czãfonks   tuk%û„†û 

 
agnir jyotir ahaù çuklaù / ñaë-mäsä uttaräyaëam 

tatra prayätä gacchanti / brahma brahma-vido janäù 
 

janäù—personen; brahma-vidaù—vertrouwd met brahma; prayätäù—die het lichaam 
verlaten; (middels het pad van de goden van) agniù—vuur; jyotiù—licht; ahaù—de dag; 
(van) çuklaù—de wassende maan van om de veertien dagen; ñaö-mäsäù—de zes maanden; 
uttaräyaëam—van de noordelijke baan van de zon; tatra—dan; gacchanti—betreden zij; 
brahma—het Absolute. 
 

Degenen die brahma kennen en deze wereld verlaten gedurende de invloed van de 
gezaghebbende deva’s van vuur, het licht, gunstige dagen, tussen het eerste en laatste 
maankwartier en de zes maanden van de noordelijke baan van de zon, bereiken 
brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier legt Çré Bhagavän uit hoe het pad te volgen vanwaar er geen terugkeer is. Er wordt 
gezegd in de Chändogya Upaniñad: te ‘rciñam abhisambhavanti. “Zij bereiken de 
gezaghebbende deva van arci (de zonnestralen).” Daarom verwijzen de woorden agniù en 
jyotiù naar de gezaghebbende deva van arci. Het woord ahaù verwijst naar de gezaghebbende 
deva van de dag, en het woord uttaräyaëam verwijst naar de gezaghebbende deva van de zes 
maanden van de noordelijke baan van de zon. De jïäné’s, of degenen die brahma-vid (die 
brahma kennen) zijn, bereiken brahma door dit pad te volgen. In dit opzicht zeggen de çruti’s 
dat ze de deva’s bereiken die over arci heersen, en daarna de deva’s van de dag, twee weken 
en maand, in die volgorde. Van de deva van de maand bereiken ze de deva van het jaar, en 
daarna Äditya, de zonnegod. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Degenen die brahma-vid zijn, die hun lichamen 

opgeven op de tijden van de gezaghebbende deva’s van vuur en licht, op een gunstige dag, 
en wanneer de zon zich in de noordelijke koers bevindt, bereiken brahma. De woorden 
agniù en jyotiù verwijzen naar de gezaghebbende deva van arci (licht), en het woord ahaù 
verwijst naar de gezaghebbende deva van de dag. Het woord çukla verwijst naar de deva die 
gezag uitoefent over de heldere veertien dagen, en uttaräyaëa verwijst naar de deva die 
gezag uitoefent over de zes maanden van de noordelijke baan van de zon. De enige weg voor 
een yogé die er naar verlangt om brahma te bereiken is om achtereenvolgens de 
gezaghebbende deva’s van arci, de dag, de heldere veertien dagen enzovoorts te doorlopen, 
op een bepaald tijdstip wanneer de geest en de zintuigen voldaan en vreugdevol zijn. Yogé’s 
die op deze tijdstippen sterven keren nooit meer terug.” 

 

ÇLOKA 25 

/kweks jkf=LrFkk Ï".k% "k.eklk nf{k.kk;ue~A 
r=     pkUæela     T;ksfr;ksZxh     izkI;      fuoRkZrsû„‡û 

 
dhümo rätris tathä kåñëaù / ñaë-mäsä dakñiëäyanam 

tatra cändramasaà jyotir / yogé präpya nivarttate 
 

yogé—de mysticus; (die vertrekt via het pad van de deva’s van) dhümaù—rook; rätriù—
nacht; tathä—en; kåñëaù—de donkere twee weken van de maan; ñaö-mäsäù—de zes 
maanden; dakñiëäyanam—van de zuidelijke baan van de zon; präpya—na te hebben bereikt; 
cändramasam—de maan; (en) jyotiù—hemels genot; tatra—daarna; nivarttate—keert hij 
terug. 
 

De karma-yogé, die vertrekt via het pad van de deva’s die de leiding hebben over 
de tijden van rook, de nacht, kåñëa-pakña (de donkere helft van de maand) en de zes 
maanden van de zuidelijke baan van de zon, bereiken Svarga. Nadat hij daar hemels 
genot heeft genoten, keert hij terug naar deze materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu legt Çré Bhagavän de terugtocht van de karmé’s uit. Net zoals voorheen, verwijzen de 
woorden ‘rook’, ‘nacht’ enzovoorts naar de gezaghebbende deva’s van die tijden. Een karma-



yogé die de paden van deze deva’s doorloopt, bereikt Svarga (de maan) en geniet daar van 
het resultaat van zijn karma. Hij keert terug naar de materiΩle wereld wanneer de resultaten 
van zijn karma zijn uitgeput. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Karmé’s die het pad van rook, de nacht, de donkere twee weken, de zesmaandelijke baan 

van de zon in het zuidelijke halfrond en het licht van de maan doorlopen, of die zich 
bezighouden met baatzuchtige activiteiten met hun zintuigen, keren terug naar deze 
materiΩle wereld nadat ze de planeten van de betreffende deva’s van deze tijden heben 
bereikt. 

 

ÇLOKA 26 

ÓkqDyÏ".ks xrh ásrs txr% Ókk'ors ersA 
,d;k    ;kR;uko`fÙkeU;;koRkZrs   iqu%û„̂ û 

 
çukla-kåñëe gaté hy ete / jagataù çäçvate mate 
ekayä yäty anävåttim / anyayävarttate punaù 

 
çäçvate—volgens de eeuwige; mate—mening (van de wijzen); (bestaan) ete—deze twee; 
gaté—paden; hi—zeker; jagataù—door de hele kosmische manifestatie; çukla—door licht; 
kåñëe—en door duisternis; ekayä—via de ene; yäti—men betreedt; anävåttim—de staat van 
geen terugkeer; anyayä—via de andere; ävarttate—men keert terug; punaù—wederom. 

 
Bij het verlaten van deze wereld, worden slechts twee paden, çukla en kåñëa, als 

eeuwig beschouwd. Als men çukla-pakña (het heldere pad) doorkruist, bereikt men 
mokña, en als men kåñëna-pakña (het duistere pad) doorkruist, keert men terug naar 
deze wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu besluit Çré Bhagavän het onderwerp van de twee bovenvermelde paden in deze çloka 
die begint met de woorden çukla-kåñëa. Çäçvat wil zeggen dat er twee eeuwige paden zijn in 
deze wereld van oorsprongloze saàsära. Het ene is çukla-pakña, waarmee men mokña 
verkrijgt, en het andere is kåñëa-pakña, waardoor men terugkeert naar de materiΩle wereld. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De bovenvermelde paden van arci, etc., ofwel deva-yäna (het reizen door de paden van 
de deva’s) zijn de verlichters van kennis, en staan goed bekend onder de naam çukla-gati 
(het heldere pad). Het pad van rook, etc., oftewel pitå-yäna (het reizen door het pad van de 
voorvaders), is vol duisternis en onwetendheid, en wordt kåñëa-gati (het donkere pad) 
genoemd. Sinds onheuglijke tijden hebben deze twee paden gefunctioneerd in deze wereld. 
De yogé’s die brahma-vid zijn nemen beschutting van het heldere pad, en nadat ze de 
planeten van arci enzovoorts hebben doorlopen op de paden van de deva’s, bereiken ze 
geleidelijk aan mokña. Aan de andere kant nemen de yogé’s die zich bezighouden met karma 
om hun eigen verlangens te vervullen beschutting van kåñëa-gati middels pitå-yäna (het pad 
van de voorvaders). Zij ervaren de hemelse genoegens van Svarga, nadat ze de paden van de 
gezaghebbende deva’s van duisternis enzovoorts hebben doorkruist, en keren uiteindelijk 
terug naar deze materiΩle saàsära. In de Chändogya Upaniñad wordt een uitgebreide 
beschrijving van deva-yäna en pitå-yäna gegeven. 
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uSrs l`rh ikFkZ tkuu~ ;ksxh eqáfr d'puA 
rLekr~    losZ"kq     dkys"kq     ;ksx;qäks     HkoktZquû„‰û 

 
naite såté pärtha jänan / yogé muhyati kaçcana 
tasmät sarveñu käleñu / yoga-yukto bhavärjuna 

 
pärtha—O zoon van Påthä; ete—deze; såti—paden; jänan—kennend; yogé—de 
transcendentalist; na kaçcana muhyati—raakt nooit verward; tasmät—daarom; arjuna—O 
Arjuna; sarveñu—te allen; käleñu—tijden; bhäva—wees; yoga-yuktaù—verbonden in yoga. 
 

O Pärtha, de bhakti-yogé’s die volmaakte kennis bezitten van deze twee paden 
worden nooit van hun stuk gebracht. O Arjuna, wees daarom altijd verankerd in yoga. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Kennis van deze twee paden leidt tot onderscheidingsvermogen; dus in deze çloka die 
begint met naite wordt zo’n jïäné verheerlijkt. Çré Bhagavän zegt tegen Arjuna, “Word een 
bhakti-yogé.” Met andere woorden, “Word iemand die kalm van geest is.” 

  



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt: “Bhakta’s raken nooit 

misleid, omdat zij verbonden blijven in bhakti-yoga met op tattva gebaseerde kennis. 
Daarom kennen zij het werkelijke onderscheid tussen deze twee paden, en nemen ze 
beschutting van het pad van bhakti, dat beide paden ontstijgt. Dat wil zeggen, ze nemen 
beschutting van ananya-bhakti-yoga, wetende dat beide paden ellendig zijn. Daarom, O 
Arjuna, zou je alleen van die yoga beschutting moeten nemen.” 

 

ÇLOKA 28 

osns"kq ;Ks"kq ri%lq pSo 

nkus"kq     ;Riq.;Qya     izfn"Ve~A 
vR;sfr rRloZfena fofnRok 

;ksxh ija LFkkueqiSfr pk|e~û„Šû 

 
vedeñu yajïeñu tapaùsu caiva 

däneñu yat puëya-phalaà pradiñöam 
atyeti tat sarvam idaà viditvä 

yogé paraà sthänam upaiti cädyam 
 

yogé—een yogé; eva atyeti—overtreft zeker; tat—dat; puëya-phalam—vrome voordeel; yat—
wat; pradiñöam—wordt toegekend; vedeñu—aan Vedische studies; yajïeñu—
offerhandelingen; tapaùsu—verstervingspraktijken; ca—en; däneñu—liefdadigheid; ca—en; 
viditvä—zich bewust wordend; sarvam—van alles; upaiti—bereikt; idam—dit; param—
allerhoogste; adyam—originele en onovertroffen; sthänam—rijk van de Heer. 
 

Een bhakti-yogé overtreft alle vrome resultaten van het bestuderen van de Veda’s 
en het verrichten van yajïa, tapasyä, däna, karma enzovoorts. Nadat hij de kennis, 
welke Ik tot je gesproken heb, heeft verworven, bereikt hij het allerhoogste, 
transcendentale verblijf. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Het voordeel dat men behaald door kennis te vergaren zoals beschreven in dit 
hoofdstuk, wordt uitgelegd in deze çloka die begint met vedeñu. Tat sarvam atyeti houdt in 
dat, door het resultaat van al deze activiteiten te overtreffen, de bhakti-yogé een superieure 
plek bereikt die eeuwig en apräkåta (transcendentaal) is. 

De superioriteit van een bhakti-yogé werd al eerder beschreven, maar wordt hier verder 
verduidelijkt. In dit hoofdstuk werd de suprematie van de ananya-bhakta’s vastgesteld. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Achtste Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Als je aan bhakti-yoga doet, wil dat niet zeggen dat de 

resultaten van enige andere handeling je niet zullen worden toegekend. Je zult welke 
resultaten er ook maar uit yajïa, tapasyä, däna, enige vorm van jïäna of uit het bestuderen 
van de Veda’s kunnen voortvloeien verwerven, en je zult Mijn allerhoogste bovenzinnelijke 
en eeuwige rijk bereiken.” In Çrémad-Bhägavatam (11.20.32-33) wordt verklaard: 

 
yat karmabhir yat tapasä / jïäna-vairägyataç ca yat 

yogena däna-dharmeëa / çreyobhir itarair api 

sarvaà mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate ’ïjasä 
svargäpavargaà mad-dhäma / kathaïcid yadi väïchati 

 
Door bhakti-yoga kan Mijn toegewijde datgene wat een sädhaka bereikt door karma, 
tapasyä, jïäna, vairägya enzovoorts te verrichten gemakkelijk verkrijgen. 

 
In de Mahäbhärata vindt men een verklaring met betrekking tot mokña: ya vai sädhana-

sampattiù puruñärtha-catuñöaye / tayä vinä tadäpnoti naro näräyaëäçrayaù. “Een bhakta die 
zijn toevlucht heeft gezocht bij Çré Bhagavän Näräyaëa, verwerft zonder enige ellende te 
ondergaan alle weelde die men uit de vier doeleinden van het menselijke leven (dharma, 
artha, käma en mokña) haalt.” 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt ook dat men alle voorspoed verkrijgt door 
aan kevala-bhakti te doen, en dat men zonder bhakti helemaal niets kan bereiken. Zo wordt 
bhakti dus op beide manieren, door de directe in indirecte verklaringen van çästra, 
vastgesteld als het allerhoogste voorspoedige proces. Dit wordt ook gezegd in Närada-



païcarätra: hari-bhakti-mahä-devyäù sarva muktyädi sidhyaù bhuktayaç cädbhutäs tasyaç 
ceöakavad anuvratäù. “Brahma-vidyä en de acht soorten perfectie, zoals aëimä, verschijnen 
in hun verpersoonlijkingen als toegewijde dienaren tot een ananya-bhakta, zelfs wanneer ze 
niet worden verlangd.” 

In zijn Vidvad-raïjana-bhäñya op Çrémad Bhagavad-gétä schrijft Çréla Bhaktivinoda 
Öhäkura, “Geloof verandert in niñöhä, of het exclusieve opgaan in Mijn dienst, wanneer de 
anartha’s van een toegewijde die alleen op Mij vertrouwt verwijderd worden door bhajana, 
in het gezelschap van Mijn toegewijden. Alle zondes worden verwijderd door bhajana in 
omgang met heiligen (sädhu-saìga), ook al heeft çraddhä zich nog niet volledig ontwikkeld, 
ontbreekt er een inzicht van tattva en leven er nog twijfels over de aanbiddenswaardige 
Godheid voort als onzuiverheden.” 

Gemoedstoestanden van toewijding die gemengd zijn jïäna (jïäna-miçrä-bhäva) en yoga 
(yoga-miçrä-bhäva), en die vervuild worden door bhukti en mukti, zijn anartha’s die iemand 
verhinderen om bhajana-tattva te begrijpen. Iemands bhajana wordt in die mate gezuiverd 
van deze anartha’s dat de neiging van iemands bhakti kevalä (geconcentreerd) wordt en hij 
beschutting neemt van viçuddha-tattva, de zuivere, Absolute Realiteit van Çré Bhagavän. Dit 
is de kern van het Achtste Hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Achtste Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
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Räja-Guhya-Yoga 

Yoga Via de 
Meest Vertrouwelijke Kennis 

 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
bna  rq  rs   xqárea  izo{;kE;ulw;osA 
Kkua foKkulfgra ;TKkRok eks{;ls·'kqHkkr~ûƒû 

 
çré-bhagavän uväca 

idaà tu te guhyatamaà / pravakñyämy anasüyave 
jïänaà vijïäna-sahitaà / yaj jïätvä mokñyase ’çubhät 

 
çré-bhagavän uväca—de Alvermogende Heer zei; pravakñyämi—Ik zal uitleggen; te—aan jou; 
anasüyave—die niet afgunstig bent; idaà—deze; guhyatamam—meest vertrouwelijke; 
jïänam vijïäna-sahitam tu—kennis gepaard met gerealiseerde kennis, i.e. welke de 
symptomen van exclusieve en zuivere toewijding heeft; yat—welke jïätvä—kennende; 
mokñyase—je verlost zult worden; açubhät—van onzaligheid, i.e. van deze ellendige 
kringloop van saàsära. 



 
Çré Bhagavän zei: O Arjuna, omdat jij niet afgunstig bent, zal Ik deze meest 

vertrouwelijke kennis aan je onthullen, welke begiftigd is met de kenmerken van 
çuddha-bhakti en welke directe realisatie van Mij verleent. Zulke kennis zal je 
verlossen van de ellende van de materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het Negende Hoofdstuk geeft kennis van Çré Bhagavän’s aiçvarya. Zulke jïäna wordt 
verlangd door Zijn bhakta’s zodat ze op gunstige wijze hun dienst kunnen verlenen aan 
Hem. Dit hoofdstuk beschrijft duidelijk de superioriteit van çuddha-bhakti. 

In vergelijking met karma, jïäna en yoga, komen we tot de conclusie dat bhakti 
superieur is. Bhakti is er in twee soorten: pradhäné-bhütä en kevalä, welke allebei zijn 
uitgelegd in het Zevende en Achtste Hoofdstuk. Van deze twee is kevala-bhakti uitermate 
krachtig en is, in tegenstelling tot jïäna, niet afhankelijk van zuiverheid van hart. Dit 
bevestigd op zichzelf al de superioriteit van bhakti. Kennis van Bhagavän’s aiçvarya is 
noodzakelijk om kevala-bhakti te verrichten. In dit Negende Hoofdstuk worden de 
bijzonderheden van aiçvarya gegeven. De middelste acht hoofdstukken (Zes tot en met 
Dertien), zijn de essentie van Bhagavad-gétä en van alle Vedische literatuur, en het 
Negende en Tiende Hoofdstuk zijn de essentie van deze middelste hoofdstukken. Çré 
Bhagavän verheerlijkt het onderwerp dat zal worden gedefinieerd in drie opeenvolgende 
çloka’s, waarvan de eerste begint met de woorden idaà tu. “Jïäna die bevorderlijk is voor 
verlossing, zoals beschreven in het Tweede en Derde Hoofdstuk, wordt guhyam, 
vertrouwelijk, genoemd. Het Zevende en Achtste Hoofdstuk verklaren kennis van 
bhagavat-tattva, welke essentieel is voor iemand die Mij wenst te bereiken. Zulke kennis van 
bhakti-tattva wordt guhyatara, vertrouwelijker, genoemd. Nu zal Ik die jïäna, samen met de 
kenmerken van çuddha-bhakti, welke guhyatama, meest vertrouwelijk, is, uitleggen in dit 
hoofdstuk.” 

Het woord jïäna dient hier enkel opgevat te worden als bhakti. Het verwijst niet naar 
de gebruikelijke jïäna die werd uiteengezet in de eerste zes hoofdstukken. In de volgende 
çloka duidt het woord jïäna alleen op bhakti aangezien het woord avyaya, eeuwig, gebruikt 
werd als een bijvoeglijk naamwoord voor jïäna. Dit komt doordat het in deze context naar 
een bovenzinnelijke aard verwijst en niet op de eerder vermelde jïäna duidt, die weliswaar 
sättvika is, maar niet nirguëa of guëätéta . 

In de çloka: açraddadhänäù puruña dharmasyäsya parantapa (Gétä 9.3), betekent het 
woord dharma alleen bhakti. Het woord anasüyave betekent hier dat deze instructie alleen 
bedoeld is voor degenen die niet afgunstig zijn. Het is niet voor anderen bedoeld. Vijïäna-



sahitaà betekent, “Ik zal deze instructie, welke naar directe realisatie van Mij leidt, aan je 
onthullen. Dit zal je verlossen van een ongunstig leven dat niet bevorderlijk is voor bhakti. 
Met deze jïäna zul je bevrijd raken van alle obstakels.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In het Zevende en Achtste Hoofdstuk heeft Çré Kåñëa pradhäné-bhütä bhakti en kevala-

bhakti uitgelegd, alsmede het verschil tussen beide. In het huidige hoofdstuk verduidelijkt 
Hij de superioriteit van kevala-bhakti. Kevala-bhakti is niet afhankelijk van zuivering van 
het hart. Bhakti Devé kan zelfs genadevol de harten binnengaan van uitermate abominabele 
personen die in de greep zijn van allerlei soorten anartha’s, en die personen in uiterst 
zuivere, verheven mahä-bhägavata’s veranderen die aanbiddenswaardig zijn voor de gehele 
wereld. Ze is op zichzelf zeer machtig. 

Spirituele jïäna, zoals verklaard in het Tweede en Derde Hoofdstuk, is nuttig om mokña 
te bereiken en het is guhya, vertrouwelijk. Bhagavat-tattva-jïäna, zoals beschreven in het 
Zevende en Achtste Hoofdstuk, zorgt ervoor dat bhakti verschijnt en is guhyatara, 
vertrouwelijker. Het huidige hoofdstuk beschrijft jïäna die gerelateerd is aan kevala-bhakti, 
zoals onderwezen door Bhagavän. Deze jïäna is guhyatama, meest vertrouwelijk. Alleen met 
behulp van deze guhyatama-jïäna kan men bevrijding van de ongunstigheid in deze wereld 
verkrijgen. “Deze guhyatama-jïäna die in verband staat met çuddha-bhakti is parama-
vijïäna-maya, dat wil zeggen, het kan directe realisatie van Mij schenken.” Vijïäna 
betekent het begrijpen van die jïäna die gerelateerd is aan Çré Bhagavän, specifiek met 
realisatie. Bhagavän zei tegen Brahmä: 

 
jïänaà parama-guhyaà me / yad vijïäna-samanvitam 

sarahasyaà tad-aìgaï ca / gåhäëa gaditaà mayä 
Çrémad-Bhägavatam 2.9.31 

 
Kennis van Mij is ππn, absoluut en hoogst vertrouwelijk. Hoewel het ππn is, heeft het 
vier afdelingen: jïäna (Mijn svarüpa), vijïäna (realisatie van Mij), rahasya (prema-
bhakti voor Mij) en tad-aìga-pradhäna (sädhana-bhakti, het middel om tot Mij te 
komen). De jéva kan dit met zijn beperkte intelligentie niet bevatten. Hij kan het alleen 
realiseren door Mijn genade. Jïäna is Mijn svarüpa en vijïäna is iemands relatie met 
Mij door bhakti. De jéva is Mijn rahasya en de pradhäna is Mijn jïäna-aìga (al wat 
toebehoort aan Mijn svarüpa). De eeuwige non-dualiteit en het eeuwige vertrouwelijke 
verschil tussen deze vier principes is vanwege Mijn acintya-çakti. 

 



Bhagavän zei ook het volgende tegen Uddhava: 
 

athaitat paramaà guhyaà / çåëvato yadu-nandana 
su-gopyam api vakñyämi / tvaà me bhåtyaù suhåt sakhä 

Çrémad-Bhägavatam 11.11.49 
 

O Yadu-nandana (Uddhava), luister alsjeblieft naar deze meest geheime kennis. 
Hoewel het uitermate vertrouwelijk is, zal Ik het tegen je vertellen omdat je Mijn 
dienaar en goedwillende vriend bent. 

 
In Çrémad-Bhägavatam (1.1.8) verzochten Çré Çaunaka en andere åñi’s Çréla Süta 

Gosvämé om zulke gerealiseerde geheime waarheden uit te leggen: 
 

vetthaà tvaà saumya tat sarvaà 
tattvatas tad-anugrahät 

brüyuù snigdhasya çiñyasya 
guravo guhyam apy uta 

 
De guru-varga legt ook deze extreme vertrouwelijke geheimen uit aan discipels die een 
toegenegen aard hebben. 

 
Hier onthult ook Çré Bhagavän deze guhyatama-jïäna aan Arjuna, omdat Hij weet dat 

hij vrij is van afgunst en haat, en een teder hart bezit. De betekenis hiervan is dat deze 
guhyatama-jïäna wordt onderwezen door een echte tattva-jïa-guru, en alleen aan het soort 
discipel zoals hierboven beschreven. 

Een soortgelijke instructie wordt gegeven in Çvetäçvatara Upaniñad (6.22-23): 
 

vedänte paramaà guhyaà puräkalpe pracoditam 
näpraçäntäya dätavyaà näputräya çiñyäya vä punaù 

yasya deve parä bhaktir yathä deve tathä gurau 
tasyaite kathitä hy arthäù prakäçante mahätmanaù 

 
Bhagavad-upäsanä-tattva, het principe van het aanbidden van Bhagavän, is de essentie 
van Vedänta en is hoogst vertrouwelijk. In vervlogen tijden verlichtte Çré Bhagavän het 
hart van Çvetäçvatara Åñi met deze tattva, uit tevredenheid over zijn aanbidding. 
Daarom, hoewel deze instructie niet is bedoeld voor iemand die geen çuddha-bhakta is, 



kan het toch worden geschonken aan een nuchtere zoon of discipel die een bhakta van 
Bhagavän is. Deze instructie dient aan niemand anders onthuld te worden, zelfs niet als 
men ontroerd is door genegenheid voor die persoon. 

 
Alle vertrouwelijke betekenissen van de çruti’s verlichten het hart van die sädhaka, die 

mahätmä die parä-bhakti voor Bhagavän heeft en dat in gelijke mate voor zijn gurudeva 
heeft, volledig. In deze context is het de moeite waard om Bhagavad-gétä (18.54-58) in 
beschouwing te nemen. 

 

ÇLOKA 2 

jktfo|k        jktxqáa        ifo=feneqÙkee~A 
izR;{kkoxea /kE;± lqlq[ka dRkZqeO;;e~û„û 

 
räja-vidyä räja-guhyaà / pavitram idam uttamam 

pratyakñävagamaà dharmyaà / su-sukhaà karttum avyayam 
 

idam—deze (kennis); (is) räja-vidyä—de koning van alle kennis; raja-guhyam—de koning 
van alle vertrouwelijke onderwerpen; uttamam pavitram—de meest zuivere kennis; (het 
wordt) pratyakña-avagamam—direct gerealiseerd; (het is) dharmyam—bevorderlijk voor 
deugdzaamheid; (het wordt) karttum su-sukham—vreugdevol beoefend (zonder moeite); 
(het is) avyayam—onvergankelijk. 
 

Deze jïäna is de koning van alle kennis en de alleenheerser van alle vertrouwelijke 
onderwerpen. Het is uitermate zuiver, en aangezien het direct de aard van het zelf 
onthult, is het de volmaaktheid van dharma. Het wordt vreugdevol beoefend en 
schenkt bovenzinnelijke en onvergankelijke resultaten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Bovendien is deze kennis de koning van alle kennis. Er zijn allerlei soorten jïäna en 
vormen van aanbidding, maar hun enige räjä (koning) is bhakti. Deze bhakti is de räjä van 
vertrouwelijk onderwerpen. Met andere woorden, bhakti zelf is zeer vertrouwelijk. Hoewel 
kennis veelsoortig is, is deze specifieke jïäna (bhakti), samen met vijïäna (realisatie van die 
kennis), de räjä van allen, aangezien deze kennis het meest vertrouwelijk is. Alle zondige 
activiteiten worden weer goedgemaakt door deze bhakti (jïäna samen met vijïäna), wat 



aangeeft dat deze bhakti zuiver is. Het is meer zuiverend dan tvaà-padärtha-jïäna, kennis 
van het zelf. Çrépada Madhusüdana Sarasvaté zegt dat deze bhakti in een enkel ogenblik 
zowel de grof- en fijnstoffelijke stadia van alle soorten zondige activiteiten die zich voor 
duizenden levens opeen hebben gestapeld, als hun oorzaak, die onwetendheid is, kan 
vernietigen. Aldus is het uiterst zuiverend. Pratyakña avagamam staat voor datgene wat 
direct waargenomen of gerealiseerd kan worden. 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) verklaart: 
 

bhaktiù pareçänubhavo viraktir 
anyatra caiña trika eka-kälaù 

prapadyamänasya yathäçnataù syus 
tuñöiù puñöiù kñud-apäyo ’nu-ghäsam 

 
Iemand die in beslag wordt genomen door eten wordt gelukkig door elke mondvol 
voedsel te proeven, wordt gevoed aangezien zijn maag wordt gevuld en raakt opgelucht 
doordat zijn honger wordt gestild. Deze drie resultaten vallen hem gelijktijdig ten deel. 
Op dezelfde manier verkrijgt iemand zich bezighoudt met bhajana van Çré Hari 
tegelijkertijd prema, realisatie van Parameçvara en onthechting van zinsobjecten. 
 

Volgens deze verklaring uit het Elfde Canto van Çrémad-Bhägavatam, verkrijgt iemand 
realisatie van Bhagavän naar gelang de intensiteit van zijn bhajana. Deze jïäna (bhakti) is 
dharmyam, wat inhoudt dat het de grenzen van dharmika wetten niet te boven gaat (i.e. niet 
adharmika). Iemand kan de vervolmaking van alle beroepsplichten verkrijgen door 
eenvoudigweg bhakti te beoefenen, zelfs als hij geen andere dharmika plichten vervult. In 
Çrémad-Bhägavatam (4.31.14) zegt Devaåñi Närada ook, “Net zoals door water te geven aan 
de wortel van een boom, diens stam, takken en bladeren gevoed worden, zo ook worden, 
door alleen Bhagavän Acyuta te aanbidden, alle anderen automatisch aanbeden.” 

Karttuà su-sukham betekent dat men niet teveel fysieke, mentale of verbale ellende 
hoeft te ondergaan op het pad van bhakti, in tegenstelling tot de processen van karma, 
jïäna, etc. Bij de beoefening van bhakti die gekarakteriseerd wordt door çravaëam, kértanam 
enzovoorts, worden alleen de zintuigen, zoals de oren en de tong, ingezet. Aangezien bhakti 
de geaardheden te boven gaat (nirguëa), is het niet vergankelijk zoals karma, jïäna 
enzovoorts. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Dit Negende Hoofdstuk beschrijft kevala-bhakti, welke nirguëa is. Deze jïäna in de 
vorm van kevala-bhakti is het kroonjuweel van alle vidyä. Het is het meest vertrouwelijk, 
meest zuiverend en wordt ervaren door directe waarneming. Het verleent de vruchten van 
alle andere dharmika processen, wordt vreugdevol verricht en schenkt onvergankelijke 
resultaten. 

Het woord vidyä betekent hier aanbidding (upäsanä), daarom is kevala-bhakti de beste 
van alle vidyä’s. Om deze reden wordt het räja-vidyä genoemd, en omdat deze vidyä het 
meest vertrouwelijk is van alle vertrouwelijke onderwerpen, wordt het räja-guhya genoemd. 

Pavitram idam uttamam: Zondes worden niet volledig vernietigd door aan boetedoening 
zoals däna (liefdadigheid), yajïa (het brengen van offerandes) en tapas (cändräyaëa-vrata 
etc.) te doen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid dat, zelfs nadat men eenmaal de 
resultaten van zondes heeft verwijderd door processen zoals tapasyä en brahmäcärya, de 
neiging om te zondigen zich weer opnieuw aandient. Echter, volgens çästra’s zoals het 
Çrémad-Bhägavatam worden zondes volledig vernietigd door het verrichten van kevala-
bhakti. Dit is in zoverre waar dat alle zondes simpelweg door de bijkomende resultaten van 
kevala-bhakti worden uitgeroeid. Dit is niet mogelijk door andere processen dan bhakti, zoals 
präyaçcitta (boetedoening), brahmäcärya en tapasyä. Dit wordt bevestigd in Çrémad-
Bhägavatam (6.1.15): kecit kevalayä bhaktya / väsudeva-paräyaëäù. “Alleen door kevala-bhakti 
kunnen alle zondes volledig worden uitgeroeid.” En ook in de daaropvolgende çloka (6.1.16): 
na tathä hy aghavän räjan / püyeta tapa-ädibhiù. “Al iemands zondes kunnen alleen worden 
verwijderd door dienst aan Çré Kåñëa’s zuivere vertegenwoordiger en niet door enig ander 
proces.” 

In Çré Bhakti-rasämåta-sindhu wordt het eerste kenmerk van kevala-bhakti beschreven 
als kleça-ghni. Kleça-ghni houdt in dat deze bhakti alle zonde (päpa), het zaad van zonde 
(päpa-béja), onwetendheid (avidyä), tot bloei gekomen reacties (prärabdha-karma) en de in 
knop zijnde reacties (aprärabdha-karma) volledig vernietigd. 

 
aprärabdhaà-phalaà päpaà / küöaà béjaà phalonmukham 

kramenaiva praléyate / viñëu-bhakti-ratätmanäm 
Padma Puräëa 

 
Kevala-bhakti zuivert niet alleen de grof- en fijnstoffelijke benoemingen van de jéva, 

maar het zuivert ook de ätmä en stelt haar tevreden: yayätmä suprasédati (Çrémad-
Bhägavatam 1.2.6). Volgens de çloka: ätmärämäç ca munayo (Çrémad-Bhägavatam 1.7.10), is 
de aantrekkingskracht van bhakti de gelukzaligheid die men put uit het dienen van Kåñëa, 
waardoor zelfs degenen die ätmäräma (voldaan in het zelf) en äptakäma (die geen te 



vervullen verlangens meer over hebben) zijn zich aangetrokken voelen en zulke aard 
opgeven. 

Pratyakña anubhava-svarüpa: net zoals iemand gelijktijdig voldoening, voeding en de 
verwijdering van honger voelt met elke mondvol eten die hij tot zich neemt, zo ook 
verschijnen prema, directe ervaring van Bhagavän, en een afkeer tegen zingenot 
tegelijkertijd in een sädhaka-bhakta, zelfs tijdens sädhana-daçä (het oefenstadium). 

 
bhaktiù pareçänubhavo viraktir 
anayatra caiña trika eka-kälaù 

prapadyamänasya yathäçnataù syus 
tuñöiù puñöiù kñud-apayo ’nu-ghäsam 

Çrémad-Bhägavatam 11.2.42 
 

De processen van karma, yoga, jïäna, etc., kunnen de sädhaka geen directe realisatie 
schenken op de manier zoals dat bhakti dat kan. De Brahma-sütra verklaart: prakäçaç ca 
karmaëy abhyäsät. “Bhakti is zo krachtig dat ze zelfs in de beginstadia een ervaring van 
haarzelf verleent.” 

Sarva-dharma-phala-prada: door aan bhakti te doen ontvangt men het volledige resultaat 
van alle soorten dharma en bereikt men ook bhagavat-prema, wat het doeleinde is dat 
beschreven wordt in de Veda’s, Upaniñads en andere çruti’s. Volgens de çloka: sarva-
dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà vraja (Gétä 18.66), kan men, nadat men alle soorten 
dharma, zoals varëäçrama -dharma, karma, jïäna, yoga en alle andere paden die worden 
gevolgd met het doel om lichaam en geest tevreden te stellen heeft opgegeven, en exclusieve 
beschutting heeft genomen van kevala-bhakti door bhajana aan Çré Kåñëa te verrichten, 
gemakkelijk en op natuurlijke wijze het resultaat van alle voorheen vermelde processen 
verwerven. Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (1.2.13): saàsiddhir hari-toñaëam, 
“Het tevredenstellen van Çré Hari is de hoogste perfectie van het leven.” En (11.20.33): 
sarvaà mad-bhakti-yogena / mad-bhakto labhate ’ïjasä, “Door zuivere toegewijde dienst kan 
Mijn bhakta gemakkelijk zegeningen zoals Svarga, verlossing of Mijn opperste verblijf 
verkrijgen.” 

Hoewel het verrichten van verschillende dharmika processen niet bestaat binnen de 
beoefening van kevala-bhakti, blijft de ware dharma van de jéva, welke bestaat uit het dienen 
van çré guru enzovoorts, aanwezig in hem. De çruti bevestigt deze mening ook in mantra’s 
zoals: äcäryavän puruño veda, “degene die beschutting neemt van een bonafide geestelijk 
leraar zal die Allerhoogste Persoon die beschreven staat in de Veda’s leren kennen.” Devarñi 
Närada stelt dit ook vast in Çrémad-Bhägavatam (4.31.14): 



 
yathä taror müla-niñecanena 

tåpyanti tat-skhanda-bhujopaçäkhäù 
präëopahäräc ca yathendriyäëäà 
tathaiva sarvärhaëam acyutejyä 

 
Net zoals door op de juiste wijze de wortel van een boom water te geven, diens stam, 
takken, twijgjes, bladeren en bloemen worden  gevoed, en net zoals door voedsel te 
nuttigen de präëa (levenslucht) en alle zintuigen gevoed worden, zo ook wordt door 
alleen Çré Bhagavän te aanbidden iedereen aanbeden. 

 
Sukha-sädhya (su-sakham): de sädhana van kevala-bhakti kent geen moeilijkheden zoals 

die op de paden van jïäna, yoga enzovoorts wel worden ondervonden; in plaats daarvan 
ervaart men geluk. Daarom wordt het sukha-sädhya genoemd, wat inhoudt dat het 
uiteindelijke resultaat, sädhya, vreugdevol wordt uitgevoerd. De sädhana van bhakti kan 
worden verricht door eenvoudigweg de zintuigen zoals de tong en de oren te gebruiken om 
de zoete heilige namen van Kåñëa te reciteren en door over Zijn lélä te horen, of door 
slechts tulasé blaadjes en een beetje water te gebruiken. Prahläda Mahäräja gaf deze 
instructie ook aan de zonen van de asura’s: na hy acyutaà préëayato bahv-äyäsaù. “Om 
Bhagavän Çré Kåñëa, die Acyuta is, tevreden te stellen, hoeft men niet hard te werken,” 
(Çrémad-Bhägavatam, 7.6.19). 

In zijn commentaar op deze çloka, zegt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, “Hoewel 
men grote beproevingen moet doorstaan om de familie te onderhouden en ze gelukkig te 
maken, hoeft men niet zulke problemen te ondergaan om Çré Hari te plezieren. Omdat Hij 
zich als Antaryämé altijd in het hart van iedereen bevindt, hoeft men geen moeite te doen 
om naar Hem te zoeken. Men kan Hem te allen tijde plezieren, onder alle omstandigheden 
en in alle opzichten, zelfs door mänasa sevä te verrichten of door een van de processen van 
te bhakti te volgen, zoals çravaëam of kértanam, of gewoon door te verlangen om dienst te 
verrichten. Zo brengt het beoefenen van bhakti geen pijn met zich mee.” Zelfs wanneer men 
bhakti beoefent in het stadium van sädhana ervaart men vreugde. 

 
taà sukhärädhyam åjubhir / ananya-çaraëair nåbhiù 

Çrémad-Bhägavatam 3.19.36 
 

Çré Kåñëa is gemakkelijk geplezierd door iemand die zich volledig heeft overgegeven en 
eenvoudig van hart is. 



 
In de Gautaméya-Tantra staat ook: 
 

tulasé-dala-mätreëa / jalasya culukena vä 
vikåéëéte svam ätmänaà / bhaktebhyo bhakta-vatsalaù 

 
Bhagavän, die bhakta-vatsala is, verkoopt Zichzelf volledig aan die bhakta’s die Hem 
met liefde en toewijding  een tulasé-blaadje en een handvol water aanbieden. 

 
Akñaya-phala-prada (avyayam): de processen van karma, jïäna en yoga zijn tijdelijk. Na 

perfectie te hebben opgeleverd (het doel), worden zulke processen nutteloos en worden 
daarna opgegeven. Bhakti bestaat echter in de stadia van zowel sädhana als siddha, omdat 
bhakti zelf niet alleen de sädhana is, maar ook de sädhya (het te bereiken doel). Zelfs in het 
verloste stadium gaat bhakti niet verloren, integendeel, het wordt dan zuiver en perfect 
uitgevoerd. Daarom is het blijvend en onveranderlijk. 

 

ÇLOKA 3 

vJí/kkuk%     iq#"kk    /keZL;kL;    ijUriA 
vizkI; eka fuoRkZUrs e`R;qlalkjoReZfuû…û 

 
açraddadhänäù puruñä / dharmasyäsya parantapa 

apräpya mäà nivarttante / måtyu-saàsära-vartmani 
 

parantapa—O overwinnaar van de vijand; puruñäù—personen; açraddadhänäù—die geen 
geloof hebben; asya—in deze; dharmasya—beoefening van toegewijde dienst; apräpya—
zonder te bereiken; mäm—Mij; nivarttante—zij keren terug; vartmani—op het pad; 
saàsära—van het materiΩle bestaan; måtyu—en de dood. 
 

O Parantapa, degenen die niet geloven in deze dharma in de vorm van bhakti 
bereiken Mij niet. Zij dolen rond op het pad van het materiΩle bestaan, dat vervuld is 
van de dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Arjuna zou de volgende twijfel op kunnen werpen: “Als deze dharma zo gemakkelijk 
geperfectioneerd kan worden, waarom blijven er dan zoveel mensen in het materiΩle 
bestaan?” In antwoord op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met 
açraddadhänäù. Het woord asya betekent ‘dharma in de vorm van bhakti’. Açraddadhänäù 
puruñäù duidt op mensen die het geloof hierin ontberen. 

“De superioriteit van bhakti wordt vastgesteld door de verklaringen van çästra, maar de 
ongelovigen denken dat zulke verheerlijking overdreven is. Ze wijzen deze dharma af 
vanwege athe¡stische intelligentie. Zelfs als iemand het pad van bhakti opgeeft en zware 
alternatieve maatregelen onderneemt om Mij te bereiken, zal hij nog steeds niet succesvol 
zijn. In plaats daarvan zal hij voortdurend ronddolen op dit pad van het materiΩle bestaan 
wat doordrongen is van de dood.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Zelfs nadat ze kennis hebben gemaakt met de glories van bhakti en er over gehoord 

hebben, denken sommigen dat deze glories overdrijven zijn en zij ontwikkelen geen geloof 
in bhakti. Zulke ongelovige personen die geen bhagavad-bhakti aannemen worden 
gedwongen om herhaaldelijke geboortes te nemen in deze materiΩle wereld. Çraddhä 
(geloof) is de grondoorzaak van bhakti. Men kan Bhagavän, die bhakta-vatsala is, alleen door 
bhakti bereiken. Dit wordt ook bevestigd in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.64): 
çraddhävän jana haya bhakti-adhikäré. “Degenen die gelovig zijn komen in aanmerking voor 
bhakti.” Verder wordt er in Çré Caitanya-caritämåta gezegd: 

 
brahmäëda brahmite kona bhägyavän jéva 
guru-kåñëa-prasäde päya bhakti-latä-béja 

Madhya-lélä 19.151 
 

Gedurende het ronddolen door heel dit universum, verkrijgt een zeldzame jéva die 
buitengewoon fortuinlijk is, het zaadje van de klimplant van bhakti door de genade van 
Çré Gurudeva. 

 
Çré Gurudeva bezielt het verlangen om Çré Kåñëa te dienen in het hart van de jéva’s. Dit 

verlangen staat bekend als kåñëa-sevä-väsanä, en door dit bereikt men päramärthika-
çraddhä, bovenzinnelijk geloof, dat de grondoorzaak is van bhakti. De ongelovigen en 
onfortuinlijke personen nemen geen beschutting van dit pad van bhakti wat is vastgesteld 
in alle çästra. Zij proberen Çré Bhagavän te bereiken door andere processen te hanteren, 



zoals het verrichten van vrome activiteiten, jïäna, yoga en tapasyä, maar hun willekeurige 
pogingen zijn tevergeefs. Çrémad-Bhägavatam (11.12.9) verklaart: 

 
yaà na yogena säìkhyena / däna-vrata-tapo-’dvaraiù 

vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù / präpnuyäd yatnavän api 
 

Ook al houdt men zich met grote moeite bezig met mystieke yoga, filosofische 
speculatie, liefdadigheid, geloftes, boetedoeningen, ritualistische offerandes, het 
onderwijzen van Vedische mantra’s aan anderen, het persoonlijk bestuderen van de 
Veda’s, of de verzaakte levensorde, kan men Mij nog steeds niet bereiken. 

 
Bovendien luidt de kern van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s commentaar op 

Çrémad-Bhägavatam (10.87.33) als volgt: “Degenen die dienst aan de lotusvoeten van Çré 
Gurudeva, welke hun voornaamste steun is op het pad van bhakti, opgeven, en ernaar 
verlangen om hun geest onder het juk te brengen door yoga of andere methodes, streven 
vruchteloze hoop na. Zij vallen in de oceaan van het materiΩle bestaan, die vol obstakels en 
verschillende soorten onheil zit.” Çré Bhagavän heeft dit onderwerp ook zeer uitvoerig 
uitgelegd in Bhagavad-gétä (3.31 en 12.20). 

 

ÇLOKA 4 

e;k     rrfena     lo±    txnO;äew£RkukA 
eRLFkkfu loZHkwrkfu u pkga rs"oofLFkr%û†û 

 
mayä tatam idaà sarvaà / jagad avyakta-mürttinä 

mat-sthäni sarva-bhütäni / na cähaà teñv avasthitaù 
 

idam—deze; sarvam—hele; jagat—kosmische manifestatie; tatam—is doordrongen; mayä—
van Mij; avyakta-mürttinä—door Mijn gedaante die ongeopenbaard is (aan de zintuigen); 
sarva-bhütäni—alle levende wezens; mat-sthäni—bevinden zich in Mij; ca—toch; aham—
Ik; na avasthitaù—bevind ik Me niet; teñu—in hen. 
 

Dit hele universum is doordrongen van Mij in Mijn svarüpa die niet zichtbaar is 
voor de materiΩle zintuigen. Alle levende wezens en elementen bevinden zich in Mij, 
maar Ik bevind Me niet in hen. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Alleen wanneer bhakti in de gemoedsgesteldheid van dasya 
(dienaarschap) is verlangen Mijn bhakta’s naar kennis van Mijn aiçvarya.” Om deze kennis 
uit te leggen spreekt Bhagavän vanaf hier zeven çloka’s die beginnen met het woord mayä. 
“Ik ben de oorzaak van deze wereld, en Ik doordring haar middels Mijn svarüpa die avyakta, 
onzichtbaar en boven de zintuigen, is. Zo bevinden alle bewegende en niet-bewegende 
wezen zich in Mij, wie de oorzaak van alles en de volledig bewuste entiteit ben. Maar toch, 
omdat Ik asaìga, afstandelijk en niet gehecht, ben, bevind Ik Me niet in de geschapen 
wezens, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aarde, wat aanwezig is in haar uitwerkingen (i.e. 
aarden voorwerpen zoals potten).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Pariëäma: Melk is een zuivere substantie. Wanneer het in aanraking komt met zuur, 

verandert het in stremsel. Dit wordt een transformatie genoemd. Dus, stremsel is een 
pariëäma (effect of product) van melk wanneer melk wordt getransformeerd. 

Vivartta: als men het ene voorwerp voor het andere aanziet noemt men dat vivartta. 
Voorbeelden van vivartta zijn een touw voor een slang aanzien en denken dat er zilver in 
een oester zit. 

Hierin ligt de kern van Çré Kåñëa’s instructie. “Dit universum is geen pariëäma 
(transformatie) van Mij, noch is het een vivartta (illusie). Ik ben de Absolute Zelfstralende 
Realiteit. De jéva’s en het universum zijn ook echt; beide zijn de pariëäma van Mijn çakti. 
De jéva’s zijn eeuwig en komen uit de taöastha-çakti, maar de materiΩle wereld, die is 
ontstaan uit Mijn bahiraìga-çakti, is tijdelijk en onderhevig aan vernietiging, ook al bestaat 
het echt. De jéva’s en het universum zijn transformaties van Mijn çakti, welke niet 
verschillend is van Mij; derhalve zijn ze tegelijkertijd ππn en verschillend van Mij. Deze 
opvatting is acintya (onvoorstelbaar), omdat het alleen door çästra kan worden begrepen; 
het kan niet worden ondervonden door gewone intelligentie. Waar men ook maar op 
hetzelfde moment eenheid en verschil ervaart, is de gewaarwording van verschil zeker 
sterker dan de gewaarwording van eenheid. Daarom ben Ik de Absolute Bewuste Entiteit, 
verschillend van zowel de jéva als het universum.” 

 

ÇLOKA 5 

u p eRLFkkfu Hkwrkfu i'; es ;ksxeS'oje~A 
HkwrHk`ék     p     HkwrLFkks     eekRek     HkwrHkkou%û‡û 



 
na ca mat-sthäni bhütäni / paçya me yogam aiçvaram 

bhüta-bhån na ca bhüta-stho / mamätmä bhüta-bhävanaù 
 

ca—en; bhütäni—de levende wezens en de elementen; (zijn) na—niet; mat-sthäni—
gesitueerd in Mij; paçya—aanschouw; me—Mijn; yogam—mystieke; aiçvaram—volheid; 
mama—Mijn; ätmä—Zelf; bhüta-bhåt—is de ondersteuning; bhüta-bhävanaù—en de 
handhaver van alle wezens en elementen; ca—toch; na bhüta-sthaù—bevind Ik Me niet in 
die wezens en elementen. 
 

Al wat geschapen is bestaat niet werkelijk in Mijn svarüpa. Aanschouw Mijn 
mystieke volheid! Als Paramätmä ondersteun en onderhoud Ik alle levende wezens en 
elementen, maar toch bevind Ik Me niet in hen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Daarom, hoewel alle levende wezens en elementen zich in Mij bevinden, bevinden zij 
zich niet in Mijn svarüpa omdat ik asaìga, oftewel afzijdig van hen ben. Indien je de twijfel 
opwerpt, ‘Dit is in tegenstrijd met Uw vorige verklaring (Gétä 9.4) dat U allesdoordringend 
bent en de ondersteuning van het hele universum’, dan zeg Ik in antwoord daarop, 
“Aanschouw Mijn buitengewone yoga-aiçvarya (volheid) die het onmogelijke mogelijk kan 
maken. Dit is simpelweg het gevolg van Mijn aiçvarya alleen. Aanschouw een andere 
wonderbaarlijke eigenschap van Mij! Iemand die de levende wezens en de elementen 
ondersteunt is bhüta-bhåt, en iemand die de levende wezens en de elementen handhaaft is 
bhüta-bhävana. Hoewel ik deze eigenschappen bezit, ben ik niet bhüta-stha, gezeteld in de 
geschapen wezens en elementen. Er is geen verschil tussen Mijn lichaam en Mijzelf. De jéva 
blijft in zijn lichaam omdat hij er gehecht aan raakt gedurende het ondersteunen en 
handhaven ervan. Evenzo, hoewel Ik de materiΩle manifestatie ondersteun en handhaaf, en 
hoewel Ik Me in de illusoire kosmische gedaante bevind, zit Ik er niet in omdat Ik er niet 
gehecht aan ben; integendeel, Ik ben er onthecht van.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
“Ik doordring het hele materiΩle universum. Alle wezens en elementen bevinden zich in 

Mij, maar toch bestaan ze niet in Mijn svarüpa.” Om dit onderwerp verder te verhelderen, 
vertelt Çré Bhagavän aan Arjuna, “Hoewel Ik de steun en handhaver van alle wezens en 



elementen ben, bevind Ik me niet in hen.” Dit principe wordt ook bevestigd Çrémad-
Bhägavatam (1.11.38): 

 
etad éçanam éçaya / prakåti-stho ’pi tad-guëaiù 

na yujyate sadätma-sthair / yathä buddhis tad-äçrayä 
 

Hoewel Hij over de materiΩle natuur heerst, wordt Éçvara, Çré Kåñëa, niet be¡nvloed 
door de geaardheden der natuur. Dit is een zeer wonderbaarlijke eigenschap van Hem. 

 
Deze handeling van het onmogelijke mogelijk maken wordt bereikt door Mijn yoga-

aiçvarya. 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Alle wezens en elementen bestaan 

in Mij alleen. Trek hieruit echter niet de conclusie dat alle wezens in Mijn çuddha-svarüpa 
(eigenlijke zelf) leven. Integendeel, ze leven onder invloed van Mijn mäyä-çakti. Jij, de jéva, 
zal niet in staan zijn dit feit te bevatten met je eigen beperkte intelligentie. Neem daarom 
aan dat het Mijn yoga-aiçvarya is, en ken Me als bhüta-bhåt (de steun), bhüta-stha 
(allesdoordringend) en bhüta-bhävana (de handhaver van alle manifestaties). Beschouw 
Mijn activiteiten als de functies van Mijn energie. Veranker jezelf in de opvatting dat er 
geen verschil is tussen Mijzelf en Mijn lichaam, aangezien Ik volkomen spiritueel ben. Om 
die reden ben Ik eigenlijk volledig afzijdig, ondanks het feit dat Ik de oorzaak en basis ben 
van de materiΩle manifestatie.” 

 

ÇLOKA 6 

;Fkkdk'kfLFkrks fuR;a ok;q% loZ=xks egku~A  
rFkk    lokZf.k     Hkwrkfu     eRLFkkuhR;qi/kkj;ûˆû 

 
yathäkäça-sthito nityaà / väyuù sarvatra-go mahän 

tathä sarväëi bhütäni / mat-sthänéty upadhäraya 
 

upadhäraya—begrijp; iti—datgene; yathä—als; sarvatra-gaù—overal reizend; mahän—de 
machtige; väyuù—wind; nityam—altijd; äkäça-sthitaù—rust binnen in de ruimte; tathä—
evenzo; sarväëi—alle; bhütäni—wezens; mat-sthäné—bevinden zich in Mij. 
 



Net zoals de allesdoordringende en grenzeloze wind altijd in de lucht vertoeft, die 
er niet mee verbonden is, zo ook bevinden alle wezens zich in Mij, maar ben Ik niet in 
hen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Asaìga betekent, “Hoewel alle wezens en de elementen zich in Mij bevinden, zijn ze 
niet werkelijk in Mij, en hoewel Ik in alle wezens en elementen ben, ben Ik niet werkelijk in 
hen.” Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord yathä om hier een 
voorbeeld van te geven. “Het is de aard van de wind om altijd in beweging te zijn, vandaar 
dat men het sarva-ga, overal bewegend, noemt. De wind wordt beschreven als machtig 
(mahän), omdat zijn capaciteit onbegrensd is. Net zoals de wind zich in de lucht bevindt, die 
van nature asaìga (afzijdig of onvermengd) is, bevindt deze zich tegelijkertijd niet in de 
lucht. Hetzelfde geldt voor de lucht: vanwege de asaìga aard van de lucht, bevindt deze zich 
niet in de wind, ook al vertoeft de lucht wel daar waar de wind zich bevindt. Op dezelfde 
manier zijn de païca-mahäbhüta (vijf grote elementen) zoals de lucht en wind, die overal 
bestaan, niet in Mij, omdat Mijn aard asaìga is. Ze zijn niet in Mij hoewel ze zich wel in Mij 
bevinden. Denk hier over na en probeer het te begrijpen.” 

Arjuna kan de volgende vraag stellen: “U zei, ‘Aanschouw Mijn buitengewone yoga-
aiçvarya!’ Hoe wordt de onvoorstelbare aard van Uw yoga-aiçvarya met dit voorbeeld 
bewezen?” Met andere woorden, als het kan worden verklaard middels een voorbeeld, hoe 
kan het dan onvoorstelbaar zijn?” In antwoord op deze vraag zegt Bhagavän, “De lucht, die 
inert is, is asaìga, maar onder bewuste wezens is het voor niemand behalve Mijzelf mogelijk 
om asaìga te zijn, zelfs niet wanneer ze gezag hebben uitgeoefend over de gemanifesteerde 
schepping.” Hoe kan iemand die schept onaangeraakt of afzijdig blijven van de schepping? 
Als dit wel zo is, dan is dat zeker buitengewoon. Dit bewijst dat Hij onvoorstelbaar is. Het 
voorbeeld van de lucht wordt hier gegeven zodat gewone mensen de siddhänta gemakkelijk 
kunnen begrijpen. Eigenlijk bestaat er geen meetgebied voor vergelijking wat betreft de 
Onvoorstelbare Entiteit. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De verklaring: paçya me yogam aiçvaram, “Aanschouw Mijn yoga-aiçvarya,” heeft een 

diepgaande betekenis. Men kan bhagavat-tattva alleen realiseren door de genade van 
Bhagavän. Zonder Zijn genade kan men Zijn darçana niet verkrijgen. Men kan Bhagavän 
alleen zien door bhakti, wat de bevorderlijke neiging is om dienst aan Hem te verlenen. Dit 
is bevestigd in Brahma-saàhita (5.38): 

 



premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santaù sadaiva hådayeñu vilokayanti 

yaà çyämasundaram acintya-guëa-svarüpaà 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

 
Met het oog der devotie dat gezalfd is met de zalf der liefde (prema), zien bhakta’s altijd 
Çré Kåñëa in hun hart als Çyämasundara, de belichaming van onvoorstelbare 
eigenschappen. Ik aanbid die oorspronkelijke persoonlijkheid, Govinda. 

 
Hoewel Çré Bhagavän allesdoordringend is, bestaat Hij altijd in Zijn mensachtige 

vertoning van Çré Kåñëa. Net zoals de zon, hoewel altijd bestaand in zijn individuele en 
persoonlijke gedaante, het hele universum doordringt met zijn licht, blijft Bhagavän op 
dezelfde manier, door Zijn yogamäyä, gevestigd in Zijn eigen persoonlijke gedaante en 
doordringt tegelijkertijd alle bewegende en niet-bewegende wezens door het hele 
universum. 

“O Arjuna, realisatie of darçana van Mij is nooit mogelijk via iemands grofstoffelijke 
zintuigen. Ik onthul Mezelf alleen uit genade aan jou. Mijn yogamäyä-çakti, welke er in 
bedreven is om het onmogelijke mogelijk te maken, is uiterst wonderbaarlijk. Het is enkel 
door de hulp van deze çakti dat Ik afzijdig ben van alle wezens, zelfs terwijl Ik ze in stand 
houd.” Kåñëa geeft uit Zijn genade deze duidelijke uitleg aan Arjuna. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “Baddha-jéva’s kunnen 
deze tattva niet echt begrijpen, dus om het uit te leggen met een werelds voorbeeld is niet 
erg toereikend. Toch, in een poging om het duidelijk begrijpelijk te maken, zal Ik je een 
voorbeeld geven. Hoewel je niet in staat zult zijn om het volledig te begrijpen, zelfs niet na 
er serieus over na te hebben gedacht, zul je toch in staat zijn om er iets van te begrijpen. 
Lucht is een allesdoordringend element en binnen het luchtruim beweegt de lucht alle 
kanten op. De lucht is de grondslag van alles, maar toch is het asaìga, altijd afzijdig van de 
activiteiten van de wind. Op dezelfde manier functioneert en straalt de gehele kosmische 
manifestatie middels Mijn externe energie, maar blijf Ik er net als het luchtruim 
onaangeraakt door.” 

 

ÇLOKA 7 

loZHkwrkfu dkSUrs; izÏ¥r ;kfUr ekfedke~A 
dYi{k;s      iquLrkfu      dYiknkS      fol`tkE;ge~û‰û 

 



sarva-bhütäni kaunteya / prakåtià yänti mämikäm 
kalpa-kñaye punas täni / kalpädau visåjämy aham 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; kalpa-kñaye—wanneer de vernietiging plaatsvindt aan het 
einde van een kalpa (een millennium, de levensduur van Heer Brahmä); sarva-bhütäni—
alle levende wezens en elementen; yänti—treden binnen; (in) mämikäm—Mijn; prakåtim—
natuur; kalpa-ädau—aan het begin van een nieuwe kalpa; visåjämi—schep; aham—Ik; 
täni—hen; punaù—opnieuw. 
 

O Kaunteya, wanneer de vernietiging van het universum plaatsvindt, gaan alle 
wezens Mijn prakåti binnen, en aan het begin van de volgende kalpa schep Ik ze, door 
Mijn vermogen, weer opnieuw met al hun specifieke aarden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De volgende twijfel kan worden opgeworpen: “Op dit ogenblik is het bekend dat alle 
zichtbare wezens en elementen zich in U bevinden, maar waar gaan ze naar toe tijdens de 
mahä-pralaya (grote vernietiging)?” Deze vraag van Arjuna verwachtend, spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met sarva. “Ze gaan Mijn mäyä-çakti, die uit drie guëa’s 
bestaat, binnen. Dan, na de vernietiging, of met andere woorden aan het begin van de 
schepping, schep Ik ze opnieuw allemaal met hun specifieke natuur.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De schepping, instandhouding en vernietiging van deze materiΩle wereld wordt volledig 

uitgevoerd door de wil van Çré Bhagavän. Hier duidt het woord kalpa-kñaye aan het einde 
van Brahmä’s leven. Dit onderwerp was eerder al uitgelegd. Er vindt een mahä-pralaya, 
grote vernietiging, plaats aan het einde van Brahmä’s levensduur. Op dat moment gaan alle 
jéva’s samen met hun karma-väsanä (verlangens om te handelen) Çré Bhagavän’s bahiraìga-
çakti binnen, en door Zijn wil worden ze middels Zijn materiΩle natuur weer geschapen bij 
aanvang van de volgende kalpa. Ze ontvangen dan lichamen van verschillende 
levensvormen naar gelang hun voorgaande verlangens. Men kan Çrémad-Bhägavatam 
(12.4.5-6) raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. 

 

ÇLOKA 8 



izÏ¥r Lokeo"VH; fol`tkfe iqu% iqu%A 
Hkwrxzkefeea     ÏRLueo'ka     izÏrsoZ'kkr~ûŠû 

 
prakåtià sväm avañöabhya / visåjämi punaù punaù 

bhüta-grämam imaà kåtsnam / avaçaà prakåter vaçät 
 

avañöabhya—via het medium; sväm—van Mijn eigen; prakåtim—materiΩle natuur 
(bestaande uit drie eigenschappen); visåjämi—Ik schep; punaù punaù—herhaaldelijk; 
imam—deze; kåtsnam—volledige; avaçam—hulpeloze; bhüta-grämam—veelheid van 
wezens; vaçät—door de invloed; prakåteù—van hun individuele aard. 
 

Door middel van Mijn prakåti, die uit de drie guëa’s bestaat, schep Ik 
herhaaldelijk deze massa levende wezens die gebonden zijn door hun karma naar 
gelang hun individuele aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kan de volgende vraag stellen: “Als U asaìga (volledig afzijdig) en nirvikära 
(vrij van enige transformatie) bent, hoe schept U dan?” Anticiperend op deze vraag spreekt 
Çré Kåñëa deze çloka die begint met het woord prakåtim. “Gevestigd zijnde in Mijn prakåti, 
en er gezag over uitoefenend, schep Ik de veelheid jéva’s die gebonden zijn door hun 
voorgaande karma naar gelang hun natuur (svabhäva).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Deze materiΩle wereld is een manifestatie of transformatie van Bhagavän’s aparä çakti 

(inferieure energie). Wat de jéva’s betreft, zij zijn Zijn taöastha-çakti, of een transformatie 
van de jéva-çakti, en zijn eeuwig, in tegenstelling tot de materiΩle wereld, welke voortdurend 
opnieuw wordt geschapen. Zij worden simpelweg in de schoot van de materiΩle natuur 
gestopt, van waaruit ze de verschillende levensvormen binnengaan in overeenstemming met 
hun voorgaande karma en het resultaat van die karma ondergaan. In dit opzicht is het 
overigens noodzakelijk om te zeggen dat alle levensvormen, zoals dieren, vogels en mensen 
tegelijkertijd zijn geschapen. Het moderne principe van evolutie, ge¡ntroduceerd door 
Darwin, heeft geen enkele basis, en is een volledig op vergissing berustend geloof. Dit wordt 
bewezen door het feit dat er, zelfs na miljoenen jaren nog geen superieure mensensoort is 
geΩvolueerd, noch is er enig ander levend wezen geΩvolueerd dat de mens heeft overtroffen. 



Zelfs nadat Hij de schepping heeft verricht, blijft Çré Bhagavän volledig asaìga (afzijdig van 
al deze activiteiten) en nirvikära (zonder enige transformatie). De jéva’s en de materiΩle 
wereld manifesteren zich alleen wanneer Zijn energie wordt getransformeerd. 

 

ÇLOKA 9 

u p eka rkfu dekZf.k fuc/ufUr /ku´t;A 
mnklhuonklhueläa      rs"kq      deZlqû‹û 

 
na ca mäà täni karmäëi / nibadhnanti dhanaïjaya 

udäséna-vad äsénam / asaktaà teñu karmasu 
 

dhanaïjaya—O Arjuna; ca—aangezien; äsénam—Ik in een positie verkeer; udäséna-vat—
neutraal; asaktam—onthecht; teñu karmasu—van deze handelingen; täni—deze; karmäëi—
activiteiten; na nibadhnanti—binden niet; mäm—Mij. 
 

O Dhanaïjaya, aangezien Ik net zoals een neutrale toeschouwer onthecht blijf van 
daden zoals de schepping, kunnen deze handelingen Mij niet binden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De volgende vraag kan worden gesteld: “Als U, net als de jéva, karma (handelingen) 
verricht, waarom raakt U er dan niet  aan gebonden?” Çré Bhagavän geeft antwoord op deze 
vraag middels de huidige çloka, die begint met de woorden na ca. “Het is enkel gehechtheid 
aan handelingen, zoals de schepping, die gebondenheid veroorzaken, maar Ik ben niet 
gehecht. Doordat Ik äptakäma ben, worden al Mijn verlangens vervuld.” Dit is waarom Çré 
Bhagavän udäséna-vat zegt, “Ik blijf onaangedaan ten aanzien van alle daden zoals de 
schepping, net zoals iemand die onverschillig tegenover anderen staat niet betrokken raakt 
in hun ellende en verdriet.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt: “O Dhanaïjaya, al 

deze handelingen kunnen Mij niet binden. Ik blijf altijd onthecht van zulke daden, net zoals 
iemand die onverschillig is, hoewel Ik niet werkelijk onverschillig ben. Integendeel, Ik ben 
altijd verzonken in Mijn eigen zalige spirituele activiteiten. Alleen Mijn externe vermogen, 
mäyä, en de taöastha-çakti, welke beiden indirect Mijn bovenzinnelijke gelukzaligheid 



voeden, scheppen verschillende soorten wezens.” Mijn svarüpa raakt niet verstoord door 
deze çakti’s. Welke handelingen de jéva’s ook maar verrichten onder de invloed van Mijn 
mäyä helpen indirect om Mijn zuiver goddelijke spel en vermaak te verlevendigen. Aldus is 
Mijn houding ten opzichte van wereldse activiteiten net zoals die van een onverschillige 
toeschouwer. 

 

ÇLOKA 10 

e;k/;{ks.k izÏfr% lw;rs lpjkpje~A 
gsrqukusu    dkSUrs;    txf}ifjoRkZrsûƒŒû 

 
mayädhyakñena prakåtiù / süyate sa-caräcaram 

hetunänena kaunteya / jagad viparivarttate 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; mayä—door Mijn; adhyakñeëa—supervisie; süyate—creΩert; 
prakåtiù—de natuur; sa-cara-acaram—het universum met bewegende en niet-bewegende 
wezens; (het is) anena—door deze; hetunä—oorzaak; (dat) jagat—het universum; 
viparivarttate—draait (in haar cyclussen). 
 

O Kaunteya, het is onder Mijn supervisie dat de gehele kosmische manifestatie en 
alle bewegende en niet-bewegende wezens door mäyä-çakti worden voortgebracht. Om 
deze reden wordt de materiΩle wereld steeds weer opnieuw geschapen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als Arjuna de twijfel opwerpt, “Ik kan niet geloven dat U, als schepper van deze 
kosmische manifestatie, zo afzijdig bent,” dan spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint 
met het woord mayädhyakñeëa om zijn twijfel weg te nemen. Adhyakñeëa mayä betekent, “Ik 
ben slechts de instrumentele oorzaak. Het is de materiΩle natuur die de gehele bewegende 
en niet-bewegende materiΩle wereld schept. Mijn functie bestaat er slechts uit om er de 
leiding over te hebben, net zoals de prakåti (energie of beheer) van koningen zoals Ambaréña 
hun koninklijke plichten vervullen. Daar is de koning onverschillig, en vertegenwoordigt 
slechts het koninkrijk. Net zoals onderdanen niet in staat zullen zijn om te handelen zonder 
het bestaan van de koninklijke troon, zal de materiΩle natuur niet in staat zijn om enige 
taak te vervullen zonder de elementen die symptomatisch zijn voor Mijn bestaan, dat wil 
zeggen, zonder dat Ik er leiding over heb.” 



Hetunänena betekent, “Deze materiΩle wereld wordt alleen herhaaldelijk geschapen 
omdat Ik er de leiding over heb. ” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bhagavän is de meester van de materiΩle geaardheden en de toezichthouder van mäyä. 

Hij is de instrumentele oorzaak van de materiΩle natuur en Hij heeft er ook de leiding over 
bij daden zoals de schepping. Het is enkel door de inspiratie van Zijn blik dat de materiΩle 
natuur deze wereld van bewegende en niet-bewegende wezens herhaaldelijk kan creΩren. De 
materiΩle natuur haalt haar vermogen om te scheppen alleen uit Hem omdat het onder Zijn 
controle staat. Inerte materie kan niet uit zichzelf de taak van de schepping vervullen. 
Evenzo kan ijzer branden door contact met vuur, maar is het niet onafhankelijk in staat om 
te branden zonder het vermogen van vuur. Daarom is Kåñëa de grondoorzaak van de 
materiΩle wereld. De inerte natuur kan worden vergeleken met de tepelachtige zakken die 
aan de nek van een geit hangen; ze zijn er alleen voor de sier, er kan geen melk uit worden 
verkregen. 

 

ÇLOKA 11 

votkufUr eka ew<k ekuq"kha ruqekfJre~A 
ija      HkkoetkuUrks      ee      Hkwregs'oje~ûƒƒû 

 
avajänanti mäà müòhä / mänuñéà tanum äçritam 

paraà bhävam ajänanto / mama bhüta-maheçvaram 
 

müòhäù—dwazen; avajänanti—tonen oneerbiedigheid; mäm—aan Mij; ajänantaù—niet 
wetend; mama—Mijn; param—oppermachtige; bhävam—aard; açritam—welke beschutting 
heeft genomen; mänuñém—in een mensachtige; tanum—gedaante; (als) bhüta-mahä-
éçvaram—de Allerhoogste Heer van alle wezens. 
 

Wanneer Ik in Mijn mensachtige gedaante verschijn, zijn dwaze mensen met 
wereldse intelligentie oneerbiedig tegen Mij, omdat ze Mijn aard als de Allerhoogste 
Heer van alle wezens niet kunnen begrijpen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Arjuna kan de volgende twijfel opwerpen: “Het klopt dat U niemand minder bent dan 
Käraëodakaçäyé Mahäpuruña, wiens gedaante uit sac-cid-änanda bestaat, die een onbeperkt 
aantal universums doordringt en die beroemd is om het scheppen van ieder universum door 
middel van Uw eigen natuur. Sommige mensen accepteren echter Uw oppermachtige 
positie niet, wanneer ze darçana hebben van Uw menselijke gedaante als de zoon van 
Vasudeva.” Om Arjuna’s twijfel weg te halen, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint 
met avajänanti mäm. “Ze bespotten Mij enkel omdat ze de oppermachtige aard van Mijn 
mensachtige gedaante, wiens svarüpa zelfs superieur is aan grote persoonlijkheden zoals 
Käraëodakaçäyé Viñëu, niet kennen.” 

“Welk type svarüpa?” Bhagavän antwoordt, “Ik ben bhüta-maheçvaram, de grote 
bestuurder van bhüta (brahma), die satya-svarüpa is, de belichaming van waarheid. Met 
andere woorden, Ik ben parama-satya-svarüpa, de belichaming van de hoogste waarheid.” 
Het Amara-koña woordenboek definieert bhüta als ‘een substantie die bedekt wordt door 
aarde (yukte kñmäd ävåte bhütam)’. 

De Gopäla-täpané çruti zegt, “Çré Govinda in Zijn sac-cid-änanda-vigraha speelt in de 
kuïja’s van onsterfelijke bomen in Çré Våndävana, en ik en de Marut deva’s (deva’s van de 
lucht) bevredigen Hem met grote lofuitingen.” In dit verband zegt Çrémad-Bhägavatam 
(9.23.20): paramätmä naräkåtiù. “De sac-cid-änanda natuur van Mijn menselijke gedaante 
wordt alleen verheerlijkt door Mijn zuivere bhakta’s die bedreven zijn in Mijn tattva, en die 
weten dat Ik het hele universum doordring in dit lichaam alleen. Dit werd waargenomen 
door Moeder Yaçodä in Mijn kindertijd.” 

De woorden paraà bhävam betekenen ook ‘het allerhoogste bestaan’ of ‘de zuivere 
transcendentale sac-cid-änanda gedaante’. In het Amara-koña woordenboek worden de 
woorden bhäva, svabhäva en abhipräya als synoniemen gedefinieerd. Het woord parama-
bhäva (allerhoogste natuur) wordt ook op een meer specifieke manier beschreven als mama 
bhüta-maheçvaram. “Ik ben de Allerhoogste Bestuurder en de schepper van een massa 
wezens zoals Heer Brahmä.” In tegenstelling tot de jéva’s is Mijn lichaam niet verschillend 
van Mij, Parameçvara. Dat wil zeggen, Ik ben inderdaad dat exact zelfde brahma. Çré 
Çukadeva Gosvämé, die Mijn tattva kent, verklaart: “Hij vertoonde een lichaam dat alleen 
door de Veda’s gekend kan worden.” (Çrémad-Bhägavatam 3.21.8). Daarom hebben personen 
zoals jij, Arjuna, vertrouwen in deze verklaring.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Kåñëa is de oorsprong van alle viñëu-tattva. Nirviçeña-brahma wordt in de Upaniñads 

beschreven als de lichamelijke uitstraling van Kåñëa. Paramätmä, die het hele universum 
doordringt, is Zijn gedeeltelijke expansie. Çré Näräyaëa, de Heer van Vaikuëöha, is Zijn spel 



en vermaak energie (sväàça-viläsa). Çré Kåñëa alleen is de oorsprong van alle avatära’s, de 
Bestuurder van alle bestuurders, en de enige Heer van alle universums. Hij is alwetend 
(sarva-jïa), almachtig (sarva-çaktimän) en zeer genadig (mahä-käruëika), en Hij kan alles 
doen simpelweg door het te willen. Dwaze mensen hebben echter geen eerbied voor Hem 
wanneer ze darçana hebben van Zijn prachtige mensachtige gedaante. Zulke dwaze mensen 
beschouwen de svarüpa van Vasudeva-nandana of Yaçodä-nandana als aards en sterfelijk, 
net zoals dat van een doodgewoon menselijk wezen. Ze stellen zich voor dat er een ätmä in 
Zijn lichaam zit, en dat die ätmä Paramätmä is. Degenen die zo denken zijn dwaas, omdat 
çästra verkondigt dat Kåñëa’s lichaam sac-cid-änanda is, en dat er geen verschil is tussen 
Zijn lichaam en Hemzelf. Dit is evident uit de volgende quotaties van verschillende çästra’s: 

 
1) oà sac-cid-änanda-rüpäya kåñëäya (Gopäla-täpané Upaniñad 1.1) 

Ja, laten we Çré Kåñëa, wiens gedaante doordrongen is van eeuwigheid, bewustzijn en  
gelukzaligheid, contempleren. 

2) tam ekaà govindaà sac-cid-änanda-vigraham (çruti) 

Het is Hij alleen, Govinda, die een eeuwige, bewuste en gelukzalige gedaante heeft. 

3) dvi-bhujaà mauna-mudräòhyaà vana-mälinam éçvaram (çruti) 

Terwijl Hij een guirlande van woudbloemen draagt, speelt de Heer op Zijn fluit, en 
vormt op betoverende wijze de mauna-mudra met Zijn handen. 

4) éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù (Brahma-saàhita 5.1) 

De Allerhoogste Heer, Éçvara, is Kåñëa; Zijn gedaante is eeuwig, alwetend en gelukzalig. 

5) apaçyaà gopäm anipadyamänamä (Åg-Veda 1.22, 1.66.31) 

Ik zag een jongen die verscheen in de dynastie van koeherders, en die nooit vernietigd 
wordt. 

6) güòhaà paraà brahma manuñya-liìgam (Çrémad-Bhägavatam 7.15.75) 

De Allerhoogste Heer wordt verborgen door Zijn aanvaarden van een mensachtige 
gedaante. 

7) säkñäd güòhaà paraà brahma manuñya-liìgam (Çrémad-Bhägavatam 7.15.15) 



Hij is direct het allerhoogste brahma, maar toch is Hij verborgen omdat Hij een 
menselijke gedaante heeft. 

8) yaträvatérëo bhagavän paramätmä naräkåtiù (Çrémad-Bhägavatam 9.23.20) 

…waarop de alvermogende Heer neerdaalde in de gedaante van een mens. 
 
Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu onderwees een brähmaëa uit Käçé dat Kåñëa’s gedaante 

en Kåñëa’s naam niet verschillend zijn. Zijn naam, gedaante en aard zijn allemaal sac-cid-
änanda en zijn ππn in tattva. Er is geen verschil tussen Zijn lichaam en Zijn zelf, Zijn naam 
(näma) en de bezitter van Zijn naam (nämé). Degenen die denken dat de sac-cid-änanda 
gedaante van Kåñëa van materiΩle aard is, zijn beledigend. Caitanya-caritämåta legt uit dat 
van al Kåñëa’s spel en vermaak, Zijn nara-lélä het allerhoogste is. Zijn gedaante waarin Hij 
Zich als een koeherdersjongen kleedt, een fluit in Zijn hand draagt, en een jonge knaap is 
die gekleed gaat als een danser, is de opperste en zoetste gedaante van allemaal. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “De essentie van Mijn 
verklaringen is dat Mijn svarüpa sac-cid-änanda is, en dat Mijn çakti alle handelingen 
verricht door Mijn genade, hoewel Ik onafhankelijk van ze ben. Het komt enkel door Mijn 
genade dat Ik zichtbaar ben in dit aardse rijk, en dit is slechts een gevolg van Mijn 
yogamäyä-çakti. Ik ben de volkomen transcendentale realiteit die alle aardse regels te boven 
gaat, en ook al ben Ik de personificatie van de bewuste realiteit (caitanya-svarüpa), word Ik 
zichtbaar in deze materiΩle wereld door diezelfde svarüpa te manifesteren. Maar menselijke 
wezens, die van nietige grootte zijn, zijn geneigd om overrompeld te raken door iets wat van 
immense afmeting is. Zo iets dergelijks is hun opvatting van de ongemanifesteerde staat van 
brahma. Dit komt door hun geconditioneerde intelligentie, maar die gedaante is niet Mijn 
param bhäva (allerhoogste natuur). Mijn param bhäva is dat Ik volledig alaulika 
(transcendentaal) ben. Hoewel Mijn mensachtige gedaante van middelmatige afmeting is, 
ben Ik middels Mijn çakti gelijktijdig allesdoordringend en kleiner dan het atoom. Mijn 
svarüpa wordt gemanifesteerd door Mijn acintya-çakti (yogamäyä). Degenen die dwaas zijn 
denken dat Mijn transcendentale sac-cid-änanda-mürti menselijk is, en dat Ik gedwongen 
ben om dit materiΩle lichaam te aanvaarden door de wetten van de materiΩle natuur. Zij 
zijn niet in staat om te begrijpen dat Ik de bestuurder van alle wezens ben in deze exacte 
svarüpa, deze prachtige, transcendentale mensachtige gedaante. Daarom, omdat ze een 
verkeerde opvatting hebben over de transcendentale realiteit (avidvat-pratéti), leggen zij Mij 
hun beperkte begrip over Mij op. Echter, degenen die vidvat-pratéti hebben ontwikkeld en 
ware toegang hebben tot Mijn transcendentie kunnen Mijn svarüpa realiseren als de 
immerbestaande sac-cid-änanda-tattva.” 



 

ÇLOKA 12 

eks?kk'kk  eks?kdekZ.kks  eks?kKkuk   fopsrl%A 
jk{klheklqj° pSo izÏ¥r eksfgu° fJrk%ûƒ„û 

 
moghäçä mogha-karmäëo / mogha-jïänä vicetasaù 
räkñasém äsuréï caiva / prakåtià mohinéà çritäù 

 
eva mogha-äçäù—voorzeker hun hoop is tevergeefs; mogha-karmäëaù—hun baatzuchtige 
arbeid levert niets op; mogha-jïänäù—hun cultuur van kennis is nutteloos; vicetasaù—die 
begoochelde personen; çritäù—nemen beschutting; mohiném—van de illusoire; prakåtim—
natuur; ca—en; räkñasém—onwetende; (en) äsurém—demonische standpunten. 
 

De hoop van zulke dwaze mensen op verlossing, baatzuchtig gewin en de cultuur 
van jïäna is allemaal tevergeefs. Zo, met hun geest afgeleid, nemen ze de begoochelde 
aard van athe¡sten en asura’s aan. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 
“Wat is de bestemming van degenen die Çré Bhagavän bespotten, denkend dat Hij een 

menselijk lichaam heeft dat gemaakt is van mäyä?” Anticiperend op deze vraag van Arjuna, 
zegt Çré Bhagavän dat zelfs als ze bhakta’s zijn, hun hoop tevergeefs is. Dat wil zeggen, hun 
verlangens om ππn van de vier soorten mukti, zoals sälokya, te bereiken, geen resultaat zal 
opleveren. Als ze karmé’s zijn, kunnen ze niet het resultaat bereiken van hun karma, zoals 
Svarga. Als ze jïäné’s zijn, kunnen ze geen mokña bereiken als gevolg van hun jïäna. Dus 
wat bereiken ze? In antwoord hierop, spreekt Çré Bhagavän de derde regel van deze çloka die 
begint met het woord räkñasém. “Ze verwerven een äsurika aard.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Deze çloka beschrijft de bestemming van degenen die het bovenaardse sac-cid-änanda 

mensachtige lichaam van Çré Kåñëa bespotten, zoals in de vorige çloka. Hun geest raakt 
afgeleid en ze blijven gehecht aan een äsurika en athe¡stische aard die hun 
onderscheidingsvermogen vernietigt, om maar niet te spreken van hun verlangens, 
activiteiten en kennis die allemaal nutteloos worden. Aldus vallen ze van het pad dat naar 
het allerhoogste doel leidt. Dit wordt uitgelegd in de Båhad-vaiñëava Tantra: 



 
yo vetti bhautikaà dehaà kåñëasya paramätmanaù 

sa sarvasmäd bahiñ-käryaù çrauta-smärta-vidhänataù 
 

Degenen die denken dat het lichaam van Çré Kåñëa uit de vijf elementen bestaat, zijn 
onbevoegd verklaard voor het verrichten van alle soorten karma volgens de regels van 
çruti en småti. Het wordt aangeraden dat wanneer men de gezichten van zulke zondige 
mensen ziet, men onmiddellijk met de kleren aan een bad dient te nemen. Het is 
äsurika om gehecht te blijven aan die begoochelde aard, die vol is van de 
karakteristieken van onwetendheid zoals geweld. Het vernietigt hun 
onderscheidingsvermogen; aldus gaan ze naar de helse planeten. 

 

ÇLOKA 13 

egkRekuLrq eka ikFkZ nSo° izÏfrekfJrk%A 
HktUR;uU;eulks    KkRok    HkwrkfneO;;e~ûƒ…û 

 
mahätmänas tu mäà pärtha / daivéà prakåtim äçritäù 
bhajanty ananya-manaso / jïätvä bhütädim avyayam 

 
pärtha—O zoon van Påthä; mahä-ätmänaù—de grote zielen; tu—echter; açritäù—
beschutting nemend; daivém—van de goddelijke; prakåtim—natuur; jïätvä—Mij kennende; 
(als) avyayam—de onvergankelijke; bhüta-ädim—oorzaak van alle wezens; bhajanti—
aanbidden; mäm—Mij; ananya-manasaù—met onafgeleide geest. 
 

O Pärtha, de mahätmä’s echter, die beschutting hebben genomen van Mijn 
goddelijke aard, kennen Mij als de originele en onvergankelijke oorzaak van alle 
wezens. Zij houden zich voortdurend bezig met Mijn bhajana met hun geest exclusief 
gefocust op Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Die grote zielen die grootheid hebben bereikt door de genade van Mijn bhakti, ook al 
zijn ze slechts menselijke wezens, en die beschutting hebben genomen van daivéà prakåtim 
(de transcendentale natuur), houden zich alleen bezig met bhajana om Mij te dienen in 
Mijn mensachtige gedaante. Hun geest wordt niet aangetrokken door karma, jïäna en 



andere verlangens; daarom zijn ze ananya manäù (exclusief verzonken in Mij) en, omdat ze 
kennis hebben ontvangen van Mijn aiçvarya zoals mayä tatam idam sarvam (Gétä 9.4), 
kennen ze Mij als de oorzaak van alle wezens, van Heer Brahmä tot aan een grassprietje. Ze 
kennen Mij als avyaya (eeuwig en onveranderlijk), en Mijn gedaante als sac-cid-änanda. 
Mijn bhakta’s hebben deze kennis nodig om Mij te aanbidden en niet meer dan dit. Hun 
gemoed volgend, dient men ananya-bhakti, wat vrij is van de jïäna van tvaà padärtha, 
karma enzovoorts, als het allerhoogste, als de koning van alle vertrouwelijke geheimen 
(räja-guhyam) te beschouwen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Men kan de vraag stellen, “Wie is dan die persoon die zich bezighoudt met bhajana aan 

Hem, Kåñëa’s sac-cid-änanda gedaante respecterend? Bhagavän beantwoordt dit met de 
huidige çloka. Degenen die de oorzaakloze genade van een bhakta en Çré Bhagavän hebben 
verkregen nemen beschutting van çuddha-bhakti. Alleen zulke mahätmä’s doen aan bhajana 
tot Kåñëa, die de belichaming is van sac-cid-änanda. Zulke persoonlijkheden zijn erg 
zeldzaam. Dit principe wordt ook bevestigd in Bhagavad-gétä (7.19). Zulke grote 
persoonlijkheden zijn begiftigd met een goddelijke aard. In weerwil van dit, zijn er anderen 
met een äsurika aard. Het wordt gezegd in Padma Puräëa: viñëu-bhaktaù småto daiva äsuräs 
tad-viparyayaù. “Volgens de småti çästra worden de bhakta’s van Viñëu deva’s genoemd en 
degenen die tegen Hem gekant zijn worden asura’s genoemd.” 

 

ÇLOKA 14 

lrra    dhRkZ;Urks    eka    ;rUr'p    n`<ozrk%A 
ueL;Ur'p eka HkDR;k fuR;;qäk miklrsûƒ†û 

 
satataà kértayanto mäà / yatantaç ca dåòha-vratäù 
namasyantaç ca mäà bhaktyä / nitya-yuktä upäsate 

 
mäm—Mij; satatam—voortdurend; kértayantaù—verheerlijkend; ca—en; mäm—voor Mij; 
namasyantaù—neerbuigend; bhaktyä—met toewijding; upäsate—aanbidden; nitya-yuktäù—
zij die altijd (met Mij) verbonden zijn (Mij). 
 

Terwijl ze voortdurend de glories van Mijn Namen, eigenschappen, gedaante en 
bezigheden bezingen, zich inspannen met vastberaden geloftes, en met toewijding 



praëäma’s brengen, houden ze zich bezig met Mijn aanbidding, altijd met Mij 
verbonden blijvend. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“U zei dat ze zich bezighouden met Uw bhajana, maar wat is die bhajana?” In antwoord 
op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord satatam. “ze 
verrichten voortdurend Mijn kértana waarin er, in tegenstelling tot karma-yoga, er geen 
overweging is van de zuiverheid of onzuiverheid van tijd, plaats of persoon. Småti (Viñëu-
dharmottara) zegt, ‘Voor iemand die gehecht is aan het reciteren van de naam van Hari, zijn 
er geen regels wat betreft tijd of plaats. Wat te zeggen van het reciteren met een vervuilde 
mond, er bestaat geen voorbehoud op het chanten in om het even welke onzuivere staat.’ 
Deze grote zielen zijn yatantaù, wat inhoudt dat ze zich inspannen met standvastige geloftes. 
Een arme huishouder kan, teneinde zijn familie te onderhouden met de hoop op het 
vergaren van rijkdom, dit trachten te doen in de buurt van een rijk iemand. Evenzo 
ontwikkelen Mijn bhakta’s gehechtheid aan kértana, etc., om bhakti te bereiken, en doen ze 
moeite in het gezelschap van sädhu’s. En zelfs nadat ze bhakti hebben bereikt, beoefenen ze 
het keer op keer, net zoals men de çästra vele malen kan herzien. Degenen die standvastig 
zijn en nooit hun gelofte verbreken om een vast aantal namen te reciteren, die een bepaald 
aantal keren neerbuigen, die regelmatig andere soortgelijke diensten verrichten en op 
ekädaçé vasten worden yatnavän, of ‘personen van inspanning’, genoemd. Zij denken, ‘Deze 
beoefening is noodzakelijk voor mij.’ In de zinsnede namasyantaç ca, betekent het woord ca 
dat alle andere takken van bhakti, zoals çravaëam en päda-sevanam, hier ook bij inbegrepen 
zijn. Deze grote bhakta’s worden nitya-yuktäù genoemd, wat inhoudt dat ze er naar 
verlangen om Mijn eeuwige gezelschap te verkrijgen. De strekking van de twee zinsneden 
kértayanto mäà en mäà upäsate in deze çloka is dat alleen Mijn kértana en andere aìga’s 
(takken) Mijn upäsanä (bhakti) behelzen. Daarom is herhaling van het woord mäà geen 
onvolkomenheid.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Deze çloka legt uit hoe de grote persoonlijkheden die in de vorige çloka werden 

beschreven Çré Kåñëa aanbidden. Çrémad-Bhägavatam (6.3.22) verklaart: bhakti-yogo 
bhagavati / tan-näma-grahaëädibhiù. “Zij doen onophoudelijk aan de kértana van Mijn näma, 
rüpa, guëa en lélä.” In de Vaiñëava-cintämaëi wordt gezegd: 

 
na deça-niyamo räjan / na käla-niyamas tathä 
vidyate nätra sandeho / viñëor nämänu kértane 



 
Deze bhakti, in de vorm van kértana, is niet afhankelijk van de zuiverheid van tijd, 
plaats of persoon. 

 
De Skanda Puräëa verklaart: cakräyudhasya nämäni sadä sarvatra kértayet. “De naam 

van Çré Hari, die een schijf in Zijn hand houdt, dient overal en te allen tijden gereciteerd te 
worden.” 

Çré Caitanya Mahäprabhu bevestigt dit in Zijn Çikñäñöakam: kértanéyaù sadä hariù. 
Een doodgewoon iemand kan geen mahätmä worden door zichzelf eenvoudigweg in het 

middelpunt te plaatsen of door stemmen te verzamelen. Niemand kan een mahätmä worden 
door deze processen. In deze çloka heeft Çré Kåñëa Zelf de svarüpa-lakñaëa (intrinsieke 
karakteristiek) van een mahätmä gegeven. Degenen die voortdurend bezig zijn met het 
horen, reciteren en herinneren van de allerhoogste zuivere naam, gedaante en bezigheden 
van Çré Kåñëa, die de ätmä van alle ätmä’s is, worden mahätmä’s genoemd. Anderen, zoals 
jïäné’s, yogé’s en tapasvé’s die zich bezighouden met vrome activiteiten en degenen die 
denken dat Bhagavän nirviçeña (aspectloos), niräkära (onpersoonlijk) en niùçaktika 
(verstoken van krachten) is, worden niet aangesproken als mahätmä in Bhagavad-gétä. Elk 
persoon in elke äçrama, of hij nu een brahmacäré, een gåhastha of een sannyäsé  is, kan een 
echte mahätmä worden door beschutting te nemen van een bonafide guru en bhakti voor Çré 
Kåñëa te cultiveren. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Mahätmä’s die Mij goed 
begrijpen verheerlijken altijd (verrichten altijd kértana van) Mijn näma, rüpa, guëa en lélä. 
Dat wil zeggen, zij volgen de negen soorten bhakti (navadhä bhakti), zoals het horen en 
reciteren met vastberaden geloftes teneinde eeuwige dienst aan Mijn sac-cid-änanda 
Çyämasundara gedaante te verkrijgen. Zij worden standvastig in alle activiteiten, of deze nu 
lichamelijk, mentaal, sociaal of spiritueel zijn, enkel om Mij tevreden te stellen. Zij geven 
zich over aan Mij middels het proces van bhakti-yoga zelfs terwijl ze in deze materiΩle wereld 
leven. Dit verzekert dat hun geest niet verstoord raakt door materiΩle activiteiten.” 

 

ÇLOKA 15 

Kku;Ksu    pkI;U;s    ;tUrks    ekeqiklrsA 
,dRosu i`FkDRosu cgq/kk fo'orkseq[ke~ûƒ‡û 

 
jïäna-yajïena cäpy anye / yajanto mäm upäsate 
ekatvena påthaktvena / bahudhä viçvato-mukham 



 
anye—anderen; api—echter; yajantaù—aanbidden; jïäna-yajïena—middels de 
ontwikkeling van jïäna; ca—en; anye—anderen; upäsate—aanbidden; mäm—Mij; 
ekatvena—middels de monistische opvatting; påthaktvena—met een opvatting van dualiteit; 
anye—anderen; bahudhä—met de opvatting van vele goden; anye—anderen; viçvataù-
mukham—met het concept van de universele gedaante. 
 

Onder degenen die zich bezighouden met jïäna middels de cultivatie van kennis, 
aanbidden sommigen Mij met de kennis van eenheid, anderen met de kennis van 
dualiteit, sommigen middels de gedaantes van verschillende devatä’s, en weer anderen 
aanbidden Mij als de universele gedaante. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In dit Hoofdstuk en in voorgaande hoofdstukken werden alleen ananya-bhakta’s 
aangeduid als mahätmä’s. Het is aangetoond dat zulke bhakta’s superieur zijn aan alle andere 
soorten toegewijden zoals ärtta (de lijdenden). Nu spreekt Çré Bhagavän over de andere drie 
soorten bhakta’s die niet eerder al beschreven zijn, en die in een andere categorie vallen. Zij 
zijn ahaìgraha upäsaka’s, degenen die zich identificeren met het doel van aanbidding; dat 
wil zeggen, zij beschouwen de jéva’s en Bhagavän als ππn. De pratéka upäsaka’s aanbidden de 
deva’s, denkend dat deze soeverein zijn, maar in werkelijkheid zijn die deva’s slechts vibhüti’s 
van de Heer. De viçvarüpa upäsaka’s aanbidden de universele of kosmische gedaante van de 
Heer. Geen van hen zijn mahätmä’s omdat ze niet in staat zijn om de eerder beschreven 
sädhana (Gétä 9.14) te verrichten. 

De drie betekenissen van jïäna-yajïa worden beschreven in de çruti’s: 
 
1) “O Deva-puruña, Meester van alle aiçvarya! Wat U ook maar bent, ik ben hetzelfde 

als dat, en wat ik ook maar ben, bent U ook.” Dit is ahaì-graha upäsanä, en sommige 
jïäné’s doen aan aanbidding van Parameçvara door dit soort yajïa. Hier is het woord 
ca gebruikt in de betekenis van evam (ook) en is het woord api gebruikt in de zin van 
het opgeven van alle andere processen. Het woord ekatvena (eenheid) staat voor 
denken dat de aanbidder ππn is met het aanbiddenswaardige. In de Tantra wordt 
gezegd: nä devo devam arcayet. “Iemand die geen devatä is kan zelf geen devatä 
aanbidden.” Ahaì-graha upäsanä betekent het aanbidden van Gopäla met het 
gevoel, “Ik ben Gopäla.” 



2) Inferieur aan dit type aanbidding is påthaktvena (aanbidding in dualiteit), waarin de 
aanbidders zich bezighouden met yajïa in de vorm van pratéka upäsanä. De 
verklaringen van de çruti’s volgend, denken ze, ‘De zon is brahma; dit alleen is de 
instructie.’ “Degenen die zelfs nog minder intelligentie bezitten dan deze aanbidden 
Mijn universele gedaante op verschillende manieren, terwijl ze Mij als de ätmä van 
alles beschouwen.” Dit is de verklaring van Çrépad Madhusüdana Sarasvaté. 
Sommige aanbidders denken dat de Allerhoogste Heer Viñëu de zon is, en dat er 
geen andere zon bestaat dan hem; dat Hijzelf Indra is, en dat er geen andere Indra is; 
en dat Hij Soma is, en dat er geen andere Soma is. Dit soort aanbidding, waarbij de 
vibhüti’s gezien worden als Bhagavän in verschillende vormen, wordt pratéka upäsanä 
genoemd. 

3) Het aanbidden van al de vibhüti’s in de wetenschap dat Viñëu alles is, wordt 
viçvarüpa-upäsanä genoemd. “Degenen die minder intelligentie bezitten aanbidden 
Mijn universele gedaante op allerlei manieren, Mij als de ziel van alles 
beschouwend.” 

 
Zodoende heeft jïäna-yajïa drie divisies. Soms worden ekatvena (de eenheid van de 

aanbidder met het doel van aanbidding) en påthäktvena (het aanbidden van Çré Bhagavän’s 
vibhüti’s als zijnde verschillend van Bhagavän) in ππn categorie geplaatst omdat ze bijna 
hetzelfde zijn. In ahaì-graha upäsanä heerst bijvoorbeeld de mentaliteit van “Ik ben 
Gopäla,” en aan de andere kant het gevoel van, “Ik ben de dienaar van Gopäla.” Deze twee 
soorten gevoelens worden vergeleken met een rivier die de oceaan nadert. De rivier is 
verschillend van de oceaan, maar toch ook niet-verschillend. De tweede categorie is 
viçvarüpa upäsanä. Jïäna-yajïa bestaat daarom uit twee types, wanneer ze op deze manier 
gecategoriseerd wordt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
De superieure en verheven positie van de ananya-bhakta’s wordt duidelijk wanneer zij 

vergeleken worden met bhakta’s zoals de ärtta (de noodlijdenden). Ananya-bhakta’s kunnen 
worden aangesproken als mahätmä’s. na dit verklaard te hebben, verklaart Çré Bhagavän 
drie andere soorten aanbidders die inferieur aan hen zijn. Deze drie types aanbidders zijn 
niet in staat om de sädhana van de ananya-bhakta’s uit te voeren, dus aanbidden ze Çré 
Bhagavän door de yajïa van kennis begiftigd met guëé-bhütä bhakti (bhakti die wordt 
overheerst door karma, etc.), en ze overpeinzen de realiteit van ekätvena (eenheid), 
påthaktvena (verschil, dualiteit) en bahudhä of viçvato mukham (de universele gedaante). 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Arjuna, superieur aan 
degenen zoals de ärtta-bhakta’s zijn de ananya-bhakta’s die bekend staan als mahätmä’s. Ik 
heb de ärtta-bhakta’s op verschillende manieren uitgelegd. Nu zal Ik uitleg geven over de 
drie soorten bhakta’s die inferieur zijn aan hen, en die Ik nog niet heb vermeld. Geleerden 
noemen deze drie soorten aanbidders ahaì-graha-upäsaka, pratéka upäsaka en viçvarüpa 
upäsaka. Ahaì-graha upäsaka’s zijn superieur aan de andere twee. Zij identificeren zichzelf 
als zijnde ππn met Bhagavän. Deze mentaliteit, of ego¡sme, is ππn type yajïa voor 
aanbidding van Parameçvara. De ahaì-graha upäsaka’s aanbidden brahma terwijl ze deze 
yajïa verrichten met het idee van eenheid. Pratéka upäsaka’s zijn inferieur aan hen. Zij zien 
zichzelf als afgescheiden van Bhagavän en ze aanbidden de zon en Indra, etc., maar zonder 
te begrijpen dat ze slechts vibhüti’s van Çré Bhagavän zijn. Degenen die nog minder 
intelligent zijn aanbidden Çré Bhagavän in de vorm van viçvarüpa (de universele gedaante). 
Zo bestaat jïäna-yajïa dus uit drie soorten.” 

 

ÇLOKA’S 16-19 

vga       Ørqjga     ;K%     Lo/kkgegekS"k/ke~A 
eU=ks·gegesokT;egefXujga           gqre~ûƒ̂ û 

 

firkgeL;  txrks   ekrk   /kkrk   firkeg%A 
os|a ifo=eküdkj ½d~ lke ;tqjso pûƒ‰û 

xfrHkZRkkZ izHkq% lk{kh fuokl% 'kj.ka lqâr~A 
izHko%  izy;%  LFkkua   fu/kkua   chteO;;e~ûƒŠû 

 

rikE;gega  o"k±  fux`÷kE;qRl`tkfe  pA 
ve`ra  pSo  e`R;q'p        lnlPpkgetqZuûƒ‹û 

 
ahaà kratur ahaà yajïäù / svadhäham aham auñadham 
mantro ‘ham aham eväjyam / aham agnir ahaà hutam 

pitäham asya jagato / mätä dhätä pitämahaù 
vedyaà pavitram oàkara / åk säma yajur eva ca 

gatir bharttä prabhuù säkñé / niväsaù çaraëaà suhåt 



prabhavaù pralayaù sthänaà / nidhänaà béjam avyayam 

tapämy aham ahaà varñaà / nigåhëämy utsåjämi ca 
amåtaï caiva måtyuç ca / sad asac cäham arjuna 

 
aham-kratuù—Ik ben het agniñöoma ritueel; ahaà yajïaù—Ik ben de smärta-yajïa (zoals 
vaiçva-deva); aham svadhä—Ik ben de çräddha (offerande) aan de voorvaders; aham 
auñadham—Ik ben de medicinale kruiden; aham mantraù—Ik ben de mantra; aham eva—Ik 
ben zeker; ajyam—de ghé; aham agniù—Ik ben het vuur; aham hutam—Ik ben het offer in 
het vuur; aham pitä—Ik ben de vader; mätä—de moeder; dhätä—handhaver; pitä-mahaù—
en de grootvader; asya—van dit; jagataù—universum; vedyam—Ik ben het waard om 
gekend te worden; pavitram—de zuiveraar; oà-käraù—Ik ben de lettergreep oà; ca—en; 
eva—zeker; åk säma yajuù—de Åg, Säma en Yajur Veda’s; (Ik ben) gatiù—het doel van het 
leven; bhartä—de steun; prabhuù—de meester; säkñé—de getuige; niväsaù—het verblijf; 
çaraëam—de toevlucht; suhåt—de dierbare vriend; prabhavaù—de schepping; pralayaù—de 
ontbinding; sthänam—de basis; nidhänam—de rustplaats; (en) avyayam béjam—het 
onvergankelijke zaad; aham tapämi—Ik veroorzaak hitte; ahaà nigåhnämi—Ik onthoud; 
ca—en; utsåjämi—laat los; varñam—regen; arjuna—O Arjuna; aham—Ik ben; eva—
voorzeker; amåtam—onsterfelijkheid; ca—en; måtyuù—de dood; ca—alsmede; sat—het 
eeuwige, subtiele geestelijke; (en) asat—tijdelijke, grofstoffelijke materie. 
 

O Arjuna, Ik ben de Vedische rituelen zoals agniñöoma, de smärta yajïa’s zoals 
vaiçva-deva, en Ik ben de çräddha, de offerande aan de voorvaders. Ik ben de kracht 
van het helende kruid, de mantra, de ghé, het vuur en ik ben homa ofwel yajïa. Ik 
ben de moeder, de vader, de instandhouder en de grootvader van het universum. Ik 
ben het doel van kennis en de zuiveraar. Ik ben de heilige klank oà en Ik ben ook de 
Åg, Yajur en Säma Veda’s. Ik ben het lot in de vorm van de vruchten van karma, de 
steun, de Heer, de getuige, het verblijf, de toevlucht en de meest dierbare 
gelukwensende vriend. Ik ben de schepping, de ontbinding, de basis, de rustplaats en 
het eeuwige zaad. Ik ben de gepersonifieerde eeuwigheid en dood. Ik ben de oorzaak 
van alles en ook het gevolg; het geestelijke en de materie bevinden zich allebei in Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Waarom aanbidden mensen U op verschillende manieren?” Anticiperend op deze 
vraag geeft Çré Bhagavän in deze en de volgende drie çloka’s een uitgebreide verklaring van 



Zijn natuur waardoor Hij alles is in het universum. Met andere woorden, Hij beschrijft Zijn 
kosmische gedaante. Het woord kratuù betekent ‘yajïa’s zoals vaiçva-deva die worden 
voorgeschreven in de småti-çästra van de smärta’s’. Het woord auñudham betekent ‘de 
kracht die voortkomt uit de auñadhi, kruiden die een medicinaal vermogen hebben’. Het 
woord pitä houdt in dat, omdat Hij de directe materiΩle oorzaak van het universum is, zowel 
individueel als gezamenlijk, Hij daarom de vader is. Het woord mätä betekent dat Hij de 
moeder is omdat Hij het universum in Zijn schoot draagt. Hij onderhoudt het universum en 
voedt het, daarom is Hij dhätä, de steun is, en aangezien Hij de vader van Brahmä is, die de 
schepper van dit universum is, is Hij de grootvader. Het woord vedyam duidt op het doel 
van kennis en pavitram betekent ‘datgene wat zuivert’. Het woord gati betekent ‘vruchten 
in de zin van resultaat of het lot, zij het goed of slecht, van onze daden uit heden en 
verleden’. Bhartä staat voor ‘de echtgenoot’ of ‘beschermer’, prabhuù betekent ‘de 
bestuurder’, säkñé betekent ‘de getuige van gunstige en ongunstige activiteiten’, en niväsaù 
betekent ‘het verblijf’. Çaraëam duidt op iemand die anderen verlost van calamiteiten en 
suhåt staat voor iemand die zonder enig motief vrijwilligerswerk doet. Prabhavaù betekent, 
“Ik alleen verricht de handelingen van schepping, vernietiging en instandhouding.” 
Nidhänam betekent, “Ik ben de schat, begiftigd zijnde met padma, çaìkha, gadä en cakra.” 
Het woord béja betekent ‘de oorzaak’, of ‘het zaad’. Echter, avyayam betekent, “Ik ben niet 
vergankelijk zoals rijstzaadjes. Ik ben onvergankelijk, eeuwig en onveranderlijk. In het 
zomerseizoen voorzie Ik in de vorm van de zon in hitte. Ik ken de regen toe in het 
regenseizoen. Ik ben ämåta (onsterfelijkheid), måtyu (de kringloop van geboorte en dood), 
sat (fijnstoffelijke substantie, of het geestelijke) en asat (grofstoffelijke materie). Mij op 
deze manier kennend, aanbidden ze Mij in Mijn universele gedaante.” Dit is hoe deze çloka 
relateert aan de voorgaande. 

 

ÇLOKA 20 

=Sfo|k eka lkseik% iwrikik 

;KSfj"V~ok       LoxZ¥r       izkFkZ;UrsA 
rs iq.;eklk| lqjsUæyksde~ 

v'ufUr fnO;ku~ fnfo nsoHkksxku~û„Œû 

 
trai-vidyä mäà soma-päù püta-päpä 
yajïair iñövä svar-gatià prärthayante 



te puëyam äsädya surendra-lokam 
açnanti divyän divi deva-bhogän 

 
trai-vidyäù—degenen die bedreven zijn in (de karma-käëòa gedeeltes van) de drie Veda’s; 
mäm—Mij; iñövä—aanbeden hebbend; yajïaiù—door offerandes; soma-päù—en soma-rasa 
drinkend; püta-päpäù—verlost zijnde van zondige reacties; prärthayante—bidden zij; svaù-
gatim—voor de bestemming van Svarga; äsädya—bij het bereiken (van); puëyam—
verdienste; sura-indra-lokam—en de planeet van Indra; te—zij; açnanti—ervaren; divyän—
goddelijke; deva-bhogän—goddelijke geneugtes; divi—in de hemel. 
 

Degenen die toegewijd zijn aan baatzuchtige activiteiten zoals beschreven in de 
drie Veda’s, aanbidden Mij door yajïa te verrichten. Nadat ze vrij zijn geworden van 
zonde door het drinken van het soma sap, wat het overblijfsel is van de yajïa, bidden 
ze voor toegang tot Svarga. Wanneer ze de planeet van Indra bereiken ingevolge hun 
vrome daden, ondervinden zij de hemelse geneugtes van de deva’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op deze manier bereiken deze drie soorten bhakta’s, die aanbidding verrichten, mukti, 
omdat ze alleen Mij kennen als Parameçvara, maar de karmé’s bereiken geen mukti.” Om dit 
uit te leggen spreekt Çré Bhagavän twee opeenvolgende çloka’s beginnend met het woord 
trai-vidyä. “Degenen die de kennis van de drie Veda’s—Åg, Yajur en Säma—kennen, en 
toegewijd zijn aan de karma die in deze geschriften wordt voorgeschreven, aanbidden Mij 
slechts indirect door het verrichten van yajïa. Zij weten niet dat deva’s zoals Indra Mijn 
gedaante zijn in de absolute zin. Daarom aanbidden ze Mij alleen in de vorm van Indra en 
drinken ze het soma sap, de overblijfselen van de yajïa. Degenen die dit soma sap tot zich 
nemen bereiken vroomheid en ondervinden hemelse geneugtes.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa als zeggend, “Alleen wanneer er een 

vleugje bhakti aanwezig is in deze drie soorten aanbidding zal de jéva Mij beginnen te 
aanbidden als Parameçvara. Hij zal geleidelijk aan alle onzuiverheden van vermengde 
aanbidding opgeven en mokña bereiken in de vorm van Mijn çuddha-bhakti. Als de 
aanbidder de foutieve opvatting opgeeft van eenheid met Bhagavän, zoals in het ahaì-graha 
upäsanä proces, kan hij geleidelijk aan çuddha-bhakti bereiken door goed na te denken over 
bhakti. Het idee in het pratéka upäsanä proces dat andere deva’s Bhagavän zijn kan ook 



geleidelijk aan uitmonden in realisatie van Mijn sac-cid-änanda svarüpa van Çyämasundara, 
door tattva te overpeinzen in het gezelschap van sädhu’s. De onstabiele kennis (aanbidding) 
van Paramätmä in het proces van viçvarüpa upäsanä kan ook verwijderd worden door 
geleidelijk aan te realiseren dat de aanbidding van Mijn svarüpa het meest verheven is. De 
aanbidder kan zich dan concentreren op Mijn mensachtige sac-cid-änanda vertoning. 

Maar als iemand die een van deze drie soorten aanbidding volhardt in zijn aantrekking 
tot karma en jïäna, wat een symptoom van aversie tegen Mij is, kan hij de al-gunstige bhakti 
niet verkrijgen. Vanwege hun afkeer van Mij vallen degenen die eenheid (ahaì-graha 
upäsaka) aanbidden geleidelijk aan in het netwerk van illusoire mäyäväda redenering. De 
pratéka upäsaka’s worden gebonden door de wetten van karma die zijn voorgeschreven in de 
Åg, Säma en Yajur Veda’s. Nadat ze deze drie soorten Vedische kennis, die onderricht 
verschaffen over karma, hebben bestudeerd, raken ze verlost van zonde door het soma sap te 
drinken. Zij aanbidden Mij door yajïa en bidden om als resultaat van hun vrome daden 
Svarga te bereiken op de planeten van de deva’s. Aldus bereiken ze de goddelijke geneugtes 
van de deva’s.” 

 

ÇLOKA 21 

rs ra HkqDRok LoxZyksda fo'kkya 

{kh.ks iq.;s eR;Zyksda fo'kfUrA 
,oa =;h/keZeuqiziékk 

xrkxra     dkedkek    yHkUrsû„ƒû 

 
te taà bhuktvä svarga-lokaà viçälaà 

kñéëe puëye martya-lokaà viçanti 
evaà trayé-dharmam anuprapannä 

gatägataà käma-kämä labhante 
 

puëye—wanneer (hun) vrome merites; kñéëe—is opgebruikt; viçanti—betreden; te—zij; 
martya-lokam—het gebied van de stervelingen; bhuktvä—genoten hebbend; tam—die; 
viçälam—immense; svarga-lokam—hemelse planeet; evaà—aldus; labhante—bereiken; 
käma-kämäù—degenen die naar zingenot verlangen; trayé-dharmam—de karma-käëòa 
gedeeltes van de drie Veda’s; anuprapannäù—volgend; gata-ägatam—herhaaldelijk heen en 
weer gaan (van de aarde naar de hemel). 



 
Wanneer hun vrome verdienste is opgebruikt, keren ze weer terug naar de 

sterfelijke wereld, immense hemelse geneugtes ervaren hebbend. Op deze manier 
verkrijgen degenen die naar zintuiglijk genot verlangen en baatzuchtige activiteiten 
verrichten zoals beschreven in de drie Veda’s enkel herhaaldelijke geboorte en dood in 
deze materiΩle wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

 
Gata-ägataà betekent ‘komend en gaand’, of ‘herhaaldelijke geboorte en dood’. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Degenen die materieel genot verlangen, zoals beschreven in de vorige çloka, en die 

gekant zijn tegen Bhagavän, vallen weer in deze materiΩle wereld nadat ze hemelse 
geneugtes hebben ervaren en ontvangen het resultaat van herhaaldelijk geboorte nemen. 
Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (3.32.2): 

 
sa cäpi bhagavad-dharmät / käma-müòhaù paräì-mukhaù 

yajate kratubhir devän / pièàç ca çraddhayänvitaù 
 

Met hun geloof in het pad van baatzuchtige activiteiten en het gekant zijn tegen de 
dharma van de ziel, welke bhagavad-ärädhanä (aanbidding van Bhagavän) is, zijn zulke 
personen begoocheld door materiΩle verlangens en verrichten verschillende soorten 
yajïa’s teneinde sterfelijke deva’s en de voorvaders te aanbidden. 
 

karma-vallém avalambya tata äpadaù 
kathaïcin narakäd vimuktaù punar apy 

evaà saàsärädhvani vartamäno nara-loka- 
särtham upayäti evam upari gato ’pi 

Çrémad-Bhägavatam 5.14.41 
 

Op deze manier bereiken levende wezens Svarga door hun toevlucht te zoeken bij de 
klimplant van baatzuchtige activiteit. Zo bereiken ze tijdelijke verlichting van de 
ellende van de hel. Wanneer hun vroomheid is opgebruikt echter, betreden ze wederom 
de wereld van geboorte en dood. 



 
tävat sa modate svarge / yävat puëyaà samäpyate 
kñéëa-puëyaù pataty arväg / anicchan käla-cälitaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.10.26 
 

Zij ondervinden de geneugtes van Svarga tot hun vroomheid is opgebruikt. Daarna 
vallen ze met tegenzin weer terug naar beneden, gedwongen door de kracht van de tijd. 
 

ÇLOKA 22 

vuU;kf'pUr;Urks eka ;s tuk% i;qZiklrsA 
rs"kka      fuR;kfHk;qäkuka    ;ksx{ksea    ogkE;ge~û„„û 

 
ananyäç cintayanto mäà / ye janäù paryupäsate 

teñäà nityäbhiyuktänäà / yoga-kñemaà vahämy aham 
 

janaù—personen; ye—die; ananyäù—exclusief; cintayantaù—overwegen; paryupäsate 
mäm—en Mij alleszins aanbidden; teñäm—voor hen; nitya-abhiyuktänäm—die zich 
voortdurend bezighouden; aham—Ik; vahämi—draag; (hun) yoga—benodigdheden; 
kñemam—voor hun welzijn. 
 

Echter, voor degenen die altijd opgaan in gedachten aan Mij, en die Mij alleszins 
met geconcentreerde toewijding aanbidden, draag Ik Zelf hun behoeftes en houd Ik in 
stand wat ze hebben. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Het geluk van Mijn bhakta’s komt niet door het ontvangen van de resultaten van 
karma, integendeel, het komt doordat het door Mij verleend wordt. Nityäbhiyuktänäm duidt 
op degenen die altijd met Mij verbonden zijn. Het geluk van zulke paëòita’s die met Mij 
verbonden zijn wordt begiftigd door Mij. Degenen die geen paëòita’s zijn, zijn verstoken van 
deze kennis van bhakti. Nityäbhiyuktänäm betekent ook dat Ik succes in yoga, dhyäna 
enzovoorts verleen aan degenen die altijd naar vereniging met Mij verlangen. Kñemam 
betekent dat zelfs wanneer ze het niet verwachten, Ik ze Zelf onderhoud en hun last draag.” 
Hier heeft Bhagavän niet het woord karomi gebezigd, wat ‘Ik doe’ betekent, maar heeft Hij 
het woord vahämi gebruikt, wat ‘Ik draag’ betekent. Dit houdt in, “Ik draag persoonlijk de 



last van het onderhouden van hun lichamen, net zoals een huishouder de last van het 
onderhouden van zijn vrouw, zoon en andere familieleden draagt. Hun yoga (vooruitgang) 
en kñema (instandhouding) zijn geen gevolg van de vruchten van hun karma, in 
tegenstelling tot anderen.” 

“Wat is de bedoeling achter U, Parameçvara, die altijd onaangedaan en zelfvoldaan 
bent, van het dragen van hun last?” (Dit lijkt tegenstrijdig te zijn omdat het de plicht van 
de bhakta’s is om Parameçvara te dienen). Zoals wordt gezegd in Gopäla-täpané Upaniñad 
(Oostelijke Divisie 15), “Bhakti betekent toegewijde dienst aan Hem, waarbij men alle 
vormen van benoemingen opgeeft, of ze nu materieel of transcendentaal zijn, en de geest 
alleen in Bhagavän laat opgaan.” Dit wordt naiñkarmya genoemd, vrijheid van karma en zijn 
reacties. “Mijn ananya-bhakta’s zijn niñkäma (onzelfzuchtig), en vanwege deze 
onzelfzuchtige natuur schenk Ik ze gelukzaligheid. Ik ben neutraal maar Ik geef deze 
gelukzaligheid aan ze vanwege Mijn genegenheid voor hen, aldus wordt Ik bhakta-vatsala 
genoemd. Daarom is het niet juist om te zeggen dat die bhakta’s liefde voor Mij ontberen 
omdat ze Mij de verantwoordelijkheid geven over hun instandhouding en voeding. Ik 
aanvaard gewillig deze verantwoordelijkheid, zelfs als ze deze niet volledig aan Mij geven. 
Deze verantwoordelijkheid is geen last voor Mij, wie in staat ben om louter door Mijn wil 
alle universums te scheppen. Bovendien, omdat Ik gehecht ben aan Mijn bhakta’s, is het een 
groot genot om hun last te dragen, net zoals het een genot is voor een man om de last te 
dragen van het onderhouden van een bevredigende vrouw.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hoe draagt Çré Bhagavän de yoga-kñema (vooruitgang en onderhoud) van Zijn bhakta’s? 

In dit opzicht wordt er een waar verhaal verteld. 
Er was eens een arme brähmaëa wiens naam Arjuna Miçrä was. Hij was een parama-

bhakta van Çré Bhagavän. Elke ochtend na het verrichten van zijn bhajana, spendeerde hij 
twee uur aan het schrijven van een commentaar op Çré Bhagavad-gétä en daarna ging hij 
buiten om aalmoezen bedelen. Wat hij ook maar ontving door te bedelen gaf hij aan zijn 
vrouw, die het voedsel dan voorbereidde, kookte en met grote liefde aan Çré Bhagavän 
aanbood. Daarna gaf ze de mahäprasäda aan haar echtgenoot. Ze waren erg arm en al hun 
kleren waren gescheurd. Ze hadden maar ππn dhoté die geschikt was om te dragen voor 
wanneer ze uit huis gingen. Wanneer de brähmaëa die dhoté droeg om voor aalmoezen te 
bedelen, bedekte zijn vrouw haar lichaam met wat gescheurde stukken stof, en wanneer hij 
weer terug kwam, deed zij diezelfde dhoté aan om naar buiten te gaan of andere 
huishoudactiviteiten te verrichten. Ze beschouwden hun armoede allebei als een geschenk 
van Çré Bhagavän en waren volledig voldaan. Ze offerden alle aalmoezen die ze hadden 



verzameld aan hun iñöa-deva, Çré Gopénätha, en later aanvaardden ze Zijn mahäprasäda. Dit 
was hun voortdurende bhävanä (gemoedstoestand). Aldus verstreek hun tijd in 
gelukzaligheid en waren ze nog niet het minste beetje van hun stuk gebracht door hun 
situatie. 

Op deze manier schreef de brähmaëa regelmatig zijn commentaar op de Bhagavad-gétä. 
Op een dag, nadat hij zijn ochtend bhajana had uitgevoerd, ging hij zitten om een 
commentaar te schrijven op de çloka: 

 
ananyäç cintayanto mäà / ye janäù paryupäsate 

teñäà nityäbhiyuktänäà / yoga-kñemaà vahämy aham 
Çrémad Bhagavad-gétä 9.22 

 
Toen hij dit las, werd zijn geest van streek gebracht door een ernstige twijfel die hij op 

geen enkele manier op wist te lossen. “Zal die persoon, Svayaà Bhagavän, die de enige 
meester van het hele universum is, Zelf de yoga-kñema (vooruitgang en instandhouding) 
dragen van degenen die zich bezighouden met Zijn ananya bhajana? Nee, dit kan niet waar 
zijn. Als dit wel zo zou zijn, waarom is mijn situatie dan zoals ze nu is? Ik ben volledig 
afhankelijk van hem, en met exclusieve toewijding heb ik alles aan Zijn lotusvoeten 
geofferd. Waarom moet ik dan de ellende van armoede ondergaan? Daarom kan deze 
verklaring, nityäbhiyuktänäà yoga-kñemaà vahamy aham, niet door Bhagavän Zelf 
gesproken zijn; het moet ge¡nterpoleerd zijn.” Hij trachtte dit probleem op te lossen op 
kracht van zijn eigen intelligentie, maar in plaats daarvan raakte hij alleen maar meer en 
meer verward en zijn twijfel nam toe. Uiteindelijk zette hij drie strepen door deze regel met 
zijn rode pen, stopte met schrijven en ging naar buiten om voor aalmoezen te bedelen. 

Thans zag de meest barmhartige Bhagavän, die de overgegeven zielen beschermt, dat er 
een twijfel was ontstaan in de geest van Zijn bhakta met betrekking tot Zijn woorden. De 
gedaante aannemend van een uitermate mooie, jonge, zwartkleurige jongen, vulde Hij twee 
manden met overvloedige rijst, däl, groenten, ghé enzovoorts, en nadat hij deze aan de twee 
uiteinden van een bamboestok had gehangen, droeg Hij ze persoonlijk naar het huis van 
deze brähmaëa. 

De deur was van binnenuit op slot gemaakt. Eerst klopte Hij op de deur, en daarna riep 
Hij luidkeels, “O moeder, O moeder!” Maar de arme brähmaëé droeg enkel gescheurde 
stukken stof, dus hoe kon ze naar buiten gaan? Uit verlegenheid bleef ze stilletjes zitten, 
maar het kloppen en het roepen ging maar door. Omdat ze geen alternatief zag, kwam ze 
verlegen tevoorschijn met haar hoofd omlaag en opende uiteindelijk de deur. Het gewicht 
dragend, betrad de jongen de binnenplaats, zette Zijn vracht op de grond en ging er naast 



staan. Çré Bhagavän, in de gedaante van die jongen, sprak als volgt tot haar: “Moeder, 
Paëòitjé (de brähmaëa) heeft deze voorraad gestuurd. Neem het alstublieft mee naar 
binnen.” 

Tot dit moment had de brähmaëé met haar gezicht naar beneden gericht gestaan. Bij het 
horen van de zoete woorden van de jongen keek ze op en zag twee grote manden vol voedsel 
in de binnenplaats staan. Ze had nog nooit zoveel groenten en granen gezien. Doordat ze 
herhaaldelijk door de jongen verzocht werd om ze te nemen, droeg ze de spullen naar het 
binnenste gedeelte van het huis. Terwijl ze dit deed staarde ze voortdurend naar Zijn 
prachtige gezicht, en raakte volledig voldaan. “Aho, hoe prachtig Zijn gezicht is! Hoe kan 
iemand met zo’n donkere kleur zo’n transcendentale schoonheid bezitten?” Ze had zich zelfs 
nog nooit zulke schoonheid voorgesteld. Vol ontzag stond ze als aan de grond genageld. 
Toen merkten haar ogen op dat er zich op de borst van de jongen drie bloedende sneeΩn 
bevonden, alsof iemand die met een scherp wapen had toegebracht. Met een bezorgd hart 
riep ze, “O zoon! Welk genadeloos persoon heeft je deze snijwonden toegebracht? Ach! 
Ach! Zelfs iemand met een hart van steen zou smelten bij de gedachten van het toebrengen 
van snijwonden op zulke zachte ledematen!” 

Çré Kåñëa, in de gedaante van de jongen, zei, “Moeder, terwijl Ik u dit voedsel kwam 
brengen werd Ik opgehouden, daarom heeft uw man zelf deze sneeΩn op Mijn borst 
aangebracht.” 

Met haar ogen vol tranen riep de brähmaëé, “Wat!? Heeft hij deze snijwonden op Jouw 
borst gemaakt? Laat hem maar eens thuis komen, dan zal ik hem wel eens even vragen hoe 
hij zo iets genadeloos heeft kunnen doen! Mijn zoon, wees niet ongerust. Blijf een poosje. Ik 
zal dit voedsel bereiden en Jij kunt ook de prasäda van Öhäkurjé accepteren.” 

Ze liet de jongen in de binnenplaats zitten, waarna de brähmaëé naar de keuken ging en 
begon met het bereiden van een offerande. Kåñëa dacht toen, “Het doel waarvoor Ikzelf dit 
voedsel heb gedragen is bereikt. Wanneer de brähmaëa nu terugkeert naar zijn huis, zal hij 
onmiddellijk achter de authenticiteit van Mijn woorden komen, en zal hij ze nooit meer 
betwijfelen.” Op deze manier, na maatregelen te hebben genomen om de twijfels van Zijn 
bhakta weg te nemen, verdween Kåñëa. 

Die dag, ondanks enorme inspanning, was de brähmaëa niet in staat om enige 
aalmoezen te verzamelen. De hoop opgevend, keerde hij terug naar huis, denkend dat zijn 
onvermogen om iets op te halen de wil was van Öhäkurjé. Hij klopte op de achterdeur en 
zijn vrouw opende de deur. Toen hij zag dat ze bezig was met koken, vroeg hij, “Hoe is het 
mogelijk dat je aan het koken bent terwijl ik vandaag helemaal geen aalmoezen heb 
ontvangen? Wat heb je om te koken?” 



“Hoezo? Een tijdje terug heb je zoveel voedsel in de handen van die jongen gestopt dat 
het voor ons beiden zes maanden zal duren om het op te krijgen. Waarom vraag je me wat er 
te koken valt?” 

Ze was een beetje verbaasd. “En je hart is als steen. Dit wist ik nog niet. Die jongen had 
drie rode littekens op Zijn borst. Hoe kun je het tedere lichaam van die jongen zo 
toetakelen? Ken je dan geen genade?” 

De brähmaëa, volkomen verbluft, vroeg haar om uitleg. “Ik heb niets naar huis gestuurd 
noch heb ik een jongen geslagen. Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt.” 

Nadat ze de verklaring van haar echtgenoot had aangehoord, liet ze hem de rijst, däl, 
meel en andere dingen zien, maar toen ze de binnenplaats betrad om de jongen en Zijn 
wonden te laten zien, was de jongen nergens te bekennen. Ze begon overal naar Hem te 
zoeken. Waar was Hij naar toe gegaan? De buitenpoort was gesloten, net als voorheen. Ze 
keken elkaar allebei vol verbazing aan. De brähmaëa begon nu de hele situatie te begrijpen 
en tranen stroomden voortdurend uit zijn ogen. Nadat hij zijn handen en voeten had 
gewassen betrad hij de Deity kamer en, om zijn twijfel volledig weg te nemen, opende zijn 
Bhagavad-gétä. Die ochtend had hij met rode inkt drie strepen gezet door de regel: 
nityäbhiyuktänäà yoga-kñemaà vahämy aham, maar nu waren die drie strepen verdwenen. 
Overmand door geluk kwam hij de Deity kamer uit, schreeuwend, “Mijn liefste, je bent zo 
fortuinlijk! Vandaag heb je direct Çré Gopénätha gezien! En al dit voedsel was door Hem 
persoonlijk hierheen gebracht! Hoe zou ik ooit zoveel voorraad kunnen hebben gebracht? 
Deze ochtend, terwijl ik mijn commentaar op Bhagavad-gétä aan het schrijven was, twijfelde 
ik aan de verklaringen van Bhagavän en streepte die woorden door met drie lijnen rode 
inkt. Dat is waarom de tere borst van onze Öhäkurjé, Gopénätha, snijwonden vertoonde. Hij 
is uitermate mededogend. Hij heeft zoveel moeite gedaan om de authenticiteit van Zijn 
woorden te bewijzen en de twijfels van een athe¡st zoals ik weg te nemen.” 

Toen stokte zijn keel en was hij niet meer in staat om verder te spreken. Overmand 
door liefde riep hij uit, “Ha Gopénätha! Ha Gopénätha!”, en viel op de grond. Terwijl ze zo 
voor Çré Gopénätha stond, vulden de ogen van zijn vrouw, die met stomheid geslagen was, 
zich met tranen. Na een poosje kwam de brähmaëa weer bij zijn positieven en verrichtte, 
nadat hij in bad was geweest, zijn dagelijkse plichten. Hij offerde de gerechten die zijn 
vrouw had voorbereid aan Çré Gopénätha en ze aanvaardden beiden met grote liefde Zijn 
etensresten. De brähmaëa ging elke dag door met het schrijven van zijn commentaar op de 
Gétä, en zijn leven werd vervuld van prema. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Je moet niet denken dat deze 
drie soorten upäsaka’s (aanbidders) die baatzuchtige verlangens hebben geluk bereiken en 
dat Mijn bhakta’s lijden. Mijn bhakta’s denken alleen aan Mij, zonder af te dwalen. Voor 



instandhouding van hun lichaam accepteren ze alles wat bevorderlijk is voor Mijn bhakti en 
verwerpen ze al het ongunstige. Op deze manier zijn ze nitya-abhiyukta, of eeuwig 
verbonden met Mij door toegewijde liefde. Vrij van zelfzuchtige verlangens offeren ze alles 
alleen aan Mij. Ik alleen voorzie in al hun rijkdom en al hun andere benodigdheden, en dus 
voorzie Ik in hun levensonderhoud. De strekking is dat er, vanuit een extern opzicht gezien, 
een overeenkomst lijkt te zijn tussen materieel-gemotiveerde pratéka upäsaka’s en Mijn 
bhakta’s die alleen datgene accepteren wat bevorderlijk is voor Mijn dienst. Er is echter een 
groot verschil tussen deze twee. Ik draag de yoga (vooruitgang) en kñema (instandhouding) 
van Mijn bhakta’s zelfs wanneer ze geen wereldse verlangens hebben. Het speciale voordeel 
dat Mijn bhakta’s ontvangen is dat ze door Mijn genade op een niet gepassioneerde wijze 
van alle zinsobjecten genieten en uiteindelijk eeuwige gelukzaligheid bereiken. Ik ben 
ongevoelig voor alle wereldse gebeurtenissen, maar uit genegenheid voor Mijn bhakta’s voel 
Ik een groot genoegen om ze in alle opzichten te helpen. Door dit te doen, is er geen sprake 
van enige overtreding van de kant van Mijn bhakta’s, omdat zij niet tot Mij bidden om ook 
maar iets anders dan Mijn gunst. Ikzelf voorzie persoonlijk in hun behoeftes.” 

 

ÇLOKA 23 

;s·I;U;nsorkHkäk      ;tUrs      J¼;kfUork%A 
rs·fi ekeso dkSUrs; ;tUR;fof/kiwoZde~û„…û 

 
ye ‘py anya-devatä-bhaktä / yajante çraddhayänvitäù 
te ‘pi mäm eva kaunteya / yajanty avidhi-pürvakam 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; api—hoewel; te bhaktäù—die bhakta’s; ye—die; anvitäù 
çraddhayä—met geloof; anya-devatä—andere devatä’s; yajante—aanbidden; eva—zeker; 
api—ook; mäm—Mij; yajanti—aanbidden; (doen ze dat) avidhi-pürvakam—op een manier 
die strijdig is met de voorschriften van çästra. 
 

O Kaunteya, degenen die met geloof andere devatä’s aanbidden, aanbidden 
eigenlijk Mij alleen, maar dan op een ongeautoriseerde manier. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De volgende twijfel kan worden opgeworpen: “In overeenstemming met çloka van 
Bhagavad-gétä 9.15, jïäna-yajïena cäpy anye, zei U dat aanbidding van U uit drie soorten 



bestaat. De verklaring, bahudhä viçvato-mukham, verklaart het derde type, aanbidding van 
Uw universele gedaante. U hebt de aard van die gedaante onthuld middels verklaringen 
zoals, ‘Ik ben yajïa, Ik ben het Vedische ritueel, etc.’ (Gétä 9.16-19). Geen devatä bestaat 
onafhankelijk van U; zo is de aard van de universele gedaante. Uit dit kan men 
concluderen dat degenen die devatä’s zoals Indra aanbidden in feite U aanbidden, dus 
waarom zullen zij niet bevrijd worden? Bovendien heeft U gezegd dat degenen die materiΩle 
verlangens hebben verstrikt raken in de kringloop van geboorte en dood (Gétä 9.21) en 
vergankelijke resultaten zullen behalen. Waarom is dit zo?” 

In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Het klopt dat ze Mij aanbidden, maar ze doen 
dit zonder de voorgeschreven regels om Mij te bereiken te volgen. Daarom blijven zij in de 
materiΩle wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het volgende punt kan ter sprake worden gebracht: “De devatä’s zijn Bhagavän’s 

vibhüti-svarüpa (vormen van volheid) en de ledematen van Zijn lichaam. Het doet er niet 
toe hoe degenen die de devatä’s aanbidden hun aanbidding verrichten; uiteindelijk bereikt 
het Bhagavän. Degenen die de deva’s aanbidden bereiken de planeten van die bepaalde 
deva’s en, nadat ze daar van de vergankelijke vruchten hebben genoten, keren ze terug naar 
dit aardse vlak. De zuivere aanbidders van Çré Bhagavän echter, keren niet terug naar deze 
materiΩle wereld nadat ze sevä aan Çré Bhagavän in Zijn dhäma hebben verkregen, dus 
waarom verschillen hun eindresultaten van elkaar, als beide soorten aanbidding voor 
Bhagavän zijn bedoeld?” 

In antwoord hierop legt Çré Kåñëa aan Arjuna uit, “De devatä’s staan niet los van Mij, 
noch zijn zij bestuurders die onafhankelijk zijn van Mij. De aanbidding van degenen die 
hun als zodanig beschouwen is onwettig.” 

Dit onderwerp wordt ook duidelijk uitgelegd in Çrémad-Bhägavatam (4.31.14): 
 

yathä taror müla-niñecanena 
tåpyanti tat-skandha-bhujopaçäkhäù 

präëopahäräc ca yathendriyäëäà 
tathaiva sarvärhaëam acyutejyä 

 
Door op de juiste wijze de wortels van een boom water te geven, worden haar stam, 
takken, twijgjes, bladeren, bloemen enzovoorts allemaal gevoed, net zoals door het 
nuttigen van voedsel de levenslucht en de zintuigen gevoed worden. Op dezelfde 



manier wordt door het aanbidden van Bhagavän Acyuta, iedereen, inclusief alle deva’s, 
aanbeden. 

 
De essentie van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s commentaar op deze çloka is dat, 

door water op de wortel van een boom te gieten, haar takken en twijgjes gevoed worden, 
maar dat hetzelfde resultaat niet wordt bereikt wanneer men water op haar bladeren, 
vruchten en bloemen giet. Iemand kan zeggen dat het geen kwaad kan om water te geven 
aan zowel de takken als de wortel van een boom; integendeel, het is bevorderlijk. Daarom, 
wat voor kwaad kan het als men de devatä’s samen met Çré Kåñëa aanbidt? In antwoord 
hierop wordt een ander voorbeeld gegeven. De levenslucht wordt gaande gehouden door de 
maag van voedsel te voorzien; zo worden alle organen en zintuigen van het lichaam gevoed. 
Echter, wanneer men voedsel afzonderlijk aan de oren, ogen en neus gaat geven, dan zal 
men doof en blind worden en uiteindelijk zal men sterven. Op dezelfde manier verkrijgt 
men door het aanbidden van de verschillende devatä’s en ze als afzonderlijke goden te 
beschouwen alleen nadelige resultaten. Daarom is het goedgekeurde proces het exclusief 
aanbidden van Çré Bhagavän. Bovendien zegt Çrémad-Bhägavatam (10.40.9-10): 

 
sarva eva yajanti tväà / sarva-deva-mayeçvaram 

ye ‘py anya-devatä-bhakta / yady apy anya-dhiyaù prabho 

yathädri-prabhavä nadyaù / parjanyäpüritäù prabho 
viçanti sarvataù sindhuà / tadvat tväà gatayo ‘ntataù 

 
Wanneer men deze çloka’s leest, zullen de meeste mensen denken dat deze het volgende 

betekenen: “Net zoals rivieren die vanaf de bergen stromen gevuld raken met regenwater, 
zich verdelen in verschillende vertakkingen en de ene oceaan ingaan van verschillende 
richtingen, culmineert de aanbidding die wordt verricht op de verschillende paden evenzo 
uiteindelijk in aanbidding van Çré Bhagavän alleen. Daaropvolgend zal men door het 
aanbidden van andere deva’s uiteindelijk ook het resultaat van het aanbidden van Çré Kåñëa 
verkrijgen.” Echter, deze opvatting is niet correct. De essentie van Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura’s commentaar op de bovenste twee çloka’s luidt als volgt: “Karmé’s, 
yogé’s en anderen aanbidden Mij alleen omdat Ik de belichaming van al de deva’s ben en 
omdat Ik de Opperste Bestuurder van alle bestuurders ben. Iemand die denkt, ‘Ik ben Çiva 
aan het aanbidden, ik ben Sürya aan het aanbidden, ik ben Ganeça aan het aanbidden,’ 
terwijl hij zichzelf als toegewijd aan hen beschouwt, aanbidt in werkelijkheid alleen Mij. 
Echter, als er wordt gezegd dat ze op deze manier Mij alleen aanbidden en als resultaat zeker 
Mij zullen bereiken, is dit niet zo. De aanbidding die ze verrichten zal zeker naar Mij komen, 



maar de aanbidders niet. De rivieren die vanaf de bergen stromen raken vol van 
regenwater. De wolken gieten hun water over alle bergen en uiteindelijk neemt de water de 
vorm aan van rivieren. Alle rivieren die hun onafhankelijke banen door verschillende 
plaatsen laten stromen gaan uiteindelijk de oceaan binnen. De rivieren die afkomstig zijn 
van de bergen gaan de oceaan binnen, maar hun oorsprong, de berg, doet dat niet. Op 
dezelfde manier komt de aanbidding van personen die verschillende processen uitvoeren tot 
Mij alleen. Echter, de bron van die aanbidding, de aanbidder, komt niet tot Mij.” 

Hier wordt Çré Bhagavän vergeleken met de oceaan, de Veda’s met de wolken, de 
verschillende soorten aanbidding met het water, de aanbidders met de berg en de 
verschillende devatä’s met de verschillende plaatsen. Net zoals rivieren door allerlei landen 
stromen en de oceaan binnengaan, komt de aanbidding van verschillende devatä’s tot Çré 
Viñëu en, net zoals de berg niet tot de oceaan reikt, reikt de aanbidding van de deva’s niet 
tot Viñëu. 

Zeewater verdampt en vormt zich tot regenwolken boven de bergen. Bij het neervallen 
verzamelt datzelfde water zich als een rivier en gaat het door verschillende landen. Het 
wordt gekend onder verschillende namen en uiteindelijk bereikt het de oceaan. Op dezelfde 
manier kwamen de verschillende soorten aanbidding zoals beschreven in de çruti’s 
oorspronkelijk van Bhagavän Çré Kåñëa. Ze worden verricht door verschillende 
gekwalificeerde personen voor verschillende deva’s en men kent ze onder de namen van die 
verschillende soorten aanbidding. Hun aanbidding komt uiteindelijk tot Çré Viñëu via het 
medium van de deva’s. Door zijn aanbidding verkrijgt iemand alleen zijn eigen 
aanbiddenswaardige deva, een tijdelijke positie. Hij verkrijgt geen sevä in de eeuwige dhäma 
van Çré Kåñëa. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “In werkelijkheid ben Ik, de 
belichaming van sac-cid-änanda, de enige Parameçvara, Allerhoogste bestuurder. Er bestaat 
geen deva die onafhankelijk is van Mij. In Mijn eigen svarüpa ben Ik de transcendentale 
sac-cid-änanda werkelijkheid, eeuwig buiten bereik van de materiΩle schepping. Vele 
personen aanbidden deva’s, zoals Sürya. Met andere woorden, geconditioneerde menselijke 
wezens in de materiΩle wereld betuigen hun eer aan het majestueuze aspect van Mijn mäyä-
çakti in de gedaante van verschillende devatä’s en aanbidden hen. Maar door de juiste 
overweging te maken kan men hier uit opmaken dat Mijn vibhüti’s, de deva’s, simpelweg 
Mijn guëa-avatära’s zijn. Degenen die deze deva’s aanbidden met kennis van hun werkelijke 
positie en de realiteit van Mijn svarüpa, beschouwen hun als Mijn guëa-avatära’s. Op deze 
manier is hun aanbidding toegestaan en goedgekeurd als zijnde het progressieve pad. Maar 
degenen die de deva’s aanbidden, denkend dat ze eeuwig en onafhankelijk van Me zijn, 



aanbidden op een manier die niet is toegestaan en de voorgeschreven regels niet in acht 
neemt, en dus bereiken zij geen eeuwige resultaten.” 

 

ÇLOKA 24 

vga  fg  loZ;Kkuka   Hkksäk   p   izHkqjso   pA 
u rq ekefHktkufUr rÙosukr'P;ofUr rsû„†û 

 
ahaà hi sarva-yajïänäà / bhoktä ca prabhur eva ca 

na tu mäm abhijänanti / tattvenätaç cyavanti te 
 

aham—Ik (ben); hi—zeker; bhoktä—de genieter; ca—en; eva—zeker; prabhuù—de meester; 
sarva-yajïänäm—van alle offerandes; tu—maar; te—zij; na abhijänanti—herkennen niet; 
mäm—Mij; tattvena—zoals Ik ben, in Mijn svarüpa; ataù—daarom; cyavanti—komen zij ten 
val (zij dolen rond in saàsära). 
 

Ik ben de enige meester en genieter van alle yajïa’s, maar degenen die Mijn 
svarüpa niet herkennen dolen herhaaldelijk rond in de kringloop van geboorte en 
dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat wordt er bedoeld met de zin ‘zonder de voorgeschreven regels’?” in antwoord op 
deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met ahaà hi. “In de vorm van 
verschillende deva’s ben Ik de enige genieter; Ik ben de Heer en meester en Ik ben de 
schenker van resultaten. Degenen die pratéka upäsaka’s zijn echter, kennen Mijn tattva niet. 
Bijvoorbeeld, zij denken dat door het aanbidden van Sürya, die zij als Parameçvara zien, de 
Allerhoogste Bestuurder, Sürya tevredengesteld zal zijn met hun en hun verlangde 
resultaten zal vervullen. Zij kunnen met hun intelligentie niet begrijpen dat Parameçvara, 
Çré Näräyaëa, Sürya is geworden en dat het Çré Näräyaëa Zelf is die ze zulk geloof geeft. 
Sterker nog, het is Hij die de resultaten van Sürya aanbidding verleent. Derhalve komt het 
door een gebrek aan tattva-jïäna van Mij dat ze ten val komen. Degenen die begrijpen dat 
het enkel Çré Näräyaëa is die aanbeden wordt in de vorm van Sürya en de andere deva’s, en 
die Mij aanbidden terwijl ze zich bewust zijn van Mijn universele bestaan, worden bevrijd. 
Daarom is het noodzakelijk voor degenen die Mijn vibhüti’s zoals Sürya deva aanbidden, om 



te weten dat zij in werkelijkheid Mijn vibhüti’s zijn. Zij dienen niet onafhankelijk van Mij 
aanbeden te worden.” Dit wordt hier uitgelegd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
“Waarom is het aanbidden van verschillende deva’s onjuist? Wat is het resultaat van die 

ongeautoriseerde aanbidding?” dit wordt in de huidige çloka uitgelegd. “In de gedaante van 
deva’s zoals Indra, ben alleen Ik de genieter van alle yajïa’s. Ik ben de meester, handhaver, 
bestuurder en schenker van de resultaten van ze allemaal. Aanbidders van de deva’s weten 
niet dat de deva’s Mijn vibhüti’s zijn; dus aanbidden zij ze met geloof, denkend dat ze 
onafhankelijk zijn van Mij en dat ze de schenkers zijn van de resultaten van hun 
activiteiten. Omdat ze zich niet bewust zijn van Mijn tattva, geloven ze niet in Mij; daarom 
wordt dit type aanbidding niet goedgekeurd. Als gevolg van zulke ongeoorloofde 
aanbidding, drijven ze van de waarheid af en blijven ze verstrikt in de kringloop van 
geboorte en dood. 

“Echter, door deva’s zoals Sürya te aanbidden terwijl ze deze als mijn vibhüti’s 
beschouwen, beklimmen ze geleidelijk aan het progressieve pad en, door de genade van Mijn 
bhakta’s die Mijn tattva kennen, komen ze achter de wetenschap van Mijn svarüpa. Aldus 
wordt hun intelligentie exclusief gericht op Mij, Kåñëa, wiens svarüpa sac-cid-änanda is. 

Deze siddhänta wordt ook bevestigd in de çruti’s: 
 

näräyaëäd brahmä jäyate 
näräyaëäd indro jäyate 

näräyaëäd dvädaçädityä rudrä 
sarva-devatä sarva åñäyaù 

sarväëi bhutäni näräyaëad eva 
samutpadyate näräyaëe pratéyante 

 
Brahmä wordt geboren uit Çré Näräyaëa, Indra wordt geboren uit Çré Näräyaëa, Çiva 
wordt geboren uit Çré Näräyaëa, alle devatä’s en levende wezens worden ook uit Çré 
Näräyaëa geboren. Wanneer hun universele plichten zijn voltooid en ze sterven, zullen 
ze allen weer opgaan in Çré Näräyaëa. 

 
De småti’s hebben ook dezelfde conclusie vastgesteld: 
 

brahmä çambhus tathaivärkaù candramäç ca çatakratuù 
evam ädyäs tathaivänye yuktä vaiñëava-tejasä 



jagat tu viyujyante ca tejasä käryävasäne 
vitejasaç ca te sarve païcatvam upyänti te 

 
Brahmä, Çiva, alsmede de zonnegod, de maangod, Indradeva en andere machtige 
persoonlijkheden die gemachtigd zijn door Çré Viñëu, worden allemaal gedwongen om 
die krachten op te geven wanneer ze sterven. 

 
Deze conclusie vindt men ook terug in de Upaniñads. De bovenstaande verklaringen uit 

çruti en småti duiden op een verschil tussen de deva’s en Çré Viñëu, die de Allerhoogste 
Bestuurder is (sarveçvareçvara). Het oppergezag van Çré Viñëu over andere deva’s wordt 
vastgesteld in çruti en småti, maar toch wordt er ergens in de geschriften gezegd dat een 
bepaalde deva gelijk is aan Çré Viñëu. Deze verklaring wordt gemaakt ofwel omdat de 
invloed van een bepaalde deva onder controle van Çré Viñëu staat, of omdat de deva Hem 
erg dierbaar is. 

Als men hieruit de conclusie trekt dat het correct is om alle deva’s te aanbidden, deze als 
Näräyaëa beschouwend, dan dient men te begrijpen dat iedereen uit Näräyaëa voortkomt, 
dat ze door Hem bestaan en in Hem vernietigd of opgelost worden. Geen van hen is 
Näräyaëa, noch kunnen ze ooit Näräyaëa worden. Er wordt verklaard in çästra dat het een 
ernstige overtreding is om de deva’s of jéva’s gelijk te stellen aan Çré Bhagavän. Zulke 
overtreders worden päñaëòé’s (athe¡sten) genoemd. 

 
yas tu näräyaëaà devam / brahma-rudrädi-daivataiù 

samatvenaiva vékñeta / sa päñaëòé bhaved dhruvam 
Padma Puräëa 

 
Net zoals het ongepast is om de devatä’s te aanbidden in de overtuiging dat ze 
onafhankelijke heersers zijn, is het ook athe¡stisch om de deva’s (jéva’s) gelijk te stellen 
aan Heer Näräyaëa. 

 
Daarom wordt er voorgeschreven dat de viçvarüpa upäsaka’s (aanbidders van de 

universele gedaante) de deva’s als vibhüti’s van Çré Näräyaëa horen te aanbidden. In dit 
verband maakt çästra twee soorten verklaringen. Er wordt gezegd in Närada-païcarätra: 
antaryämé-bhagavad-dåñöyaiva sarvärädhanaà vihitam. “Ze dienen aanbeden te worden met 
het inzicht dat Antaryämé, de allesdoordringende Heer, in hun verblijft.” 

En de Viñëu-yämala verklaart: 
 



viñëu-pädodakenaiva pitåëäà tarpaëa kriyä 
viñëor niveditännena yañöavyaà 

devätäntaram ädi-prakäreëa vihitam iti 
 

Het is met het voetwater van Çré Viñëu dat men activiteiten zoals het brengen van 
offerandes aan de voorvaders dient te verrichten, en het is met de overblijfselen van Çré 
Viñëu’s voedsel dat men de deva’s dient te plezieren. 
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yänti deva-vratä devän / pitèn yänti pitå-vratäù 

bhütäni yänti bhütejyä / yänti mad-yäjino ‘pi mäm 
 

deva-vratäù—degenen die toegewijd zijn aan de deva’s; yänti—gaan; devän—naar de deva’s; 
pitå-vratäù—degenen die toegewijd zijn aan de voorvaders; yänti—gaan; pitèn—naar de 
voorvaders; bhüta-ijyäù—aanbidders van de geesten; yänti—gaan; bhütäni—naar de 
geesten; api—en; mat-yäjinaù—Mijn aanbidders; yänti—gaan; mäm—naar Mij. 
 

Degenen die de devatä’s aanbidden gaan naar de planeten van de devatä’s, degenen 
die de voorvaders aanbidden gaan naar de planeten van de voorvaders, degenen die de 
geesten aanbidden gaan naar de planeten van de geesten, maar degenen die Mij 
aanbidden zullen zeker tot Mij komen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Er zijn verschillende regels en bepalingen voorgeschreven voor het aanbidden van de 
verschillende devatä’s, en de Vaiñëava’s aanbidden Viñëu middels een soortgelijk proces, 
overeenkomstig de geboden van çästra. Men kan zich afvragen, “Wat is er mis met deze deva 
aanbidding?” Om deze twijfel op te lossen, zegt Çré Bhagavän, “Het is waar; zij aanbidden de 
deva’s volgens de regels van hun aanbidding. Als gevolg hiervan bereiken zulke devatä-
bhakta’s die devatä’s. Dit is het principe.” Om dit punt nader te verklaren spreekt Bhagavän 
deze çloka die begint met de woorden yänti deva. “Als die deva’s zelf vergankelijk zijn, hoe 
kunnen hun bhakta’s dan onvergankelijk worden? Maar Ik ben onvergankelijk en eeuwig, 



daarom zijn Mijn bhakta’s ook onvergankelijk en eeuwig.” Çrémad-Bhägavatam (10.3.25) 
bevestigt dit punt ook: bhavän ekaù çiñyate ’çeña-saàjïaù. “Na de vernietiging blijft alleen U 
over, daarom wordt U Ananta genoemd.” Bovendien stellen de çruti’s: eko näräyaëa eväsén 
na brahmä na ca çaìkaraù. “In den beginne was er enkel Näräyaëa, niet Brahmä of Çiva.” 

In de Gopäla-täpané Upaniñad wordt ook gezegd: parärddhänte so ‘budhyata gopa-rüpä me 
purastäd avirbabhüva. “Aan het einde van de eerste helft van Brahmä’s leven, begreep hij 
dat Ik ten overstaan van hem was verschenen in de gedaante van een koeherdersjongen.” 

De çruti’s verklaren ook: na cyavante ca mad-bhaktä mahatyäà pralayäd api. “Mijn 
bhakta’s blijven voortbestaan zelfs ten tijde van de grote ontbinding, dat wil zeggen, zij 
nemen niet opnieuw geboorte.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier laat Çré Bhagavän het verschil zien tussen degenen die de devatä’s aanbidden en 

degenen die Hem aanbidden (Zijn bhakta’s). Hij laat ook het verschil zien tussen de 
resultaten die door beide partijen worden behaald. Sommigen kunnen zeggen, “Net zoals de 
Vaiñëava’s Viñëu aanbidden volgens het proces dat wordt beschreven in çästra, aanbidden 
wij de devatä’s volgens de regels van çästra. Hoe kan het dan dat onze aanbidding als 
incorrect wordt beschouwd?” 

In antwoord hierop zegt Bhagavän, “Volgens çästra zal iemand alleen realisatie hebben 
naar gelang de realisatie van de persoon die hij aanbidt. Dit is rechtvaardig. De aanbidders 
van de deva’s bereiken daarom de planeten van de deva’s. Omdat zowel de deva’s als hun 
planeten vergankelijk zijn, bereiken hun aanbidders vergankelijke resultaten. In 
tegenstelling tot dit, zijn zowel Mijn dhäma als Ikzelf sac-cid-änanda, eeuwig, bewust en 
gelukzalig; daarom verkrijgen degenen die Mij aanbidden gelukzalige dienst aan Mij in Mijn 
eeuwige dhäma. Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (1.2.27): sama-çélä bhajanti, dat 
degenen die de deva’s (zoals Indra) aanbidden yajïa’s zoals darça-paurëamäsya-yajïa 
verrichten, die in sattva-guëa zijn. Degenen die de voorvaders aanbidden doen dit middels 
çräddha en andere ceremonies, die in rajo-guëa zijn, en degenen die geesten, yakña’s 
(spoken), räkñasa’s en vinäyaka’s (elementen die obstakels voor anderen veroorzaken) 
aanbidden middels het proces van bali of offerandes, wat in tamo-guëa is. Mijn bhakta’s, die 
nirguëa zijn, aanbidden Mij met toewijding, gebruik makend van natuurlijke en gemakkelijk 
voorhanden zijnde dingen.” 

Iemand kan zeggen, “Degenen die de deva’s aanbidden geloven ook in U, omdat de 
sarva-deva-püjä (aanbidding van alle deva’s) ook het aanbidden van Näräyaëa bevat.” 
Bhagavän antwoordt hierop, “De reden voor het aanbidden van Näräyaëa in sarva-deva-
püjä is simpelweg zodat de aanbidders hun aanbidding kunnen vervolmaken. Feitelijk 



hebben ze geen vertrouwen in Näräyaëa. Degenen die de deva’s aanbidden denken als volgt: 
‘Ik ben een aanbidder van Indra en andere deva’s. Zij zijn mijn aanbiddenswaardige 
godheden zij zelf zullen mijn verlangens vervullen, nadat ze tevreden zijn gesteld door mijn 
aanbidding.’ In tegenstelling tot dit denken Mijn bhakta’s, ‘Ik ben een aanbidder van Çré 
Väsudeva, die de almachtige Allerhoogste Bestuurder is. Hij alleen is mijn 
aanbiddenswaardige Heer, en alleen voor Zijn plezier aanbid ik Hem met verschillende 
offerandes naar gelang Zijn voorkeuren. Geplezierd zijnde, zal Hij mijn verlangens 
vervullen.’ Van buitenaf gezien lijken beide soorten aanbidding gelijk te zijn, maar, omdat 
degenen die deva’s aanbidden gekant zijn tegen Mijn bhakti, bereiken zij slechts beperkt 
genot op de planeten van die deva’s. Nadat ze daar hebben genoten, vallen ze terug naar dit 
aardse niveau van bestaan. Mijn ananya bhakta’s verkrijgen echter dienst aan Mijn sac-cid-
änanda gedaante in Mijn eeuwige dhäma en keren nooit meer terug naar deze materiΩle 
wereld. Zij blijven opgaan in Mijn liefdevolle spel en vermaak, en ervaren oneindig geluk in 
Mijn omgang.” 
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patraà puñpaà phalaà toyaà / yo me bhaktyä prayacchati 

tad ahaà bhakty-upahåtam / açnämi prayatätmanaù 
 

yaù—al wie; prayata-ätmanaù—een toegewijde aard hebbend; prayacchati—vrijelijk 
aanbiedt (zonder verlangen naar persoonlijke beloning); me—aan Mij; bhaktyä—met 
toewijding; patram—een blad; puñpam—een bloem; phalam—een vrucht; toyam—of water; 
tat—datzelfde ding; bhakti-upahåtam—aangeboden met toewijding; açnämi—aanvaard; 
aham—Ik. 
 

Als een bhakta met een zuiver hart Mij met liefde en toewijding een blad, een 
bloem of water aanbiedt, zal Ik dat geschenk zeker aanvaarden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Er zit vaak veel ellende in deva aanbidding, maar zulk leed bestaat niet in het 
verrichten van bhakti aan Mij, en het kan ook met gemak worden uitgevoerd.” Çré 



Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord patraà om dit punt uit te leggen. Het 
wordt hier beschreven dat het de bhakti van de toegewijde is die er voor zorgt dat Bhagavän 
zijn offerandes aanvaardt. Het woord bhaktyä is hier gebruikt in de tweede regel en 
wederom in de derde regel, in het woord bhakty-upahåtam. Dus is er sprake van herhaling. 
Volgens de regels van Sanskriet grammatica duidt het woord bhaktyä in de derde naamval 
op degenen die begiftigd zijn met bhakti, dat wil zeggen, ‘Mijn bhakta’s’. dus benadrukt het, 
“Als iemand anders dan Mijn bhakta Mij fruit of bloemen aanbiedt met oppervlakkige 
toewijding, zal Ik het niet aanvaarden, maar Ik aanvaard (açnämi) alles wat Mijn bhakta’s 
aan Mij schenken, ook al is het een blad. Met andere woorden, Ik geniet volkomen van 
datgene wat aan Mij geofferd is met bhakti, maar Ik geniet niet van de offerande van 
iemand die is gedwongen om dit te doen. Maar als het lichaam van Mijn bhakta onzuiver is, 
zal Ik zijn offerande niet aanvaarden.” Daarom zegt Bhagavän prayatätmanaù, wat ‘iemand 
wiens lichaam zuiver is’ inhoudt. Uit deze verklaring kan geconcludeerd worden dat het 
voor een vrouw verboden is om een offerande te maken gedurende haar maandelijkse 
periode van menstruatie. Een andere betekenis van het woord prayatätmanaù is, “Ik 
accepteer de offerandes van degenen wier harten zuiver zijn. Behalve Mijn bhakta’s heeft 
niemand een zuiver hart.” 

In Çrémad-Bhägavatam (2.8.6) zegt Parékñit Mahäräja, “Zij die een zuiver hart hebben 
geven nooit de lotusvoeten van Çré Kåñëa op.” Het symptoom van iemand die een zuiver 
hart heeft is dat hij niet in staat is om dienst aan de lotusvoeten van Bhagavän op te geven. 
Daarom dient het begrepen te worden dat, mocht men soms zien dat zo’n bhakta lust of 
woede bezit, hij anderen geen kwaad kan doen. Hij wordt vergeleken met een slang wiens 
giftanden zijn verwijderd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Na de onvergankelijke en oneindige aard van het resultaat van bhagavad-bhajana te 

hebben uitgelegd, legt Bhagavän nu het kenmerk van bhagavad-bhajana uit, wat zo 
gemakkelijk te verrichten is. Wanneer een gemakkelijk te verkrijgen voorwerp zoals een 
blad, bloem, vrucht of water met bhakti aan Bhagavän wordt geofferd, aanvaardt Hij het 
volkomen, ook al bezit Hij oneindige weelde en is Hij volkomen tevreden. Hij wordt 
hongerig en krijgt dorst vanwege Zijn bhakta’s liefde voor Hem en, opgaand in een gemoed 
van bhakti, eet Hij die offerande uit prema. In het huis van Vidura at Çré Kåñëa zelfs met 
grote prema bananenschillen uit de handen van Vidura’s vrouw. Terwijl Hij de droge rijst at 
die Zijn dierbare vriend Sudämä Vipra had meegebracht en met prema had geofferd, zei Çré 
Kåñëa: 

 



patraà puñpaà phalaà toyaà / yo me bhaktyä prayacchati 
tad ahaà bhakty-upahåtam / açnämi prayatätmanaù 

Çrémad-Bhägavatam 10.81.4 
 

“Of het bereide voedsel nu verrukkelijk is of niet, als het met liefde en een gevoel dat 
het erg verrukkelijk is wordt geofferd, wordt het uitermate verrukkelijk voor Mij. Op 
dat moment laat Ik alle andere gedachten varen en geniet Ik ervan. Zelfs als zo’n vrucht 
of bloem geen smaak of geur heeft, aanvaard Ik het, bevangen door de prema van Mijn 
bhakta.” 

 
Men kan zich afvragen of Kåñëa dat artikel aanvaardt wat met bhakti aan Hem wordt 

aangeboden door degenen die de deva’s aanbidden. In antwoord hierop zegt Hij, “Nee. Ik 
accepteer alleen wat Mijn bhakta’s aan Mij geven, geen dingen die door anderen worden 
geofferd.” 

De åövik priesters tijdens de offerande van Koning Näbhi zeiden tegen Çré Bhagavän, die 
daar verscheen: 

 
parijanänuräga-viracita-çabala-saàçabda-salila- 

sita-kisalaya-tulasikä-dürväìkurair api sambhåtayä 
saparyayä kila parama parituñyasi 

Çrémad-Bhägavatam 5.3.6 
 

U wordt vooral zeker geplezierd door de aanbidding aangeboden door Uw bhakta’s die 
vol zijn van anuräga voor U, die gebeden opzeggen met stokkende stemmen en die püjä 
aan U verrichten met water, tulasé-blaadjes en scheuten durvä gras. 

 
Een soortgelijke verklaring uit Gautaméya-tantra in Hari-bhakti-viläsa luidt: 
 

tulasé-dala-mätreëa jalasya culukena vä 
vikåéëéte svam ätmänaà bhaktebhyo bhakta-vatsalaù 

 
Bhagavän, die bhakta-vatsala is, verkoopt Zichzelf volledig aan die bhakta’s die, met 
liefde en toewijding, Hem een tulasé-blaadje en een palm vol water aanbieden. 

 
Terwijl Hij een mondvol droge rijst uit de bedelzak van de bhakta genaamd Çuklämbara 

Brahmacäré nuttigde, zei Çré Caitanya Mahäprabhu: 



 
prabhu bale tora khüdkaëa mui khäüà 

abhaktera amåta ulaöi nä cäüà 
 

O Çuklämbara, Ik accepteer deze droge rijst van jou, maar ik kijk nog niet eens naar 
nectargelijk voedsel dat Me aangeboden wordt door niet-toegewijden. 

 
In Çrémad-Bhägavatam (4.31.21) zei Devarñi Närada ook tegen de Pracetä’s: na bhajati 

kumanéñiëäà sa éjya. “Çré Hari aanvaardt nooit de dienst van kwaadwillige mensen die, 
bedwelmd door hun geleerdheid, rijkdom of hoge afkomst, oneerbiedig zijn aan Zijn bhakta’s 
die ananyä sevä aan Hem verrichten.” 

Çré Kåñëa gaf persoonlijk een soortgelijke instructie aan Uddhava: “Zelfs de geschenken 
die in overvloed aan Mij geschonken worden door niet-toegewijden stemmen Mij niet 
voldaan.” Bovendien, om deze siddhänta duidelijk te maken, zei de Heer tegen Sudämä: 

 
aëv apy upähåtaà bhaktaiù / premëä bhüry eva me bhvavet 

bhüry apy abhaktopahåtaà / na me toñäya kalpate 
Çrémad-Bhägavatam 10.81.3 

 
Als Mijn bhakta Mij de kleinste offerande brengt, beschouw Ik het als uiterst groot, 
maar als de niet-toegewijden Mij uitgebreide offerandes brengen, kunnen ze Mij geen 
voldoening schenken. 
 

Hier betekent het woord prayatätmä ‘iemand die zijn  hart heeft gezuiverd door middel 
van bhakti’. Çré Bhagavän eet het voedsel dat Hem met préti wordt aangeboden door zulke 
zuiverhartige bhakta’s, maar Hij eet geen voedsel dat Hem geschonken wordt door anderen. 
Prahläda Mahäräja heeft ook eenzelfde soort verklaring gemaakt: iti puàsärpitä viñëor 
arpitaiva saté yadi kriyate. “Het uitvoeren van luisteren, reciteren enzovoort is alleen 
çuddha-bhakti als iemand zichzelf voledig heeft overgegeven aan de lotusvoeten van 
Bhagavän, en niet anders.” 

De strekking is dat het hart alleen gezuiverd wordt wanneer de takken van bhakti met 
volledige overgave worden uitgevoerd. Çré Bhagavän accepteert liefdevol alleen de 
offerandes van zulke bhakta’s. 
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yat karoñi yad açnäsi / yaj juhoñi dadäsi yat 

yat tapasyasi kaunteya / tat kuruñva mad-arpaëam 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; yat—om het even welke; karoñi—dingen je doet; yat—wat 
dan ook; açnäsi—je eet; yat—wat ook; juhoñi—je offert; yat—wat ook; dadäsi—je geeft in 
liefdadigheid; yat—om het even welke; tapasyasi—ascese je ten uitvoer brengt; kuruñva—je 
dient te doen; tat—dat; mat-arpaëam—als een offerande aan Mij. 
 

O Kaunteya, wat je ook doet, wat je ook maar eet, wat je ook maar offert en in 
liefdadigheid schenkt en wat voor ascese je ook maar ten uitvoer brengt, offer het 
allemaal aan Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kan de volgende vraag stellen: “Tot nu toe heeft U de verschillende soorten 
bhakti uitgelegd van de çloka: ärtto jijïäsur arthärthé jïäné (Gétä 7.16). Welke van deze dien 
ik te volgen?” 

Om Arjuna’s twijfel weg te nemen, zegt Çré Bhagavän, “O Arjuna, op dit moment ben je 
niet in staat om karma, jïäna enzovoorts op te geven, en daarom heb je de adhikära  niet om 
de allerhoogste bhakti, namelijk kevala of ananya-bhakti, te verrichten. En je hoeft niet aan 
de inferieure sakäma-bhakti te doen omdat je adhikära  hoger is dan dat. Daarom dien je 
niñkäma-karma-jïäna-miçrä pradhäné-bhuta bhakti, oftewel (overheersende) bhakti gemengd 
met niñkäma-karma en jïäna, te verrichten.” Om deze reden spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met de woorden yat karoñi alsmede de volgende çloka. “Om het even welke 
wereldse of Vedische handelingen je verricht als dagelijkse routine, wat voor voedsel of 
water je ook dagelijks nuttigt, en wat voor verstervingspraktijken je ook maar verricht, je 
dient het inzicht in stand te houden dat ze allemaal aan Mij geofferd kunnen worden.” Dit 
is echter noch niñkäma-karma-yoga noch bhakti-yoga. Degenen die toegewijd zijn aan 
niñkäma-karma-yoga offeren alleen de handelingen die voorgeschreven staan in çästra aan 
Bhagavän, niet de normale handelingen uit het dagelijkse leven. Dit is meer gebruikelijk. 
Maar de bhakta’s offeren elke functie van de zintuigen samen met hun ziel, geest en 
levensadem aan hun Aanbiddenswaardige Heer. Zoals gezegd wordt in een beschrijving van 
bhakti in Çrémad-Bhägavatam (1.2.36): “Welke handelingen een bhakta ook maar verricht 



met zijn lichaam, geest, zintuigen, intelligentie of ätmä, of door middel van zijn eigen aard, 
worden allemaal aan de transcendentale Çré Näräyaëa geofferd.” De volgende vraag kan 
worden gesteld: Als juhoñi (het verrichten van yajïa) hetzelfde is als arcana (een tak van 
bhakti), wat uitgevoerd wordt teneinde Çré Viñëu tevreden te stellen, en als tapasyä het 
verrichten van het ekädaçé vasten is, waarom worden zij dan niet als ananya-bhakti 
beschouwd? In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Dit is goed, maar handelingen in 
ananya-bhakti worden niet aan Bhagavän geofferd nadat ze zijn uitgevoerd; integendeel, 
iemand offert ze eerst aan Hem en voert daarna de handeling uit.” Zoals Prahläda Mahäräja 
zei: 

 
çravaëaà kértanaà viñëoù / smaraëaà päda-sevanam 

arcanaà vandanaà däçyaà / sakhyam ätma-nivedanam 
iti puàsärpitä viñëau / bhaktiç cen nava-lakñaëä 

kriyeta bhagavaty addhä / tan manye ‘dhétam uttamam 
Çrémad-Bhägavatam 7.5.23-24 

 
Iemand die alles volledig overgeeft aan çré guru en Bhagavän, en na zo gedaan te 
hebben de negen takken van toegewijde dienst verricht zoals horen (çravaëaà) en 
zingen over Kåñëa (kértanam), aan Hem denken (viñëu-smaraëaà), Zijn lotusvoeten 
dienen (päda-sevanam), Hem aanbidden (arcanaà), tot Hem bidden (vandanaà), Zijn 
dienaar worden (däsyam),  Zijn dierbare vriend worden (sakhyam) en zich volledig aan 
Hem overgeven (ätmä-nivedanam) bezit de allerhoogste kennis. 

 
Hier is het duidelijk dat bhakti wordt verricht terwijl men eerst deze handelingen aan 

Hem offert, niet dat de handelingen worden geofferd nadat ze zijn uitgevoerd. In zijn uitleg 
van deze çloka zegt Çréla Çrédhara Svämépada dat bhakti aan Viñëu verricht wordt terwijl 
men deze handelingen aan Hem offert, niet dat daden worden geofferd nadat ze zijn 
uitgevoerd. Daarom mondt de huidige Gétä çloka niet uit in kevala-bhakti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Voor degenen die niet in staat zijn om beschutting te nemen van de meest superieure 

ananya-bhakti, zoals beschreven door Çré Bhagavän, alsmede voor degenen die geen smaak 
hebben ontwikkeld voor het verrichten van een lagere klasse bhakti, onderwijst Çré 
Bhagavän Zijn dierbare vriend Arjuna, die Hij als een instrument gebruikt om de mensheid 
te onderrichten, om niñkäma-karma-jïäna-miçrä pradhäné-bhütä bhakti, waarin alle 
handelingen aan Hem worden geofferd, aan te nemen. 



Wanneer Kåñëa zegt, “Welke handelingen je ook maar verricht, of ze nu laukika 
(werelds) of Vedisch zijn, offer ze aan Mij,” moet een persoon niet valselijk denken dat hij 
elke handeling kan verrichten en kan eten en drinken wat hij maar wil zonder dat er een 
onvolkomenheid is, zolang het maar aan Bhagavän wordt geofferd. Ook al voelt hij zich 
verplicht om alle handelingen aan de lotusvoeten van Bhagavän te offeren, betekent dit 
niet dat ze succesvol zullen zijn. Noch betekent het dat een daad die voorgeschreven staat in 
de Veda’s, aan welke deva dan ook of met welk verlangen dan ook, uiteindelijk geofferd zal 
worden door slechts de mantra, çré kåñëäya samarpaëam astu op te zeggen, zoals de smarta’s 
die zich inlaten met wereldse bezigheden. Om deze reden hebben alle commentators op deze 
çloka, zoals Çréla Çrédhara Svämé, de diepliggende betekenis uitgelegd: men dient op zo’n 
manier te handelen dat al zijn handelingen direct aan Çré Bhagavän worden geofferd. Met 
andere woorden, enkel die handelingen die voor Zijn plezier worden uitgevoerd dienen 
geofferd te worden. In Çrémad-Bhägavatam (1.5.36) zegt Devarñi Närada ook: kurväëä yatra 
karmäëi bhagavac-chikñayä. “De çaraëägata-bhakta’s, die aangename daden voor Bhagavän 
verrichten, offeren die daden uitsluitend aan Hem.” 

In zijn commentaar op deze çloka, laat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura het 
verschil zien tussen de activiteiten van een karmé en die van een bhakta. “Een karmé offert 
alleen de activiteiten die in overeenstemming zijn met de Vedische voorschriften aan 
Bhagavän, zodat zijn karma niet tevergeefs zal zijn. Bhakta’s echter, verrichten alle 
activiteiten, of ze nu laukika, Vedisch, of aan het lichaam gerelateerd zijn, met het gevoel 
van, ‘Bhagavän is Mijn meester, en het is voor Zijn plezier dat ik alles aan Zijn lotusvoeten 
offer.’ Dit is het grote verschil tussen deze twee.” 

Deze conclusie is ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (11.2.36), in het gesprek van de 
Nava-yogendra’s: 

 
käyena väcä manasendriyair vä 

buddhyätmanä vänusåta-svabhävät 
karoti yad yat sakalaà parasmai 

näräyaëäyeti samarpayet tat 
 

In overeenstemming met de bepaalde natuur die men zich heeft verworven in het 
geconditioneerde leven, dient men wat men ook doet met lichaam, woorden, geest, 
zintuigen, intelligentie of gezuiverd bewustzijn aan de Allerhoogste te offeren, denkend 
dat dit voor het plezier van Çré Näräyaëa is. 

 



In zijn commentaar op deze çloka, schrijft Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda: 
“de activiteiten van een bhakta worden verricht met lichaam, geest, spraak, intelligentie, 
vals ego, hart en alle zintuigen, maar ze dienen niet vergeleken te worden met de dharmika 
daden van karmé’s, welke verricht worden voor hun eigen genot. Als gevolg van het offeren 
van iemands handelingen aan Kåñëa zoals hierboven beschreven staat, wordt iemands 
aversie tegen Hem geleidelijk aan verwijderd. Jéva’s die zich in hun eigen svarüpa bevinden 
verrichten al hun handelingen enkel met het doel om Kåñëa te dienen. Als enkele vrome 
karmé’s die spiritueel geluk hebben de idealen van bhakta’s volgen in een bonafide 
sampradäya en al hun activiteiten aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän offeren, stijgen ze 
spoedig boven karma-miçrä bhakti uit en worden onder de bhakta’s gerekend.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Arjuna, stel nu je eigen 
kwalificatie vast. Je houdt je bezig met het assisteren van Mij bij Mijn spel en vermaak, 
nadat je met Mij bent neergedaald als een dharma-véra (rechtvaardige held); daarom kun je 
noch gerekend worden tot de nirapekña (afzijdige, çänta) bhakta’s noch tot de sakäma-
bhakta’s. Jij zult alleen die bhakti verrichten die gemengd is met niñkäma-karma en jïäna. 
Daarom is het je plicht om alle matiging en andere activiteiten die je verricht aan Mij te 
offeren. De opvatting van materialisten is om een daad te verrichten met materiΩle 
verlangens en daarna simpelweg als overblijfsel de handeling aan Mij te offeren. Deze 
opvatting is leeg en nutteloos. Je dient de handeling op de juiste wijze offeren bij haar 
aanvang en zo niñkäma-karma-jïäna-miçrä bhakti te verrichten.” 

 

ÇLOKA 28 

'kqHkk'kqHkQySjsoa     eks{;ls     deZcU/kuS%A 
laU;kl;ksx;qäkRek foeqäks ekeqiS";flû„Šû 

 
çubhäçubha-phalair evaà / mokñyase karma-bandhanaiù 

sannyäsa-yoga-yuktätmä / vimukto mäm upaiñyasi 
 

evaà—aldus; mokñyase—zul je bevrijd worden; çubha-açubha-phalaiù—van de gunstige en 
ongunstige resultaten; karma-bandhanaiù—waardoor er gebondenheid is door 
vruchtdragende reacties; (zijnde) yukta-ätmä—een ziel verbonden; sannyäsa-yoga—met de 
yoga van verzaking; vimuktaù—volledig bevrijd; upaiñyasi—zul je bereiken; mäm—Mij. 
 



Op deze manier zul je bevrijd raken van de gebondenheid aan de gunstige en 
ongunstige resultaten van karma. Zo gezegend zijnde met de yoga van verzaking door 
Mij alle resultaten van je handelingen te offeren, zul je zelfs onder de bevrijde zielen 
beroemd worden en zul je Mij bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op deze manier zul je bevrijd raken van de gebondenheid aan karma en haar oneindige 
goede en slechte resultaten.” Çré Gopäla Täpané Upaniñad verklaart: “Kåñëa-bhajana is 
bhakti.” Door deze bhakti raakt men vrij van zowel wereldse (laukika) als hogere hemelse 
(päralaukika) benoemingen. Met andere woorden, men raakt bevrijd van het verlangen 
naar de vruchten van zijn activiteiten en richt zijn geest enkel op bhajana aan Çré Kåñëa. 
Dit wordt naiskarmya genoemd, en daarom is het zeker sannyäsa om het resultaat van 
karma op te geven. Degene wiens ätmä (geest) is verankerd in zulke yoga is yoga-yuktätmä. 
“Wanneer je begiftigd bent met deze yoga zul je niet slechts bevrijd (mukta) worden, maar 
zul je vimukta zijn, een eminent persoon zelfs onder de bevrijde zielen en zul je tot Me 
komen omje bezig te houden met directe dienst aan Mij.” 

“O mahämuni, onder miljoenen bevrijde en vervolmaakte wezens is een toegewijde van 
Heer Näräyaëa uiterst zeldzaam” (Çrémad-Bhägavatam 6.14.5). En bovendien, “De Heer kan 
mukti schenken maar Hij verleent slechts zelden bhakti” (Çrémad-Bhägavatam 5.6.18). Uit 
deze verklaring van Çukadeva Gosvämé wordt begrepen dat direct dienst aan Bhagavän met 
prema superieur is aan mukti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Iemands hart wordt gezuiverd door beschutting te nemen van pradhäné-bhütä bhakti, 

zoals hierboven beschreven, en door alle handelingen aan Bhagavän te offeren. Aldus 
bevrijd rakend van de gebondenheid aan alle goede en slechte karma, kunnen zulke 
personen zich een speciale plek onder de bevrijde zielen verwerven en kunnen ze 
uiteindelijk Bhagavän bereiken. Hier dient het specifiek begrepen te worden dat zij de 
prema-mayé sevä van Çré Bhagavän bereiken, die velen malen superieur is aan mukti. 

 

ÇLOKA 29 

leks·ga     loZHkwrs"kq     u     es     }s";ks·fLr    u    fiz;%A 
;s HktfUr rq eka HkDR;k ef; rs rs"kq pkI;ge~û„‹û 

 



samo ’haà sarva-bhüteñu / na me dveñyo ’sti na priyaù 
ye bhajanti tu mäà bhaktyä / mayi te teñu cäpy aham 

 
aham—Ik ben; samaù—onpartijdig; sarva-bhüteñu—tegenover alle levende wezens; me—
voor Mij; na asti—is er niemand; dveñyaù—gehaat; na priyaù—of geliefd; tu—echter; te—
zij; ye—die; mäm—Mij; bhajanti—aanbidden; bhaktyä—met toewijding; (zijn) mayi—in 
Mij; ca—en; aham—Ik (ben); api—ook; teñu—in hen. 
 

Ik ben alle levende wezens in dezelfde mate genegen en ben niemand vijandig of 
gunstig gezind. Maar, zoals degenen die Mij dienen gehecht zijn aan Mij, zo ook ben Ik 
gebonden door genegenheid voor hen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kan zeggen, “O Kåñëa, U brengt alleen Uw bhakta’s tot U door ze te bevrijden, 
maar dit doet U niet voor de niet-toegewijden. Dit betekent dat U partijdig bent, aangezien 
dit een uitdrukking is van gehechtheid en nijd.” In antwoord hierop, spreekt Çré Bhagavän 
deze çloka die begint met samo ‘ham, waarin Hij zegt, “Nee, nee, Ik ben iedereen gelijk 
gezind. De bhakta’s leven in Mij, en Ik leef ook in hen.” Volgens deze uitleg bevindt het hele 
universum zich in Bhagavän en bevindt Bhagavän zich ook in het hele universum. Hij toont 
geen partijdigheid door dit te doen. De verklaring (Gétä 4.11), ye yathä mäà prapadyante 
täàs tathaiva bhajämy aham betekent, “Ik antwoord overeenkomstig aan het bewustzijn 
waarmee men zich aan Mij overgeeft en aanbid hem dienovereenkomstig; en op de manier 
waarop de bhakta’s gehecht zijn aan Mij, ben Ik, die in hen besta, op gelijke wijze aan hen 
gehecht.” Dit dient begrepen te worden.  

In dit opzicht kan het voorbeeld worden gegeven van een wensvervullende boom. 
Degenen die de vruchten van de boom verlangen nemen er beschutting van, maar in 
werkelijkheid zijn ze helemaal niet gehecht aan de boom; ze zijn alleen gehecht aan zijn 
vruchten. Bovendien raakt de wensvervullende boom niet gehecht aan degenen die zijn 
beschuting nemen, noch haat de boom degenen die haatgevoelens koesteren jegens hem. 
Toch doodt Bhagavän de vijanden van Zijn bhakta’s met Zijn eigen handen. Zoals 
Bhagavän zei terwijl Hij over Prahläda sprak, “Wanneer Hiraëyakaçipu vijandig optreedt 
tegen Prahläda, zal Ik hem zeker vernietigen, ook al is hij machtig geworden door de 
zegeningen van Brahmä.”  

Sommige commentators geven een andere betekenisverklaring van het woord tu in deze 
çloka. “Deze voorliefde in de vorm van bhakta-vätsalya is altijd een sieraad, geen 



tekortkoming.” Op deze manier is Kåñëa’s bhakta-vätsalya erg bekend, niet Zijn vätsalya 
voor een jïäné of yogé. Net zoals het normaal is voor iemand om toegenegen te zijn aan zijn 
eigen dienaar en niet aan de dienaars van anderen, heeft Bhagavän liefde voor Zijn bhakta’s 
en niet voor de toegewijden van Rudra of Durgä-devé. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Het volgende bezwaar kan worden gemaakt: “Door speciale bevrijding te geven aan Zijn 

bhakta’s, schenkt Bhagavän hen de prema-mayé sevä van Zijn lotusvoeten, maar zo gedraagt 
Hij zich niet met de niet-toegewijden. Is dit niet symptomatisch voor de tekortkoming van 
partijdigheid, die ontstaat uit gehechtheid en nijd?” In antwoord hierop wordt er verklaard 
dat Hij een gelijke blik heeft. Hij haat niemand, noch is Hem iemand dierbaar. Hij schept 
en onderhoudt mensen en andere levende wezens naar gelang hun karma. Iemand kan 
zeggen dat Hij, tijdens het in stand houden van de jéva’s naar gelang hun karma, geluk 
schenkt aan de iemand, ellende aan iemand anders en mokña aan een ander, dus duidt dit 
niet op de onvolkomenheid van partijdigheid die voortkomt uit gehechtheid en afgunst? 
Het antwoord hierop vindt men terug in Çrémad-Bhägavatam (6.17.22) waarin wordt gezegd: 

 
na tasya kaçcid dayitaù pratépo 

na jïäti-bandhur na paro na ca svaù 
samasya sarvatra niraïjanasya 
sukhe na rägaù kuta eva roñaù 

 
Hij is neutraal jegens alle levende levende wezens. Er is niemand die Hem dierbaar of 
niet dierbaar is. Aangezien een onthecht persoon geen aantrekking heeft voor 
zintuiglijk genot, hoe kan een hij kwaad worden wanneer zijn zingenot wordt 
verstoord? 

 
Dit komt men ook tegen in de volgende çloka van Çrémad-Bhägavatam (6.17.23): 
 

tathäpi tac-chakti-visarga eñäà 
sukhäya duùkhäya hitähitäya 

bandhäya mokñäya ca måtyu-janmanoù 
çarériëäà saàsåtaye ‘vakalpate 

 
Hoewel Çré Kåñëa de originele verrichter van actie is, is Hijzelf niet de oorzaak van het 
geluk, de ellende, gebondenheid en verlossing van de jéva. Het is enkel guëa-mäyä 



welke de karmika resultaten van de zonde en vroomheid van de jéva’s beheert en de 
oorzaak wordt van de geboorte en dood en het geluk en verdriet van de jéva’s. 

 
Omdat er geen verschil is tussen de energie en het energieke, klopt het dat de 

activiteiten van Zijn mäyä-çakti ook als Zijn eigen werk zullen worden gezien. Toch kan 
men de tekortkoming van partijdigheid niet aan Hem toekennen, omdat de resultaten die 
een jéva ontvangt voor zijn daden in overeenstemming zijn met zijn eigen karma.  

In zijn commentaar op deze çloka, geeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura het 
voorbeeld van de zon en de uil. Het zonlicht is ellendig voor een uil, de kumuda bloem en 
bepaalde andere wezens, maar het is aangenaam voor de cakraväka vogel en de lotusbloem. 
Men kan de zon niet beschuldigen van partijdigheid. Op dezelfde manier kent Bhagavän’s 
mäyä resultaten toe naar gelang de daden van de jéva. Men kan Hem vanwege dit niet de 
tekortkoming van partijdigheid toeschrijven. In deze context zou men ook na moeten 
denken over de volgende çloka uit Çrémad-Bhägavatam (8.5.22): 

 
na yasya vadhyo na ca rakñaëéyo 

nopekñaëéyädaraëéya-pakñaù 
athäpi sarga-sthiti-saàyamärthaà 
dhatte rajaù-sattva-tamäàsi käle 

 
Voor Çré Bhagavän is er niemand om gedood te worden, niemand om te beschermen, 
niemand om te verwaarlozen en niemand om te aanbidden. Desalniettemin aanvaardt 
Hij verschillende gedaantes in hetzij sattva, rajo of tamo guëa, in het belang van 
schepping, instandhouding en vernietiging volgens een bepaalde tijd. 

 
Dit is Bhagavän’s algemene principe voor alle jéva’s, maar in de huidige Gétä çloka legt 

Hij een speciaal principe uit middels het woord tu. “Degenen die de takken van bhakti zoals 
çravaëam en kértanam volgen en aan Mijn bhajana doen, zijn uitermate gehecht aan Mij en 
gaan zich in Mij bevinden. En Ik, die de Allerhoogste Bestuurder ben, ga Me ook in hen 
bevinden met toewijding.” Volgens het principe van een edelsteen en een steen, produceert 
de edelsteen het goud. Evenzo verschijnt bhakti, door de genade van Bhagavän, in iemands 
hart. Bhagavän heeft ook toewijding voor Zijn bhakta’s. Zoals Çukadeva Gosvämé zegt in 
Çrémad-Bhägavatam (10.86.59): bhagavän bhakta-bhaktimän. “De Allerhoogste Heer is 
toegewijd aan Zijn bhakta’s.” Er wordt ook verklaard in Çrémad-Bhägavatam (8.16.14): 
tathäpi bhaktaà bhajate maheçvaraù. “Op dezelfde manier dat bhakta’s gehecht zijn aan 
Mahesvarah Kåñëa, is Hij ook gehecht aan Zijn bhakta’s.” Dit is de speciale eigenschap van 



wederzijdse liefde. Er staat geschreven in Çrémad-Bhägavatam (11.2.55): visåjati hådayaà na 
yasya säkñäd. “Zulke premé-bhakta’s die Kåñëa’s lotusvoeten hebben vastgebonden met de 
touwen der liefde worden nooit opgegeven door Hem.” Deze çloka beschrijft dat, net zoals 
hun hartsrelatie vermeld wordt, hun externe relatie ook wordt vastgesteld. Deze relatie 
wordt bevestigd in de Ädi Puräëa: asmäkaà guravo bhaktä bhaktänäà guravo vayam mad-
bhaktä yatra gacchanti tatra gacchämi pärthiva. Bhagavän zegt, “Bhakta’s zijn Mijn guru; en 
Ik ben de guru voor de bhakta’s. Waar de bhakta’s ook maar heengaan, ga Ik ook heen.” 

Een wensvervullende boom schenkt resultaten naar gelang de gemoedstoestand van 
degenen die er beschutting van hebben genomen en schenkt geen resultaten aan degenen 
fie er geen beschutting van hebben genomen. Op dezelfde manier maakt Bhagavän, hoewel 
Hij onpartijdig is, onderscheid tussen degenen die Zijn beschutting hebben genomen en 
degenen die dat niet doen door ze verschillende resultaten te verlenen. De specialiteit van 
Kåñëa boven en buiten de wensvervullende boom is dat de wensvervullende boom niet 
ondergeschikt wordt aan degenen die er beschutting van nemen, daar waar Kåñëa wel 
ondergeschikt wordt aan Zijn bhakta’s. Daarom kan men de eigenschappen van 
vriendschap, vijandschap en onverschilligheid alleen met betrekking tot bhakti in Hem 
zien. Bekende voorbeelden zijn Zijn vriendschappelijke relatie met Ambaréña Mahäräja en 
Zijn onverschilligheid richting Durväsä en anderen die afgunstig waren. Het is een feit dat 
Kåñëa iedereen gelijk gezind is, maar wat belangrijker is, is dat Hij Zijn bhakta’s gunstig 
gezind is. Van al Zijn eigenschappen is deze specifieke eigenschap een speciaal sieraad. 
Çrémad-Bhägavatam, Bhagavad-gétä en andere çästra’s leveren hier het bewijs voor. 

 

ÇLOKA 30 

vfi  psr~  lqnqjkpkjks   Hktrs   ekeuU;Hkkd~A 
lk/kqjso l eUrO;% lE;XO;oflrks fg l%û…Œû 

 
api cet su-duräcäro / bhajate mäm ananya-bhäk 

sädhur eva sa mantavyaù / samyag vyavasito hi saù 
 

api—zelfs; cet—wanneer; su-duräcäraù—iemand met een zeer slecht karakter; ananya-
bhäk—exclusief toegewijd (wordt); (en) mäm—Mij; bhajate—aanbidt; saù—hij; eva—zeker; 
hi mantavyaù—zou zeker beschouwd moeten worden; (als) sädhuù—een deugdzaam persoon; 
(want) saù—hij; vyavasitaù—bevindt zich; samyak—correct. 
 



Zelfs wanneer iemand van verschrikkelijke aard zich bezighoudt met Mijn ananya-
bhajana, dient hij toch als een sädhu beschouwd te worden, omdat hij zich op het pad 
van bhakti bevindt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Mijn gehechtheid voor Mijn bhakta is normaal en, zelfs als zijn gedrag ontaard is, gaat 
Mijn gehechtheid voor hem niet verloren en maak Ik hem uiterst rechtschapen.” Om deze 
reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden api cet. Suduräcäraù 
betekent dat zelfs wanneer hij verslaafd is aan het doden van anderen, hij ongeoorloofde 
relaties heeft met vrouwen en gehecht is aan andermans rijkdom, hij zeker heilig is als zich 
bezighoudt met Mijn bhajana. Wat voor soort bhajana moet hij verrichten? In antwoord 
hierop zegt Bhagavän: ananya-bhäk. “Een sädhu is iemand die geen enkele devatä aanbidt 
maar alleen Mij aanbidt, die zich niet bezighoudt met karma en jïäna maar alleen met 
bhakti aan Mij, en wie geen enkele vorm van geluk verlangt, zoals het verkrijgen van een 
koninkrijk, maar er alleen naar verlangt om Mij te bereiken.” Maar hoe kan er sprake van 
zijn dat hij een sädhu is als er slecht gedrag in hem wordt waargenomen? In antwoord zegt 
Bhagavän: mantavyaù. “Hij dient als een sädhu te worden beschouwd. Uit het woord 
mantavyaù kan men het volgende gebod opmaken: Er is een tekortkoming in de persoon die 
hem niet als een sädhu beschouwd. In dit opzicht is Mijn bevel alleen gezaghebbend.” 

Als iemand die zich bezighoudt met Uw bhajana zich ook slecht gedraagd, kan hij dan 
als een gedeeltelijke sädhu beschouwd worden? In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän: eva. 
“Hij dient als een volledige sädhu te worden beschouwd. Men moet er niet op letten dat hij 
enige vrome eigenschappen ontbeert omdat hij een vast voornemen (samyag vyavasitaù) 
heeft gemaakt. Zijn besluit luidt als volgt: ‘Of ik nu vanwege mijn zondes naar de hel ga of 
wordt teruggezet naar een vogel- of diersoort, ik zal nooit ekäntika-bhakti aan Çré Kåñëa 
opgeven.’” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de huidige çloka legt Bhagavän, die bhakta-vatsala is, de onvoorstelbare kracht van 

Zijn bhakti uit door een verklaring af te leggen. “Zelfs wanneer men ziet dat Mijn bhakta 
zich inlaat met een verschrikkelijke daad, zal Ik zeer snel een verheven persoon van hem 
maken, wiens gedrag goed is. Slecht gedrag is niet mogelijk in zulke pefecte personen die 
hun beschutting nemen van Mijn ananya-bhakti. Zelfs wanneer ze van slecht gedrag lijken 
te zijn in de ogen van de onwetenden, zijn ze dat in werkelijkheid niet. Sterker nog, ze zijn 
beslist heilig. Zelfs grote geleerden kunnen de daden en gemoedstoestanden van de 
Vaiñëava’s niet begrijpen, om maar niet te spreken van de onwetenden. Er wordt gezegd in 



Caitanya-caritämåta: vaiñëavera kriyä mudrä vijïe nä bujhaya. ‘Het is niet mogelijk om het 
gedrag van uttama-adhikäré bhakta ’s te begrijpen met de materiΩle zintuigen.’” 

Terwijl Hij een brähmaëa inwoner van Navadvépa waarschuwde Çré Nityänanda Prabhu 
niet oneerbiedig te bejegenen, zei Çré Caitanya Mahäprabhu: çuna vipra mahädhikäré yevä 
haya / tabe täna doça-guëa kichu nä janmaya (Caitanya-Bhägavata, Ädi-lélä 6.26). “Het is 
niet mogelijk dat goede of slechte materiΩle eigenschappen een uttama-bhägavata mahä-
adhikäré van bhakti zelfs maar aan kunnen raken. Degenen die hem als laag blijven zien, 
zullen naar de hel gaan.” 

Çré Kåñëa onderrichtte Uddhava op een vergelijkbare manier: 
 

na mayy ekänta-bhaktänäà / guëa-doñodbhavä guëäù 
sädhünäà sama-cittänäà / buddheù param upeyuñäm 

Çrémad-Bhägavatam 11.20.36 
 

Het is niet mogelijk dat de vroomheid of zonde die voortkomt uit het verrichten van 
voorgeschreven of verboden activiteiten toekomt aan Mijn ekäntika-bhakta’s die vrij 
zijn van gehechtheid en nijd, die iedereen met gelijke blik bezien en die Bhagavän 
bereikt hebben, die wereldse intelligentie te boven gaat. 

 
Toch dient men er altijd aan te denken dat het ogenschijnlijk slechte gedrag van zulke 

ananya-bhakta’s niet ge¡miteerd dient te worden. Men hoort ze noch te bekritiseren, noch 
hoort men met ze om te gaan. Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (10.33.29): 
tejéyasäà na doñäya vahneù sarva-bhujo yathä. Vernietiging staat vast voor degenen die het 
gedrag bekritiseren van mahä-bhägavata’s die zich van buitenaf gezien ongepast lijken te 
gedragen. Vuur verbrandt alle substanties, zuiver of onzuiver, hoewel het zelf zuiver blijft. 
Evenzo, hoewel het gedrag van machtige mahä-puruña’s extern onfatsoenlijk kan lijken, 
blijven ze altijd zuiver. Çrémad-Bhägavatam beschrijft dat de zonen van Maréci, die de 
kleinzonen van jagad-guru Brahmä waren, geboorte moesten nemen onder de asura’s omdat 
ze de spot dreven met Brahmä’s onvoorstelbare gedrag. 

Om maar niet te spreken van vervolmaakte toegewijden, zelfs als men ziet dat de 
sädhaka van ananya-bhakti soms ongepast handelt vanwege voorgaande gewoontes, dient hij 
nog steeds als heilig te worden beschouwd omdat zijn handelen niet bedoeld is. Dit is de 
diepe betekenis van deze çloka. In zijn commentaar op de bovenstaande çloka van Çrémad-
Bhägavatam (11.20.36), komt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura tot dezelfde conclusie. 

Çré Kåñëa zegt, “Een bhakta die ananya-bhajana verricht, die geen andere god of godin 
aanbidt, die geen beschutting neemt van een enig proces anders dan Mijn bhakti, zoals 



karma, jïäna en yoga, die niets anders verlangt behalve Mijn plezier en, wat nog 
belangrijker is, die Mij kent als de enige Meester en als de Allerhoogste, doet aan Mijn 
bhajana. Zo’n bhakta heeft van nature geen smaak voor onfatsoenlijk gedrag. Maar als er per 
toeval, of door de wil van het lot, een discrepantie is in zijn gedrag, dient hij nog steeds als 
heilig te worden beschouwd. Dit is Mijn speciale order. Als iemand dit niet gehoorzaaamt, 
zal hij zich zonde op de hals halen. De reden waarom zulke personen als sädhu’s dienen te 
worden gezien is hierin uitgelegd. Het komt doordat hun besluit correct is. Met andere 
woorden, ze hebben ekäntika-niñöhä, oftewel exclusief geloof, in Mij.” 

In dit opzicht heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zijn commentaar gegeven op 
de volgende çloka uit Çrémad-Bhägavatam (11.20.27-28): 

 
jäta-çraddho mat-kathäsu / nirviëëaù sarva-karmasu 
veda duùkhätmakän kämän / parityäge ’py anéçvaraù 

tato bhajeta mäà prétaù / çraddhälur dåòha-niçcayaù 
juñamäëaç ca tän kämän / duùkhodarkäàç ca garhayan 

 
Als iemand van wie het geloof in het luisteren naar verhalen over Mij is ontwaakt niet 
in staat is om zingenot en het verlangen ernaar op te geven, ook al weet hij dat het hem 
slechts ellende oplevert, dient hij met een oprecht hart zijn onvermogen om het op te 
geven te laken. Al die tijd dient hij Mij te blijven aanbidden met hecht geloof, 
overtuiging en liefde. 

 
Hij schrijft dat het woord dåòha-niçcayaù in de zin çraddhälur dåòha-niçcayaù het 

volgende betekent: “Of ik nu gehecht ben aan huis, etc., of niet, of die gehechtheid nu 
toeneemt of niet, als miljoenen obstakels mijn bhajana binnendringen, indien ik vanwege 
overtredingen naar de hel moet gaan, of zelfs wanneer ik overmand wordt door lust; ik zal 
onder geen enkele omstandigheid de processen van jïäna, karma en yoga accepteren, zelfs 
niet wanneer Brahmä zelf mij dit beveelt te doen.” Degenen die zulke vasatberadenheid 
hebben worden dåòha-niçcayaù genoemd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Zelfs wanneer degenen die zich 
met hun geest volledig op Mij gericht met Mijn bhajana bezighouden zich slecht gedragen, 
dienen ze toch als heilig te worden beschouwd omdat het besluit dat ze nemen in hun 
belofte in elk opzicht rechtvaardig en al-prachtig is.” De betekenis van het woord su-
duräcäraù dient goed begrepen te worden. Het gedrag van de baddha-jéva bestaat uit bestaat 
uit twee types: sämbandhika (voorwaardelijk) en svarüpa-gata (natuurlijk). Activiteiten 
zoals zich schoonhouden, vrome daden verrichten en het voeden of tevredenstellen van het 



lichaam, de samenleving en vooruitgang van de geest, worden sämbandhika 
(voorwaardelijk) genoemd. Bhajana die een volledig bewuste activiteit is die voor Mij wordt 
verricht door de jéva in zijn zuivere zijnstoestand is zijn svarüpa-gata (van nature eigen 
functie). Deze functie wordt ook amiçra-bhakti of kevala-bhakti genoemd. In de gebonden 
toestand heeft het verrichten van kevala-bhakti door de jéva een onherroepelijk verband 
met zijn sämbandhika gedrag. Sämbandhika gedrag zal zeker voortduren zolang men dit 
lichaam heeft, zelfs wanneer ananya-bhakti verschijnt. Alleen wanneer bhakti verschijnt zal 
de jéva zijn smaak verliezen voor alles wat niet bevorderlijk is voor toewijding. Men raakt 
onthecht van zinsobjecten in de mate dat iemands smaak in kåñëa-bhajana toeneemt. 
Totdat de smaak voor zinsobjecten volledig verwijderd is, zal het soms iemand dwingen om 
zich ongepast te gedragen, maar het wordt zeer snel onder het juk gebracht door een 
liefdevolle neiging jegens Kåñëa te verkrijgen. Het gedrag van iemand die zich op de hogere 
niveaus van bhakti bevindt is al-mooi en deugdzaam. Als men soms, per ongeluk, iemand 
gedrag ziet vertonen dat niet alleen slecht is, maar kwaad, zich bezighoudend met dingen 
waarvoor een bhakta van nature geen smaak voor heeft, zoals het doden van anderen, het 
stelen van andermans rijkdom en het hebben van ongeoorloofde relaties met de vrouwen 
van iemand anders, zal hij niettemin snel gezuiverd worden van zulk gedrag. Mijn bhakti, die 
zeer krachtig en zuiverend is, raakt niet vervuild door zulk gedrag. Dit dient te worden 
begrepen. Een parama-bhakta dient niet als ontaard te worden beschouwd omdat hij zich in 
het verleden heeft ingelaten met activiteiten zoals het eten van vis of het hebben van 
onwettige relaties met vrouwen.” 

 

ÇLOKA 31 

f{kiza Hkofr /kekZRek 'k'oPNk¥Ur fuxPNfrA 
dkSUrs;   izfrtkuhfg    u   es   Hkä%   iz.k';frû…ƒû 

 
kñipraà bhavati dharmätmä / çaçvac chäntià nigacchati 

kaunteya pratijänéhi / na me bhaktaù praëaçyati 
 

bhavati—hij wordt; kñipram—weldra; dharma-ätmä—een deugdzaam persoon; nigacchati—
en bereikt; çaçvat—blijvende; çäntim—vrede; kaunteya—O zoon van Kunté; pratijänéhi—je 
zou moeten verkondigen (dat); me—Mijn; bhaktaù—bhakta; na—nooit; praëaçyati—ten 
onder gaat. 
 



Hij wordt snel deugdzaam en bereikt eeuwige vrede. O Kaunteya, verkondig het 
stoutmoedig dat Mijn bhakta nooit ten onder gaat. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De volgende vragen kunnen worden gesteld: “Hoe kunt U de dienst van zo’n adharmika 
en ondeudgzaam persoon aanvaarden? Hoe kunt U het voedsel eten dat wordt geofferd door 
iemand wiens hart vervuild is met onvolkomenheden zoals lust en woede?” Çré Bhagavän 
antwoordt door deze çloka, die begint met het woord kñipram, te spreken. “Hij wordt weldra 
deugdzaam.” Het woord kñipram betekent hier dat hij spoedig rechtvaardig wordt en 
eeuwige vrede bereikt. De woorden bhavati en nigacchati worden gebezigd in de 
tegenwoordige tijd in plaats van de toekomende. Dit bewijst dat onmiddellijk nadat hij zich 
in heeft gelaten met ongdsdienstige of vreselijke bezigheden, hij weeklaagt en zich keer op 
keer Kåñëa heugt, en zo snel deugdzaam wordt. “Ach, ach! Er is niemand zo gevallen als ik 
die zulke negatieve bekendheid heeft gegeven aan bhakti. Ik zou me moeten schamen!” door 
herhaaldelijk op deze manier te weeklagen, bereikt hij eeuwige vrede. Of als hij uiteindelijk 
dharmika en religieus wordt, is het mogelijk dat ongodsdienstigheid en besmetting in een 
subtiele vorm in hem voort blijven bestaan. De dodelijke hitte van koorts of vergif kan een 
poosje aanhouden, zelfs na het nemen van de beste medicijnen. Evenzo, zodra bhakti de 
geest van zo iemand binnengaat, komt zijn kwade gedrag tot een einde, hoewel het een 
poosje kan blijven voortbestaan in een subtiele vorm. Later, in een hogere toestand, kunnen 
er indicaties van slecht gedrag zoals lust en woede bestaan, maar zij zullen geen invloed 
heeben, net zoals een slang wiens giftanden zijn verwijderd en wiens gif dus ineffectief is. 
Dit hoort begrepen te worden. Zo wordt er voor eeuwig een eind gemaakt aan zijn lust en 
zijn woede (çäntim) op een wijze die ongeΩvenaard is. Hij dient beschouwd te worden als 
iemand met een zuiver hart, zelfs terwijl hij nog in de toestand verkeert waarin hij zich 
ongepast gedraagt. 

Çréla Çrédhara Svämé zegt dat er geen argument is als ze religieus en deugdzaam worden, 
maar wat valt er te zeggen over een bhakta die niet in staat is om zulk slecht gedrag op te 
geven tot zelfs het moment van sterven? In antwoord hierop zegt Bhagavän krachtig en 
boos: kaunteya pratijänéhi na me bhaktaù praëaçyati. “Zelfs wanneer hij sterft komt hij niet 
ten val. Maar degenen die zich hardvochtig tegen hem uitspreken wegens gebrekkige logica 
zullen dit niet accepteren.” Zo denkend sprak Kåñëa bemoedigende woorden tot Arjuna, die 
overmand was door verdriet en twijfel. “O Kaunteya, ga, terwijl je een groot kabaal maakt 
met pauken, naar het assemblee van degenen die dit betwisten en verkondig met beide 
armen omhoog geheven en zonder dat je enige twijfel hebt, dat een bhakta van Mij nooit 
vernietigd wordt, zelfs niet wanneer hij zich slecht gedraagt. Integendeel, hij wordt 



succesvol. Op deze manier zullen al hun onlogische woordem vernietigd worden door jouw 
eloquentie en zullen ze beslist beschutting van je nemen, en jou als hun guru aanvaarden.” 

Hier kan de volgende vraag worden gesteld: Waarom vraagt Bhagavän aan Arjuna om 
deze verkondiging kenbaar te maken in plaats van dat Hij dat zelf doet? Zoals Bhagavän zegt 
in Bhagavad-gétä (18.65): “Je zult Me zeker bereken. In werkelijkheid leg Ik deze gelofte af 
omdat je Me zeer dierbaar bent.” Dus waarom zegt Bhagavän niet: “O Kaunteya, Ik verklaar 
dat Mijn bhakta nooit verloren gaat”? In antwoord hierop wordt er gezegd dat Bhagavän op 
dat moment dacht, “Ik kan nog niet de minste belediging aan het adres van Mijn bhakta’s 
tolereren en daarom breek Ik in vele gevallen soms Mijn eigen gelofte, ook al moet Ik als 
gevolg daarvan vele beledigingen aanvaarden. Op deze manier bescherm Ik de woorden van 
Mijn bhakta, net zoals Ik in dit gevecht de woorden van Bhéñma zal beschermen door Mijn 
eigen gelofte te breken. De niet-toegewijden en cynici zullen Mijn gelofte bespotten, maar 
de woorden van Arjuna zullen als in steen gekerfde tekens zijn.” Om deze reden liet Kåñëa 
deze gelofte afleggen door Arjuna. 

Nadat ze over de ananya-bhakti van zo’n ongemanierde persoon hebben gehoord, zullen 
sommigen begrijpen dat een ananya-bhakta alleen iemand is die geen adharmika 
eigenschappen heeft zoals treurnis, begoocheling en woede, welke allemaal ontstaan uit 
gehechtheid aan vrouw, kinderen enzovoorts. Maar zo’n uitleg door zogenaamde geleerden 
dient verworpen te worden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Sädhaka’s van ananya-bhakti hebben van nature een afkeer tegen onfatsoenlijk of 

kwaad gedrag en zullen dat altijd hebben. Maar, als de ananya-bhakta per ongeluk of door de 
wil van de voorziening slecht gedrag vertoond, is die neiging slechts tijdelijk. De 
onvoorstelbare invloed van ananya-bhakti gaat er niet door verloren. De neiging om zich te 
misdragen wordt spoedig verwijderd door de onvoorstelbare invloed van ananya-bhakti die 
zich in het hart bevindt, en zulke personen zullen verlost worden van vroomheid en zonde 
en bereiken allerhoogste vrede ontstaan uit bhakti. “Ananya-bhakta’s gaan nooit verloren.” 
In de huidige çloka laat Kåñëa, die Zijn bhakta’s zeer toegenegen is, Zijn meest dierbare 
vriend Arjuna deze gelofte afleggen. Deze verklaring vindt men ook terug in Nåsiàha 
Puräëa: 

 
bhagavati ca haräv ananya-cetä 

bhåça-malin ’pi viräjate manuñyaù 
na hi çaça-kala-cchaviù kadäcit 

timira-paräbhavatäm upaiti candraù 



 
Die bhakta’s wier gedachten uitsluitend opgaan in Çré Hari bevinden zich altijd in hun 
eigen glorie, ook al ziet men dat ze zich extern bezighouden met afschuwelijk gedrag. 
Dit komt doordat de invloed van bhakti zich in hun hart bevindt. Dit wordt vergeleken 
met de volle maan waar donkere vlekken op zitten, ook al wordt deze nooit bedekt door 
duisternis. 

 
Çré Bhagavän heeft ook gezegd: 
 

bädhyamäno ’pi mad-bhakto / viñayair ajitendriyaù 
präyaù pragalbhayä bhaktyä / viñayair näbhibhüyate 

Çrémad-Bhägavatam 11.14.18 
 

Mijn beste Uddhava, als Mijn bhakta zijn zintuigen niet volledig heeft bedwongen, kan 
hij geteisterd worden door materiΩle verlangens, maar vanwege zijn vastberaden 
bhajana aan Mij, zal hij niet verslagen worden door zinsbevrediging. 

 
In zijn commentaar op deze çloka, schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura: “Zelfs 

degenen die zich nog maar in het beginstadium van sädhana-bhakti bevinden worden 
succesvol en gezegend, om maar te zwijgen van degenen die geleidelijk aan de stadia van 
niñöhä en bhäva bereiken, en wat te zeggen van çuddha bhakta’s bij wie bhäva zich al in het 
hart heeft gemanifesteerd.” 

In literatuur die over jïäna-märga (het pad van jïäna) gaat, worden zowel een jïäné die 
zich onfatsoenlijk gedraagt, als zijn jïäna bekritiseerd, maar zelfs wanneer een bhakta zich 
onfatsoenlijk gedraagt worden hij en zijn bhakti niet bekritiseerd in de bhakti çästra’s. In dit 
opzicht zegt ππn van de beste Nava-yogendra’s, Karabhäjana Åñi: 

 
sva-päda-mülaà bhajataù priyasya 
tyaktänya-bhävasya hariù pareçaù 
vikarma yac cotpatitaà kathaïcid 
dhunoti sarvaà hådi sanniviñöaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.5.42 
 

Het is niet mogelijk voor die prema-bhakta’s die zich met ananya-bhäva bezighouden 
met bhajana aan de lotusvoeten van hun meest dierbare Çré Kåñëa, alle andere 
gedachten, geloven en activiteiten opgegeven hebbend, om zich in te laten met zondige 



activiteiten. Echter, als ze dit op een of ander manier toch doen, maakt Çré Hari door in 
hun hart te zitten alles schoon en zuivert hun harten. 

 
Iemand zou kunnen zeggen dat een bhakta die zich inlaat met zondige activiteiten daar 

voor zou moeten boeten, maar Çrémad-Bhägavatam (11.20.25) verklaart: 
 

yadi kuryät pramädena / yogé karma vigarhitam 
yogenaiva dahed aàho / nänyat tatra kadäcana 

 
Een bhakti-yogé laat zich nooit in met een afschuwelijke daad, maar als hij op een 
gegeven moment onopzettelijk een overtreding maakt, dan dient hij deze zonde enkel 
via het proces van bhakti te vernietigen; hij dient geen andere moeilijke 
boetedoeningen, zoals cändräyaëa, aan te wenden. 

 
In Çré Bhakti-rasämåta-sindhu wordt dezelfde conclusie getrokken: 
 

niñiddhäcärato daivät / prayaçcittän tu nocitam 
iti vaiñëava-çästräëäà / rahasyaà tad-vidäà matam 

 
Als een sädhaka door de wil van het lot een verboden daad verricht, is het niet correct 
voor hem om er afzonderlijk voor te boeten omdat de invloed van bhakti de functie van 
boetedoening verricht. Afzonderlijke boetedoening is niet nodig. Dit is het geheim van 
de Vaiñëava literatuur. 

 
Iemand kan het volgende bezwaar maken: “Waarom maakte Bhagavän Zelf niet de 

verklaring, ‘Mijn bhakta’s gaan nooit verloren.’ Waarom vroeg Hij aan Arjuna om dit te 
doen?” Het antwoord is dat bhakta-vatsala Çré Kåñëa de woorden van Zijn bhakta’s nakomt, 
zelfs wanneer dit ten koste gaat van het breken van Zijn eigen gelofte. Een voorbeeld 
hiervan vond plaats tijdens de slag van Kurukñetra, waar Hij de gelofte van Bhéñma in stand 
hield door Zijn eigen gelofte te breken. 

 

ÇLOKA 32 

eka   fg   ikFkZ   O;ikfJR;    ;s·fi   L;q%   iki;ksu;%A 
fL=;ks oS';kLrFkk 'kwækLrs·fi ;kfUr ijka xfre~û…„û 

 



mäà hi pärtha vyapäçritya / ye ’pi syuù päpa-yonayaù 
striyo vaiçyäs tathä çüdräs / te ’pi yänti paräà gatim 

 
pärtha— O zoon van Påthä; vyapäçritya—door beschutting te nemen; mäm—van Mij; api—
zelfs; te—degenen; ye—die; syuù—kunnen zijn; päpa-yonayaù—geboren door zondig 
ouderschap; striyaù—vrouwen; vaiçyäù—handelaren; tathä—en; api—zelfs; çüdräù—
handarbeiders; yänti—bereiken; hi—zeker; paräm—de allerhoogste; gatim—bestemming. 
 

O Pärtha, door beschutting te nemen van Mij, zijn zelfs laaggeboren personen, 
vrouwen, handelaars, çüdra’s, of wie dan ook, er zeker van dat ze de allerhoogste 
bestemming bereiken.  

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op deze manier houdt bhakti aan Mij geen rekening met de toevallige discrepanties 
van iemand die zich onfatsoenlijk gedraagt vanwege karma. Wat is hier verwonderlijk aan? 
Mijn bhakti let niet op de natuurlijke, inherente gebreken in degenen die zich slecht 
gedragen vanwege hun afkomst.” Antyaja, mleccha’s, etc., worden päpa-yonayaù (degenen 
die van zondige geboorte zijn) genoemd. Zoals wordt gezegd in Çrémad-Bhägavatam (2.4.18), 
“Ik breng mijn eerbetuigingen aan die almachtige Bhagavän, die zo genadig is dat men, door 
beschutting te nemen van een sad-guru die Zijn vertegenwoordiger is en die beschutting 
van Hem heeft genomen, verlost kan raken van de gebreken die voortkomen uit afkomst of 
handeling, of hij nu een Kiräta, Hüëa, Ändhra, Pulinda, Pulkaça, Abhéra, Çumbha, Yavana, 
Khasa, etc., is. Dit zijn allemaal ploerten vanwege hun afkomst, en zij zijn allemaal zondig 
vanwege hun daden.” 

Bovendien zegt Çrémad-Bhägavatam (3.33.7): “Elk persoon wiens tong Uw naam ook 
maar ππn keer heeft gereciteerd is uiterst aanbiddenswaardig, ook al is hij in een cäëòäla 
familie geboren. Degenen die uw naam reciteren hebben reeds alle vormen van tapasyä en 
yajïa uitgevoerd, bad genomen in alle heilige plaatsen, de Veda’s bestudeerd en alle andere 
voorgeschreven handelingen verricht.” Dit heeft ook betrekking op vrouwen, prostituees, 
vaiçya’s enzovoorts die beschutting nemen van Çré Bhagavän ook al zijn ze onzuiver en niet 
waarheidlievend. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de vorige çloka verklaarde Bhagavän dat een sädhaka die zich toegewijd bezighoudt 

met de beoefening van ananya-bhakti als heilig beschouwd dient te worden, zelfs wanneer er 



extern wat incidenteel slecht gedrag in hem wordt waargenomen. Nu, in de huidige çloka 
legt Bhagavän uit dat degenen die beschutting nemen van Hem door aan ananya-bhakti te 
doen, zelfs wanneer ze geboren zijn in zondige cäëòäla of mleccha families, in çüdra families, 
of zelfs prostituees die zich van nature bezighouden met ongeoorloofde activiteiten, allemaal 
zeer spoedig de allerhoogste bestemming bereiken door de invloed van bhakti aan Çré Kåñëa, 
wat zelfs voor yogé’s zeldzaam is. 

In Çrémad-Bhägavatam (2.4.18) zegt Çré Çukadeva Gosvämé: kiräta-hüëändhra-pulinda-
pulkaça… “Kiräta, Hüëa, Ändhra, Pulinda, Pulkaça, Abhéra, Çumbha, Yavana, Khasa en alle 
anderen die verslaafd zijn aan zondige activiteiten kunnen gezuiverd worden door hun 
toevlucht te nemen tot de bhakta’s van Çré Hari, omdat Hij de allerhoogste macht is. Ik 
breng mijn eerbetuigingen aan Hem.” 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn commentaar op deze çloka: 
“Simpelweg door begiftigd te worden met een vleugje van kevala-bhakti, kunnen zelfs de 
meest zondige personen perfectie bereiken. Degenen die van lage komaf zijn door kaste of 
geboorte, zoals de Kiräta’s en degenen die zondige handelingen verrichten, worden alleen 
gezuiverd door bhakti wanneer ze een çuddha-vaiñëava aanvaarden als hun guru. Louter door 
de beschutting te aanvaarden van de lotusvoeten van een sad-guru, wordt iemand volkomen 
zuiver en vrij van de gebreken die voortkomen uit zijn geboorte en handelingen. In Bhakti-
rasämåta-sindhu zegt Çréla Rüpa Gosvämé dat bhakti zowel prärabdha als aprärabdha zondes 
bij de wortel vernietigt. De Kiräta’s zijn bijvoorbeeld onzuiver omdat ze in een lage kaste 
worden geboren. Zonde in de vorm van lage kastegeboorte is prärabdha-karma en wordt 
door slechts een vleugje van bhakti verwijderd.” Met betrekking tot dit punt zegt Çréla 
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verder: “In het werkelijke leven identificeren onwetende 
personen degenen die vaiñëava-dékñä hebben aanvaard middels hun dynastie of kaste. 
Vanuit het spirituele perspectief blijven gππn van de gebreken van geboorte en kaste in 
iemand die dékñä heeft genomen. Dit is de realiteit. Personen die de overmatige nadruk 
leggen op de geboorte en kaste van iemand die dékñä heeft genomen van een sad-guru, 
zullen zelf ten val komen. Zulke veroordeling zal de persoon die initiatie heeft genomen 
echter geen kwaad doen. Iemand die de Vaiñëava’s bekritiseert moet daar zelf voor boeten. 
Devahüti zei ook: 

 
yan-nämadheya-çravaëänukértanäd 

yat-prahvaëäd yat-smaraëäd api kvacit 
çvädo ’pi sadyaù savanäya kalpate 

kutaù punas te bhagavan nu darçanät 
Çrémad-Bhägavatam 3.33.6 



 
Simpelweg door Uw naam te horen en reciteren, door eerbetuigingen te brengen aan U 
en door aan U te denken, wordt zelfs een cäëòäla onmiddellijk gekwalificeerd om een 
soma-yajïa te verrichten, zonder te wachten op een volgende geboorte om dit te 
kunnen doen. O Bhagavän! Wat te zeggen van de onvergelijkbare invloed van Uw 
darçana? 

 
Çréla Bhaktisiddhanta Sarasvaté Öhäkura schrijft: “Deze çloka is niet gesproken voor 

gewone cäëòäla’s (hondeneters) die naar gelang hun prärabdha-karma geboorte hebben 
genomen in een gevallen familie, en zich voor de rest van hun leven bezig blijven houden 
met afschuwelijke daden die bij hun sociale klasse passen. Integendeel, deze çloka is 
gesproken voor Vaiñëava’s die, nadat ze geboorte hebben genomen in een familie van 
hondeneters, hun interesse in de afschuwelijke bezigheden van hun familietraditie verliezen 
en, na dékñä te hebben genomen van een sad-guru, zich bezig blijven houden in de dienst 
van Çré Bhagavän.” 

Het staat vast dat degenen die gezegend zijn met een vrome aard in hun vorige leven al 
het gedrag van een brähmaëika traditie met onwrikbaar geloof hebben gevolgd. In hun 
vorige geboorte hebben deze mensen asceses en offerandes volbracht, in de heilige plaatsen 
gebaad, de Veda’s bestudeerd enzovoorts. Zij hebben het geboren worden in een äsurika 
familie voor de vorm verricht om de dwazen te verwarren en het ideaal te onderwijzen 
onder de Vedische paëòita’s. Bhagavän heeft ook gezegd in Itihäsa samuccaya: 

 
na me ’bhaktaç caturvedé / mad-bhaktaù sva-pacaù priyaù 
tasmai deyaà tato grähyaà / sa ca püjyo yathä hy aham 

 
Het is niet zo dat een brähmaëa die alle vier de Veda’s kent per definitie een bhakta zal 
zijn, maar Mijn bhakta is Me dierbaar, zelfs als hij geboren is in een cäëòäla familie, en 
hij is de juiste ontvanger van liefdadigheid en de juiste persoon van wie liefdadigheid 
aanvaard hoort te worden. Ook al is hij in een cäëòäla familie geboren wordt Mijn 
bhakta, net als Ik, door iedereen gerespecteerd, zelfs door de brähmaëa’s. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt dat, op deze manier, de reden waarom iemand die 

beschutting heeft genomen van de heilige naam van Çré Kåñëa geboorte heeft genomen in 
het huis van een cäëòäla is om de eigenschap van nederigheid, welke bevorderlijk is voor 
bhakti, te perfectioneren. Uit deze çloka kunnen we ook meer begrijpen van de verlossing 



van de jager door de genade van Närada Muni, van Jagäé en Madhäé door de genade van Çré 
Çré Gaura-Nityänanda, en van de prostituee door de genade van Öhäkura Haridäsa. 

 

ÇLOKA 33 

¥d    iquczkZã.kk%   iq.;k   Hkäk   jkt"kZ;LrFkkA 
vfuR;elq[ka yksdfeea izkI; HktLo eke~û……û 

 
kià punar brähmaëäù puëyä / bhaktä räjarñayas tathä 
anityam asukhaà lokam / imaà präpya bhajasva mäm 

 
kim punaù—hoeveel meer?; (kunnen) puëyäù—de vrome; brähmaëäù—brähmaëa’s; tathä—
en; räjä-åñayaù—vrome koningen; bhaktäù—toegewijden; (worden) präpya—daarom, 
gekomen zijnde; (naar) imaà—deze; anityam—tijdelijke; (en) asukham—ellendige; 
lokam—wereld; bhajasva—aanbid; mäm—Mij. 
 

Welke twijfel kan er daarom nog bestaan dat vrome brähmaëa’s en heilige 
koningen bhakta’s kunnen worden? Houd je daarom, nu je naar deze tijdelijke en 
ellendige wereld bent gekomen, bezig met het verrichten van Mijn bhajana. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Als dit hun bestemming is, wat dan te zeggen van de bhakta’s die brähmaëa’s zijn, 
geboren in goede families en die van zuiver gedrag zijn. Daarom, O Arjuna, lever liefdevolle 
dienst aan Mij.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Als degenen die zijn geboren in een lage familie en zich slecht gedragen erg snel goed 

gedrag ontwikkelen door hun toevlucht te nemen tot ananya-bhakti, en dus de allerhoogste 
bestemming kunnen bereiken, hoe verwonderlijk is het dan dat degenen die in een goede 
familie zijn geboren en wier gedrag zuiver is ook de allerhoogste bestemming bereiken door 
exclusieve beschutting te nemen van Çré Bhagavän? Door Arjuna het object van zijn leer te 
maken, geeft Çré Kåñëa aan alle jéva’s de opdracht om bhajana aan Zijn eeuwig gelukzalige 
svarüpa te verrichten zolang ze in deze tijdelijke en ellendige wereld verblijven. 

In deze çloka wordt afgekondigd dat de materiΩle wereld veranderlijk, vergankelijk en 
ellendig is, maar ze wordt niet beschreven als onecht. Sommige filosofen verbeelden zich dat 



de wereld onecht is, maar dit idee gaat tegen het principe van Bhagavad-gétä in. De dhäma 
van Çré Kåñëa wordt apräkåta ofwel transcendentaal genoemd, en ze is eeuwig en gelukzalig. 
Jéva’s die dat verblijf bereiken komen nooit ten val van daar. 

 

ÇLOKA 34 

eUeuk Hko eÚäks e|kth eka ueLdq#A 
ekesoS";fl  ;qDRoSoekRekua      eRijk;.k%û…†û 

 
man-manä bhava mad-bhakto / mad-yäjé mäà namaskuru 

mäm evaiñyasi yuktvaivam / ätmänaà mat-paräyaëaù 
 

bhava—wees; mat-manäù—verzonken in gedachtes aan Mij; (word) mat-bhaktaù—Mijn 
toegewijde; (ben bezig) mad-yäjé—als Mijn aanbidder; namaskuru—buig neer; mäm—voor 
Mij; eva—zeker; evam—op deze manier; yuktvä—ingezet hebbend; ätmänam—je lichaam en 
geest; mat-paräyaëaù—en overgegeven aan Mij; eñyasi—zul je komen; mäm—tot Mij. 
 

Laat je geest altijd opgaan in Mij, word Mijn bhakta, aanbid Mij en breng 
eerbetuigingen aan Mij. Op deze manier, met lichaam en geest volledig overgegeven in 
Mijn dienst, zul je Me zeker bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Met de woorden man-manäù besluit Çré Bhagavän dit hoofdstuk door het proces van 
bhajana uit te leggen. Ätmänam betekent, ‘gebruik je lichaam en geest in Mij en verricht 
bhajana aan Mij.’ Louter het in aanraking komen met bhakti zuivert iedereen, of ze nu 
gekwalificeerd zijn of niet. Dit wordt beschreven in het Negende Hoofdstuk dat de titel 
räja-guhyaù heeft. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Negende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Het allerhoogste doel van elke jéva is het bereiken van kåñëa-prema. Het verrichten van 
ananya-bhakti is het enige middel om dit doel te bereiken. Alleen çuddha-jéva’s zijn geschikt 
om bhajana van Çré Bhagavän, de para-tattva, te verrichten. De svarüpa van Çré Kåñëa is het 
hoogste doel van aanbidding voor çuddha-jéva’s. Tenzij men deze siddhänta volkomen 
begrijpt, kan zijn streven naar het allerhoogste doel (paramärtha) niet op zuivere wijze 
worden uitgevoerd. Çuddha-bhakti, volkomen vrij van jïäna, karma en yoga, werd uitgelegd 
in Hoofdstukken Zeven en Acht. In het Negende Hoofdstuk werd de allerhoogste 
aanbiddenswaardige tattva uitgelegd. Om deze tattva vast te stellen, is het noodzakelijk om 
de gebreken die voortkomen uit het aanbidden van andere devé’s en devatä’s, die ook de 
aanbiddenswaardige realiteit lijken te zijn, te beschrijven. Daarom werd de eeuwig perfecte 
natuur van de meest zuivere en bewuste svarüpa van Çré Kåñëa wetenschappelijk bewezen. 
De jïäné, yogé en degenen die yajïa’s verrichten aanbidden alleen manifestaties, zoals 
brahma en Paramätmä, van deze zelfde Bhagavän, die een eeuwige svarüpa heeft. Een 
çuddha-bhakta, echter, aanbidt deze gedeeltelijke manifestaties van de Absolute niet; hij 
aanbidt enkel de eeuwige gedaante van Çré Kåñëa.  

Het komt door uiterste onwetenheid dat iemand deva’s en devé’s afzonderlijk van de 
eeuwige gedaante van Kåñëa aanbidt, omdat hij door de aanbidding van deze devatä’s slechts 
gedeeltelijk zijn bestemming kan bereiken. Men dient de aanbidding van andere devé’s en 
deva’s binnen het bhakti-yoga proces volledig op te geven en, met geen bijbedoelingen en 
met onwrikbaar geloof, dient men zijn lichaam in stand te houden terwijl men zich 
bezighoudt met navadha-bhakti zoals çravaëam, kértanam en smaraëam van Çré Kåñëa alleen. 
Zulke ananya-bhakta’s zijn superieur aan karmé’s, jïäné’s en yogé’s, ook al gedragen die 
ananya-bhakta’s zich slecht in het aanvankelijke stadium. Derhalve zijn ze zeker heilig 
omdat ze binnen een paar dagen verankerd zullen raken in hun ekäntika-bhäva en hun 
karakter in alle opzichten zuiver wordt. 

Alleen çuddha-bhakti aan Bhagavän zal het hierboven beschreven resultaat van prema 
voortbrengen. De çuddha-bhakta van Bhagavän wordt nooit vernietigd, noch kan hij ten val 
komen omdat Bhagavän persoonlijk voor hem zorgt en hem beschermt. Vandaar dat 
degenen die intelligent zijn hun lichaam simpelweg in stand houden om çuddha-bhakti aan 
Çré Bhagavän te verrichten. 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Negende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 



 
HOOFDSTUK TIEN 

 

 

 

Vibhüti-Yoga 

Yoga Via het Waarderen van 
De Volheden van Çré Bhagavän 

 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
Hkw;  ,o  egkckgks  Ük`.kq  es ijea op%A 
;Ùks·ga izh;ek.kk; o{;kfe fgrdkE;;kûƒû 

 
çré-bhagavän uväca 

bhüya eva mahä-bäho / çåëu me paramaà vacaù 
yat te ’haà préyamäëäya / vakñyämi hita-kämyayä 

 
çré-bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; mahä-bäho—O sterk-gearmde strijder; 
bhüyah—wederom; çåëu—hoor; me—Mijn; eva—nog; paramam—hogere; vacaù—
instructie; yat—die; aham vakñyämi—Ik zal spreken; te—tot jou; préyamäëäya—wie liefde 
heeft (voor Mij); hita-kämyayä—omdat Ik jouw welzijn verlang. 
 



Çré Bhagavän zei: O Mahä-bäho, hoor nogmaals Mijn instructies, die superieur zijn 
aan wat Ik hiervoor heb gesproken. Omdat Ik jouw ultieme welzijn verlang, zal Ik 
deze kennis aan je onthullen vanwege de liefde die je voor Me hebt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het Zevende Hoofdstuk en verder legt bhakti-tattva samen met Bhagavän’s aiçvarya 
aspect uit. Diezelfde bhakti-tattva, ook bekend als bhagavad-vibhüti, wordt in dit Tiende 
Hoofdstuk samen met haar vertrouwelijke betekenis beschreven. 

Er werd vanaf het Zevende Hoofdstuk en verder verklaard dat Çré Bhagavän’s aiçvarya 
aspect er voor zorgt dat er zich kennis aandient in het hart van de sädhaka die duidelijk 
onthult dat Hij het allerhoogste aanbiddenswaardige doel is. Kennis van diezelfde aiçvarya 
wordt nu uitgebreid gegeven ten genoegen van personen die gezegend zijn met toewijding 
voor Hem. Kåñëa zegt in Çrémad-Bhägavatam (11.21.35): parokña-vädä åñayaù parokñaà ca 
mama priyam. “De verklaringen van de åñi’s zijn indirect (parokña) en Ik spreek ook op deze 
manier.” Volgens deze verklaring zorgt Kåñëa’s indirecte manier van spreken er voor dat 
deze onderwerpen een beetje moeilijk te begrijpen zijn. Om deze reden spreekt Hij deze 
çloka die begint met het woord bhüya (wederom), wat inhoudt dat Hij räja-vidyä räja-
guhyaà idam (de meest vertrouwelijke kennis) herhaalt, zodat Arjuna het beter kan 
begrijpen. “O Mahä-bäho! Net zoals jij de superieure kracht van je armen hebt laten zien, 
ben je ook in staat om de superieure kracht van je intelligentie te laten zien. Voor jou, die 
bereid bent om te luisteren, wordt het woord çåëu (horen) gebruikt om te verzekeren dat je 
onthoudt wat er tegen je gezegd wordt.” Het woord paramaà betekent dat deze kennis zelfs 
superieur is aan datgene wat hiervoor werd gesproken. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In het Zevende, Achtste en Negende hoofdstuk legt Çré Kåñëa de aiçvarya van de 

hoogste aanbiddenswaardige realiteit (bhajanéya parameçvara-tattva) uit. In het Tiende 
Hoofdstuk beschrijft hij Zijn vibhüti’s (majestueuze volheden). Volgens de Sandarbha’s 
betekent parokña-väda het geheim houden van die kennis die het meest verheven en 
zeldzaam is, en die niet aan iedereen gegeven dient te worden, en om het dan op een 
indirecte manier uit te leggen. Parokña-väda is de aard van de Veda’s. Het is ook de aard van 
Bhagavän (om Zichzelf verborgen te houden). Çré Caitanya-caritamåta (Ädi-lélä 3.88) 
verkaart: tathäpi täìhära bhakta jänaye täìhare. “Dat wat beschreven wordt in parokña-väda 
is moeilijk te begrijpen voor een doodgewoon persoon. Kåñëa probeert Zichzelf op 
verschillende manieren te verschuilen maar Hij openbaart Zichzelf aan Zijn bhakta’s.” Het 



is daarom noodzakelijk om zorgvuldig na te denken over vibhüti-yoga, zoals beschreven in dit 
hoofdstuk, door beschutting te nemen van bhakti. 

 

ÇLOKA 2 

u es fonq% lqjx.kk% izHkoa u eg"kZ;%A 
vgekfn£g   nsokuka   eg"khZ.kka   p    loZ'k%û„û 

 
na me viduù sura-gaëäù / prabhavaà na maharñayaù 

aham ädir hi devänäà / maharñéëäï ca sarvaçaù 
 

aham—Ik (ben); hi—zeker; ädiù—de oorsprong; sarvaçaù—in alle opzichten; devänäm—
van de goden; ca—en; mahä-åñéëäm—van de grote wijzen; na—noch; sura-gaëäù—de 
massa’s van goden; na—noch; mahä-åñayaù—de grote wijzen; viduù—realiseren; me—Mijn; 
prabhavam—glorieuze verschijning in waarheid. 
 

Ik ben de originele oorzaak, in alle opzichten, van de deva’s en mahäåñi’s, ook al 
kennen zij de tattva van Mijn glorieuze verschijning in deze gewone wereld niet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Deze tattva kan alleen begrepen worden door Mijn speciale genade, en op geen enkele 
andere manier.” Daarom spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden na me. 
Mama-prabhävam betekent, “Zelfs de deva’s kennen de meest buitengewone tattva 
betreffende Mijn geboorte uit Devaké niet.” Als men hierop de vraag stelt dat de deva’s 
wellicht deze tattva niet kunnen begrijpen omdat ze verzonken zijn in zintuiglijk genot, 
maar dat de åñi’s deze tattva toch zeker wel kennen, is het antwoord, “Nee, zelfs de åñi’s 
hebben geen kennis van deze tattva, omdat Ik in elk opzicht hun oorspronkelijke oorzaak 
ben. De zoon kent de feiten van de geboorte van zijn vader niet en, evenzo, kennen de åñi’s 
de tattva betreffende Mijn transcendentale verschijning en lélä in deze wereld niet.” 
Bhagavad-gétä (10.14) verklaart: “O Bhagavän, noch de deva’s, noch de asura’s of wie dan 
ook kunnen de tattva van Uw geboorte en verschijning in deze wereld begrijpen.” Aldus 
betekent het woord prabhava ‘Uw geboorte en verschijning in deze wereld’. Het is niet 
nodig om zich enige andere betekenis in te beelden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Kåñëa’s genade kan op geen enkele andere manier dan bhakti worden verkregen. Zonder 
Zijn genade, maar op kracht van zijn eigen inspanning, kan iemand de tattva van Bhagavän 
niet begrijpen, ook al probeert hij het op honderden manieren. Er wordt gezegd in Çrémad-
Bhägavatam (4.29.42-44): 

 
prajäpati-patiù säkñäd / bhagavän giriço manuù 

dakñädayaù prajädhyakñä / naiñöhikäù sanakädayaù 

marécir atry-aìgirasau / pulastyaù pulahaù kratuù 
bhågur vasiñöha ity ete / mad-antä brahma-vädinaù 

adyäpi väcas-patayas / tapo-vidyä-samädhibhiù 
paçyanto ’pi na paçanti / paçyantaà parameçvaram 

 
Hoewel Brahmä, Çiva, de vier Kumära’s beginnend met Sanaka, Bhågu en beroemde 
brahma-vädé’s (jïäné’s) zoals Vasiñöha er naar verlangen om darçana te hebben van 
Parameçvara en hier naar streven middels de processen van tapasyä, jïäna en samädhi, 
zijn ze tot op de dag van vandaag niet in staat geweest om Mijn darçana te verkrijgen. 

 
Bovendien verklaart Çrémad-Bhägavatam (10.14.29): 
 

athäpi te deva padämbuja-dvaya- 
prasäda-leçänugåhéta eva hi 

jänäti tattvaà bhagavan-mahimno 
na cänya eko ’pi ciraà vicinvan 

 
O Bhagavän, U bent ondoorgrondelijk. Wie in deze drie werelden kan er begrijpen 
waar, waarom, wanneer en hoe U Uw lélä verricht? Toch, O Bhagavän, manifesteert U 
zich in de harten van Uw bhakta’s, die zelfs maar het geringste spoortje van de genade 
van Uw lotusvoeten hebben ontvangen. Zo worden ze gezegend en zijn ze de enigen die 
de tattva van Uw sac-cid-änanda svarüpa kunnen begrijpen. Zelfs na langdurige, 
enthousiaste inspanning, in sädhana’s zoals jïäna en vairägya, kan iemand nooit 
werkelijk Uw glories kennen. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Ik ben de oorspronkelijke oorzaak 

van de devatä’s en de åñi’s. Dat is waarom zij, op kracht van hun eigen inspanning, nooit 
Mijn lélä-prabhava, de realiteit van Mijn verschijning in de materiΩle wereld in een 



mensachtige gedaante, kunnen begrijpen. Iedereen, inclusief de deva’s en de mahärñi’s, zoekt 
naar Mijn tattva op kracht van hun intelligentie. Zij kunnen Mij slechts gedeeltelijk 
realiseren ondanks dat ze zich ijverig inspannen met hun materiΩle intelligentie. Dat 
gedeelte is nirviçeña-brahma, het onpersoonlijke aspect van de gewone wereld. Het is niet 
geopenbaard, ongevarieerd en verstoken van eigenschappen. Zij beschouwen nirviçeña-
brahma als parama-tattva, maar dat is het niet. Ik ben parama-tattva en de belichaming van 
sac-cid-änanda, wat de specialiteit is van Mijn eeuwige svarüpa. Ik manifesteer Mezelf altijd 
door Mijn acintya-çakti (onvoorstelbaar vermogen). Ik ben volledig verstoken van enige 
materiΩle besmetting en bezit alle transcendentale eigenschappen. Mijn aparä çakti (externe 
vermogen) manifesteert een gedeeltelijk aspect van Mijn svarüpa genaamd Éçvara of 
Paramätmä, die in alle jéva’s vertoeft. Brahma is ππn van Mijn schimmige vormen en is 
zonder kenmerken, is onpersoonlijk en is het negatieve aspect van Mijn persoonlijkheid, 
buiten de voorstelling van de baddha-jéva’s die misleid worden door Mijn aparä çakti. 
Daarom worden er slechts twee van Mijn manifestaties, Éçvara (of Paramätmä) en brahma, 
aangeduid door deze directe en indirecte relaties met de geschapen wereld.  

“Soms manifesteer Ik middels Mijn acintya-çakti Mijn eigen svarüpa in deze materiΩle 
wereld. Op dat moment denken de voornoemde deva’s en mahärñi’s, die de glorie van Mijn 
acintya-çakti niet op kracht van hun eigen intelligentie kunnen begrijpen, dat de 
verschijning van Mijn eeuwige, transcendentale svarüpa (de bovengenoemde éçvara-tattva) 
sterfelijk is. Dit komt doordat ze verbijsterd zijn door mäyä. Denkend dat de droge brahma-
bhäva superieur is, proberen ze er in op te gaan. Mijn bhakta’s begrijpen echter dat Mijn 
acintya-çakti hun beperkte menselijke bevattingsvermogen te boven gaat, en houden zich 
simpelweg bezig met Mijn bhajana. Bij het zien van deze houding word Ik mededogend en 
schenk Ik hen zuivere intelligentie waarmee ze eenvoudig Mijn svarüpa kunnen ervaren.” 

 

ÇLOKA 3 

;ks eketeuk¥n p osfÙk yksdegs'oje~A 
vlEew<%  l  eR;sZ"kq  loZikiS%  izeqP;rsû…û 

 
yo mäm ajam anädià ca / vetti loka-maheçvaram 

asammüòhaù sa marttyeñu / sarva-päpaiù pramucyate 
 

saù yaù—hij wie; mäm—Mij; vetti—kent; ajam—als de ongeborene; ca—en; anädim—
zonder begin; mahä-éçvaram—de grote bestuurder; loka—van de werelden; asammüòhaù—



niet in de war gebracht; marttyeñu—onder de stervelingen; pramucyate—hij is volledig 
bevrijd; sarva-päpaiù—van alle zondes. 
 

Alleen degene die Mij kent als ongeboren, beginloos, en als Maheçvara, de 
Allerhoogste Bestuurder, is vrij van illusie onder de stervelingen, en verlost van alle 
zondes. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“De volgende vraag kan worden gesteld. “Kennen de devatä’s en mahärñi’s de feiten over 
de geboorte van Uw lichaam, dat parabrahma, ofwel wat de grenzen van alle ruimte en tijd 
te buiten gaat, is?” Zijn borstkas aanrakend met Zijn wijsvinger, antwoordt Çré Kåñëa door 
deze çloka, die begint met de woorden yo mäm, te spreken. “Alleen degene die Mij kent als 
ongeboren kent Mij in waarheid.” Betekent dit dat alleen U de beginloze waarheid bent, en 
dat de grote Grootvader Brahmä dat niet is? Als Brahmä zonder begin is, dan moet hij 
weten dat U Paramätmä zonder geboorte of oorzaak bent. In antwoord hierop zegt Çré 
Bhagavän, yo mäm vetti, etc. “Alleen degene die Mij kent als zijnde zonder begin of oorzaak, 
ongeboren en voortgekomen uit Vasudeva, is de werkelijke kenner van de waarheid (tattva-
jïa).” Het woord mäm verwijst hier naar Çré Bhagavän die is voortgekomen uit Vasudeva. 
“Volgens Mijn verklaring (in Gétä 4.9), zijn Mijn geboorte en activiteiten goddelijk. Omdat 
Ik Paramätmä ben, wordt Mijn geboorteneming en Mijn ongeboren blijven uitgevoerd door 
Mijn acintya-çakti en zijn absoluut waar. Ik, die eeuwig en onveranderlijk ben, neem 
geboorte.” Uddhava heeft ook gezegd: 

 
karmäëy anéhasya bhavo ’bhavasya te 
durgäçrayo ’thäri-bhayät paläyanam 
kälätmano yat pramadä-yutäçramaù 

svätmam-rateù khidyati dhér vidäm iha 
Çrémad-Bhägavatam 3.4.16 

 
O Prabhu! Hoewel U verlangenloos bent, verricht U daden, hoewel U ongeboren bent 
neemt U geboorte, en hoewel U de dood in persoon bent, rent U uit angst voor de 
vijand en verschuilt U zich in het Dvärakä fort. Hoewel u zelfvoldaan bent, geniet U 
met zestienduizend vrouwen. Bij het zien van deze wonderbaarlijke activiteiten raakt 
zelfs de intelligentie van grote geleerden verbijsterd. 

 



In dit opzicht bestaat er een çloka door Çréla Rüpa Gosvämé, de auteur van Çré Laghu 
Bhägavatämåta: “De verbijstering van de geleerden is in dit geval niet feitelijk omdat het 
niet door materiΩle illusie komt. Echter, het zou beter zijn als het afwezig zou zijn. Met 
andere woorden, zelfs datgene wat niet te bevatten is voor geleerden wordt door Mijn 
acintya-çakti geschapen. Vandaar dat de acintya-çakti de oorzaak is van Mijn gevarieerde of 
tegenstrijdige natuur die hun verbijstering veroorzaakt. In Mijn Dämodara-lélä leek Ik 
gelimiteerd te zijn, met Mijn buik gebonden door een kleine draad met rinkelende belletjes, 
maar tegelijkertijd leek Ik oneindig te zijn, omdat Mijn buik niet vastgebonden kon worden 
door de lange touwen van Yaçodä-maiyä. Dit gaat alle redenering te boven. Op dezelfde 
manier gaat Mijn nemen van geboorte en op hetzelfde moment niet geboren worden ook 
alle redenering te boven.” 

Door het gebruik van het woord loka-maheçvaram, wat ‘de Allerhoogste Heer van het 
universum’ betekent, legt Bhagavän Zijn zeer moeilijk te begrijpen aiçvarya uit. “O Arjuna, 
onder de menselijke wezens zijn alleen degenen jouw strijdwagenbestuurder kennen als 
loka-maheçvara asamüòhäù, verlost van alle zondes of obstakels voor bhakti. Degenen die 
denken dat Ik ongeboren en zonder begin ben, en de aard heb van een allerhoogste 
bestuurder, etc., maar denken dat Ik geboorte slechts imiteer, zijn sammüòhäù (begoocheld) 
en zijn niet verlost van zonde.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier wordt verklaard dat Çré Bhagavän ajaù, ongeboren, is. In het Tweede Hoofdstuk 

worden de jéva’s ook als ajaù beschreven, ook al zijn ze vibhinnäàça, afgescheiden deeltjes 
van Bhagavän (ook in Gétä 15.7, mamaiväàço jéva-loke). De jéva is aëucit, een atomisch 
bewust wezen, maar Bhagavän is pürëacit, het volkomen bewuste wezen. De jéva’s zijn in de 
greep van Bhagavän’s mäyä, daar waar Hij de meester van mäyä is. Het grofstoffelijke van 
geketende jéva’s is veranderlijk, maar Kåñëa’s lichaam is sac-cid-änanda, onveranderlijk en 
eeuwig. Wanneer Hij neerdaalt in de materiΩle wereld, komt Hij in Zijn eigen eeuwige 
svarüpa via het medium van Zijn yogamäyä-çakti. Hij bestond voor de schepping, Hij bestaat 
nu nog steeds en Hij zal blijven bestaan in de toekomst. De volgende mantra’s uit de Veda’s 
bewijzen deze conclusie ook: aham eväsam evägre, “Alleen Ik bestond voor de schepping, 
toen er niets dan Mijzelf was” (Çrémad-Bhägavatam 2.9.33); bhagavän eka äsedam, “Çré 
Bhagavän bestond voorafgaand aan de schepping als ππn zonder gelijke” (Çrémad-
Bhägavatam 3.5.23); anädir ädir govindaù, “Die originele Persoon is Heer Govinda, die 
zonder begin is” (Brahma-saàhita 5.1); eko ha vai näräyaëa äsét, “In het begin bestond alleen 
Näräyaëa” (Mahä Upaniñad 1). 



De huidige çloka beschrijft dat hoewel Bhagavän ongeboren is, Hij door invloed van 
Zijn acintya-çakti tegelijkertijd de eeuwige zoon van Vasudeva-Devaké en Nanda-Yaçodä is. 
Zijn svarüpa kan alleen begrepen worden door kevala-bhakti en niet door enige andere 
sädhana. 

Men moet niet denken dat Çré Kåñëa een doodgewoon persoon is. Maar als er gezegd 
wordt dat Hij bekend staat als de zoon van Devaké of Yaçodä, hoe kan Hij dan zonder 
geboorte zijn? Het antwoord hierop wordt als volgt gegeven in çästra’s zoals Çrémad-
Bhägavatam: “Çré Kåñëa nam geen geboorte zoals een normale baby. In het gevang van 
Kaàsa, verscheen Hij voor Vasudeva en Devaké in Zijn svarüpa als een jonge jongen die 
een sankha, cakra, gada en padma (schelphoorn, schijf, knots en lotusbloem) draagt, getooid 
met verschillende soorten sieraden en met prachtig haar op Zijn hoofd. Later, op verzoek 
van Vasudeva en Devaké, werd Hij een kleine baby.” Hoewel Çré Kåñëa niet openlijk Zijn 
lélä van het geboren worden in Zijn twee-armige gedaante uit de schoot van Yaçodä-maiya 
als Yaçodä-nandana in Gokula vertoonde, doodde Hij toch, terwijl Hij nog een zuigeling 
was, zeer geduchte en machtige asura’s zoals Pütanä en Çakaöäsura, en bevrijdde hen zo. Hij 
toonde het hele universum in Zijn kindermond en verrichte vele andere 
verbazingwekkende activiteiten die niet mogelijk zijn voor een gewone baby. Daarom is Çré 
Kåñëa Svayaà Bhagavän, de Éçvara van alle éçvara’s, de bron van iedereen en zonder 
oorzaak. 

 

ÇLOKA’S 4-5 

cqf¼KkZuelEeksg%    {kek   lR;a    ne%    'ke%A 
lq[ka  nq%[ka  Hkoks·Hkkoks  Hk;a   pkHk;eso  pû†û 
v¥glk  lerk  rqf"VLriks  nkua  ;'kks·;'k%A 
HkofUr Hkkok Hkwrkuka eÙk ,o i`FkfXo/kk%û‡û 

 
buddhir jïänam asammohaù / kñamä satyaà damaù çamaù 
sukhaà duùkhaà bhavo ’bhävo / bhayaà cäbhayam eva ca 

ahiàsä samatä tuñöis / tapo dänaà yaço ’yaçaù 
bhavanti bhävä bhütänäà / matta eva påthag-vidhäù 

 
buddhiù—het vermogen om subtiele betekenissen te onderscheiden; jïänam—het 
vermogen om onderscheid te maken tussen materie en het geestelijke; asammohaù—



afwezigheid van verwarring; kñamä—verdraagzaamheid; satyam—de waarheid spreken; 
damaù—controle over de externe organen; çamaù—controle over de geest; sukhaà—geluk; 
duùkham—ongelukkigheid; bhavaù—geboorte; abhävaù—dood; bhayam—angst; ca 
abhayam—onbevreesdheid; ca—en; eva—zeker; ahiàsä—geweldloosheid; samatä—
gelijkmoedigheid; tuñöiù—tevredenheid; tapaù—het aanvaarden van lichamelijke ascese 
zoals voorgeschreven door çästra; dänam—liefdadigheid; yaçaù—faam; ayaçaù—
beruchtheid; (al deze) påthak-vidhäù—verschillende; bhäväù—zijnstoestanden; bhavanti—
bestaan er; bhütänäm—onder de levende wezens; (en zij) eva—enkel; mattaù—komen uit 
Mij voort. 
 

Intelligentie, kennis, vrijheid van angst, verdraagzaamheid, waarheidlievendheid, 
beteugeling van de zintuigen, geluk, ellende, geboorte, dood, angst, onbevreesdheid, 
geweldloosheid, gelijkmoedigheid, tevredenheid, soberheid, liefdadigheid, faam en 
kritiek—al deze verschillende eigenschappen van de levende wezens komen uit Mij 
voort. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Degenen die kennis van çästra hebben zijn niet in staat om simpelweg op kracht van 
hun eigen intelligentie Mijn tattva te begrijpen. Intelligentie is van Mij alleen afkomstig, en 
komt voort uit sattva-guëa, wat zich in Mijn mäyä-çakti bevindt. Het bezit geen 
onafhankelijke kwalificatie om Mijn tattva, welke guëätéta  (buiten de drie geaardheden) is, 
te doordringen en begrijpen.” Daarom zegt Bhagavän, “Er zijn drie eigenschappen die er 
indirect voor zouden kunnen zorgen dat iemand tattva-jïäna van Mij verkrijgt: buddhi (het 
vermogen om subtiele betekenissen vast te stellen), jïänam (het onderscheiden van bewuste 
en onbewuste voorwerpen) en asammohaù (de afwezigheid van angst). Maar deze 
eigenschappen zijn niet de directe oorzaak. Geen van de verschillende eigenschappen die 
men op verschillende momenten kan waarnemen in mensen worden onafhankelijk 
geschapen.” Daarom zegt Çré Bhagavän verder: “Kñamä (verdraagzaamheid), satya 
(waarheidlievendheid), dama (beheersing van de externe zintuigen) en çama (beteugeling 
van de geest) zijn allemaal sättvika. Sukha is sättvika, duùkha is tämasika, bhavo ’bhävo 
(geboorte en dood) zijn een speciaal soort ellende en angst is tämasika. Onbevreesdheid die 
voortkomt uit kennis is sättvika, maar als deze ontstaat uit rajo-guëa is het räjasika. Samatä 
houdt in dat men het geluk en verdriet van anderen als zijn eigen ellende en verdriet 
beschouwt. Samatä (gelijkmoedigheid) en ahiàsä (geweldloosheid) zijn sättvika. Tuñöi 
(voldoening) is sättvika als het vrij is van illusie. Zo niet, dan is het räjasika. Wanneer 



iemand vrij is van illusie, of van het gevoel dat hij de doener is, is zijn verrichting van tapa 
(matiging) en däna (liefdadigheid) sättvika. Indien uitgevoerd door iemand die begoocheld 
is, is het räjasika. Yasah (faam) en ayaçaù (beruchtheid) dienen op dezelfde manier 
begrepen te worden. Ze zijn allemaal voortgekomen uit Mijn mäyä, maar aangezien çakti (de 
energie) en çaktimän (de energetische) niet verschillend zijn, dient het begrepen te worden 
dat ze door Mij alleen worden gecreΩerd.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier wordt er bewezen dat Bhagavän alleen de oorspronkelijke, originele oorzaak en 

bestuurder van allemaal is. Al het inerte of bewuste is gerelateerd aan Hem middels Zijn 
acintya-bhedäbheda-tattva. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Zelfs mensen met verfijnde 
intelligentie die çästra kennen kunnen Mijn tattva niet begrijpen. De reden hiervoor is als 
volgt: De kenmerken van de levende wezens bevatten intelligentie die het vermogen heeft 
om subtiele onderwerpen te bevatten, het vermogen om onderscheid te maken tussen 
datgene wat bewust is en dat wat niet bewust is, vrijheid van ongerustheid, 
verdraagzaamheid, waarheidlievendheid, beteugeling van geest en zintuigen, geluk, leed, 
geboorte, dood, geweldloosheid, gelijkmoedigheid, tevredenheid, matiging, liefdadigheid, 
faam en beruchtheid. Ik ben van al deze dingen afzijdig, ook al ben Ik hun oorspronkelijke 
oorzaak. Nadat men Mijn acintya-bhedäbheda-tattva kent, valt er niets meer te kennen. 
Çakti (energie) en çaktimän (het energetische) zijn beiden niet verschillend en verschillend. 
Evenzo ben Ik, çaktimän, samen met al het andere in deze immer veranderende wereld, 
voortgekomen uit Mijn energie, en hoewel verschillend zijn we toch eeuwig hetzelfde.” 

 

ÇLOKA 6 

eg"kZ;%   lIr   iwosZ  pRokjks  euoLrFkkA 
eÚkok ekulk tkrk ;s"kka yksd bek% iztk%ûˆû 

 
maharñayaù sapta pürve / catväro manavas tathä 
mad-bhäva mänasä jätä / yeñäà loka imäù prajäù 

 
sapta—de zeven; mahäåñayaù—grote wijzen; tathä—en; pürve—voor (hen); catväraù—de 
vier Kumära’s aangevoerd door Sanaka; mad-bhäväù—zijn ontstaan uit Mij; manavaù—de 
manvantara avatära’s aangevoerd door Sväyambhuva Manu; jätäù—voortgekomen; 



mänasäù—uit Mijn geest; yeñäm—uit wie verwekt zijn; imäù—alle; prajäù—levende 
wezens; loke—in deze wereld. 
 

De zeven mahäåñi’s, zoals Maréci; voorafgaand aan hen de vier brahmarsi’s, zoals 
Sanaka; en de veertien Manu’s, zoals Sväyambhuva, zijn allemaal voortgekomen uit 
Mijn gedaante van Hiraëyagarbha, via Mijn geest. Dit menselijke ras werd bevolkt 
met hun nageslacht of discipelen, zoals brähmaëa’s en kñatriya’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na te hebben uitgelegd dat degenen met eigenschappen zoals intelligentie, kennis en 
vrijheid van bezorgdheid en angst niet in staat zijn om Zijn tattva-jïäna te bevatten, legt Çré 
Bhagavän wederom de werkelijkheid van hun gebreken uit. Met andere woorden, deze 
eigenschappen komen van Kåñëa alleen. Kåñëa spreekt deze çloka die begint met het woord 
maharñayaù. “De zeven mahärñi’s zoals Maréci en, voorafgaand aan hen, de vier Kumära’s en 
de veertien Manu’s zoals Sväyambhuva zijn allemaal uit Mij voortgekomen, dat wil zeggen, 
uit Mijn gedaante van Hiraëyagarbha. Zij zijn uit Mijn geest voortgekomen. De aarde is 
bevolkt met brähmaëa’s en kñatriya’s die de zonen, kleinzonen, discipels en grootdiscipels 
zijn van Maréci, Sanaka enzovoorts.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier geeft Çré Bhagavän de genealogische synopsis van het universum dat uit Hem is 

voortgekomen. Brahmä, die voortgekomen was uit de energie van Mahaviñëu die bekend 
staat als Hiraëyagarbha, was de eerste jéva in dit universum. De vier Kumära’s—Sanaka, 
Sananda, Sanätana en Sanat-kumära—waren de eersten die uit Brahmä voortkwamen. 
Daarna kwamen de zeven wijzen, Bhågu, Maréci, Atri, Pulastya, Pulaha, Kratu en Vasiñöha, 
en na hen kwamen de veertien Manu’s—Sväyambhuva, Svärociña, Uttama, Tämasa, 
Raivata, Cäkñuña, Vaivasvata, Sävarëi, Dakñasävarëi, Brahmasävarëi, Dharmasävarëi, 
Rudra-putra (Sävarëi), Rocya (Devasävarëi) en Bhautyaka (Indrasävarëi). Zij waren 
allemaal voortgekomen uit Hiraëyagarbha, die begiftigd is met Kåñëa’s energie. Hun 
nageslacht, een reeks van discipels en grootdiscipels zoals brähmaëa’s, bevolkten de gehele 
wereld. 

 

ÇLOKA 7 



,rka foHkw¥r ;ksxa p ee ;kss osfÙk rÙor%A 
lks·fodYisu     ;ksxsu     ;qT;rs     uk=     la'k;%û‰û 

 
etäà vibhütià yogaà ca / mama yo vetti tattvataù 

so ’vikalpena yogena / yujyate nätra saàçayaù 
 

saù—hij; yaù—wie; tattvataù—feitelijk; vetti—weet; etäm—van deze; vibhütim—volheid; 
mama—van Mij; ca—en; yogam—het proces van bhakti-yoga; yujyate—houdt zich bezig 
met die yoga; avikalpena—zonder af te wijken; yogena—met jïäna-yoga, kennis van Kåñëa’s 
tattva’s; atra—over dit punt; (bestaat) na saàçayaù—geen twijfel. 
 

Hij wie al Mijn vibhüti’s en het principe van bhakti-yoga in waarheid kent, wordt 
begiftigd met onwrikbare tattva-jïäna van Mij. Hierover bestaat geen twijfel. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ik wordt alleen bereikt door ekäntika-bhakti.” Çrémad-Bhägavatam (11.14.21) verklaart: 
bhaktyaham ekayä grähyaù. “Alleen Mijn ekäntika-bhakta’s, die door Mijn genade sterk 
the¡stisch geloof hebben in Mijn verklaringen, worden zich bewust van Mijn tattva.” Om 
deze reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord etäm. Degenen die de 
tattva van de eerder beschreven vibhüti’s en de principes van bhakti-yoga kennen, zijn 
verankerd in het inzicht dat dit de woorden zijn van hun Prabhu, Çré Kåñëa, en dat deze 
zeker de Allerhoogste Realiteit zijn. “Zij worden begiftigd met yoga door verankerde kennis 
van Mijn tattva.” Dit lijdt geen twijfel. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Er zijn vele devatä’s op verschillende planeten die zijn aangewezen om dit universum in 

stand te houden. Onder hen zijn Brahmä, de vier Kumära’s, de zeven wijzen en de 
voorvaders prominent. Aangezien zij allemaal oorspronkelijk uit Bhagavän Çré Kåñëa zijn 
voortgekomen, is Hij de grootvader van alle grootvaders. Met kennis van Kåñëa’s aiçvarya, 
dient men bhajana aan Hem te verrichten met verankerd geloof en zonder enige twijfel. 
Zonder juiste kennis van Çré Kåñëa’s grootheid, is het niet mogelijk om ananya-bhakti aan 
hem te verrichten. 

 

ÇLOKA 8 



vga    loZL;     izHkoks     eÙk%     lo±     izoRkZrsA 
bfr eRok HktUrs eka cq/kk HkkolefUork%ûŠû 

 
ahaà sarvasya prabhavo / mattaù sarvaà pravarttate 
iti matvä bhajante mäà / budhä bhäva-samanvitäù 

 
aham—Ik (ben); prabhavaù—de bron; sarvasya—van de gehele schepping; sarvaà—alles; 
pravarttate—vloeit voort; mattaù—uit Mij; (dit) iti—aldus; matvä—begrepen hebbend; 
bhajante—aanbidden; budhäù—geleerde personen; mäm—Mij; bhäva-samanvitäù—vervuld 
van extase. 
 

Ik ben de bron van zowel gewone als spirituele werelden. Alles vloeit voort uit 
Mij. De wijzen die dit goed weten verrichten Mijn bhajana met bhäva in hun harten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Terwijl Hij Zijn vibhüti’s (majestueuze kenmerken) uitlegt, die gekenmerkt worden door 
opperste aiçvarya, zegt Çré Bhagavän, “Ik ben de originele oorzaak en bron van al het 
materiΩle en spirituele. Ge¡nspireerd door Mijn Antaryämé svarüpa, is het hele universum 
bezig met werk, en door de inspiratie afkomstig van Mijn avatära’s zoals Närada, gaat 
iedereen zich bezighouden met de sädhana (beoefening) van bhakti, jïäna, tapasyä en karma 
etc., en de sädhya (bereiking van de respectieve doeleinden).” Bij het definiΩren van 
ekäntika bhakti-yoga, zegt Çré Bhagavän: iti matvä. “Door verankerd te zijn in dit soort 
the¡stische kennis en begiftigd te zijn met bhäva’s zoals däsya en sakhya (dienaarschap en 
vriendschap), zijn degenen die Mijn bhajana verrichten paëòita’s (degenen die de essentie 
van de Veda’s kennen).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çré Kåñëa is de oorsprong van zowel de wereldse als de spirituele scheppingen. Zulke 

tattva-jïäna is ongetwijfeld te verkrijgen van de instructies en genade van de tattva-vit 
Vaiñëava’s. Enkel met behulp van zulke transcendentale kennis (tattva-jïäna) kunnen de 
gedachten van sädhu’s verankerd raken in çuddha-bhakti aan Çré Kåñëa. Men kan geen 
zuivere tattva-jïäna bemachtigen door de instructie te ontvangen die afkomstig is van 
moderne zelfverzonnen commentaren die verstoken zijn van bhakti, door te horen van 
begoochelde zogenaamde guru’s die verstoken zijn van tattva-jïäna, of door de instructies 



van zogenaamde bhakta’s te ontvangen. Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam 
(4.7.50): 

 
ahaà brahmä ca çarvaç ca / jagataù käraëaà param 

ätmeçvara upadrañöä / svayaà-dåg aviçeñaëaù 
 

Heer Viñëu antwoordde: Brahmä, Çiva en Ik zijn de allerhoogste oorzaak van de 
materiΩle manifestatie. Ik ben de Superziel en de onafhankelijke getuige. Maar in ππn 
opzicht zijn we niet verschillend omdat alles in Mij rust. 

 
De Varäha Puräëa verklaart ook: 
 

näräyaëaù paro devas / tasmäj jätaç caturmukhaù 
tasmäd rudro ’bhavad devaù / sa ca sarvah-jïatäà gataù 

 
Çré Näräyaëa is de Allerhoogste Heer en uit Hem alleen komen Brahmä, Rudra, etc., 
voort. Näräyaëa is alwetend. 

 
Deze Näräyaëa is de vaibhäva-viläsa van Kåñëa. Elders in de Veda’s wordt Kåñëa ook 

beschreven als de zoon van Devaké: brahmaëyo devaké-puträù (Näräyaëa Upaniñad 4). 
 

ÇLOKA 9 

efPpÙkk  en~xrizk.kk  cks/k;Ur%  ijLije~A 
dFk;Ur'p eka fuR;a rq";fUr p jefUr pû‹û 

 
mac-cittä mad-gata-präëä / bodhayantaù parasparam 
kathayantaç ca mäà nityaà / tuñyanti ca ramanti ca 

 
mac-cittäù—degenen wier gedachten over Mij gaan; mat-gata-präëäù—van wie elke 
ademteug aan Mij is opgedragen; nityam tuñyanti—zijn ondervinden altijd voldoening; ca—
en; ramanti—scheppen genoegen; (in) parasparam—elkaar; bodhayantaù—verlichten; ca—
en; mäm—over Mij; kathayantaù—praten. 
 



Degenen van wie de geest verzonken is in Mij en wier levens hartgrondig 
toegewijd zijn aan Mijn dienst, ontlenen grote voldoening en gelukzaligheid aan het 
voortdurend verlichten van elkaar over Mijn tattva en door kértana van Mijn näma, 
rüpa, guëa en lélä te verrichten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Door Mijn genade bereiken alleen ananya-bhakta’s buddhi-yoga en hoewel tattva-jïäna, 
wat verrijkt wordt door de hierboven vermeldde kenmerken, moeilijk is voor te stellen, 
bereiken zij het. Mac-cittäù verwijst naar degenen van wie de geest is aangetrokken tot het 
proeven van de zoetheid van Mijn näma, rüpa, guëa en lélä. Mad-gata-präëäù verwijst naar 
degenen die niet in leven kunnen blijven zonder Mij, net zoals iemand niet in leven kan 
blijven zonder voedsel. Bodhayantaù betekent dat zulke mensen elkaar verlichten over de 
svarüpa en tattva van bhakti en met grote genegenheid bijdragen aan de spirituele 
vooruitgang van een ander. Mäm betekent, ‘Ik ben een grote oceaan van de zoetste rüpa, 
guëa en lélä.’ Zij verkrijgen gelukzaligheid terwijl ze Mijn zoete rüpa, guëa, enzovoorts, 
beschrijven en deze luid bezingen.” Op deze manier zijn çravaëam, kértanam en smaraëam 
superieur aan alle andere processen van bhakti. Ananya-bhakta’s krijgen alleen voldoening 
en gelukzaligheid door dit type bhakti te verrichten. Dit is het geheim. Met andere woorden, 
ze verkrijgen ook voldoening gedurende sädhana-daçä, aangezien ze ongehinderde bhajana 
verrichten. Gedurende sädhya-daçä, genieten ze met Kåñëa in gedachten door aan hun 
perfecte toestand te denken. De verklaringen van Çré Bhagavän hier beschrijven enkel 
rägänugä-bhakti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In de huidige çloka legt Çré Kåñëa de aard van Zijn ananya-bhakta’s uit, alsmede hun 

beoefening van bhakti. Het woord mad-gata-präëäù betekent hier, “Mijn bhakta’s zijn niet 
in staat om zichzelf in leven te houden zonder Mij, net zoals een vis niet kan blijven leven 
zonder water.” Als een vis vanuit het water op het land springt met het verlangen om 
gelukkig te worden, zal de vis sterven. Op dezelfde manier zijn de jéva’s die gekant zijn tegen 
Çré Hari zo goed als dood, zelfs terwijl ze zich in deze lichamen bevinden. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt: “Het karakter van 
degenen van wie de geest exclusief is toegewijd is als volgt: Door hun geest en levens 
volledig aan Mij te offeren, wisselen ze hun bhäva’s uit en blijven ze zich bezighouden met 
het verheerlijken van Mijn lélä’s enzovoorts. Op deze manier bereiken ze middels çravaëam 
en kértanam het geluk van bhakti. In hun sädhya stadium, dat wil zeggen, na het verkrijgen 



van zuivere prema, welke alleen toegankelijk is via räga-märga, ervaren ze het genot van het 
genieten met Mij binnen vraja-rasa, culminerend in de bhäva van madhura-rasa.” 

 

ÇLOKA 10 

rss"kka   lrr;qäkuka    Hktrka   izhfriwoZde~A 
nnkfe cqf¼;ksxa ra ;su ekeqi;kfUr rsûƒŒû 

 
teñäà satata-yuktänäà / bhajatäà préti-pürvakam 
dadämi buddhi-yogaà taà / yena mäm upayänti te 

 
teñäm—voor degenen; bhajatäm—die Mij aanbidden; préti-pürvakam—met liefde; (en) 
satata-yuktänäm—Mijn eeuwige verbinding verlangen; dadämi—schenk Ik; taà—die; 
buddhi-yogam—transcendentale kennis; yena—waardoor; te—zij; mäm—Mij; upayänti—
benaderen.  
 

Aan degenen die met liefde bhajana aan Mij verrichten, verlangend naar Mijn 
eeuwige omgang, schenk Ik de transcendentale kennis waardoor ze tot Mij kunnen 
komen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Dus, ze bereiken voldoening en gelukzaligheid. Volgens Uw verklaring, bereiken Uw 
bhakta’s alleen ultieme gelukzaligheid door bhakti aan U te verrichten. Maar hoe krijgen ze 
directe realisatie van U en van wie leren ze het proces om het te bereiken?” Anticiperend 
op deze vraag van Arjuna, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord teñäà. 
“Ik inspireer Zelf alle natuurlijke neigingen in de harten van degenen die naar eeuwige 
omgang met Mij verlangen zodat ze dit kunnen bereiken. Deze buddhi-yoga kan niet worden 
bereikt door individuele pogingen, noch kan het van iemand anders worden verkregen. Het 
wordt door Mij alleen begiftigd en enkel zulke liefdevolle bhakta’s zijn gekwalificeerd om 
het te ontvangen. Nadat ze gezegend zijn met deze buddhi-yoga, bereiken ze Mij.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Deze çloka verklaart hoe ananya-bhakta’s directe realisatie van Çré Kåñëa verkrijgen. 

Kåñëa zegt, “Aan degenen die voortdurend Mijn bhajana verrichten met liefde, schenk Ik 
Zelf buddhi-yoga waardoor ze eenvoudig directe realisatie van Mij verkrijgen.” 



Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (4.28.41): 
 

säkñäd bhagavatoktena / guruëä hariëä nåpa 
viçuddha-jïäna-dépena / sphuratä viçvato-mukham 

 
O Koning, als de guru van Malayadhvaja, verlichtte Bhagavän Zelf zijn hart met het 
licht der kennis. 

 
Dit wordt ook uitgelegd in Vedänta-sütra (3.8.48): viçeñänugrhaç ca. “Men kan Kåñëa 

alleen zien door Zijn genade.” 
 

ÇLOKA 11 

rs"kkesokuqdEikFkZegeKkuta       re%A 
uk'k;kE;kReHkkoLFkks Kkunhisu HkkLorkûƒƒû 

 
teñäm evänukampärtham / aham ajïäna-jaà tamaù 
näçayämy ätma-bhäva-stho / jïäna-dépena bhäsvatä 

 
eva—enkel; anukampa-artham—uit mededogen; teñäm—voor hen; näçayämi—vernietig; 
aham—Ik; (me) ätma-bhäva-sthaù—bevindend in de intelligentie van de jévätmä; 
bhäsvatä—met de fel brandende; jïäna-dépena—lamp van transcendentale kennis; tamaù—
de duisternis; ajïäna-jam—ontstaan uit onwetendheid. 
 

Enkel uit mededogen voor deze ananya-bhakta’s vernietig Ik, verblijvend in de 
kern van hun harten, het duister van saàsära, wat is ontstaan uit onwetendheid, met 
de fel brandende lamp van transcendentale kennis. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kan vragen, “U kunt niet worden bereikt door iemand die geen ware kennis 
(vidyä-våtti) heeft verworven. Dat is waarom men naar vidyä zal streven.” In antwoord 
hierop, zegt Çré Bhagavän, “Nee, nee. Ik ben aan het uitleggen dat Ik alleen Mijn ananya-
bhakta’s zegen, geen yogé’s of anderen. Ik ben Zelf altijd enthousiast om Mijn genade aan 
hen te schenken dus hoeven zij geen vrees te ondergaan om het te verwerven. Door de kern 
van hun intelligentie binnen te gaan (ätma-bhäva-sthaù), verdrijf Ik het duister van hun 



harten met de lamp der kennis (jïäna-dépena). De jïäna die iemand inlicht over Mij is niet 
sättvika; ze is nirguëa. En omdat deze jïäna ontstaan is uit bhakti, is ze speciaal, zelfs binnen 
de categorie van nirguëa-jïäna. Alleen met de lamp van deze bepaalde jïäna vernietig Ik de 
duisternis in hun harten. Daarom, waarom zouden hun er moeite voor doen? Voor degenen 
die Mij exclusief toegewijd zijn, draag Ik hun handhaving en hun benodigdheden.” In 
overeenstemming met deze çloka uit Gétä (9.22), aanvaardt Çré Bhagavän de last van het 
voldoen aan alle materiΩle en spirituele behoeftes van Zijn ananya-bhakta’s. 

De bovenste vier çloka’s van de Gétä staan bekend als de essentie van de Bhagavad-gétä. 
Ze zijn algunstig en verjagen de ellende van de jéva, die is ontstaan uit onwetendheid. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hoewel jïäné’s en yogé’s kennis trachten te verkrijgen op kracht van hun eigen 

intelligentie, blijven ze onsuccesvol. Alleen de ananya-bhakta’s die exclusief beschutting 
nemen van Hem kunnen door Zijn genade gemakkelijk kennis van Hem verkrijgen, en 
aangezien de bhakta’s niet in leven kunnen blijven zonder Kåñëa, zijn zij het allerhoogste 
doel van Zijn genade. Çré Baladeva Vidyäbhüñana citeert Kåñëa als zeggend: “Omdat Ik 
tevredengesteld ben door hun ekäntika-bhäva, schenk Ik hen volkomen genade en stimuleer 
Ik ook hun intelligentie, net zoals Ik voor hun yoga en kñema zorg. De volledige 
verantwoordelijkheid voor hun handhaving ligt enkel bij Mij. Zij hoeven nergens moeite 
voor te doen.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt: “Op deze manier kan onwetendheid 
zich niet handhaven in degenen zich bezighouden met het proces van bhakti-yoga. 
Sommigen denken dat alleen degenen die naar tad-vastu (de Absolute Realiteit) proberen 
te zoeken door opeenvolgend datgene wat atat (niet echt) is te elimineren volgens het 
principe van neti-neti (ontkenning) ware kennis bereiken, en dat degenen die simpelweg 
het proces van bhakti cultiveren niet in staat zijn om zulke jïäna te verkrijgen. O Arjuna, 
de grondgedachte is dat de onbeduidende jéva nooit echte tattva-jïäna kan bereiken op 
kracht van zijn eigen intelligentie. Het maakt niet uit hoeveel hij overlegt en overpeinst, hij 
kan geen greintje zuivere jïäna bereiken. Maar als Ik hem zegen, dan kan zelfs een 
onbeduidende jéva eenvoudig volledige en diepgaande transcendentale kennis bemachtigen 
door de invloed van Mijn acintya-çakti. Simpelweg door in de harten van Mijn ananya-
bhakta’s te verblijven, verlicht Ik ze gemakkelijk met de lamp van transcendentale kennis. 
Door bijzondere genade, raak Ik gezeteld in hun harten en vernietig Ik het duister dat 
ontstaat uit de onwetendheid die voortvloeit uit wereldse omgang volledig. De jéva heeft het 
recht om die zuivere kennis te verwerven die alleen verschijnt via het proces van bhakti-
yoga, en niet door beredenering.” 



Net zoals de essentie van het Çrémad-Bhägavatam bevat zit in vier çloka’s (2.9.33-36) die 
direct werden gesproken door Bhagavän Çré Kåñëa aan Brahmä, zo ook zijn de bovenste vier 
çloka’s (10.8-11) de essentie van de Bhagavad-gétä. Vandaar dat ze algemeen bekend staan als 
catuù-çloké gétä. De essentie van de Gétä zoals beschreven in deze vier çloka’s is bhakti. Çré 
Kåñëa legt persoonlijk de aard van ananya-bhakti uit aan Arjuna. Wanneer de sädhaka 
beschutting neemt van ananya-bhakti, schenkt Çré Kåñëa hem Zijn genade zodat hij 
eenvoudig de oceaan van het materiΩle bestaan over kan steken en geschikt wordt om Zijn 
rasamayé bhakti (bhakti die gekenmerkt wordt door vijf primaire rasa’s) te betreden in het 
land van Vraja. 

 

ÇLOKA’S 12-13 

vtZqu mokp 
ija    czã    ija    /kke    ifo=a    ijea    Hkoku~A 
iq#"ka    'kk'ora    fnO;ekfnnsoeta    foHkqe~ûƒ„û 

 

vkgqLRoke`"k;%      losZ      nso£"kukZjnLrFkkA 
vflrks nsoyks O;kl% Lo;a pSo czohf"k esûƒ…û 

 
arjuna uväca 

paraà brahma paraà dhäma / pavitraà paramaà bhavän 
puruñaà çäçvataà divyam / ädi-devam ajaà vibhum 

ähus tväm åñayaù sarve / devarñir näradas tathä 
asito devalo vyäsaù / svayaà caiva bravéñi me 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; bhavän—Uwe Heerschap; (bent) param brahma—de 
allerhoogste Geest; param dhäma—het allerhoogste verblijf; paramam pavitram—de meest 
zuivere; çäçvatam—de eeuwige; divyam—goddelijke; puruñaà—persoon; ädi-devam—de 
originele God; ajam—ongeboren; vibhum—allesdoordringend; sarve—al; åñayaù—de wijzen; 
ähuù—spreken; tathä—op deze manier; tväm—over U; tathä—ook; deva-åñiù—wijze onder 
de goden; näradaù—Närada, de schenker van Nära (Bhagavän); asitaù—Asita; devalaù—
Devala; vyäsaù—Veda-vyäsa; ca—en; eva—voorwaar; svayaà—Uzelf; bravéñi—spreken het; 
me—tot mij. 



 
Arjuna zei: Ik weet dat U de Allerhoogste Absolute Waarheid en het Allerhoogste 

Verblijf bent. U bent opperzuiver en de vernietiger van de onreinheid van 
onwetendheid. De grote åñi’s zoals Devarñi Närada, Asita, Devala en Vyäsa 
verheerlijken U ook als de eeuwige Persoonlijkheid, de transcendentale en 
oorspronkelijke Heer die ongeboren en alomtegenwoordig is. Nu zegt U dit Zelf tegen 
Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna spreekt nu deze çloka die begint met het woord param met het verlangen om een 
uitgebreide verklaring te horen van wat er voorheen in het kort beschreven werd. Param 
betekent ‘het hoogste’ en dhäma betekent, ‘U bent parama-brahma, die de prachtige 
gedaante van Çyämasundara heeft aangenomen.’ Volgens het Amara-koña woordenboek zijn 
gåha (huis), deha (lichaam), tviö (huidskleur), prabhäva (glorie) en dhäma (verblijf) allemaal 
synoniem. “U bent diezelfde dhäma. In tegenstelling tot de jéva’s, is er geen verschil tussen 
U en Uw lichaam.” Wat is de svarüpa van die dhäma? In antwoord hierop zegt Çré 
Bhagavän: pavitraà-paramam. “Wie ook maar de svarüpa van deze gedaante ziet raakt 
bevrijd van de verontreiniging van onwetendheid.” Daarom noemen alle wijzen U çäsvataà 
puruñaà ähuù (de eeuwige persoon) en verheerlijken zij de eeuwige aard van Uw menselijke 
gedaante. 

 

ÇLOKA 14 

loZesrn`ra    eU;s    ;Ueka   onfl   ds'koA 
u fg rs Hkxou~ O;¥ä fonqnsZok u nkuok%ûƒ†û 

 
sarvam etad åtaà manye / yan mäà vadasi keçava 
na hi te bhagavän vyaktià / vidur devä na dänaväù 

 
keçava—O Keçava; manye—ik beschouw; sarvam—al; etat—dat; yat—wat; vadasi—U zegt; 
mäm—tegen Mij; (als) åtam—waarheid; Bhagavän—O alvermogende Heer; hi—zeker; na—
noch; deväù—de goden; na—noch; dänaväù—de demonen; viduù—begrijpen; te—Uw; 
vyaktim—persoonlijkheid. 
 



O Keçava, ik aanvaard alles wat U tegen mij heeft gezegd als waarheid. Noch de 
deva’s noch de dänava’s begrijpen de tattva van Uw geboorte. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zegt: “Ik twijfel er niet over. Andere åñi’s beschouwen U, die de Allerhoogste 
Absolute Waarheid bent, bezitter van de eeuwige, prachtige gedaante van Çyämasundara 
(parabrahma-dhäma), als ongeboren, maar ze weten niet over Uw vyaktià (geboorte). Ze 
weten niet hoe het mogelijk is voor U, parabrahma, om gelijktijdig geboorte en geen 
geboorte te nemen. U zegt, ‘De deva’s en maharñi’s weten niet van Mijn verschijning’ (Gétä 
10.12), maar ik neem alles wat U tegen Me zegt voor waar. O Keçava! Ka verwijst naar 
Brahmä en éça verwijst naar Rudra. Aangezien U zelfs deze twee persoonlijkheden hebt 
gebonden met onwetendheid betreffende Uw tattva en verschijning, is het niet verrassend 
dat de andere deva’s en de dänava’s U ook niet kunnen kennen.” 

 

ÇLOKA 15 

Lo;esokReukRekua osRFk Roa iq#"kksÙkeA 
HkwrHkkou       Hkwrs'k       nsonso       txRirsûƒ‡û 

 
svayam evätmanätmänaà / vettha tvaà puruñottama 

bhüta-bhävana bhüteça / deva-deva jagat-pate 
 

puruña-uttama—O Allerhoogste Persoon; bhüta-bhävana—bestuurder van allen; bhüta-
éça—Heer van alle geschapen wezens; deva-deva—God van de goden; jagat-pate—Meester 
van de kosmische manifestatie; eva—alleen; tvam svayam—U Zelf; vettha—kent; 
ätmänam—Uzelf; ätmanä—middels Uw eigen vermogen. 
 

O Puruñottama, Allerhoogste Persoon! O Bhüta-bhävana, Schepper van alle 
wezens! O Bhüteça, Heer van alle geschapen wezens! O Deva-deva, God der goden! O 
Jagat-pate! Meester van het universum! U alleen kent Uw Zelf door Uw eigen 
vermogen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



“Aldus kent U alleen Uzelf. Het woord eva bevestigt dat Uw bhakta’s de tattva kennen 
van Uw ongeborenheid terwijl U toch geboorte neemt. Dit is onvoorstelbaar. Maar hoe 
komt het dat zelfs zij hier geen volledige kennis van bezitten? Alleen U kent Uzelf door Uw 
cit-çakti en op geen enkele andere manier. Daarom, tvaà puruñottama, bent U de beste der 
personen, superieur aan zelfs de schepper van mahä-tattva, Mahäviñëu. U bent niet alleen 
de beste, maar U bent bhüta-bhävana, de bestuurder van iedereen tot Grootvader Brahmä 
aan toe. U bent niet alleen de bestuurder maar ook de Deva onder de deva’s aangezien U 
speelt met de deva’s zoals Brahmä en Çiva, die als Uw spel en vermaak instrumenten zijn. 
Bovendien bent U Jagat-pate, de Meester van het universum. Uit Uw oneindige 
mededogen, bent U de Meester van alle jéva’s zoals ik, die in deze materiΩle wereld leven.” 

De vier aanroepingen in deze çloka zijn slechts een voorbeeld van het woord 
puruñottama. Bijvoorbeeld, ‘O Bhüta-bhävana, U bent de vader van alle levende wezens.’ 
Soms kan iemand een vader zijn, maar hij heeft geen macht over zijn kroost. Maar, O 
Bhüteça, U bent de bestuurder van alle levende wezens. Iemand kan wel de bestuurder van 
levende wezens zijn en niet aanbiddenswaardig zijn, maar U, Deva-deva, bent zelfs voor de 
deva’s aanbiddenswaardig. En iemand kan wel al deze eigenschappen bezitten en het toch 
niet voor elkaar krijgen om andere levende wezens in stand te houden, maar, O Jagat-pate, 
U alleen handhaaft het universum. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In zijn verlangen om in detail te horen over de vibhüti’s van Bhagavän Çré Kåñëa, 

spreekt Arjuna tot staving van Zijn verklaringen door te zeggen, “Alleen U kent de glorie 
van Uw acintya-tattva (onvoorstelbare realiteit). Niemand, inclusief deva’s, dänava’s of 
mensen, kan zelfs maar een greintje van Uw glories kennen door hun eigen inspanning. 
Enkel Uw ananya-bhakta’s kunnen er iets van weten middels Uw genade. Om deze reden 
smeek Ik U om me alstublieft genadig te wezen.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Arjuna die zegt, “O Bhüta-bhävana! O Bhüteça! O 
Deva-deva! O Jagat-pate! O Puruñottama! Alleen U weet van Uw eigen persoonlijkheid en 
de tattva van Uw geboorte middels Uw eigen cit-çakti. Deva’s en mensen kunnen nooit via 
hun eigen intelligentie begrijpen hoe Uw eeuwige gedaante, die zelfs vóór de schepping 
bestaat, gemanifesteerd wordt in deze inerte wereld terwijl deze op het zelfde moment 
onafhankelijk blijft van de wetten van deze wereld. Alleen degenen aan wie U Uw genade 
schenkt zijn in staat om dit te begrijpen.” 

 

ÇLOKA 16 



oäqegZL;'ks"ks.k      fnO;k      ákRefoHkwr;%A 
;kfHk£oHkwfrfHkyksZdkfuekaLRoa O;kI; fr"Bflûƒ̂ û 

 
vaktum arhasy açeñeëa / divyä hy ätma-vibhütayaù 

yäbhir vibhütibhir lokän / imäàs tvaà vyäpya tiñöhasi 
 

hi—zeker; arhasi—U dient; asesena—volledig; vaktum—uit te leggen; divyäù ätma-
vibhütayaù—Uw eigen goddelijke vermogens; yäbhiù—met welke; vibhütibhiù—vermogens; 
vyäpya—door (Uw) allesdoordringende eigenschap; tvaà tiñöhasi—U verblijft; imän—in 
deze; lokän—werelden. 
 

Geef me alstublieft een volledige beschrijving van Uw majestueuze vermogens, 
waarmee U al deze werelden doordringt en er in verblijft. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Uw tattva is erg moeilijk te begrijpen. Ik ben nu nieuwsgierig naar Uw vibhüti’s. Als U 
zegt dat die goddelijke vermogens niet in zijn volledigheid kunnen worden uitgelegd, vertel 
me dan alstublieft op z’n minst over Uw superieure vibhüti’s.” 

 

ÇLOKA 17 

dFka   fo|kega    ;ks¥xLRoka   lnk   ifjfpUr;u~A 
ds"kq ds"kq p Hkkos"kq fpUR;ks·fl HkxoUe;kûƒ‰û 

 
kathaà vidyäm ahaà yogiàs / tväà sadä paricintayan 

keñu keñu ca bhäveñu / cintyo ’si bhagavän mayä 
 

yogin—O persoon die bovenaardse krachten bezit; katham—hoe?; aham vidyäm—dien ik te 
kennen; (en) sadä—altijd; paricintayan—te contempleren; tväm—U; bhagavän—O 
alvermogende Persoonlijkheid; ca—en; keñu-keñu—in welke verscheidene?; bhäveñu—
bestaansvormen; asi—dient U; cintyaù—innerlijk beschouwd te worden; mayä—door mij. 
 



O Allerhoogste Mysticus, bezitter van de yogamäyä-çakti, hoe dien ik U te kennen 
en voortdurend aan U te denken? O Bhagavän, op welke van Uw gedaantes en in 
welke gemoedsgesteldheid dien ik te mediteren? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zegt, “O Yogin, op welke manier kan ik U voortdurend kennen terwijl ik 
volledig op U mediteer? In Gétä (18.55) zegt U, ‘Alleen door bhakti kan men de waarheid 
van Mijn suprematie en Mijn svarüpa kennen.’ Dus nu zou ik graag willen weten op welke 
van Uw gedaantes ik toegewijd dien te mediteren en met welke blik?” [Het woord yogin (het 
verblijf van yogamäyä) wordt vergeleken met het woord vanamälé (Hij die een ketting van 
bosbloemen draagt), wat alleen kan verwijzen naar Kåñëa. Het is een kwalitatief bijvoeglijk 
naamwoord dat enkel voor een speciaal persoon wordt gebruikt. Het is niet zo dat iedereen 
die een ketting van bosbloemen draagt vanamälé genoemd kan worden. Evenzo wordt 
iemand die de yogamäyä-çakti bezit yogin genoemd. Dit duidt uitsluitend op Kåñëa.] 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na Çré Bhagavän in de vorige çloka te hebben verzocht om Zijn vibhüti’s te beschrijven, 
bidt Arjuna in deze çloka specifiek om te begrijpen in welke voorwerpen en vormen Zijn 
vibhüti’s bestaan. Yogamäyä, die het onmogelijke mogelijk kan maken, verblijft altijd bij Çré 
Kåñëa. Om deze reden spreekt Arjuna Hem aan als yogin, het verblijf van yogamäyä. Alleen 
Kåñëa is in staat om Zijn vibhüti’s te beschrijven. Dit wordt hier aangeduid. 

 

ÇLOKA 18 

foLrjs.kkReuks     ;ksxa     foHkw¥r      p      tuknZuA 
Hkw;% dFk; r`fIr£g Ük`.orks ukfLr es·e`re~ûƒŠû 

 
vistareëätmano yogaà / vibhütiï ca janärdana 

bhüyaù kathaya tåptir hi / çåëvato nästi me ’måtam 
 

janärdana—O inspirator van het volk; kathaya—spreek; bhüyaù—verder; vistareëa—in 
detail; ätmanaù—over Uw persoonlijke; yogam—mystieke krachten; ca—en; vibhütim—
vermogens; hi—zeker; me—voor mij; na asti—is er geen; tåptiù—verzadigingspunt; 
çåëvataù—luisterend; (naar deze) amåtam—nectar. 
 



O Janärdana, vertel me alstublieft nogmaals in detail over Uw mystieke krachten 
en vibhüti’s, want ik raak niet verzadigd door het luisteren naar Uw nectargevulde 
woorden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“In Gétä (10.8), zegt U: ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate, ‘Ik ben de 
bron van alle werelden, zowel de gewone als de spirituele. Alles komt voort uit Mij,’ en: iti 
matvä bhajante mäm, ‘Mij op deze manier kennend, leveren paëòita’s die de essentie van de 
Veda’s kennen liefdevolle dienst aan Mij.’ U zegt dat alle zijnsaspecten geproduceerd 
worden door Uw goddelijke en luisterrijke energieΩn en dat paëòita’s zich bezighouden met 
Uw bhajana middels bhakti-yoga. O Janärdana, de zoetheid van Uw heilzame instructies 
heeft een hebzucht in me doen ontstaan en nu hunker ik naar een gedetailleerdere 
beschrijving (vistareëa). Wat kan ik in dit opzicht doen? Nu ik via mijn oren de nectar van 
Uw instructies heb geproefd, voel ik me niet voldaan. Legt U me daarom alstublieft Uw 
vibhüti’s in detail uit.” 

 

ÇLOKA 19 

JhHkxokuqokp 
gUr   rs   dFkf;";kfe    fnO;k    ákRefoHkwr;%A 

izk/kkU;r% dq#Js"B ukLR;Urks foLrjL; esûƒ‹û 

 
çré-bhagavän uväca 

hanta te kathayiñyämi / divyä hy ätma-vibhütayaù 
prädhänyataù kuru-çreñöha / nästy anto vistarasya me 

 
çré-bhagavän—de schitterende en alvermogende Godspersoon; uväca—zei; kuru-çreñöha—O 
beste der Kuru’s; hanta—ja; hi kathayiñyämi—Ik zal beslist beschrijven;  te—aan jou; 
divyäù—Mijn goddelijke; ätma-vibhütayaù—persoonlijke vermogens; prädhänyataù—de 
voornaamste vermogens selecterend; (want) na asti—er komt geen; antaù—eind; me—aan 
Mijn; vistarasya—veelomvattende (glories). 
 



Çré Bhagavän zei: O beste der Kuru’s, ja, Ik zal zeker Mijn goddelijke vermogens 
aan je beschrijven, maar alleen de meest prominente, aangezien er geen einde komt 
aan Mijn glories. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord hanta in deze çloka duidt op mededogen. Çré Bhagavän zegt, “Ik zal alleen 
Mijn prominente glories uitleggen, omdat er geen eind komt aan hun variΩteit.” Vibhütayaù 
betekent ‘de massa’s vibhüti’s.’ Het woord divyä houdt in, “Ik zal alleen over Mijn superieure 
glories spreken, niet over onbeduidende glories zoals grassprietjes.” Hier duidt het woord 
vibhüti op zowel materiΩle als spirituele voorwerpen. Ze worden allemaal verwekt door de 
energie van Bhagavän en zouden overdacht moeten worden in relatie tot Hem naar gelang 
de verschillende stadia van hun respectieve zijnstoestanden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Nadat Hij Arjuna’s verzoek om een beschrijving van vibhüti-yoga te geven heeft 

vernomen, antwoordt Bhagavän met het woord hanta, en toont aldus groot mededogen aan 
hem. Kenbaar makend dat het onmogelijk is om Zijn oneindige vibhüti’s te beschrijven, zegt 
Hij dat Hij de meest prominente onder hen zal verklaren voor Arjuna. Omdat deze vibhüti’s 
direct voortkomen uit Zijn çakti, dienen ze begrepen te worden in relatie tot Bhagavän. Hij 
is eeuwig aanwezig in Zijn tweehandige Çyämasundara gedaante als de bron van al deze 
vibhüti’s. Çré Kåñëa sluit af door te zeggen, “Door slechts ππn van Mijn delen (aàça’s) 
doordring Ik dit hele universum van bewegende en niet-bewegende wezens. Ik doordring 
het niet met Mijn volledige Zelf.” Wat er ook maar bestaat in deze wereld dat glorieus is, 
vloeit voort uit Zijn çakti. Men dient dit onderwerp op deze manier te begrijpen. 

Het blijkt duidelijk uit de bovenstaande verklaringen van Kåñëa dat de svarüpa van 
Bhagavän onafhankelijk van deze vibhüti’s bestaat, en dat deze svarüpa inderdaad 
Vrajendra-nandana Çré Kåñëa is. 

 

ÇLOKA 20 

vgekRek    xqMkds'k     loZHkwrk'k;fLFkr%A 
vgekfn'p e/;a p HkwrkukeUr ,o pû„Œû 

 
aham ätmä guòäkeça / sarva-bhütäçaya-sthitaù 

aham ädiç ca madhyaà ca / bhütänäm anta eva ca 



 
guòäka-éça—O beheerser van slaap; aham—Ik (ben); ätmä—de Superziel; sthitaù—gezeteld; 
äçaya—in de harten; sarva-bhüta—van alle wezens; eva—zeker; aham—Ik (ben); ca—ook; 
ädiù—het begin; madhyam—het midden; ca—en; antaù—het einde; bhütänäm—van alle 
wezens. 
 

O Guòäkeça, Ik ben Antaryämé die in het hart van iedere jéva verblijft, en Ik 
alleen ben de oorzaak van de schepping, handhaving en vernietiging van alle wezens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “O Arjuna, je dient te begrijpen dat het slechts middels ππn van 
Mijn gedeeltes is dat Ik de oorzaak van alle vibhüti’s ben.” Hier betekent het woord ätmä de 
Antaryämé van de originele prakåti, de puruña-avatära Käraëodakaçäyé Viñëu, die de mahat-
tattva schept. Guòäkeçä betekent ‘iemand die macht heeft over slaap’. Door dit woord te 
gebruiken, geeft Çré Bhagavän aan dat Arjuna in staat is om te mediteren. “Ik ben ook de 
Superziel van de gehele schepping, sarva-bhütäçya-sthitaù.” Sarva-bhüta betekent Vairäja of 
Brahmä. “Ik ben Antaryämé, gezeteld in het hart van Vairäja of Brahmä; met andere 
woorden, Ik ben de Superziel van de totale schepping, Garbhodakaçäyé Viñëu. Omdat Ik ook 
gezeteld ben in het hart van elke jéva, ben Ik ook de individuele Superziel, Kñérodakaçäyé 
Viñëu. Ik alleen ben het begin (geboorte), midden (bestaan) en einde (de oorzaak van 
vernietiging) van de jéva’s en de elementen.” 

 

ÇLOKA 21 

vkfnR;kukega fo".kqT;ksZfr"kka jfoja'kqeku~A 
ejhfpeZ#rkefLe   u{k=k.kkega   'k'khû„ƒû 

 
ädityänäm ahaà viñëur / jyotiñäà ravir aàçumän 
marécir marutäm asmi / nakñaträëäm ahaà çaçé 

 
ädityänäm—van de Äditya’s; aham—(ben) Ik; viñëu—Viñëu, de allesdoordringende; 
jyotiñäm—van de hemellichamen; (ben Ik) aàçumän—de stralende; raviù—zon; marutäm—
van de Marut’s (windgoden); asmi—ben Ik; maréciù—Maréci; nakñaträëäm—onder de 
sterren; aham—(ben) Ik; çaçé—de maan. 
 



Van de twaalf Äditya’s ben Ik Viñëu, die Mijn vibhüti is. Onder de 
hemellichamen ben Ik de stralende zon, van de Marut’s ben Ik Maréci en onder de 
sterren ben Ik de maan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Onder de twaalf Äditya’s ben Ik Viñëu. Onder hemellichamen waar dan ook ben Ik 
aàçu-män, de stralende zon, ook bekend als Viñëu. Dit is Mijn vibhüti. En Ik ben Maréci, 
een speciale soort wind.” 

 

ÇLOKA 22 

osnkuka   lkeosnks·fLe   nsokukefLe   oklo%A 
bfUæ;k.kka eu'pkfLe HkwrkukefLe psrukû„„û 

 
vedänäà säma-vedo ’smi / devänäm asmi väsavaù 
indriyäëäà manaç cäsmi / bhütänäm asmi cetanä 

 
vedänäm—van de Veda’s; asmi—ben Ik; säma-vedaù—de Säma Veda; devänäm—van de 
goden; asmi—ben Ik; väsavaù—Indra; ca—en; indriyäëäm—van de zintuigen; asmi—ben 
Ik; manaù—de geest; (en) bhütänäm—in levende wezens; asmi—ben Ik; cetanä—
bewustzijn. 
 

Van de Veda’s ben Ik de Säma Veda, onder de devatä’s ben Ik Indra, van de 
zintuigen ben Ik de geest, en Ik ben het bewustzijn in de jéva’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord väsavaù betekent ‘Indra’, bhütänäm betekent ‘dat wat gerelateerd is aan de 
jéva’s’ en cetanä betekent ‘bewustzijn’ of ‘kennisvermogen’. 

 

ÇLOKA 23 

#æk.kka   'kÁj'pkfLe   foÙks'kks   ;{kj{klke~A 
olwuka ikod'pkfLe es#% f'k[kfj.kkege~û„…û 

 



rudräëäà çaìkaraç cäsmi / vitteço yakña-rakñasäm 
vasünäà pävakaç cäsmi / meruù çikhariëäm aham 

 
rudräëäm—onder de Rudra’s; asmi—ben Ik; çaìkaraù—Çaìkara; ca—en; yakña-
rakñasäm—van de yakña’s en rakñasa’s; vitta-éçaù—de heer van rijkdom, Kuvera; vasünäm—
van de Vasu’s; asmi—ben Ik; pävakaù—vuur; ca—en; çikhariëäm—van de puntige bergen; 
aham—(ben) Ik; meruù—Mount Meru. 
 

Van alle Rudra’s ben Ik Çaìkara, van de Yakña’s en Rakñasa’s ben Ik Kuvera, van 
de acht Vasu’s ben Ik Agni, en onder de bergen ben Ik Sumeru. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord vitta-éçaù betekent ‘Kuvera, de heer van Rijkdom’. 
 

ÇLOKA 24 

iqjks/klka p eq[;a eka fof¼ ikFkZ c`gLifre~A 
lsukuhukega    LdUn%    ljlkefLe    lkxj%û„†û 

 
purodhasäï ca mukhyaà mäà / viddhi pärtha båhaspatim 

senänénäm ahaà skandaù / sarasäm asmi sägaraù 
 

pärtha—O zoon van Påthä; purodhasäm—van priesters; viddhi—ken; mäm—Me; (als) 
mukhyam—het hoofd; båhaspatim—Båhaspati; ca—en; senänénäm—van generaals; aham—
(ben) Ik; skandaù—Kärtikeya; sarasäm—van waterreservoirs; asmi—ben Ik; sägaraù—de 
oceaan. 
 

O Pärtha, van de priesters ken me als Båhaspati, het hoofd. Van generaals ben Ik 
Kärtikeya en van waterreservoirs ben Ik de oceaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord skandaù verwijst naar Kärttikeya. 
 

ÇLOKA 25 



eg"khZ.kka       Hk`xqjga        fxjkeLE;sde{kje~A 
;Kkuka ti;Kks·fLe LFkkojk.kka fgeky;%û„‡û 

 
maharñéëäà bhågur ahaà / giräm asmy ekam akñaram 

yajïänäà japa-yajïo ’smi / sthävaränäà himälayaù 
 

mahä-åñéëäm—onder de grote wijzen; aham asmi—ben Ik; bhåguù—Bhågu; giräm—van 
uitspraken; (ben Ik) ekam-akñaram—de ene (allesdoordringende) lettergreep oà; 
yajïänäm—van offerandes; asmi—ben Ik; japa-yajïaù—de offerande van japa; 
sthävaräëäm—van niet-bewegende dingen; (ben Ik) himälayaù—de Himalaya’s. 
 

Onder mahaåsi’s ben Ik Bhågu, van uitingen ben Ik de lettergreep oà, van 
offerandes ben Ik japa-yajïa, en onder de niet-bewegende dingen ben Ik de 
Himalaya’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De woorden ekam akñaram betekenen praëava oà. 
 

ÇLOKA 26 

v'oRFk%    loZo`{kk.kka    nso"khZ.kka   p    ukjn%A 
xU/kokZ.kka fp=jFk% fl¼kuka dfiyks eqfu%û„̂ û 

 
açvatthaù sarva-våkñäëäà / devarñéëäï ca näradaù 

gandharväëäà citrarathaù / siddhänäà kapilo muniù 
 

sarva-våkñäëäm—van alle bomen; (ben Ik) açvatthaù—de banyan boom (pépala); ca—en; 
deva-åñéëäm—van hemelse wijzen; (ben Ik) näradaù—Närada Åñi; gandharväëäà—van 
Gandharva’s; (ben Ik) citrarathaù—Citraratha; siddhänäm—van de geperfectioneerde 
wezens; (ben Ik) muniù—de asceet; kapilaù—Kapila. 
 

Van de bomen ben Ik de pépala, van devarñi’s ben Ik Närada, van Gandharva’s ben 
Ik Citraratha, en onder geperfectioneerde wezens ben Ik Kapila Muni. 

 



ÇLOKA 27 

mPpS%Jole'okuka fof¼ ekee`rksÚoe~A 
,sjkora  xtsUæk.kka  ujk.kka p ujkf/kie~û„‰û 

 
uccaiùçravasam açvänäà / viddhi mäm amåtodbhavam 

airävataà gajendräëäà / naräëäï ca narädhipam 
 

açvänäm—van paarden; viddhi—ken; mäm—Me; uccaiùçravasa—als Uccaiùçravä; amåta-
udbhavam—geboren uit de oceaan van nectar; gajendräëäm—van olifanten; (ben Ik) 
airävatam—Airävata; ca—en; naräëäm—van de mensen; (ben Ik) nara-adhipam—de heer 
der mensen (de koning). 
 

Van paarden ken Me als Uccaiùçravä, ontstaan uit het karnen van nectar, onder 
olifanten ben Ik Airävata, en onder de mensen ben Ik de koning. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Amåtodbhavam betekent ‘onstaan uit het karnen van nectar’. 
 

ÇLOKA 28 

vk;q/kkukega    otza     /ksuwukefLe     dke/kqd~A 
iztu'pkfLe dUniZ% likZ.kkefLe oklqfd%û„Šû 

 
äyudhänäm ahaà vajraà / dhenünäm asmi kämadhuk 

prajanaç cäsmi kandarpaù / sarpäëäm asmi väsukiù 
 

äyudhänäm—van wapens; asmi—ben; aham—Ik; vajram—de bliksemschicht; ca—en; 
dhenünäm—van koeien; (ben Ik) kämadhuk—de wensvervullende koe; asmi—Ik ben; 
prajanaù—de (befaamde) verwekker; kandarpaù—liefdesgod; sarpäëäm—van slangen; 
asmi—ben Ik; väsukiù—Väsuki. 
 



Van wapens ben Ik de bliksem, en van de koeien ben Ik Kämadhenu, de 
wensvervullende koe. Ik ben de god van de liefde, Kandarpa, die de voortplanting 
veroorzaakt, en onder de slangen ben Ik Väsuki. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord kämadhuk betekent kämadhenu, de wensvervullende koe. Onder de 
verwekkers ben Ik voorwaar Kandarpa (de liefdesgod), die de geboorte van levende wezens 
veroorzaakt. 

 

ÇLOKA 29 

vuUr'pkfLe ukxkuka o#.kks ;knlkege~A 
fir¤.kke;Zek   pkfLe   ;e%   la;erkege~û„‹û 

 
anantaç cäsmi nägänäà / varuëo yädasäm aham 

pitèëäm aryamä cäsmi / yamaù saàyamatäm aham 
 

ca—en; nägänäm—van goddelijke slangen; asmi—ben Ik; anantaù—Ananta; yädasäm—
van de waterwezens; (ben Ik) varuëaù—Varuëa, heer der wateren; ca—en; pitèëäm—van 
de voorouders; aham asmi—ben Ik; aryamä—Aryamä; saàyamatäm—van bestraffers; 
aham—(ben) Ik; yamaù—Yamaräja. 
 

Van Näga’s ben Ik de goddelijke slang Ananta, onder de waterwezens ben Ik 
Varuëa, heer der wateren, van de voorouders ben Ik Aryamä, en van degenen die 
straf toedienen ben Ik Yamaräja. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Yädasäm betekent hier ‘van de waterwezens’. Saàyamatäm betekent ‘van degenen die 
straf toedienen’. 

 

ÇLOKA 30 

izÍkn'pkfLe nSR;kuka dky% dy;rkege~A 
e`xk.kka  p  e`xsUæks·ga  oSusrs;'p  if{k.kke~û…Œû 



 
prahlädaç cäsmi daityänäà / kälaù kalayatäm aham 

mågäëäà ca mågendro ’haà / vainateyaç ca pakñiëäm 
 

daityänäm—van de daitya’s (de demonische nazaten van Diti); aham asmi—ben Ik; 
prahlädaù—Prahläda; ca—en; kalayatäm—van bestuurders; (ben Ik) kälaù—tijd; ca—en; 
mågäëäm—van dieren; (ben Ik) måga-indraù—het hoofd der dieren, de leeuw; pakñiëäm—
van de vogels; aham—(ben) Ik; vainateyaù—de zoon van Vinatä, Garuòa. 
 

Van de daitya’s ben Ik Prahläda, en van bestuurders ben Ik de tijd. Van dieren 
ben Ik de leeuw, en onder de vogels ben Ik Garuòa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord kalayatäm betekent ‘onder de bestuurders’, måga-indraù betekent ‘leeuw’, en 
vainateyaù betekent ‘Garuòa’. 

 

ÇLOKA 31 

iou%     iorkefLe     jke%    'kL=Hk`rkege~A 
>"kk.kka edj'pkfLe òksrlkefLe tkÊohû…ƒû 

 
pavanaù pavatäm asmi / rämaù çastra-bhåtäm aham 

jhañäëäà makaraç cäsmi / srotasäm asmi jähnavé 
 

pavatäm—van de louteraars; aham asmi—ben Ik; pavanaù—de wind; çastra-bhåtäm—van 
hen die wapens hanteren; (ben Ik) rämaù—Paraçuräma; jhañäëäm—van waterdieren; 
asmi—ben Ik; makaraù—de makara (een legendarisch zeedier); ca—en; srotasäm—van 
rivieren; asmi—ben Ik; jähnavi—de Ganges (geboren uit het oor van de wijze Jahnu). 
 

Onder datgene wat snel en zuiverend is, ben Ik de wind, van hen die wapens 
hanteren ben Ik de äveça-avatära Paraçuräma. Onder de zeedieren ben Ik de makara, 
en van alle rivieren ben Ik de Gaìgä. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Pavatäm betekent, ‘Onder de snel bewegende en zuiverende, ben Ik de wind’. Hier 
verwijst het woord rämaù naar Heer Paraçuräma. Omdat hij een äveça-avatära is, een 
speciale jéva gemachtigd door Çré Bhagavän en begiftigd met Zijn çakti, valt hij onder de 
vibhüti’s van Bhagavän. In het Bhägavatämåtam wordt de volgende verklaring uit de Padma 
Puräëa geciteerd: “O Devé, Ik heb de gehele historie van de saktyäveça-avatära, Jämadagnya 
(Paraçuräma, de zoon van Jamadagni), de drager van de bijl, aan u uitgelegd.” Bovendien is 
Çré Bhagavän Paraçuräma binnengegaan. Het Bhägavatämåtam beschrijft de kenmerken van 
een äveça-avatära: “Wanneer Çré Janärdana een verheven jéva machtigt met een van Zijn 
vermogens zoals jïäna, wordt die jéva gezien als een äveça-avatära.” “Onder de zeedieren 
(jhañäëäà) ben Ik de verheven makara, en van rivieren (srotasäm) ben Ik de Gaìgä.” 

 

ÇLOKA 32 

lxkZ.kkekfnjUr'p    e/;a    pSokgetqZuA 
v/;kRefo|k fo|kuka okn% izonrkege~û…„û 

 
sargäëäm ädir antaç ca / madhyaï caiväham arjuna 
adhyätma-vidyä vidyänäà / vädaù pravadatäm aham 

 
arjuna—O Arjuna; sargäëäm—van scheppingen; aham—(ben) Ik; ädiù—het begin; 
antaù—het einde; ca—en; madhyam—het midden; ca—en; eva—zeker; vidyänäm—van 
kennisprocessen; (ben Ik) adhyätma-vidyä—spirituele kennis; pravadatäm—van logische 
argumenten; aham—(ben) Ik; vädaù—de conclusie. 
 

O Arjuna, Ik ben het begin, het midden en het einde van de gehele schepping. 
Van alle kennis ben Ik ätma-jïäna, en in het logisch debat ben Ik väda, het principe 
dat een conclusie vaststelt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Dat wat geschapen is, zoals de hemel, wordt sarga genoemd. Ik ben de schepper (ädi—
begin), vernietiger (anta—einde) en handhaver (madhya—midden) van deze dingen. 
Daarom dient men te mediteren op de schepping, handhaving en vernietiging, aangezien ze 
Mijn vibhüti’s zijn.” De verklaring, “Ik ben het begin, midden en einde,” bewijst dat Çré 
Bhagavän de oorspronkelijke doener (karttä) achter de gehele schepping is. “Van alle 
Vedische kennis ben Ik ätmä-jïäna, kennis van het zelf. In het logisch debat (pravadatäm), 



bestaande uit jalpa, vitaëòä en väda welke iemands eigen punt vaststellen en de beweringen 
van de tegenstander weerleggen, ben Ik väda, waarmee de juiste siddhänta en tattva worden 
vastgesteld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
In deze çloka heeft Bhagavän uitgelegd dat Zijn vibhüti, van al de verschillende aspecten 

van kennis, adhyatma-vidyä is, ofwel spirituele kennis. Vidyä is het onderricht dat iemand 
verwerft in relatie tot kenbare onderwerpen middels het gebruik van zijn eigen 
intelligentie. Çästra beschrijft achttien soorten vidyä’s. Onder hen bevinden zich veertien 
prominente vidyä’s: 

 
aìgäni vedaç catväro mémäàsä nyäya-vistaraù 

dharma-çästraà puräëaï ca vidyä hy etäà caturdaçaù 
äyur-vedo dhanur-vedo gändharväç ceti te  trayaù 

artha-çästraà caturthaï ca vidyä hy añöädaçaiva täù 
Viñëu Puräëa 

 
Çikñä, kalpa, vyäkaraëa, nirukta, jyotiña en chanda zijn de zes soorten kennis die bekend 
staan als vedäìga (de takken van de Veda’s). Åg, Säma. Yajuù en Atharva zijn de vier 
Veda’s. Al deze tezamen met mémäàsä, nyäya, dharma-çästra en de Puräëa’s omvatten 
de veertien voornaamste vidyä’s. 

 
Beoefening van deze vidyä’s verscherpt iemands intelligentie en doet zijn verschillende 

kennisgebieden toenemen. Deze jïäna helpt iemand niet alleen in zijn levensonderhoud te 
voorzien, maar leidt hem ook op het pad van dharma. Echter, adhyätma-vidyä 
(bovenzinnelijke kennis) schenkt menselijke wezens onsterfelijkheid, ze bevrijdend van hun 
gebondenheid aan de materiΩle wereld. Het geeft hen volledige kennis van parabrahma, wat 
hen in staat stelt om de Allerhoogste Eeuwige Realiteit te realiseren; aldus is ze superieur 
aan alle bovengenoemde vidyä’s. Deze adhyätma-vidyä is Kåñëa’s vibhüti. Bhagavad-gétä en de 
Upaniñads worden tot de categorie van adhyätma-vidyä gerekend. De rasamayé bhakti 
(bhakti die vervuld is van rasa) van de inwoners van Vraja, zoals beschreven in het Tiende 
Canto van Çrémad-Bhägavatam, is miljoenen malen superieur aan de adhyätma-vidyä van 
Uddhava. Aangezien deze rasamayé bhakti de essentie is van de hlädiné en saàvit-çakti’s van 
Çré Kåñëa’s svarüpa, is het waarlijk de svarüpa van Kåñëa, daar waar adhyätma-vidyä een 
gedeeltelijke vibhüti van prema-bhakti is. Dit wordt ook bevestigd in het gesprek tussen Räya 
Rämänanda en Çré Caitanya Mahäprabhu in Çré Caitanya-caritamåta (Madhya-lélä 8.245): 



 
prabhu kahe kon vidyä vidyä-madhye sära 
räya kahe kåñëa-bhakti vinä vidyä nähi ära 

 
Mahäprabhu vroeg, “Welke van alle vidyä’s is de beste?” Räya Rämänanda antwoordde, 
“Buiten kåñëa-bhakti bestaat er geen andere vidyä.” 

 
Een soortgelijke verklaring wordt gemaakt in Çrémad-Bhägavatam (4.29.49): sä vidyä 

tan-matir yayä. “Datgene waardoor iemands intelligentie gefixeerd wordt op de lotusvoeten 
van Çré Bhagavän is de enige vidyä.” 

Bovendien verklaart Çrémad-Bhägavatam (10.14.3): 
 

jïäne prayäsam udapäsya namanta eva 
jévanti san-mukharitäà bhavadéya-värtäm 

sthäne sthitäù çruti-gatäà tanu-väì-manobhir 
ye präyaço ’jita jito ’py asi tais tri-lokyäm 

 
Bhagavän is door niemand in deze wereld te overwinnen. maar toch, als iemand gelovig 
hari-kathä aanhoort, zelfs terwijl hij in zijn vastgestelde sociale positie blijft, dan zal de 
ziekte van lust en alle obstakels op het pad van spirituele vooruitgang (anartha’s) uit 
zijn hart verdwijnen en zal hij die onoverwinnelijke Bhagavän overwinnen. Zulks is het 
vermogen van lélä-kathä. 

 
Çréla Jéva Gosvämé heeft de vertrouwelijke betekenis van de verklaring jïäne prayäsam 

udapäsya uitgelegd in deze çloka, “Er zijn drie soorten kennis die gekant zijn tegen bhakti, 
welke de eenheid van de jéva en brahma betreffen; nirviçeña, niräkära en jéva-brahma-
aikyaväda jïäna. Wat nog belangrijker is, Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa is vervuld van zes 
volheden: jïäna-tvadéya-svarüpa-aiçvarya-mahimä-vicäre. Uit een gedeelte van een gedeelte 
van Zijn volkomen deel wordt deze materiΩle wereld geschapen, gehandhaafd en vernietigd. 
Zelfs als iemand niet probeert om al deze onderwerpen te begrijpen, of zelfs niet eens de 
moeite neemt om naar de heilige plaatsen te reizen, wordt Çré Kåñëa, die door niemand 
overwonnen kan worden, bedwongen door slechts met liefde te luisteren naar Kåñëa’s 
prachtige spel en vermaak.” 

Bhagavän Çré Kåñëa heeft ook gezegd (met betrekking tot degenen die debatteren) dat 
Hij de väda is, de conclusie (tattva) die wordt vastgesteld door juiste overweging, logica en 
beredenering. Op het gebied van argument en logica zijn väda, jalpa en vitaëòä tamelijk 



goed bekend. Wanneer men, teneinde zijn eigen mening vast te stellen, voortdurend 
gebreken vindt in de beweringen van de tegenstander, wordt dat jalpa genoemd. De 
waarheid terzijde houden en juiste overweging en logica vermijden terwijl men 
tekortkomingen vindt in de bewering van een tegenstander wordt vitaëòä genoemd. Het 
doel van zulke argumenten is niet om de werkelijkheid vast te stellen maar slechts om 
iemands geleerdheid tentoon te spreiden, en het verlangen om de tegenstander te verslaan 
is erg sterk. De zorgvuldige overweging die de Absolute Realiteit vaststelt wordt väda 
genoemd. Deze väda is superieur aan alle andere vormen van discussie. Wanneer een 
zelfgerealiseerde guru en een discipel die naar bovenzinnelijke kennis hunkert een positieve 
dialoog hebben over de Absolute Waarheid, wordt de conclusie die zij bereiken väda 
genoemd. De trots van eruditie bestaat niet binnen zulke uitwisselingen, en geen van beide 
heeft het verlangen om de andere te verslaan. 

 

ÇLOKA 33 

v{kjk.kkedkjks·fLe }U}% lkekfldL; pA 
vgesok{k;%    dkyks    /kkrkga    fo'orkseq[k%û……û 

 
akñaräëäm a-käro ’smi / dvandvaù sämäsikasya ca 
aham eväkñayaù kälo / dhätähaà viçvato-mukhaù 

 
akñaräëäm—van letters; asmi—ben Ik; a-käraù—de letter A; ca—en; sämäsikasya—van 
samengestelde woorden in Sanskriet dichtwerk; (ben Ik) dvandvaù—de dubbele 
samenstelling; eva—zeker; aham—Ik (ben); (de) akñayaù—onveranderlijke; kälaù—tijd; 
aham—Ik (ben); dhätä—de schepper, Brahmä; mukhaù—wiens gezichten; viçvataù—aan 
alle zijdes (zien). 
 

Van letters ben Ik de letter A, en van samengestelde woorden ben Ik dvandvaù, 
de dubbele samenstelling. Onder vernietigers ben Ik Mahäkäla Rudra, en van 
scheppers ben Ik de vierhoofdige Brahmä. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Onder samengestelde woorden ben Ik dvandvaù, ofwel de dubbele samenstelling. 
Omdat in de dvandvaù beide elementen prominent zijn, is het de beste. Onder de 



vernietigers ben Ik Mahäkäla Rudra (akñayaù kälaù), onuitputtelijke tijd. Onder de 
scheppers ben Ik viçvato-mukhaù, de vierhoofdige Brahmä.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Onder letters ben Ik de a-kära. A-kära is de eerste letter en omdat het onderdeel is van 

alle andere Sanskriet letters, is het de beste. Dit wordt ook verklaard in de çruti: akñaräëäm 
a-käro ’smi (Çrémad-Bhägavatam 11.16.12). Bhagavän zegt dat Hij onder de samengestelde 
woorden dvandvaù is, ofwel de dubbele samenstelling. Wanneer twee of meer andere 
woorden, in het proces van het maken van ππn woord, hun naamvalsuitgangen opgeven en 
worden samengevoegd, wordt het samäsa genoemd, en het resulterende woord wordt 
samäsa-pada, het samengestelde woord, genoemd. Hoofdzakelijk zijn er zes types samäsa: 1) 
dvandva, 2) bahubrihi, 3) karma dhäraya, 4) tat-puruña, 5) dvigu en 6) avyayé bhäva. Onder 
hen is dvandva de beste omdat bij andere samenstellingen ofwel het eerste ofwel het tweede 
deel prominent is, of beide woorden gecombineerd geven de betekenis van een ander 
(derde) voorwerp, maar in de dvandva-samäsa blijven beide woorden prominent, zoals 
Räma-Kåñëa of Rädhä-Kåñëa. Daarom heeft Çré Kåñëa gezegd dat de dvandva-samäsa 
(dubbele samenstelling) Zijn vibhüti is. 

 

ÇLOKA 34 

e`R;q%     loZgj'pkgeqÚo'p     Hkfo";rke~A 
dh£Rk% JhokZd~ p ukjh.kka Le`fresZ/kk /k`fr% {kekû…†û 

 
måtyuù sarva-haraç cäham / udbhavaç ca bhaviñyatäm 

kérttiù çrér väk ca näréëäà / småtir medhä dhåtiù kñamä 
 

ca—en; aham—Ik (ben); sarva-haraù—allesverslindende; måtyuù—dood; ca—en; 
bhaviñyatäm—van de progressieve saàskära’s; (ben Ik) udbhavaù—geboorte; näréëäm—
onder vrouwen; (ben Ik) kérttiù—faam; çréù—fortuin; väk—spraak; småtiù—geheugen; 
medhä—intelligentie; dhåtiù—standvastigheid; ca—en; kñamä—vergevingsgezindheid. 
 

Ik ben de allesverslindende dood, en van de zes progressieve transformaties die 
ervaren worden door alle levende wezens, ben Ik geboorte. Onder vrouwen ben Ik 
faam, schoonheid, welsprekendheid, geheugen, intelligentie, verdraagzaamheid en 
vergevingsgezindheid. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Voor degenen die op elk moment sterven ben Ik sarva-haraù, de dood, die alle 
herinneringen wegneemt.” Çrémad-Bhägavatam (11.22.39) verklaart: måtyur atyanta-vismåtiù. 
“Volkomen vergeetachtigheid is de dood.” “Het woord bhaviñyatäm betekent dat van alle 
toekomstige transformaties van de levende wezens, Ik janma, de eerste, ben. Van vrouwen 
ben Ik de drie eigenschappen van kértiù (faam), çré (schoonheid) en väk (ontwikkelde 
spraak) ben; evenals de vier eigenschappen van småtiù (geheugen), medhä (intelligentie), 
dhåtiù (verdraagzaamheid) en kñamä (vergevingsgezindheid).” Het woord ca geeft aan dat de 
vrouwen van Dharma, zoals Mürtti, etc., ook Hem zijn. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Hier zegt Çré Bhagavän dat Hij onder de vrouwen kértiù (faam), çré (schoonheid of 

fortuin), väk (welbespraaktheid), småtiù (geheugen), medhä (intelligentie), dhåtiù 
(standvastigheid of geduld) en kñamä (vergevingsgezindheid) is. Dit kan op twee manieren 
worden begrepen:  

(1) “De eigenschappen die men terugvindt in vrouwen, zoals faam, schoonheid, zoete 
spraak, geheugen, scherpe intelligentie, standvastigheid en vergevingsgezindheid 
zijn voorwaar Mij.” De eigenschappen zoals faam, schoonheid, zoete spraak, 
geheugen, verfijnd nadenken en vergevingsgezindheid, die men terugvindt in Sétä 
Devé, Umä, Rukmiëé, Draupadé en met name in de Vraja-gopé’s, zijn allemaal 
vibhüti’s van Çré Kåñëa. 

(2)  Onder de vierentwintig dochters van Prajäpati Dakña, zijn Kérti, Medhä, Dhåti, 
Småti en Kñamä allemaal ideale vrouwen in alle opzichten. Kérti, Medhä en Dhåti 
werden gehuwd aan Dharma, Småti trouwde met Aìgirä en Kñamä met de grote 
wijze Pulaha. Çré is de naam van de dochter van de grote wijze Bhågu, en zij werd 
geboren uit de schoot van Khyäti, de dochter van Dakña. Çré Viñëu aanvaardde haar 
als Zijn vrouw. Väk is de dochter van Brahmä. Volgens hun respectieve namen zijn 
deze zeven vrouwen de heersende deities van de zeven hierboven vermelde 
eigenschappen. 

 

ÇLOKA 35 

c`gRlke rFkk lkEuka xk;=h NUnlkege~A 
eklkuka    ekxZ'kh"kksZ·ge`rwuka    dqlqekdj%û…‡û 



 
båhat-säma tathä sämnäà / gäyatré chandasäm aham 
mäsänäà märga-çérño ’ham / åtünäà kusumäkaraù 

 
sämnäm—van de hymnen der Säma-veda; aham—(ben) Ik; båhat-säma—de Båhat-säma; 
tathä—en; chandasäm—van Sanskriet metrums; (ben Ik) gäyatré—gäyatré; mäsänäm—van 
maanden; aham—(ben) Ik; märga-çérñaù—november-december (agrähäyaëa); åtünäm—van 
seizoenen; (ben Ik) kusumäkaraù—de bloemenvoortbrengende lente. 
 

Van de hymnen der Säma-veda ben Ik Båhat-säma, het gebed van Indra. Van 
metrums ben Ik gäyatré, van maanden ben Ik Märga-çérña, en van seizoenen ben Ik 
vasanta, de bloemenvoortbrengende lente. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zei eerder dat Hij van de Veda’s de Säma-veda is. Nu zegt Hij ook dat Hij 
binnen de Säma-veda de Båhat-säma is. De Åg-mantra, die wordt gezongen als tväm åddhim 
havämahe, duidt op de Båhat-säma. Onder metrums is Hij het metrum dat gäyatré wordt 
genoemd. Van de seizoenen is Hij kusuma-äkaraù, de bloemenproducerende vasanta. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Bhagavän is niet verschillend van Zijn näma, guëa, lélä en stuti’s (gebeden). De Säma 

Veda bevat gebeden die de gepersonifieerde Bhagavän zijn. Daarom wordt hij als de beste 
der Veda’s aanvaard en staat hij bekend als Zijn vibhüti. Gäyatré verlicht de svarüpa van 
Kåñëa een wordt daarom de moeder van de Veda’s genoemd. Bhagavän heeft aldus gäyatré 
als Zijn vibhüti geteld. Onder de twaalf maanden zegt Hij dat Märga-çérña Zijn vibhüti is. Die 
maand is (in India) noch te koud, noch te warm, en er worden verschillende Vedische 
activiteiten verricht in die tijd. Net voor deze periode begint vindt Kåñëa’s räsa-lélä plaats, 
welke de beste van al Zijn spel en vermaak is. In deze maand staat de natuur in volle bloei 
en worden er nieuwe gewassen geplant in de velden van de huishouders. Agrähäyaëa 
betekent ‘het begin van het jaar’ en daarom zegt Bhagavän dat het Zijn vibhüti is. Van 
seizoenen is vasanta (lente) de beste. Dit seizoen staat ook bekend als åtu-räja, de koning der 
seizoenen. In dit seizoen geeft de natuur haar oude sieraden op en wordt ze versierd met een 
nieuwe decoratieve bedekking. Zowel inerte als bewuste wezens wordt nieuw leven 
ingeblazen. Kåñëa’s schommel-lélä en andere vasanta bezigheden vinden dan plaats. Dit 
seizoen is vooral soeverein omdat Çré Caitanya Mahäprabhu op deze tijd verscheen, nadat 



Hij de bhäva en känti (huidskleur) van Çrémati Radhika, de personificatie van mahäbhäva, 
had aangenomen. Aldus heeft Bhagavän het onder Zijn vibhüti’s gerekend. 

 

ÇLOKA 36 

|wra      Ny;rkefLe      rstLrstfLoukege~A 
t;ks·fLe O;olk;ks·fLe lÙoa lÙoorkege~û…̂ û 

 
dyütaà chalayatäm asmi / tejas tejasvinäm aham 

jayo ’smi vyavasäyo ’smi / sattvaà sattvavatäm aham 
 

chalayatäm—van degenen die bedriegen; asmi—ben Ik; dyütam—het gokken; tejasvinäm—
van het luisterrijke; aham—(ben) Ik; tejaù—de glorie; asmi—Ik ben; jayaù—de 
overwinning; asmi—Ik ben; vyavasäyaù—vastberadenheid; sattvavatäm—van de sterken; 
aham—(ben) Ik; sattvam—de kracht. 
 

Ik ben het gokken van de valsspelers, en de glorie van de luisterrijke. Ik ben 
overwinning onder de zegevierende, de inspanning van de bedrijvige, en de kracht van 
de machtige. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Onder degenen die elkaar proberen te bedriegen (chalayatäm), ben Ik het gokken. Van 
degenen zegevierend zullen worden, ben Ik de overwinning. Van ijverige mensen ben Ik de 
inspanning, en van degenen die sterk zijn (sattva-vatäm), ben Ik kracht.” 

 

ÇLOKA 37 

o`".khuka oklqnsoks·fLe ik.Mokuka /ku´t;%A 
equhukeI;ga    O;kl%    dohukeq'kuk    dfo%û…‰û 

 
våñëénäà väsudevo ’smi / päëòavänäà dhanaïjayaù 
munénäm apy ahaà vyäsaù / kavénäm uçanä kaviù 

 



våñëénäm—van de Våñëi’s; asmi—ben Ik; väsudevaù—Väsudeva Kåñëa; päëòavänäm—van 
de Päëòava’s; dhanaïjayaù—Arjuna; api—en; munénäm—van de wijzen; aham—(ben) Ik; 
vyäsaù—Veda-vyäsa; kavénäm—van dichters; (ben Ik) kaviù—de dichter; uçanä—
Çukräcärya. 
 

Van de Våñëi’s ben Ik Väsudeva, van de Päëòava’s ben Ik Arjuna, van de muné’s 
ben Ik Vyäsa, en onder de kavi’s ben Ik de dichter Çukräcärya. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Van de Våñëi’s ben Ik Väsudeva. Dit betekent dat Mijn vader, Vasudeva, Mijn vibhüti 
is.” Daarom wordt het woord Väsudeva hier gevormd door het achtervoegsel aë op het 
woord Vasudeva te plaatsen. ‘Van de Våñëi’s ben Ik Väsudeva,’ is niet acceptabel omdat Çré 
Bhagavän Zijn vibhüti’s aan het beschrijven is, en niet Zijn eigen svarüpa. Väsudeva is een 
van de aspecten van Zijn svarüpa, en niet Zijn vibhüti. 

 

ÇLOKA 38 

n.Mks   ne;rkefLe   uhfrjfLe   ftxh"krke~A 
ekSua pSokfLe xqákuka Kkua Kkuorkege~û…Šû 

 
daëòo damayatäm asmi / nétir asmi jigéñatäm 

maunaà caiväsmi guhyänäà / jïänaà jïänavatäm aham 
 

damayatäm—van overheersers; asmi—ben Ik; daëòaù—de stok der kastijding; jigéñatäm—
van degenen die overwinning verlangen; asmi—ben Ik; nétiù—moraliteit; guhyänäm—van 
geheimen; asmi—ben Ik; maunam—stilte; ca—en; eva—zeker; jïänavatäm—van de wijzen; 
aham—(ben) Ik; jïänam—wijsheid. 
 

Onder degenen het recht toedienen, ben Ik de stok van kastijding, en onder 
degenen die naar de overwinning zoeken, ben Ik moraliteit. Van geheimen ben Ik 
stilte, en Ik ben de wijsheid van de wijzen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ik ben de stok der kastijding van de wettige heerser.” 



 

ÇLOKA 39 

;Ppkfi    loZHkwrkuka    chta    rngetqZuA 
u rnfLr fouk ;RL;kUe;k Hkwra pjkpje~û…‹û 

 
yac cäpi sarva-bhütänäà / béjaà tad aham arjuna 

na tad asti vinä yat syän / mayä bhütaà caräcaram 
 

ca—en; arjuna—O Arjuna; yat—om het even welk; béjaà—zaad van voortplanting; api—
er maar kan zijn; sarva-bhütänäm—onder alle levende wezens; tat—dat (zaad); (ben) 
aham—Ikzelf; yat—om het even welk; bhütaà—wezen; syät—er kan bestaan; cara-
acaram—bewegend of niet-bewegend; tat—dat; na asti—bestaat niet; vinä—zonder; 
mayä—Mij. 
 

O Arjuna, Ik ben de originele oorzaak, het verwekkende zaad van al het bestaan. 
Geen wezen, bewegend of niet-bewegend, kan afzonderlijk van Mij bestaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord béja betekent paroha, de oorzaak van de oorsprong. Çré Bhagavän zegt dat Hij 
de oorzaak is van de geboorte van alle wezens. “Zonder Mij, wie de oorzaak van verschijning 
ben, kan de geboorte van enig bewegend of niet-bewegend lichaam niet plaatsvinden.” 

 

ÇLOKA 40 

ukUrks·fLr ee fnO;kuka foHkwrhuka ijUriA 
,"k    rwís'kr%    izksäks     foHkwrs£oLrjks     e;kû†Œû 

 
nänto ’sti mama divyänäà / vibhüténäà parantapa 

eña tüddeçataù prokto / vibhüter vistaro mayä 
 

parantapa—O gesel van de vijand; asti—er komt; na—geen; antaù—einde;  mama 
divyänäm—aan Mijn goddelijke; vibhüténäm—volheden; tu—maar; eñaù—deze; vistaraù—



uitgebreide beschrijving; proktaù—gesproken; mayä—door Mij; vibhüteù—betreffende  
Mijn volheden; uddeçataù—is slechts gegeven ter indicatie. 
 

O Parantapa, Mijn goddelijke vibhüti’s zijn eindeloos. Wat Ik aan je beschreven 
heb is slechts een indicatie van Mijn volheden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ter conclusie van dit hoofdstuk betreffende Zijn vibhüti’s, spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met de woorden nänto ‘sti. “De beschrijving van Mijn vibhüti’s is in het kort 
gesproken (uddeçataù).” 

 

ÇLOKA 41 

;|f}HkwfreRlÙoa    Jhenw£treso    okA 
rÙknsokoxPN Roa ee rstks·a'klEHkoe~û†ƒû 

 
yad yad vibhütimat sattvaà / çrémad ürjitam eva vä 

tat tad evävagaccha tvaà / mama tejo ’mça-sambhavam 
 

eva—voorwaar; yat yat—om het even welk; sattvam—bestaan (er ook maar is); 
vibhütimat—volheden bezittend; çrémat—schoonheid; vä—of; ürjitam—kracht; eva—zeker; 
tvaà—je; avagaccha—dient te begrijpen; (dat) tat tat—al die; aàça-sambhavam—
voortgebracht (worden) uit een deel; mama—van Mijn; tejaù—macht. 
 

Weet met zekerheid dat alles binnen het bestaan wat opulent, majestueus en 
begiftigd met kracht is, voortkomt uit slechts een gedeelte van Mijn çakti. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Om gelijktijdig alle niet vermelde vibhüti’s uit verleden, heden en toekomst te 
beschrijven, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met yad yad. Het woord vibhütimat 
betekent ‘majestueus’, çrémat betekent ‘weelde’ (rijkdom of fortuin), ürji betekent ‘begiftigd 
met overvloedige macht en invloed’, en sattva betekent ‘al wat bestaat’. 

 

ÇLOKA 42 



vFkok      cgquSrsu      ¥d      Kkrsu      roktZquA 
fo"VH;kgfena ÏRLuesdka'ksu fLFkrks txr~û†„û 

 
atha vä bahumaitena / kià jïätena tavärjuna 

viñöabhyäham idaà kåtsnam / ekäàçena sthito jagat 
 

atha vä—echter; arjuna—O Arjuna; kim—wat?; tava jïätena—kan er begrepen worden 
door jou; etena—middels deze; bahunä—erg gevarieerde beschrijving; (slechts) eka-
aàçena—door Mijn enkele expansie; viñöabhya—doordring; (en) sthitaù—laat rusten; 
aham—Ik; idam—deze; kåtsnam—hele; jagat—kosmische manifestatie. 
 

Wat voor nut heeft al deze uitgebreide kennis voor jou, Arjuna? Weet slechts dat 
Ik door ππn gedeeltelijk aspect van Mijzelf dit hele universum doordring en 
ondersteun. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Welke noodzaak is er voor jou om dit alles tot in details te kennen? Je hoeft slechts de 
essentie te begrijpen. Ik ondersteun, middels het gedeeltelijke aspect van Mijzelf als de 
Antaryämé puruña van de materiΩle natuur, het hele universum. Als het substraat 
ondersteun Ik het. Als de overheersende autoriteit houd Ik er toezicht over, en als de 
bestuurder bestuur Ik het. Omdat Ik allesdoordringend ben, doordring Ik het en als de 
schepper ben Ik haar oorzaak.” 

Nadat men met de zuivere intelligentie begiftigd door Bhagavän Çré Kåñëa begrijpt dat 
Hij Zelf het hele universum ondersteunt, dient men exclusieve dienst aan Hem te verlenen 
en van Zijn mädhurya (zoetheid) te genieten. Dit wordt verklaard in het Tiende Canto. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Tiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “In het vorige hoofdstuk werd zuivere kåñëa-bhakti 

onderricht. Iemand die dat overpeinst kan er misschien uit op maken dat men dienst aan 



Kåñëa kan leveren door andere devatä’s te aanbidden. Om deze misvatting te verwijderen, 
zegt Kåñëa in dit hoofdstuk dat devatä’s zoals Brahmä en Rudra niets dan Zijn vibhüti’s zijn. 
‘Ik ben de oorzaak van alles. Ik ben geboorteloos, beginloos en de Allerhoogste Bestuurder. 
Wanneer men Mijn vibhüti-tattva begrijpt door er op de juiste wijze over na te denken, blijft 
er geen ander obstakel over voor ananya-bhakti. Ik doordring dit hele universum via Mijn 
gedeeltelijke aspect van Paramätmä en heb al deze vibhüti’s gemanifesteerd. Na Mijn 
vibhüti-tattva te hebben begrepen, verkrijgen bhakta’s kennis van bhagavat-tattva, en met 
çuddha-bhakti houden ze zich bezig met bhajana aan Mijn Çré Kåñëa svarüpa.’ In de negende, 
tiende, en elfde çloka’s van dit hoofdstuk werd çuddha-bhakti en haar resultaat beschreven. 
Alleen bhajana aan Çré Kåñëa, die de oorsprong is van al deze vibhüti’s, kan naar prema 
leiden welke de eeuwige dharma is van de jéva. Dit is de essentie van dit hoofdstuk.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Tiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK ELF 

 

 

 

Viçvarüpa Darçana-Yoga 

Yoga Via het Aanschouwen van 
de Universele Gedaante van de Heer 

 

 

 

ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 
enuqxzgk;     ijea     xqáe/;kRelafKre~A 
;Ùo;ksäa opLrsu eksgks·;a foxrks eeûƒû 

 
arjuna uväca 

mad-anugrahäya paramaà / guhyam adhyätma-saàjïitam 
yat tvayoktaà vacas tena / moho ’yaà vigato mama 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; vacaù—de woorden; paramam—van opperste; guhyam—
vertrouwelijke kennis; adhyätma-saàjïitam—betreffende Uw volheden; yat—welke; 
tvayä—door U; uktam—zijn gesproken; mat-anugrahäya—uit genade voor mij; tena—door 
die woorden; ayam—deze; mohaù—begoocheling; mama—van mij; vigataù—is verdreven. 
 



Arjuna zei: Na te hebben vernomen van de uiterst vertrouwelijke kennis 
betreffende Uw vibhüti’s, die U onthulde uit mededogen voor mij, is mijn 
begoocheling verdreven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In het Elfde Hoofdstuk raakt Arjuna bevreesd bij het zien van de viçvarüpa (universele 
gedaante) van Çré Bhagavän, en begint hij met verbijsterde intelligentie tot Hem te bidden. 
Daarna schenkt Çré Hari gelukzaligheid aan Arjuna door hem opnieuw Zijn eeuwige 
tweehandige gedaante te tonen. 

Aan het eind van het laatste hoofdstuk zei Çré Kåñëa, “Ik doordring en ondersteun het 
hele universum door slechts ππn van Mijn aàça’s (gedeeltes).” Na te hebben gehoord over 
de vibhüti’s van zijn dierbare vriend, die de oorspronkelijke persoon en het verblijf van alle 
vibhüti’s is, werd Arjuna ondergedompeld in opperste gelukzaligheid. Hij verheugde zich 
over het horen van Çré Bhagavän’s beschrijving van Zijn vibhüti’s. met het verlangen om die 
gedaante te zien, spreekt Arjuna nu drie çloka’s, waarvan de eerste begint met de woorden 
mad-anugrahäya. 

Arjuna’s moha (onwetendheid) betreffende de aiçvarya van Çré Kåñëa werd verdreven 
bij het horen van de verklaringen van Çré Bhagavän, uit wie al deze vibhüti’s voortkomen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In het vorige hoofdstuk, toen Arjuna Çré Bhagavän hoorde spreken over de meest 
vertrouwelijke en opperste geheime instructies betreffende ätmä-tattva, werd zijn 
begoocheling tot op een bepaalde hoogte verwijderd. Hij begreep duidelijk dat Çré Kåñëa 
Svayaà Bhagavän is, de limiet van para-tattva. Middels Zijn aàça van Paramätmä, betreedt 
en doordringt Hij dit hele universum, oneindige vermogens manifesterend. Hoewel Hij de 
bron van alle vibhüti’s is, blijft Hij onderscheiden van ze in Zijn eeuwige, tweehandige 
Çyämasundara svarüpa. Arjuna verheugt zich bij het horen van Bhagavän’s verklaringen en 
wil deze jïäna realiseren (en het dus bezitten als vijïäna). Daarom zegt hij, “Voorheen 
twijfelde ik of Uw vibhüti’s wel of niet onafhankelijk van U zijn. Maar nu is deze twijfel, die 
was ontstaan uit onwetendheid, verdreven.” Op een dieper niveau duidt deze verklaring 
erop dat hij Kåñëa’s viçvarüpa wil zien. 

 

ÇLOKA 2 



HkokI;;kS fg Hkwrkuka JqrkS foLrj'kks e;kA 
RoÙk%  deyi=k{k  ekgkRE;efi  pkO;;e~û„û 

 
bhaväpyayau hi bhütänäà / çrutau vistaraço mayä 

tvattaù kamala-paträkña / mähätmyam api cävyayam 
 

kamala-patra-akña—O lotus-ogige Heer; hi—voorwaar; vistaraçaù—uitgebreid; çrutau—zijn 
gehoord; mayä—door mij; tvattaù—van U; bhäva-apyayau—de oorsprong en ontbinding; 
bhütänäm—van de levende wezens; ca—en; api—ook; avyayam—Uw onsterfelijke; 
mähätmyam—glories. 
 

O lotus-ogige Heer, ik heb in detail van u gehoord over de oorsprong en 
ontbinding van de levende wezens, alsmede Uw oneindige glories. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Deze middelste zes hoofdstukken leggen uit dat de grondoorzaak van alles, inclusief 
schepping en vernietiging, Çré Bhagavän is. Zoals gezegd wordt in Gétä (7.6), “Ik alleen ben 
de oorzaak van de schepping en vernietiging van het hele universum.” Çré Bhagavän is 
onveranderlijk en eeuwig (avyaya). Dat wil zeggen, hoewel Hij de schepping manifesteert, 
blijft Hij vrij van alle transformaties en gehechtheden. Dit wordt getoond in çloka’s zoals 
Gétä (9.4): “Dit hele universum wordt door Mij doordrongen,” en Gétä (9.9): “Al dit werk 
kan Me niet binden.” 

 

ÇLOKA 3 

,oesrn~ ;FkkRFk RoekRekua ijes'ojA 
æ"VqfePNkfe   rs    :ieS'oja   iq#"kksÙkeû…û 

 
evam etad yathättha tvam / ätmänaà parameçvara 
drañöum icchämi te rüpam / aiçvaraà puruñottama 

 
parameçvara—O Allerhoogste Bestuurder; evam—Ik aanvaard; etat—dit; yathä—zoals; 
tvam—U; ättha—gesproken hebt; ätmänaà—over Uzelf (betreffende Uw vermogens); 



puruña-uttama—O Allerhoogste Persoon; icchämi—ik wens; drañöum—te zien; te—Uw; 
rüpam—gedaante; aiçvaram—van vermogen. 
 

O Parameçvara, ik aanvaard alles wat U tegen me gezegd heeft over Uzelf als waar. 
O Puruñotttama, nu wens ik die grote gedaante te zien, vervuld van Uw aiçvarya. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ätmänaà tvam yathättha. “U zei, ‘Ik bevind Me in deze wereld door deze te doordringen 
met een van Mijn aàça’s’ (Gétä 10.42). Dit is inderdaad waar. Ik heb hier geen greintje 
twijfel over. Toch verlang ik de voldoening van het zien van Uw aiçvarya gedaante. Dat wil 
zeggen, ik wil met mijn eigen ogen de vorm zien van die aàça, Uw éçvara gedaante, waarin 
U bestaat bij het betreden van deze wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Met een verlangen om die gedaante van Bhagavän te zien die vol aiçvarya is, zegt 
Arjuna, “O Parameçvara, ik heb gehoord over Uw wonderbaarlijke, oneindige vibhüti’s en ik 
weet zeker dat U daar de bron van bent. Nu, echter, begin ik er naar te verlangen om die 
aiçvarya gedaante van U werkelijk te zien. U bent Antaryämé, die in ieders hart bestaat 
(sarva-antaryämé). Daarom kent U ook mijn innerlijke verlangen en bent U in staat om dat 
te vervullen.” 

Iemand kan de volgende twijfel opwerpen: Als Arjuna een eeuwige vriend is van Kåñëa, 
die de mädhurya-maya-vigraha (belichaming van zoetheid) is, waarom verlangt hij er dan 
naar om de viçvarüpa te zien die Bhagavän’s aiçvarya toont? Het antwoord is dat, net zoals 
iemand die verzot is op zoetigheid er soms ook naar verlangt om bitter en zuur voedsel (zoals 
neemblaadjes en of augurk) te eten, Arjuna, die altijd Kåñëa’s zoetheid (mädhurya) proeft, 
ook een verlangen ontwikkelde om Zijn viçvarüpa te zien, welke een uitdrukking is van Zijn 
aiçvarya. 

Dit heeft nog een betekenis. Hoewel Arjuna geen twijfel meer heeft over de aiçvarya en 
uitmuntendheid van Çré Kåñëa, wenst hij simpelweg voor zijn eigen voldoening de aiçvarya 
gedaante te zien. 

 

ÇLOKA 4 

eU;ls ;fn rPND;a e;k æ"Vqfefr izHkksA 
;ksxs'oj    rrks    es    Roa     n'kZ;kRekueO;;e~û†û 



 
manyase yadi tac chakyaà / mayä drañöum iti prabho 

yogeçvara tato me tvaà /  darçyätmänam avyayam 
 

prabho—O meester; yadi—indien; tvam manyase—U denkt; iti—dat; tat—het; çakyam—
mogelijk is; drañöum—om gezien te worden; mayä—door mij; tataù—dan; yoga-éçvara—O 
bestuurder van alle mystieke krachten; darçaya—toon mij; avyayam—Uw onveranderlijke; 
ätmänam—Zelf. 
 

O Prabhu! Als U denkt dat het mogelijk is voor mij om Uw onvergankelijke 
aiçvarya gedaante te aanschouwen, dan alstublieft, O Yogeçvara, openbaar die 
gedaante aan mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zegt, “Hoewel ik de kwalificatie ontbeer om die gedaante van U te zien, is het 
mogelijk voor mij om hem te zien door de invloed van Uw mystieke kracht, omdat U 
Yogeçvara, de Allerhoogste Mysticus, bent.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka uitte Arjuna zijn verlangen om de aiçvarya vorm van Çré Bhagavän te 
zien. In de huidige çloka is hij op zoek naar Zijn goedkeuring. “O Prabhu! O meester van 
iedereen! O Yogeçvara! Ik heb mijn interne verlangens aan U getoond. Hoewel ik niet 
geschikt ben, als U me als een object van Uw genade beschouwt, wilt U dan zo vriendelijk 
zijn om die viçvarüpa aan mij te onthullen.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “De jéva is een atomisch bewust wezen (aëu-caitanya), 
daarom kan hij de activiteiten van Çré Bhagavän, die opperst oneindig bewustzijn (vibhu-
caitanya) is, niet goed begrijpen. ‘Ik ben een jéva, maar zelfs nadat U mij genadevol de 
adikhara hebt geschonken om uw svarüpa-tattva, de universele gedaante, te begrijpen en 
aanschouwen, ben ik niet in staat om Uw oneindige aiçvarya eigenschappen te bevatten. 
Dit komt doordat ze zich buiten het voorstellingsvermogen van de jéva bevinden. U bent 
Yogeçvara en mijn Prabhu. Toon me daarom alstublieft Uw yoga-aiçvarya die van nature 
onvergankelijk en bewust is.’” 

 

ÇLOKA 5 



JhHkxokuqokp 
i'; es ikFkZ :ikf.k 'kr'kks·Fk lgò'k%A 

ukukfo/kkfu     fnO;kfu    ukuko.kkZÏrhfu     pû‡û 

 
çré-bhagavän uväca 

paçya me pärtha rüpäëi / çataço ’tha sahasraçaù 
nänä-vidhäni divyäni / nänä-varëäkåténi ca 

 
çré-bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; pärtha—O zoon van Påthä; paçya—
aanschouw; me—Mijn; rüpäëi—gedaantes; çataçaù—met honderden; atha—en; 
sahasraçaù—en duizenden tegelijk; (zij zijn) nänä-vidhäni—gevarieerd; divyäni—goddelijk; 
ca—en; nänä-varëa—hebben vele kleuren; äkåténi—en vormen. 
 

Çré Bhagavän zei: O Pärtha, aanschouw Mijn honderden en duizenden gevarieerde 
veelkleurige goddelijke gedaantes. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Om te beginnen zal Ik aan hem (Arjuna) de eerste puruña (Käraëodakaçäyé) 
openbaren, die Mijn aàça is en de Antaryämé van de materiΩle natuur. Hij wordt 
beschreven in de Puruña-sükta als een puruña met duizenden hoofden, ogen en voeten. Ik zal 
hem daarna Mijn sväàça, Mijn eigen expansie, laten begrijpen, wiens kenmerk van käla, 
allesverslindende tijd, relevant is in de huidige context.” Zo denkend, instrueert Çré 
Bhagavän Arjuna, “Wees oplettend.” Door dit te zeggen vestigt Hij Arjuna’s aandacht op 
Zichzelf. Door de twee woorden paçya en rüpäëi te gebruiken, zegt Çré Bhagavän, “In slechts 
Mijn ene svarüpa, bevinden zich honderden gedaantes (massa’s vibhüti’s). Aanschouw ze.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna’s innerlijke verlangen begrijpend, maakt Çré Bhagavän Arjuna aandachtig. Hij 
doet dit teneinde Arjuna Zijn gedaante als de Antaryämé van de materiΩle natuur te tonen. 
Deze gedaante honderden hoofden, ogen en vormen, zoals beschreven in de Puruña-sükta, 
en het is Zijn sväàça-rüpa (de gedaante van Zijn eigen expansie). Hij wil ook Arjuna’s 
aandacht zodat Hij hem de oneindige vibhüti’s kan tonen die slechts in ππn van Zijn aàça’s 
bestaan. Met andere woorden, onder het voorwendsel van hem aandachtig te maken, zegent 



Bhagavän Arjuna met de kwalificatie om deze gedaante te zien. Door hem als Pärtha aan te 
spreken, duidt Kåñëa ook op Zijn relatie met hem. 

 

ÇLOKA 6 

i';kfnR;ku~ olwu~ #ækuf'oukS e#rLrFkkA 
cgwU;n`"ViwokZf.k    i';k'p;kZf.k    Hkkjrûˆû 

 
paçyädityän vasün rudrän / açvinau marutas tathä 

bahüny adåñöa-pürväëi / paçyäçcaryäëi bhärata 
 

bhärata—O afstammeling van Bhärata; paçya—zie; ädityän—de Äditya’s; vasün—de Vasu’s; 
rudrän—Rudra’s; açvinau—Açviné’s; tathä—en; marutaù—de Marut’s; paçya—aanschouw; 
bahüni—vele; äçcaryäëi—verbazingwekkende (schouwspelen); adåñöa-pürväëi—die je nog 
nooit gezien hebt. 
 

O Bhärata, aanschouw de twaalf Äditya’s, de acht Vasu’s, de twee Açviné-
Kumära’s, de negenenveertig Maruts en zo veel andere wonderbaarlijke en 
verbazingwekkende gedaantes die je nog nooit gezien hebt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier is het belangrijk dat Çré Bhagavän Arjuna als Bhärata aanspreekt. Arjuna was 
geboren in de dynastie van räjarñi Bharata, de buitengewoon vrome en zuivere bhakta. Om 
deze reden is hij ook zeer dharmika en een ekäntika bhakta van Bhagavän. Daarom is hij 
gekwalificeerd om de gedaante van Bhagavän te zien die nog nooit eerder gezien werd. 

 
ÇLOKA 7 

bgSdLFka    txRÏRLua    i';k|   lpjkpje~A 
ee nsgs xqMkds'k ;PpkU;n~ æ"VqfePNflû‰û 

 
ihaika-sthaà jagat kåtsnaà / paçyädya sa-caräcaram 

mama dehe guòäkeça / yac cänyad drañöum icchasi 
 



guòäkeça—O overwinnaar van slaap; paçya—aanschouw; adya—nu; mama dehe—in Mijn 
lichaam; kåtsnam—het gehele; jagat—universum; sa-cara-acaram—samen met alle 
bewegende en niet-bewegende wezens; iha—hier; eka-stham—op ππn plaats; ca—en; yat—
om het even wat; anyat—nog meer; icchasi—verlang je; drañöum—te zien. 
 

O Guòäkeça, aanschouw nu het gehele universum, inclusief alle bewegende en 
niet-bewegende wezens, samen verzameld op ππn plaats binnenin dit lichaam van Mij. 
Al wat je maar wenst te zien is ook zichtbaar in deze universele gedaante. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Dat hele universum dat je niet zult kunnen zien, ook al dool je voor miljoenen jaren 
rond, bevindt zich in slechts een gedeelte van Mijn lichaam.” Om dit uit te leggen spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden ihaika-sthaà jagat. “De oorzaak van 
jouw overwinning of nederlaag, bestaat in dit lichaam, wat de toevlucht is van het 
universum.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Bhagavän zegt nogmaals, “Binnen deze universele gedaante van Mij, zul je de gehele 
wereld van bewegende en niet-bewegende wezens aanschouwen. Deze universele gedaante 
kan niet waargenomen worden door miljoenen jaren noeste arbeid te verrichten. Ze kan 
alleen worden waargenomen door Mijn genade. In deze viçvarüpa zul je Mij en de hele 
wereld zien, evenals je overwinning of nederlaag in deze slag van Kurukñetra. Bovendien 
kun je ook zien wat je maar wenst te zien.” Hier wordt het woord Guòäkeçä gebezigd. 
Guòäkä betekent ‘slaap’ of ‘onwetendheid’, en éça betekent ‘meester’. Op deze manier geeft 
Bhagavän aan dat Arjuna deze gedaante met grote aandacht dient te aanschouwen. Zo 
zullen zijn twijfels over de overwinning of nederlaag verwijderd worden, en zal Arjuna in 
staat zijn te begrijpen dat het verrichten van iedere activiteit in dit universum vooraf 
geregeld is door Kåñëa. Noch Arjuna noch iemand anders is in staat om deze regeling op 
enige manier te veranderen. 

 

ÇLOKA 8 

u    rq    eka     'kD;ls     æ"VqeusuSo     Lop{kq"kkA 
fnO;a nnkfe rs p{kq% i'; es ;ksxeS'oje~ûŠû 

 



na tu mäà çakyase drañöum / anenaiva sva-cakñuñä 
divyaà dadämi te cakñuù / paçya me yogam aiçvaram 

 
tu—maar; eva—zeker; na çakyase—je bent niet in staat; mäm—Mij; drañöum—te zien; 
anena—met deze; sva-cakñuñä—ogen van je; dadämi—Ik geef; divyam—goddelijke; 
cakñuù—ogen; te—aan jou; paçya—zie nu; me—Mijn; yogam—mystieke; aiçvaram—
volheid. 
 

Echter, jij bent niet in staat om Me te zien met de ogen die je nu hebt. Daarom 
schenk Ik je goddelijke ogen waarmee je Mijn yoga-aiçvarya kunt aanschouwen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Arjuna, beschouw deze gedaante niet als illusoir en samengesteld uit 
mäyä, maar ken haar als sac-cid-änanda. Mijn svarüpa, waarin het hele universum bestaat, 
gaat de waarneming van de materiΩle zintuigen te boven.” Om er voor te zorgen dat hij dit 
begrijpt, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met na tu. Hij zegt, “Je zult niet in staat 
zijn om Mij, de belichaming van geconcentreerde cit, waar te nemen met je materiΩle 
zintuigen. Daarom verleen Ik je divyam (goddelijke) ogen waarmee je Mij zult zien.”  

Het doel van de bovenstaande verklaring is slechts om Arjuna, die zichzelf als een 
doodgewoon sterfelijk menselijk wezen beschouwt, te verbazen. Maar Arjuna is een opperste 
metgezel van Çré Bhagavän en lijkt slechts een mens te zijn, dus zijn ogen zijn niet werkelijk 
materieel zoals die van een gewoon mens. Arjuna, die direct de mädhurya (zoetheid) van Çré 
Kåñëa ervaart, zal niet in staat zijn om Zijn aàça (de universele gedaante) met diezelfde 
ogen te zien, en moet daarom goddelijke ogen aanvaarden.  

Wat voor soort logica is dit? Sommigen zeggen dat de hoogst fortuinlijke ogen van een 
ananya-bhakta de grote zoetheid, mahä-mädhurya, van Çré Kåñëa’s mensachtige spel en 
vermaak zien en niet het aiçvarya aspect van Zijn goddelijke spel en vermaak. Dit wordt 
vergeleken met de tong die gewend is om miçri (kandij) te proeven en die de smaak van 
guòa (gur, niet-verwerkte suiker) niet waardeert. Daarom, op verzoek van Arjuna, en om 
hem de speciale, wonderbaarlijke aanblik van het aiçvarya kenmerk van Zijn goddelijke 
gedaante te schenken, geeft Çré Bhagavän hem divya-cakñu, bovenmenselijke ogen die 
geschikt zijn om de smaak te genieten van deze specifieke liefdevolle uitwisseling. Een 
andere reden om hem divya-cakñu te geven zal duidelijk worden aan het eind van dit 
hoofdstuk. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna is een nitya-siddha parikara, een eeuwig perfecte metgezel van Çré Kåñëa. Met 
ogen vol prema, ziet en geniet hij altijd van de immerzoete gedaante van Kåñëa. Echter, 
omdat hij een verlangen heeft om de universele gedaante te zien, wordt het geven van 
divya-cakñu door Bhagavän aan hem hierin besproken. Transcendentale ogen zijn superieur 
aan grofstoffelijke materiΩle ogen. Toch zijn deze goddelijke ogen behoorlijk onbeduidend 
en inferieur aan de onvermengd liefdevolle ogen van Arjuna. De viçvarüpa van Çré 
Bhagavän kan niet worden waargenomen met grofstoffelijke materiΩle ogen; ze alleen 
worden waargenomen door goddelijk gezichtsvermogen verkregen door Zijn genade. Toch is 
de mädhurya van Çré Bhagavän noch zichtbaar voor gewone ogen, noch voor goddelijke 
ogen. 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa licht dit punt toe in zijn commentaar. “Çré Kåñëa gaf 
Arjuna goddelijke ogen die nodig waren om Zijn goddelijke viçvarüpa te zien, maar Hij gaf 
hem geen overeenkomstige goddelijke geest. Als Hij hem een goddelijke geest had gegeven, 
zou Arjuna belangstelling hebben ontwikkeld om werkelijk van de viçvarüpa te genieten, 
maar toen hij deze zag, verloor Arjuna zijn interesse. Dit blijkt uit Arjuna’s woorden na zijn 
verbazing bij het zien van de universele gedaante. Hij verzocht Kåñëa hem alleen Zijn 
natuurlijke, sac-cid-änanda, tweehandige gedaante te tonen.” Deze gezindheid vinden we 
ook terug in Çrémad-Bhägavatam (10.7.34-37): 

 
ekadärbhakam ädäya / sväìkam äropya bhäminé 

prasnutaà päyayäm äsa / stanaà sneha-pariplutä 

péta-präyasya janané / sutasya rucira-smitam 
mukhaà lälayaté räjan / jåmbhato dadåçe idam 

khaà rodasé jyotir-anékam äçäù / süryendu-vahni-çvasanämbudhéàç ca 
dvépän nagäàs tad-duhitèr vanäni / bhütäni yäni sthira-jaìgamäni 

sä vékñya viçvaà sahasä / räjan saïjäta-vepathuù 
sammélya mågaçäväkñé / netre äsét suvismitä 

 
Op een dag zat Kåñëa bij Yaçodä-maiyä op schoot. Ze was Hem borstvoeding aan het 
geven en Zijn bekorende wangen, die versterkt werden door Zijn zachte glimlach, aan 
het kussen. Het kind gaapte toen en toonde Yaçodä-maiyä Zijn universele gedaante 
binnenin Zijn mond. Het plotselinge aanzicht van deze universele gedaante in de mond 
van haar baby deed haar enorm versteld staan. Haar lichaam begon te trillen en ze deed 



haar ogen dicht. Ze dacht, ‘Ach! Wat is dit wat ik nu gezien heb?’ Uit angst dat iemand 
een vloek of betovering over Kåñëa had uitgesproken, riep ze de familiepriester en liet 
hem mantra’s reciteren ter bescherming van Kåñëa. Ze voelde alleen opluchting nadat 
ze Kåñëa een zuiverend bad had gegeven. 

 
In zijn commentaar op deze çloka, legt Çréla Sanätana Gosvämé een diep geheim uit. 

“Hoe kan het dat Yaçodä-maiyä in staat was om de viçvarüpa van Kåñëa te zien als ze geen 
divya-cakñu had? Voor het voeden van Kåñëa’s spel en vermaak (lélä-puñöi), maakt het 
dienstmeisje van Lakñmé-devé (het pleziervermogen) de liefde van Yaçodä eeuwig nieuw en 
pril door haar toe te staan de vismaya-rasa (de nectar van verbazing) van Çré Kåñëa’s 
aiçvarya-çakti te proeven.” 

De betekenisverklaring van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s commentaar op dit 
verhaal uit het Bhägavatam luidt als volgt: “Deze aiçvarya-çakti kon de vätsalya-jïäna van 
Yaçodä-maiyä niet verslappen. Deze çakti van Çré Hari verscheen om Prema devé, de godin 
van de liefde, te testen, maar bij het zien Prema devé’s onmetelijke kracht, aanvaardde ze de 
positie als Prema devé’s dienares. De vätsalya-prema van Yaçodä-maiya is hier Prema devé.” 

Çrémad-Bhägavatam (10.8.32-39) beschrijft het volgende spel en vermaak: 
 

ekadä kréòamänäs te / rämädyä gopa-därakäù 
kåñëo mådaà bhakñitavän / iti mätre nyavedayan... 

 
…etad vicitram saha-jéva-kala- 

 
svabhäva-karmasaya-linga-bhedam 

sunos tanau viksya vidaritasye / 
vrajam sahatmanam avapa sankam 

 
Op een dag was Kåñëa bij Brahmäëòa-ghaöa aan het spelen met Çrédäma, Subala, 
Balaräma en enkele andere koeherdersjongens. Kind Kåñëa at stiekem wat modder, 
maar op een of andere manier zagen de koeherdersjongens Hem dit doen en gingen ze 
klagen bij Yaçodä-maiyä. Yaçodä-maiyä kwam aangehold, pakte Kåñëa’s hand beet, en 
begon Hem te straffen. Trillend van angst zei Kåñëa, ‘Moeder, Ik heb geen modder 
gegeten. Al deze jongens zijn leugenaars. Als u het niet gelooft kunt u in Mijn mond 
kijken en het zelf zien.’ Nadat Hij dit gezegd had, opende Hij zijn mond en toonde haar 
het hele universum dat alle bewegende en niet-bewegende wezens, de hemel etc., 
alsmede Zijn eigen dhäma bevat. 



 
Hoewel het aiçvarya aspect niet erkend wordt in mädhurya-lélä, manifesteert het zichzelf 

op het juiste moment. Dat wil zeggen, hoewel Çré Kåñëa’s aiçvarya ongemanifesteerd blijft in 
Zijn mädhurya-lélä, is mädhurya-lélä er niet van verstoken. Çré Kåñëa is de bron van alle 
aiçvarya en mädhurya. In sommige specifieke transcendentale bezigheden waarbij ze allebei 
nodig zijn, manifesteert de aiçvarya zichzelf. Ge¡nspireerd door het vermogen dat satya-
saìkalpa (wanneer iemands woorden altijd eerlijk zijn) wordt genoemd, manifesteerde de 
aiçvarya-çakti zich en dompelde Yaçodä-maiyä onder in vismaya-rasa door haar Kåñëa’s 
viçvarüpa te tonen. Dit zorgde ervoor dat ze haar woede jegens Hem vergat. Op deze manier 
leverde de aiçvarya-çakti dienst aan Prema-devé. Çré Kåñëa speelt als een menselijke jongen 
en daarom, om Zijn lélä te voeden en om de prema van Zijn bhakta’s te laten toenemen, 
manifesteert Hij soms Zijn aiçvarya. 

Çré Caitanya-caritämåta beschrijft hoe Advaita Äcärya Çré Caitanya Mahäprabhu 
verzocht Hem die viçvarüpa te tonen die beschreven wordt in de Bhagavad-Gétä. Çré 
Caitanya Mahäprabhu toonde Hem Zijn viçvarüpa en alle voorvallen die plaatsvonden 
tijdens de slag van Mahäbhärata. Toen Hij de viçvarüpa zag, sloot Advaita Äcärya Zijn 
ogen. Toen maakte Caitanya Mahäprabhu die gedaante weer onzichtbaar en liet Hij Zijn 
natuurlijke gedaante weer zien, waarbij Hij Advaita Äcärya weer terugbracht naar Zijn 
normale toestand. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Jij bent Mijn bhakta. Met 
onvermengde prema kun je Mijn Kåñëa svarüpa zien. Mijn aiçvarya is gerelateerd aan de 
wereld der uiterlijke verschijnselen, dus heeft ze geen nut voor degenen met ogen van 
onvermengde prema en kan ze niet door hen gezien worden. Grofstoffelijke, materiΩle ogen 
kunnen Mijn aiçvarya gedaante ook niet aanschouwen. Maar die ogen die niet vervuld zijn 
van zuivere liefde, die een beetje in verband staan met deze wereld, maar tegelijkertijd niet 
materieel zijn, worden divya-cakñu genoemd. Ik schenk je divya-cakñu waarmee je in staat 
zult zijn om Mijn aiçvarya gedaante te zien. Degenen die begiftigd zijn met goddelijke ogen 
en het vermogen om te redeneren raken van nature aangetrokken tot Mijn aiçvarya svarüpa 
die een connectie heeft met deze kosmische wereld, in tegenstelling tot Mijn 
transcendentale Kåñëa svarüpa. Dit komt doordat hun ogen van zuivere prema gesloten 
blijven.” 

 

ÇLOKA 9 



l´t; mokp 
,oeqDRok rrks jktu~ egk;ksxs'ojks gfj%A 

n'kZ;kekl  ikFkkZ;  ijea   :ieS'oje~û‹û 

 
saïjaya uväca 

evam uktvä tato räjan / mahä-yogeçvaro hariù 
darçayäm äsa pärthäya / paramaà rüpam aiçvaram 

 
saïjaya uväca—Saïjaya zei; räjan—O koning; tataù—toen; evam—zo; uktvä—gesproken 
hebbend; darçayäm äsa—vertoonde; mahä-yogeçvaraù—de grote meester van alle mystieke 
krachten; hariù—Çré Hari; rüpam—Zijn gedaante; paramam—van opperste; aiçvaram—
volheid; pärthäya—aan Pärtha. 
 

Saïjaya zei: O Koning, nadat Hij dit gezegd had, openbaarde Mahä Yogeçvara Çré 
Hari Zijn opperste aiçvarya gedaante aan Arjuna. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na dit te hebben gezegd, liet Çré Bhagavän Zijn viçvarüpa aan Arjuna zien. Saïjaya 
beschrijft dit onderwerp aan de blinde koning Dhåtaräñöra in zes çloka’s, terwijl hij zegt dat 
Çré Kåñëa niet alleen groot is, maar dat Hij de grootste mysticus, Yogeçvara, is. Teneinde 
Zijn universele gedaante aan Arjuna te tonen, heeft Hij hem goddelijke ogen geschonken, 
wat betekent dat Arjuna hem zeer dierbaar is. De strekking is hier dat de overwinning voor 
Arjuna in deze strijd vanzelfsprekend lijkt te zijn. Nu bestaat er geen twijfel dat Arjuna 
door de genade van Bhagavän zowel materieel als spiritueel geluk zal toekomen. Hierdoor 
wijst Saïjaya er ook op bij Dhåtaräñöra dat zijn verlangen voor de overwinning van zijn 
zoons volledig verijdeld is. 

 

ÇLOKA’S 10-11 

vusdoD=u;ueusdkÚqrn'kZue~     A 
vusdfnO;kHkj.ka     fnO;kusdks|rk;q/ke~ûƒŒû 



 

fnO;ekY;kEcj/kja     fnO;xU/kkuqysiue~A 
lokZ'p;Ze;a nsoeuUra fo'orkseq[ke~ûƒƒû 

 
aneka-vaktra-nayanam / anekädbhuta-darçanam 
aneka-divyäbharaëaà / divyänekodyatäyudham 

divya-mälyämbara-dharaà / divya-gandhänulepanam 
sarväçcarya-mayaà devam / anantaà viçvato-mukham 

 
(die gedaante had) aneka—vele; vaktra-nayanam—monden en ogen; aneka—vele; adbhuta-
darçanam—wonderbaarlijke aspecten; aneka—vele; divya-abharaëam—goddelijke 
versierselen; aneka—vele; divya—goddelijke; udyata-ayudham—geheven wapens; dharam—
het droeg; divya-mälya—goddelijke bloemenkettingen; ambara—en kledingstukken; (ze 
was) anulepanam—besmeerd; divya-gandha—met goddelijke geuren; (ze was) açcarya-
mayam—verbazingwekkend; sarva—in alle opzichten; devam—stralend; anantam—
grenzeloos; (en had) mukham—gezichten; viçvataù—aan alle kanten. 
 

Arjuna zag de viçvarüpa van Çré Bhagavän, die oneindige monden en ogen bezat en 
alle variaties van verbazingwekkende kenmerken. Ontelbare voortreffelijke 
versierselen en hemelse bloemenkettingen tooiden die gedaante, in wiens handen 
talrijke hemelse wapens geheven waren. Hij ging gekleed in overdadige 
kledingstukken, gezalfd met goddelijke geuren en Hij was vol wonderen, onbegrensd 
en luisterrijk, met gezichten aan alle kanten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Viçvato-mukham betekent ‘wiens gezicht overal is’. 
 

ÇLOKA 12 

fnfo      lw;ZlgòL;      Hkosn~     ;qxinqfRFkrkA 
;fn Hkk% ln`'kh lk L;kÚklLrL; egkReu%ûƒ„û 

 



divi sürya-sahasrasya / bhaved yugapad utthitä 
yadi bhäù sadåçi sä syäd / bhäsas tasya mahätmanaù 

 
yadi—als; bhavet—er kon zijn; saù bhäù—het licht; sürya-sahasrasya—van duizend zonnen; 
yugapat—tegelijkertijd; utthitä—rijzend; divi—aan de hemel; sadåçé—zo; syät—zou zijn; 
bhäsaù—de luister; tasya—van die; mahä-ätmanaù—grote persoonlijkheid. 
 

Als duizend zonnen allemaal in een keer aan de hemel zouden rijzen, kan zulke 
luister in de buurt komen van die Allerhoogste Persoon in Zijn stralende universele 
gedaante. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als de luister van duizend zonnen tegelijk zou verschijnen, dan zou het tot op bepaalde 
hoogte vergeleken kunnen worden met de schittering van deze viçvarüpa puruña. 

 
ÇLOKA 13 

r=SdLFka txRÏRLua izfoHkäeusd/kkA 
vi';ísonsoL;      'kjhjs     ik.MoLrnkûƒ…û 

 
tatraika-sthaà jagat kåtñnaà / pravibhaktam anekadhä 

apaçyad deva-devasya / çarére päëòavas tadä 
 

tadä—op dat moment; apaçyat—zag; päëòavaù—de zoon van Päëòu; tatra—daar; 
kåtsnam—het hele; jagat—universum; pravibhaktam—verdeeld; anekadhä—in vele; eka-
sthaà—op ππn plaats; çarére—in het lichaam; deva-devasya—van de God der goden. 
 

Op dat moment kon Arjuna de totaliteit van het gehele universum waarnemen op 

ππn plaats in dat gigantische lichaam van Viçvarüpa, de God der goden. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op dat exacte slagveld, zag Arjuna oneindige universums in het lichaam van deva-
devasya, de God der goden. Met hun verschillende onderscheidende kenmerken, bevonden 
zij zich in ππn deel van Zijn lichaam, in elke porie en in elke buik. Het woord anekadhä 



betekent dat sommige van deze gedaantes van aarde waren gemaakt, sommige van goud 
waren en anderen van juwelen. Sommige hadden een afmeting van vijftig yojana’s (ππn 
yojana staat gelijk aan acht mijl), andere honderd, sommige läkh’s aan yojana en andere 
hadden een afmeting van miljoenen joyana’s. 

 

ÇLOKA 14 

rr% l foLe;kfo"Vks â"Vjksek /ku´t;%A 
iz.kE;     f'kjlk     nsoa      Ïrk´tfyjHkk"krûƒ†û 

 
tataù sa vismayäviñöo / håñöa-romä dhanaïjayaù 

praëamya çirasä devaà / kåtäïjalir abhäñata 
 

tataù—toen; (raakte) saù dhanaïjayaù—hij, de winnaar van rijkdom, Arjuna; vismaya-
äviñöaù—overstelpt door verwondering; håñöa-romäù—zijn haren stonden overeind; çirasä—
zijn hoofd; praëamya—neerbuigend; kåta-aïjaliù—en zijn handen ineenvouwend; 
abhäñata—richtte hij het woord tot; devam—de Heer. 
 

Met stomheid geslagen boog Arjuna, wiens haren overeind stonden, zijn hoofd om 
praëäma te brengen en sprak hij met gevouwen handen de volgende woorden tot Çré 
Kåñëa, de voortbrenger van die universele gedaante. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De universele gedaante die Mahä-Yogeçvara Kåñëa aan Arjuna toonde was uiterst 
verbazingwekkend, meest luisterrijk, prachtig om te aanschouwen en versierd met 
verschillende soorten hemelse versierselen. Arjuna zag het hele universum op ππn plaats en 
verdeeld in verschillende gedaantes in het lichaam van de Allerhoogste Heer Çré Kåñëa. Om 
Dhåtaräñöra’s twijfel weg te nemen dat Arjuna misschien wel uit angst weg was gerend 
nadat hij die angstaanjagende gedaante had gezien, zei Saïjaya, “Arjuna is een grote bhakta 
die kåñëa-tattva kent en hij is begiftigd met sattva-guëa. Hij werd niet bang bij het zien van 
die duizendhoofdige gedaante van Kåñëa, maar ondervond in plaats daarvan adbhuta-rasa 
(verbazing). Arjuna was begiftigd met natuurlijke standvastigheid, maar omdat hij 
verzonken was in adbhuta-bhäva, raakte hij in vervoering; zijn haren stonden overeind en 
zijn lichaam trilde. Terwijl hij zijn eerbetuigingen bracht door zijn hoofd te buigen en zijn 
handen te vouwen, begon hij te spreken.” 



Arjuna’s ogen waren niet gesloten uit angst, maar wegens het ervaren van adbhuta-rasa. 
De viçvarüpa van Çré Kåñëa is de viñaya-älambana (het voorwerp) van deze rasa, en Arjuna 
is de äçraya-älambana (ontvanger). Het keer op keer zien van die gedaante is een uddépana 
(stimulus voor herinnering). Het brengen van eerbetuigingen en het vouwen van zijn 
handen zijn anubhäva’s, en het overeind staan van zijn haar, het trillen van zijn lichaam, 
etc., zijn sättvika-bhäva’s. Opwinding van de geest, standvastigheid, uitputting enzovoorts 
zijn saïcäré-bhäva’s. De sthäyé-bhäva is hier vismaya (verwondering). Alle bovengenoemde 
ingrediΩnten worden gecombineerd met Arjuna’s sthäyé-bhäva om vismaya-rasa te 
manifesteren. Wat betreft adbhuta-rasa, schrijft Çréla Rüpa Gosvämé in zijn Bhakti-
rasämåta-sindhu (4.2.11): 

 
ätmocitair vibhävädyaiù / svädyatvaà bhakta-cetasi 
sä vismaya-ratir nétäd- / bhuto-bhakti-raso bhavet 

 
Wanneer vismaya-rati smakelijk wordt in het hart van een bhakta door de juiste 
elementen van vibhäva enzovoorts, welke gepast en bevorderlijk zijn voor diens eigen 
bhäva, te mengen, wordt het adbhuta-rasa genoemd. 

 

ÇLOKA 15 

vtZqu mokp 

i';kfe nsokaLro nso nsgs lok±LrFkk Hkwrfo'ks"klÐku~A 
czãk.keh'ka  deykluLFke`"k°'p  lokZuqjxka'p  fnO;ku~ûƒ‡û 

 
arjuna uväca 

paçyämi deväàs tava deva dehe 
sarväàs tathä bhüta-viçeña-saìghän 
brahmäëam éçaà kamaläsana-stham 
åñéàç ca sarvän uragäàç ca divyän 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; deva—O Heer; paçyämi—ik neem waar; tava dehe—in Uw 
lichaam; devän—de goden; tathä—alsmede; sarvän—alle; saìghän—verzamelingen; bhüta-
viçeña—van verschillende levende wezens; brahmäëam—Brahmä; kamala-äsana-stham—
gezeteld op de lotus; éçaà—Çiva; åñén—de wijzen; ca—en; sarvän—alle; divyän—goddelijke; 
uragän—slangen. 



 
Arjuna zei: O Mijn Heer, binnenin Uw goddelijke lichaam zie ik de devatä’s en 

alle massa’s levende wezens. Ik zie Heer Brahmä op zijn lotusbloemzetel, Heer Çiva en 
alle goddelijke åñi’s en slangen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De zinsnede bhüta-viçeña-näma betekent ‘alle levende wezens die ontstaan uit de schoot, 
uit eieren en uit transpiratie.’ Het woord kamaläsana-stham duidt op Heer Brahmä, die 
gezeteld is op de Sumeru berg, welke als de lotuskrans van het universum is. 

 

ÇLOKA 16 

vusdckgwnjoD=us=a 
 i';kfe  Roka   loZrks·uUr:ie~A 
ukUra u e/;a u iquLrokfna 

 i';kfe fo'os'oj fo'o:iûƒ̂ û 

 
aneka-bähüdara-vaktra-netraà 

paçyämi tväà sarvato ’nanta-rüpam 
näntaà na madhyaà na punas tavädià 

paçyämi viçveçvara viçva-rüpa 
 

viçveçvara—O Heer van het universum; viçva-rüpa—O gedaante van het universum; 
paçyämi—Ik zie; tväà—U; (met) ananta-rüpam—Uw oneindige gedaantes; (welke) 
aneka—oneindige; bähu—armen; udara—buiken; vaktra—monden; (en) netraà—ogen; 
sarvataù—aan alle kanten; paçyämi—ik zie; na—geen; antam—einde; na—geen; 
madhyam—midden; (en) punaù—bovendien; na—geen; ädim—begin; tava—aan Uw 
gedaante. 
 

O Viçveçvara, Heer van het universum! O Viçvarüpa! Ik zie Uw ontelbare 
gedaantes met oneindige handen, buiken en ogen aan alle kanten. Bovendien kan ik in 
U ieder begin, midden of einde zien. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Het woord viçveçvara betekent ‘de Oorspronkelijke Persoon’. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna zegt, “O Viçvarüpa! Ik zie inUw lichaam allesdoordringende, oneindige 
gedaantes met oneindige handen, buiken, monden en ogen, maar ik ben niet in staat om het 
begin, midden of einde van Uw lichaam te begrijpen.” 

 
ÇLOKA 17 

fdjhfVua xfnua pfØ.ka p 
rstksjk¥'k loZrks nhfIreUre~A 
i';kfe Roka nq£ujh{;a leUrkn~ 

 nhIrkuykdZ|qfreizes;e~      ûƒ‰û 

 
kiréöinaà gadinaà cakriëaï ca 
tejo-räçià sarvato déptimantam 

paçyämi tväà durnirékñyaà samantäd 
déptänalärka-dyutim aprameyam 

 
paçyämi—ik zie; tväm—U; (als een) aprameyam—onmetelijke; déptimantam—schitterende; 
tejo-räçim—stralende massa; sarvataù—aan alle kanten; kiréöinam—kronen dragend; 
gadinam—knotsen dragend; ca—en; cakriëam—schijven; dur-nirékñyam—moeilijk te 
aanschouwen; dépta—met een verblindende schittering; anala—zoals vuur; (en) samantät—
overal; arka-dyutim—een afstraling zoals die van de zon. 
 

Ik zie Uw gedaante als het ultiem fonkelende, allesdoordringende verblijf van 
schittering, getooid met kronen en aan alle kanten knotsen en schijven dragend. Het 
is er moeilijk om U te aanschouwen in het verblindende vuur van Uw afstraling, die 
in alle richtingen straalt zoals de zon. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na het zien van de viçvarüpa zegt Arjuna, “O Viçveçvara, ik zie Uw ledematen, hoofden, 
kronen, knotsen, schijven enzovoorts als de schittering van miljoenen zonnen. Het is 
moeilijk voor me om ze aan te kijken. Ik zie ze aan alle kanten en ben niet in staat om hun 



begin of einde vast te stellen.” Indien men vraagt hoe Arjuna zo gemakkelijk deze gedaante 
kon zien, is het antwoord dat Bhagavän hem genadevol divya-cakñu gaf. 

 

ÇLOKA 18 

Roe{kja ijea osfnrO;a 
 RoeL; fo'oL; ija fu/kkue~A 
RoeO;;% 'kk'or/keZxksIrk 

 lukruLRoa     iq#"kks     erks    esûƒŠû 

 
tvam akñaraà paramaà veditavyaà 
tvam asya viçvasya paraà nidhänam 
tvam avyayaù çäçvata-dharma-goptä 

sanätanas tvaà puruño mato me 
 

tvam—U (bent); paramam—het allerhoogste; akñaram—brahma (Viñëu); veditvyam—het 
waard om gekend te worden (door bevrijde zielen); tvam—U (bent); param—de 
allerhoogste; nidhänam—rustplaats; asya—van dit; viçvasya—universum;  tvam—U (bent); 
avyayaù—de onveranderlijke; goptä—beschermer; çäçvata-dharma—van eeuwige dharma; 
tvam—U (bent); sanätanaù—de oorspronkelijke; puruñaù—persoon; (dit is) me—mijn; 
mataù—mening. 
 

U bent parabrahma, het allerhoogste kenbare onderwerp voor alle bevrijde 
personen. U bent de allerhoogste rustplaats van dit universum. U bent onuitputtelijk, 
de beschermer van sanätana-dharma en de oorspronkelijke puruña. Dit is mijn mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord veditavyam betekent ‘het waard om gekend te worden door bevrijde 
personen’. Yad akñaram betekent brahma-tattva, en nidhänam betekent ‘de plaats van 
ontbinding’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bij het zien van de onvoorstelbare aiçvarya gedaante van Bhagavän concludeerde 
Arjuna dat Hij voorzeker het allerhoogste doel van kennis, ofwel akñara-tattva (de 



onvergankelijke realiteit), is, en dat Hij alleen middels transcendentale kennis gekend kan 
worden. Hij is de rustplaats van iedereen, is onveranderlijk, en de onvergankelijke Persoon. 
Hij is ook de bron van eeuwige dharma, en Hij is zijn beschermer. 

 
sa käraëaà karaëädhipädhipo 

na cäsya kaçcijanitä na cädhipaù 
Çvetäçvatara Upaniñad 6.9 

 
De eeuwige, oorspronkelijke persoon en oorzaak van alle oorzaken, zoals beschreven in 
deze mantra, is ook Hij. 

 

ÇLOKA 19 

vukfne/;kUreuUroh;Z& 
euUrckgaq     'kf'klw;Zus=e~A 
i';kfe Roka nhIrgqrk'koD=a 

Lorstlk fo'ofena riUre~ûƒ‹û 

 
anädi-madhyäntam ananta-véryam 
ananta-bähuà çaçi-sürya-netram 

paçyämi tväà dépta-hutäça-vaktraà 
sva-tejasä viçvam idaà tapantam 

 
tväm—U; (bent) anädi-madhya-antam—zonder begin, midden of einde; ananta-véryam—
oneindig superieur vermogen hebbend; ananta-bähum—ontelbare armen; çaçi-sürya-
netram—ogen zoals de zon en de maan; paçyämi—ik zie; dépta-hutäça—het laaiende vuur 
van de agni-hotra yajïa voortkomen uit; vaktram—Uw monden; idam—dit; viçvam—
universum; tapantam—wordt verschroeid; sva-tejasä—door Uw schittering. 
 

U bent zonder begin, midden of einde. U bezit oneindig superieur vermogen, 
ontelbare armen, en ogen zoals de zon en de maan. Ik zie laaiend vuur voortkomen uit 
Uw monden en dat het hele universum verschroeid wordt door Uw schittering. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Aangezien Arjuna verzonken is in een oceaan van grote verwondering, is herhaling van 
deze verklaring die begint met het woord anädi geen tekortkoming. Het wordt gezegd dat 
wanneer men onoplettend door verrassing of blijdschap een onderwerp twee of drie keer 
herhaalt, het niet onjuist is. 

 

ÇLOKA 20 

|koki`fFkO;ksfjneUrja fg 
O;kIra Ro;Sdsu fnÓkÓp lokZ%A 
n`"V~okÚqra :ifena roksxza 

yksd=;a        izO;fFkra        egkReu~û„Œû 

 
dyäv ä-påthivyor idam antaraà hi 

vyäptaà tvayaikena diçaç ca sarväù 
dåñövädbhutaà rüpam idaà tavograà 
loka-trayaà pravyathitaà mahätman 

 
tvayä—U; ekena—alleen; vyäptam—doordringt; sarväù—alle; diçaù—richtingen; idam 
antaram—de ruimte; dyäv-påthivyoù—tussen hemel en aarde; ca—en; mahä-ätman—O 
grote persoonlijkheid; idam—deze; adbhutam—verbazingwekkende; ugram—vreselijke; 
rüpam—gedaante; tava—van U; dåñövä—aanschouwend; loka-trayam—de drie werelden; 
pravyathitam—zijn erg in beroering gebracht. 
 

U alleen doordringt alle richtingen en alle ruimte tussen hemel en aarde. O 
Mahätman! Bij het zien van deze wonderbaarlijke en ontzagwekkende gedaante van 
U, raken alle inwoners van de drie werelden vervuld van angst. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu, in deze çloka die begint met het woord dyäv, en voor de volgende negen çloka’s, 
toont Çré Bhagavän Zijn käla-rüpa, het aspect van de allesverslindende tijd, als onderdeel 
van die universele gedaante, omdat het een nut heeft in de huidige context. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Na die käla-rüpa van Çré Bhagavän te hebben gezien, zegt Arjuna, “O Sarväçraya, 
rustplaats van iedereen, U doordringt de hele aarde, het firmament, de lucht en alle 
richtingen met Uw viçvarüpa. Door U alleen, worden de drie werelden doordrongen. Bij het 
aanschouwen van deze meest wonderbaarlijke goddelijke gedaante van U, raken de mensen 
van de drie werelden verward en verontrust van angst.” 

Deze grote slag van Kurukñetra werd ook gezien door deva’s zoals Brahmä, vele asura’s, 
de Pitå’s (de voorvaders), Gandharva’s, Yakña’s, Rakñasa’s, Kinnara’s en menselijke wezens. 
Ze zagen allemaal de strijd naar gelang hun respectieve temperamenten zoals vriendschap, 
vijandschap en onverschilligheid, maar alleen degenen die bhakta’s waren konden de 
universele gedaante zien, door Kåñëa’s genade, doordat Hij ze divya-cakñu had gegeven. 

Het was niet zo dat alleen Arjuna de viçvarüpa zag, met haar strijdwagens, paarden 
enzovoorts, zoals iemand zijn eigen droom ziet, maar zelfs persoonlijkheden zoals Vyäsa, 
Saïjaya, Grootvader Bhéñma en Brahmä waren getuige van deze aiçvarya gedaante van Çré 
Bhagavän. Dit is de strekking van deze çloka. 

 

ÇLOKA 21 

veh fg Roka lqjl³~?kk fo'kfUr  
dsfpÚhrk%    izk´ty;ks    x`.kfUrA 
LoLrhR;qDRok eg£"kfl¼l³~?kk% 

LrqofUr Roka LrqfrfHk% iq"dykfHk%û„ƒû 

 
amé hi tväà sura-saìghä viçanti 
kecid bhétäù präïjalayo gåëanti 

svastéty uktvä mahärñi-siddha-saìghäù 
stuvanti tväà stutibhiù puñkaläbhiù 

 
hi—voorwaar; amé sura-saìghäù—de samengekomen goden; viçanti—treden binnen; 
tväm—in U; kecit—sommigen; bhétäù—uit angst; präïjalayaù—met vastgeklemde handen; 
uktvä iti—na eerst te hebben uitgesproken; svasti—laat er voorspoed zijn; gåëanti—ze 
zeggen gebeden op; mahärñi-siddha-saìghäù—de verzameling grote wijzen en siddha’s; 
stuvanti—prijzen; tväm—U; puñkaläbhiù—met Vedische; stutibhiù—hymnen. 
 

De bijeengekomen deva’s nemen Uw beschutting door U binnen te gaan. Uit 
angst loven sommigen U met gevouwen handen. De grote wijzen en siddha’s staren U 



aan terwijl ze voorspoedige Vedische hymnen zingen, vele gebeden opzeggen en U 
overvloedig prijzen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord tväm betekent ‘tot U’. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bij het zien van het käla-rüpa aspect van de universele gedaante, raakte Arjuna erin 
verzonken en begon te zeggen, “Alle deva’s op het slagveld nemen beschutting van U door 
binnen te gaan in U. Sommigen van hen staan klaar om te vluchten uit angst maar, niet in 
staat om dit te doen, bidden in een verbijsterde gemoedstoestand met gevouwen handen, ‘O 
Prabhu, bescherm me alstublieft!’ Tegelijkertijd zien de maharñi’s en siddha’s het vreselijke 
gevolg van de veldslag en zeggen, ‘Laat er voorspoed zijn voor het hele universum.’” 

 

ÇLOKA 22 

#ækfnR;k oloks ;s p lk/;k  
fo'os·f'oukS     e#r'pks"eik'pA 

xU/koZ;{kklqjfl¼lÐk  
oh{kUrs Roka fofLerk'pSo loZsû„„û 

 
rudrädityä vasavo ye ca sädhyä 

viçve ’çvinau marutaç coñmapäç ca 
gandharva-yakñäsura-siddha-saìghä 

vékñante tväà vismitäç caiva sarve 
 

rudra—de Rudra’s; ädityäù—de Äditya’s; ye vasavaù—de Vasu’s; ca—en; sädhyäù—de 
Sädhyadeva’s; viçve—de Viçvadeva’s; açvinau—de twee Açviné’s; marutaù—de Marut’s; ca—
en; uñma-päù—de voorvaders; ca—en; gandharva—de Gandharva’s; yakña—de Yakña’s; 
asura—Asura’s; ca—en; siddha-saìghäù—de verzamelde Siddha’s; vismitäù—in grote 
verwondering; sarve—allen; vékñante eva—aanschouwen waarlijk; tväm—U. 
 



De elf Rudra’s, de twaalf Äditya’s, de acht Vasu’s, de Sädhyadeva’s, de 
Viçvadeva’s, de twee Açviné-kumära’s, de Marut’s, Pitå’s, Gandharva’s, Yakña’s, 
Asura’s en de Siddha’s aanschouwen U allemaal met verbazing. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die offerandes van heet voedsel aanvaarden staan bekend als uñma-päù. In de 
çruti wordt ook verklaard: uñma bhägä hi pitaraù. “Het gedeelte dat aan Pitå’s wordt gegeven 
is uñma (heet).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Niet alleen Arjuna, maar ook de Rudra’s, de twaalf Äditya’s, de acht Vasu’s, de 
Sädhya’s, de Viçvadeva’s, de twee Açviné-kumära’s, de Marut’s, de Pitå’s aangevoerd door 
Uñma-pä, de Gandharva’s zoals Citraratha, de Yakña’s zoals Kuvera, de Daitya’s zoals 
Virocana, en de Siddha’s (geperfectioneerde wezens) zoals Kapila, kijken allemaal met 
verwondering naar de majestueuze gedaante van Çré Bhagavän. Hier betekent het woord 
uñma-päù ‘de voorvaders die offerandes van heet voedsel aanvaarden’. 

 

ÇLOKA 23 

:ia egÙks cgqoD=us=a  
egkckgks       cgqckgw#ikne~A 

cgwnja cgqna"Vªkdjkya 
n`"V~ok yksdk% izO;fFkrkLrFkkge~û„…û 

 
rüpaà mahat te bahu-vaktra-netraà 

mahä-bäho bahu-bähüru-pädam 
bahüdaraà bahu-daàñörä-karälaà 
dåñövä lokäù pravyathitäs tathäham 

 
mahä-bäho—O sterk-gearmde; dåñövä—aanschouwend; te—Uw; mahat—gigantische; 
rüpaà—gedaante; (met  zijn) bahu—vele; vaktra—gezichten; (en) netram—ogen; bahu—
vele; bähu—armen; uru—dijen; pädam—en voeten; bahu—vele; udaram—buiken; bahu—
vele; karälam—schrikwekkende; daàñöra—tanden; lokäù—de mensen; pravyathitäù—zijn 
erg bang;  tathä—zoals ook; aham—ik (dat ben). 



 
O Mahä-bäho, bij het zien van Uw gigantische gedaante met zijn oneindige 

monden, talloze ogen, ontelbare armen, dijen, voeten, buiken en vele angstaanjagende 
tanden, jaagt iedereen, inclusief mij, schrik aan. 

 
ÇLOKA 24 

uHk%Li`'ka nhIreusdo.k±  
O;kÙkkuua           nhIrfo'kkyus=e~A 
n`"V~ok fg Roka izO;fFkrkUrjkRek  

/k`¥r u foUnkfe 'kea p fo".kksû„†û 

 
nabhaù-spåçaà déptam aneka-varëaà 

vyättänanaà dépta-viçäla-netram 
dåñövä hi tväà pravyathitäntar-ätmä 
dhåtià na vindämi çamaï ca viñëo 

 
viñëo—O Heer Viñëu; dåñövä—aanschouwend; tväm—Uw gedaante; (welke) déptam—
verblindend; (en) aneka-varëam—rijk geschakeerd; (is) nabhaù-spåçam—de hemel 
doordringend; vyätta-änanam—met wijd open monden; dépta-viçäla-netram—met immense, 
vurige ogen; antar-ätmä—mijn geest; pravyatitha—is erg verontrust;  hi—voorwaar; na 
vindämi—ik vind geen; dhåtim—evenwichtigheid; ca—of; çamam—vrede. 
 

O Viñëu! Nu ik Uw fel brandende, veelkleurige gedaante de hemel zie 
doordringen met Uw grote vurige ogen en uitgestrekte, wijd open monden, is mijn 
geest overmand door angst en voel ik me niet kalm of vredig. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord çamam betekent ‘vrede’. 
 

ÇLOKA 25 

na"Vªkdjkykfu p rs eq[kkfu 
n`"V~oSo dkykuylfékHkkfuA 



fn'kks u tkus u yHks p 'keZ  
izlhn     nsos'k    txfékoklû„‡û 

 
daàñörä-karäläni ca te mukhäni 
dåñövaiva kälänala-sannibhäni 
diço na jäne na labhe ca çarma 

praséda deveça jagan-niväsa 
 

dåñövä—aanschouwend; te—Uw; daàñöräkaräläni—afschrikwekkende tanden; ca—en; 
mukhäni—monden; eva—voorzeker; sannibhäni—lijkend op; anala—het vuur; käla—van 
de vernietigende tijd; na jäne—ben ik niet in staat om vast te stellen; diçaù—de vier 
richtingen; ca—en; na labhe—ik verkrijg geen; çarma—geluk; deva-éça—O Heer der goden; 
jagat-niväsa—O toevlucht van het universum; praséda—wees tevreden. 
 

Nu ik al die vreselijke monden zie, vol met angstaanjagende tanden en laaiend als 
het vuur der vernietiging, ben ik niet in staat om vast te stellen waar de vier 
richtingen zijn, noch voel ik enige vorm van geluk. O Heer der deva’s! O beschutting 
van het universum! Wees me als alstublieft genadig. 

 
ÇLOKA’S 26-27 

veh p Roka /k`rjk"VªL; iq=k%  
loZs      lgSokofuikylÐS%A 
Hkh"eks æks.k% lwriq=LrFkklkS  

lgkLenh;Sjfi      ;ksèkeq[;S%û„̂ û 

 

oD=kf.k rs Rojek.kk fo'kfUr  
na"Vªkdjkykfu  Hk;kudkfuA 
dsfpf}yXuk n'kukUrjs"kq  

lUn`';Urs pw£.krS#ÙkekÂS%û„‰û 

 
amé ca tväà dhåtaräñörasya puträù 



sarve sahaivävani-päla-saìghaiù 
bhéñmo droëaù süta-putras tathäsau 
sahäsmadéyair api yodha-mukhyaiù 

vakträëi te tvaramäëä viçanti 
daàñörä-karäläni bhayänakäni 

kecid vilagnä daçanäntareñu 
sandåçyante cürëitair uttamäìgaiù 

 
ca—en; eva—zeker; sarve—al; ami—deze; puträù—zonen; dhåtaräñörasya—van Dhåtaräñöra; 
saha—samen; avani-päla-saìghaiù—met de verzameling van koningen; bhéñmaù—Bhéñma; 
droëaù—Droëäcärya; asau—die; süta-putraù—zoon van de wagenmenner, Karëa; tathä—
en ook; api—zeker; saha—samen; asmadéyaiù—met onze; yodha-mukhyaiù—voornaamste 
soldaten; te—zij; viçanti—betreden; tvaramäëäù—haastig; tväm—Uw; vakträëi—monden; 
bhayänakäni—die gevuld zijn met vreselijke; daàñörä-karäläni—angstaanjagende tanden; 
kecit—sommigen; sandåçyante—worden gezien; vilagnäù—klem; daçana-antareñu—tussen 
de tanden; uttama-aìgaiù—met  hun hoofden; cürëitaiù—verbrijzeld. 
 

Alle zonen van Dhåtaräñöra en hun geallieerde schare koningen, Bhéñma, Droëa, 
Karëa, alsmede de voornaamste strijders aan onze kant, haasten zich tot U met grote 
spoed en treden Uw grotachtige monden binnen die gevuld zijn met angstaanjagende 
tanden. Sommigen zitten daar ook beklemd, met hun hoofden verbrijzeld tussen die 
tanden. 

 
ÇLOKA 28 

;Fkk unhuka cgoks·Ecqosxk% 
leqæesokfHkeq[kk      æofUrA 
rFkk rokeh ujyksdohjk  

fo'kfUr oD=k.;fHkfoToyfUrû„Šû 

 
yathä nadénäà bahavo’mbu-vegäù 
samudram eväbhimukhä dravanti 

tathä tavämé nara-loka-vérä 



viçanti vakträëy abhivijvalanti 
 

eva—voorwaar; (net) yathä—zoals; ami—deze; vérä—helden; nara-loka—van de menselijke 
samenleving; tava—Uw; abhivijvalanti—fel brandende; vakträëi—monden; viçanti—
betreden; tathä—evenzo; bahavaù—de vele; ambu-vegäù—golven; nadénäm—van rivieren; 
dravanti—razen onstuimig; abhimukhäù—richting; samudram—de oceaan. 
 

Al deze helden gaan Uw fel brandende monden binnen, net zoals de golven van 
een rivier zich onstuimig richting de oceaan haasten. 

 
ÇLOKA 29 

;Fkk iznhIra Toyua irÂk  
fo'kfUr      uk'kk;      le`¼osxk%A 
rFkSo uk'kk; fo'kfUr yksdk& 

Lrokfi oD=kf.k le`¼osxk%û„‹û 

 
yathä pradéptaà jvalanaà pataìgä 

viçanti näçäya samåddha-vegäù 
tathaiva näçäya viçanti lokäs 

taväpi vakträëi samåddha-vegäù 
 

yathä—zoals; pataìgäù—motten; näçäya—ter vernietiging; samåddha-vegäù—met grote 
snelheid; pradéptam—een laaiend; jvalanam—vuur; viçanti—binnengaan; tathä—zo ook; 
eva—voorwaar; viçanti—betreden; lokäù—deze mensen; api—ook; samåddha-vegäù—met 
grote snelheid; tava—Uw; vakträëi—monden; näçäya—ter vernietiging van hen. 
 

Zoals motten in een laaiend vuur vliegen en tenietgaan, zo ook gaan deze strijders 
Uw monden binnen met grote snelheid, om enkel te sterven. 

 
ÇLOKA 30 

ysfyáls xzleku% leUrk& 
Yyksdku~ lexzku onuSToZyfÚ%A 



rstksfHkjkiw;Z txRlexza  
HkklLroksxzk%      izrifUr      fo".kksû…Œû 

 
lelihyase grasamänaù samantäl 

lokän samagrän vadanair jvaladbhiù 
tejobhir äpürya jagat samagraà 
bhäsas tavogräù pratapanti viñëo 

 
viñëo—O Viñëu; lelihyase—U likt (hen met vlammende monden); samagrän—alle; lokän—
mensen; samantät—van alle kanten; (hen) grasamänaù—verslindend; jvaladbhiù—met fel 
brandende; vadanaiù—monden; samagram—het hele; jagat—universum; pratapanti—
verschroeiend; äpürya—vervuld; tejobhiù—van de stralen; (van) tava—Uw; ugräù—
vreselijke; bhäsaù—licht. 
 

O Viñëu, met Uw vlammende tongen likt U alle massa’s levende wezens op aan 
alle kanten en verslindt hen met Uw fel brandende monden. U verschroeit het hele 
universum met de felle, allesdoordringende stralen van Uw schittering. 

 
ÇLOKA 31 

vk[;kfg es dks Hkokuqxz:iks  
ueks·Lrq rs nsooj izlhnA 
foKkrqfePNkfe HkoUrek|a  

u fg iztkukfe ro izo`fÙke~û…ƒû 

 
äkhyähi me ko bhavän ugra-rüpo 
namo ’stu te deva-vara praséda 

vijïätum icchämi bhavantam ädyaà 
na hi prajänämi tava pravåttim 

 
deva-vara—O beste der goden; astu namaù—laat mijn eerbetuigingen zijn; te—aan U; 
praséda—wees (me) genadig; icchämi—ik verlang; (U) me—mij; (te) äkhyähi—vertellen; 
kaù—wie?; (U) bhavän—bent; (in deze) ugra-rüpaù—woeste gedaante van de Heer; 



vijïätum—om te begrijpen; bhavantam—Uwe edelachtbare; (die bent) ädyam—de 
oorspronkelijke oorzaak; hi—zeker; na prajänämi—ik begrijp niet; tava—Uw; pravåttim—
activiteiten. 
 

O Deva-vara, beste onder de goden, ik breng mijn eerbetuigingen aan U. wees me 
alstublieft genadig en vertel me wie U bent in deze woeste gedaante. Ik wil U, de 
oorspronkelijke oorzaak, zeer graag leren kennen, omdat ik Uw activiteiten niet kan 
bevatten. 

 
ÇLOKA 32 

JhHkxokuqokp 
dkyks·fLe yksd{k;ÏRizo`¼ks  

yksdku~      lekgrZqfeg      izo`Ùk%A 
½rs·fi Roka u Hkfo";fUr loZs  
;s·ofLFkrk% izR;uhds"kq ;ksèkk%û…„û 

 
çré bhagavän uväca 

kälo ’smi loka-kñaya-kåt pravåddho 
lokän samähartum iha pravåttaù 
åte ’pi tväà na bhaviñyanti sarve 

ye ’vasthitäù pratyanékeñu yodhäù 
 

çré-bhagavän uväca—de  alvermogende Heer zei; asmi—Ik ben; (de) pravåddhaù—machtige; 
kälaù—tijd; loka-kñaya-kåt—vernietiger van de werelden; pravåttaù—bezig; samähartum—
te vernietigen; lokän—de mensen; iha—in deze wereld; api—zelfs; åte—zonder; tväm—jou; 
sarve—al; yodhäù—de soldaten; ye—die; avasthitäù—aanwezig zijn; pratyanékeñu—in beide 
legers; na bhaviñyanti—zullen niet overblijven. 
 

Çré Bhagavän zei: Ik ben de tijd, de machtige vernietiger van deze wereld, en Ik 
ben hier om al deze mensen te vernietigen. Zelfs zonder jouw inspanningen zal er niet 
ππn soldaat van beide legers overleven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Çré Bhagavän zegt tegen Arjuna, “Ik ben de alles vernietigende tijd en op dit moment 
heb Ik deze gigantische gedaante aangenomen. Ik ben hier aanwezig om Duryodhana en 
anderen te doden. Het resultaat van Mijn missie zal zijn dat, behalve jullie vijf Päëòava’s, 
niemand op dit slagveld in leven zal blijven. Zelfs zonder jouw inspanningen en die van 
andere strijders zoals jij, zal iedereen verslonden worden binnenin de kaken van de 
vreselijke tijd, omdat Ik in Mijn gedaante als tijd hun levens al heb genomen. Die helden 
die aanwezig zijn aan beide kanten zullen beslist de mond der dood binnengaan, zelfs zonder 
te vechten. Daarom, O Arjuna, als jij je afzijdig houdt van de veldslag, zul je ten val komen 
van je status als kñatriya omdat je dan je sva-dharma hebt verwaarloosd, en nog zullen zij 
niet gered worden.” 

 

ÇLOKA 33 

rLekÙoeqfÙk"B ;'kks yHkLo  
ftRok 'k=wUHkq³~{o jkT;a lè¼e~A 

e;SoSrs fugrk% iwoZeso  
fufeÙkek=a Hko lO;lkfpu~û……û 

 
tasmät tvam uttiñöha yaço labhasva 

jitvä çatrün bhuìkñva räjyaà samåddham 
mayaivaite nihatäù pürvam eva 

nimitta-mätraà bhäva savya-säcin 
 

tasmät—daarom; uttiñöha—sta op; tvam—jij; (en) labhasva—verwerf; yaçaù—faam; jitvä—
door te verslaan; (jouw) çatrün—vijanden; (en) bhuìkñva—geniet; samåddham—een 
welvarend; räjyam—koninkrijk; eva—voorwaar; ete—deze (soldaten); pürvam—allang; 
nihatäù—zijn gedood; mayä—door Mij; savya-säcin—O deskundige boogschutter; bhäva—
wees gewoon; eva nimitta-mätram—slechts een instrument. 
 

Sta daarom op om deel te nemen aan de strijd en bereik glorie door je vijanden te 
verslaan, en geniet daardoor van een weergaloos koninkrijk. Al deze strijders zijn 
allang gedood door Mij alleen. O Savyasäcin, deskundige boogschutter, word gewoon 
Mijn instrument. 

 



ÇLOKA 34 

æks.ka p Hkh"ea p t;æFka p 
d.k±     rFkkU;kufi     ;ks/kohjku~A 
e;k grkaLRoa tfg ek O;fFk"Bk  
;q/;Lo tsrkfl j.ks liRuku~û…†û 

 
droëaà ca bhéñmaà ca jayadrathaà ca 

karëaà tathänyän api yodha-vérän 
mayä hatäàs tvaà jahi mä vyathiñöhä 

yudhyasva jetäsi raëe sapatnän 
 

droëam—Droëa; ca—en; bhéñmam—Bhéñma; ca—en; jayadratham—Jayadratha; ca—en; 
karëam—Karëa; tathä—ook; anyän—andere; yodha-vérän—helden onder de vechters; 
api—hoewel; (zij zijn) hatän—al gedood; mayä—door Mij; jahi—moet jij (ze) doden; 
tvam—je; mä vyathiñöhäù—dient niet verontrust te raken; yudhyasva—vecht gewoon; 
jetäsi—je zult overwinnen; (je) sapatnän—vijanden; raëe—op het slagveld. 
 

Droëa, Bhéñma, Jayadratha, Karëa en vele andere grote helden zijn al door Mij 
vernietigd, dus dood ze simpelweg en wees niet verontrust. Je overwinning in de strijd 
staat vast; daarom, vecht! 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Er is een verborgen betekenis voor de verklaring, “Ik heb Bhéñma, Droëa, Jayadratha, 
Karëa en anderen allang gedood.” Bhagavän zegt dat toen alle krijgers aan de kant van de 
Kaurava’s publiekelijk Draupadé beledigden door haar te ontkleden, zij op dat moment 
allemaal door Hem gedood waren vanwege hun gruwelijke Vaiñëava aparädha. “Enkel om 
jou faam te geven, heb Ik er voor gezorgd dat deze mensen als standbeelden tegenover je 
staan. Het is alsof ze levenloos zijn. Wees slechts het instrument in het doden van hen.” 

Çré Kåñëa had de levenskracht van alle helden die deelnamen aan de slag van 
Mahäbhärata al weggenomen. Evenzo bad Bhéñma als volgt in Çrémad-Bhägavatam: 

 
sapadi sakhi-vaco niçamya madhye 
nija-parayor balayo rathaà niveçya 



sthitavati para-sainikäyur akñëä 
håtavati pärtha-sakhe ratir mamästu 

(Çrémad-Bhägavatam 1.9.35) 
 

Laat mijn grootste gehechtheid zijn aan die Pärtha-sakhä, Çré Kåñëa, die, toen Hij het 
verzoek van Zijn vriend Arjuna hoorde om zijn strijdwagen te midden van beide legers 
te plaatsen, de strijdwagen onmiddellijk naar die plek bracht. Onder het voorwendsel 
van het wijzen naar Droëa, Bhéñma enzovoorts, nam Hij met Zijn blik het leven van de 
krijgers van de tegenpartij weg. 

 

ÇLOKA 35 

l´t; mokp 
,rPNª¨Rok opua ds'koL;  
Ïrk´tfyosZieku% fdjhVhA 
ueLÏRok Hkw; ,okg Ï".ka  

lxn~xna   HkhrHkhr%   iz.kE;û…‡û 

 
saïjaya uväca 

etac chrutvä vacanaà keçavasya 
kåtäïjalir vepamänaù kiréöé 

namaskåtvä bhüya eväha kåñëaà 
sa-gadgadaà bhéta-bhétaù praëamya 

 
saïjaya uväca—Saïjaya zei; etat—deze; vacanam—verklaring; keçavasya—van Çré Keçava; 
çrutvä—horend; kirété—Arjuna; aïjaliù—met gevouwen handen; vepamänaù—trillend; 
namaskåtvä—boog neer; bhüyaù—herhaaldelijk; eva—voorwaar; praëamya—met een 
gebogen hoofd; bhéta-bhétaù—erg angstig; äha—hij sprak tot; kåñëam—Çré Kåñëa; sa-
gadgadam—met een stokkende stem. 
 

Saïjaya zei tegen Dhåtaräñöra:  Toen hij deze woorden van Çré Keçava hoorde, 
bracht Arjuna, trillend, herhaaldelijk eerbetuigingen met gevouwen handen en, 
uitermate bang zijnde, begon als volgt met een stamelende stem tot Kåñëa te spreken: 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na het horen van dit gesprek tussen Kåñëa en Arjuna uit de mond van Saïjaya, begreep 
Dhåtaräñöra Mahäräja ongetwijfeld dat de grote onoverwinnelijke vechters aangevoerd door 
Bhéñma en Droëa ook gedood zouden worden en dat er geen kans was op een overwinning 
van Duryodhana. Het idee dat ze voor een wapenstilstand zouden moeten gaan in zo’n 
situatie kwam in hem op, maar hij bracht dit niet tot uiting. 

De wijze Saïjaya kon zijn gedachtengang begrijpen en begon onmiddellijk te 
beschrijven wat er daarna gebeurde. Aan de kant van de Päëòava’s trilde Arjuna bij het 
horen van de woorden van Kåñëa. Keer op keer eerbetuigingen brengend, met een 
verontruste geest en een stamelende stem, bracht hij zijn smeekbede aan de lotusvoeten van 
Çré Bhagavän. 

 

ÇLOKA 36 

vtqZu mokp 
LFkkus â"khds'k ro izdhR;kZ  
txRizâ";R;uqjT;rs        pA 
j{kkafl Hkhrkfu fn'kks æofUr  

loZs ueL;fUr p fl¼lÐk%û…̂ û 

 
arjuna uväca 

sthäne håñékeça tava prakértyä 
jagat prahåñyaty anurajyate ca 
rakñäàsi bhétäni diço dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-saìghäù 
 

arjuna uväca—Arjuna zei; sthäne—met recht; håñéka-éça—O Heer der zintuigen; jagat—de 
wereld; prahåñyati—verheugt zich; ca—en; anurajyate—raakt gehecht; tava prakértyäù—aan 
Uw verheerlijking; bhétäni—de bevreesde; rakñäàsi—demonen; dravanti—vluchten; 
diçaù—alle kanten op; ca—en; siddha-saìghäù—de verzameling van geperfectioneerde 
wezens; sarve—allemaal; namasyanti—buigen neer. 
 

Arjuna zei: O Håñékeça! Iedereen in het universum wordt vrolijk en raakt gehecht 
aan U bij het horen van de verheerlijking van Uw naam, gedaante en eigenschappen. 



De rakñasa’s drijven uit angst uiteen, terwijl de massa’s siddha’s hun eerbetuigingen 
aan U brengen. Dit alles is zeker zeer gepast. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna kent de volgende tattva: De çré vigraha van Bhagavän is tevreden met degenen 
die Hem toegewijd zijn, daar waar Hij Zijn vreselijke aspect toont aan degenen die tegen 
Hem gekant zijn. Arjuna legt dit uit terwijl hij gebeden opzegt aan Çré Bhagavän. Het woord 
sthäne is onverbuigbaar en het betekent yukta of ‘gepast’. Het wordt gebezigd in alle 
bestanddelen van deze çloka. Arjuna heeft Kåñëa aangesproken als Håñékeça, wat ‘degene die 
de zintuigen van Zijn bhakta’s tot Zichzelf richt, en die van Zijn niet-toegewijden van zich 
afkeert’ betekent. “De gehele wereld raakt aangetrokken tot U middels de saìkértana van 
Uw glories. Dit is gepast omdat deze wereld toegewijd is aan U. Rakñasa’s, asura’s, dänava’s, 
piçäca’s, etc., rennen uit angst alle kanten op. Dit is ook gepast omdat zij afkerig zijn van U. 
Massa’s wezens, die perfect zijn geworden door bhakti aan U te beoefenen, brengen 
eerbetuigingen aan U. Dit is ook correct omdat zij Uw bhakta’s zijn.” Deze çloka staat 
bekend in mantra-çästra als de rakñoghëa-mantra (een mantra om rakñasa’s te vernietigen). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De transcendentale invloed van Çré Bhagavän’s gedaante is dusdanig dat bhakta’s blij 
worden wanneer ze deze zien. Maar voor degenen die van nature äsurika zijn en Hem niet 
toegewijd zijn, verschijnt deze gedaante als Yamaräja, de heer van de dood. In de 
worstelarena van Mathurä waren aanbiddenswaardige ouderen zoals Nanda Mahäräja en de 
Yädava’s erg vergenoegd om de prachtige nava-kiçora, Çré Kåñëa, te zien. Maar Hij 
verscheen als de dood in persoon aan Kaàsa, zo hard als een bliksemschicht voor de 
worstelaars, als de uitvoerder van kastijding aan de verdorven koningen, en als para-tattva 
(Paramätmä) aan de yogé’s. Daarom voelen toegewijde jéva’s vreugde en raken ze gehecht 
aan Hem, wanneer ze de glories van Kåñëa horen. De siddha’s geven zich over aan Hem, 
terwijl de asura’s en rakñasa’s die afkering zijn van Hem wegrennen uit angst. Deze reacties 
zijn gepast voor ieder van hen. 

 

ÇLOKA 37 

dLekPp rs u uesjUegkReu~  
xjh;ls  czã.kks·I;kfnd=ZsA 



vuUr nsos'k txfékokl  
Roe{kja lnlÙkRija ;r~û…‰û 

 
kasmäc ca te na nameran mahätman 

garéyase brahmaëo ’py ädi-kartre 
ananta deveça jagan-niväsa 

tvam akñaraà sad-asat tat paraà yat 
 

mahätman—O grote persoon; deva-éça—Heer der goden; ananta—O oneindige persoon; 
ca—en; jagat-niväsa—O toevlucht van het universum; garéyase—die groter bent; api—zelfs; 
brahmaëaù—dan Brahmä; ädi-karttre—die de oorspronkelijke schepper bent; tvam—U 
(bent); akñaram—de onvergankelijke (realiteit); tat—datgene; yat—wat; param—
transcendentaal; (is) sat-asat—aan oorzaak en gevolg; kasmät—waarom?; na nameran—
zouden zijn geen eerbetuigingen brengen; te—aan U. 
 

O Mahätman! O Heer van de deva’s! O Ananta! O toevlucht van de wereld! U 
bent zelfs groter dan Brahmä. U bent de oorspronkelijke schepper en U bent brahma, 
de onvergankelijke realiteit die zowel oorzaak als gevolg te boven gaat. Waarom 
zouden zij geen eerbetuigingen aan U brengen? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zei, “Zullen zij niet hun eerbetuigingen aanbieden en neerbuigen voor U? 
Natuurlijk zullen ze dat doen.” Hier betekent het woord sat ‘gevolg’, en asat betekent 
‘oorzaak’, dus, “Die persoon die superieur is aan zowel sat als asat bent U, het 
onvergankelijke (akñara) brahma.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de voorgaande çloka heeft Arjuna uitgelegd dat Çré Bhagavän aanbiddenswaardig is 
voor Brahmä, etc. In deze çloka stelt hij vast dat Çré Bhagavän de ziel van iedereen is. 
“Deva’s, åñi’s, Gandharva’s en andere wezens zoals hen zullen zeker eerbetuigingen brengen 
aan U. Ze kunnen niet bestaan zonder dit te doen omdat U ππn bent zonder gelijke, 
onvoorstelbaar, en in het bezit bent van wonderbaarlijke vermogens. U bent de 
Allerhoogste Persoon, superieur aan iedereen. U bent de originele schepper van Heer 
Brahmä, die de schepper van het universum is. Daarom bent U zelfs superieur aan Brahmä.” 



Arjuna zei ook: “Alleen Bhagavän is aanbiddenswaardig voor iedereen. Niet alleen dat, 
maar aangezien Hij de ziel van iedereen is, is Hij alles.” Hij is superieur aan en verschillend 
van de onvergankelijke brahma-tattva, jéva-tattva en prakåti-tattva. Hoewel Hij verschillend 
is van al deze tattva’s, manifesteren ze vanuit Zijn acintya-çakti. Daarom bestaat Hij ook als 
alles.  

Niet alles is Çré Bhagavän, noch is alles gelijk aan Hem. Alles is het resultaat van Zijn 
çakti. Vanuit dit oogpunt is Hij alleen alles, omdat geen voorwerp of realiteit onafhankelijk 
van Hem bestaat. Aldus wordt Hij de ongeΩvenaarde parama-tattva genoemd. De çruti’s 
verklaren, sarvaà khalv idaà brahma. “Voorwaar, alles is brahma” (Chändogya Upaniñad 
3.14.1). Ze verklaren ook, neha nänästi kiïcana (Båhad-äraëyaka Upaniñad 4.4.19) en (Kaöha 
Upaniñad 2.1.11). Hier wordt gezegd dat alles, zoals de jéva en de inerte wereld, brahma is. Er 
is niets behalve brahma. 

In tegenstelling tot dit, verklaart çruti: 
 

nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 
eko bahünäà yo vidadhäti kämän 

Kaöha Upaniñad 2.2.13, 
Çvetäçvatara Upaniñad 6.13 

 
Parabrahma is de voornaamste eeuwige onder alle eeuwige wezens en het voornaamste 
bewuste wezen onder alle bewuste wezens. 

 
Volgens deze çloka zijn de jéva’s eeuwig, bewust en oneindig in aantal, maar is 

parabrahma de enige allerhoogste eeuwige en het hoogste bewuste wezen. Vervolgens is het 
enige oordeel van de Veda’s het principe van acintya-bhedäbheda, de zuiverste van alle 
tattva’s. 

 

ÇLOKA 38 

Roekfnnso% iq#"k% iqjk.k& 
LRoeL; fo'oL; ija fu/kkue~A 
osÙkkfl os|a p ija p /kke  

Ro;k     rr     fo'oeuUr:iû…Šû 

 
tvam ädi-devaù puruñaù puräëas 



tvam asya viçvasya paraà nidhänam 
vettäsi vedyaï ca paraï ca dhäma 
tvayä tataà viçvam ananta-rüpa 

 
tvam—U (bent); ädi-devaù—de originele God; tvam—U (bent); puräëaù—de 
oorspronkelijke; puruñaù—persoonlijkheid; param nidhänam—de enige rustplaats; asya—
van dit; viçvasya—universum; param—het allerhoogste; dhäma—verblijf; ca—en; asi—U 
bent; vettä—de kenner; (en) vedyam—datgene wat het waard is om gekend te worden; 
ananta-rüpa—O U die oneindige gedaantes heeft; viçvam—het universum; tatam—wordt 
doordrongen; tvayä—door U. 
 

U bent de Originele Heer, de oorspronkelijke persoon en de enige rustplaats van 
dit universum. U bent het allerhoogste verblijf, de kenner van alles en U bent alles 
wat er te weten valt. O Ananta-rüpa, bezitter van oneindige gedaantes, U alleen 
doordringt het hele universum. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nidhänam betekent ‘rustplaats’ of ‘plaats van ontbinding’, en param dhäma verwijst 
naar die svarüpa die de guëa’s te boven gaat. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Kåñëa is de originele God. Hij is de allerhoogste toevlucht van iedereen en Hij is 
allesdoordringend. Omdat Zijn dhäma een manifestatie van Zijn parä-çakti 
(transcendentale energie) is, is Hij volgens het principe van çakti-çaktimän abhede niet 
verschillend van Zijn verblijf. Dit wordt vastgesteld in Çvetäçvatara Upaniñad (6.7): 

 
tam éçvaräëäà paramaà maheçvaraà 
taà devatänäà paramaà ca daivatam 

patià paténäà paramaà parastäd 
vidäma devaà bhuvaneçam éòyam 

 
Wij kennen onze aanbiddenswaardige God, die de meester van de werelden is, als de 
allerhoogste onder alle bestuurders, de allerhoogste God onder de goden, en als de 
allerhoogste beschermer van degenen de bescherming kunnen bieden. Hij is 
transcendentaal aan het onpersoonlijke brahma. 



 
En verder verklaart Çvetäçvatara Upaniñad (6.8): 
 

na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 
na tat-samaç cäbhyadikaç ca dåçyate 

paräsya çaktir vividhaiva çrüyate 
sväbhäviké jïäna-bala-kriyä ca 

 
De Heer heeft geen plicht te vervullen noch is er ooit iemand geweest die heeft laten 
zien groter of gelijk te zijn aan Hem. Van gerealiseerde zielen horen we dat de energie 
van de Allerhoogste Heer op veelvuldige manieren handelt om alles in Zijn schepping 
systematisch te laten functioneren, alsof het automatisch plaatsvindt. 

 

ÇLOKA 39 

ok;q;Zeks·fXuoZ#.k% 'k'kkÁ%  
iztkifrLRoa   izfirkeg'pA 
ueks ueLrs·Lrq lgòÏRo%  

iqu'p Hkw;ks·fi ueks ueLrsû…‹û 

 
väyur yamo ’gnir varuëah çaçäìkaù 

prajäpatis tvaà prapitämahaç ca 
namo namas te ’stu sahasra-kåtvaù 
punaç ca bhüyo ’pi namo namas te 

 
tvam—U (bent); väyuù—de god van de wind; yamaù—de god van kastijding; agniù—de 
vuurgod; varuëaù—de god van het water; çaça-aìkaù—de maangod; prajä-patiù—de 
voorvader Brahmä; ca—en; pra-pitä-mahaù—de vader van grootvader Brahmä; astu—laat 
er zijn; namaù namaù—herhaaldelijke eerbetuigingen; te—aan U; sahasra-kåtvaù—duizend 
maal; ca—en; punaù—opnieuw; api—en nog; bhüyaù—verdere; namaù namaù—
herhaaldelijke eerbetuigingen; te—aan U. 
 

U bent de windgod Väyu en Yama, de toezichthouder van de dood. U bent de 
vuurgod Agni, de god van de oceaan Varuëa, de maangod Candra, de schepper 



Brahmä, en ook de vader van Brahmä. Daarom bied ik U duizenden malen, keer op 
keer mijn eerbetuigingen aan. 
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ue%iqjLrknFk i`"BrLrs  
ueks·Lrq    rs    loZr   ,o   loZA 

vuUroh;kZferfoØeLRoa  
lo± lekIuksf"k rrks·fl loZ%û†Œû 

 
namaù purastäd atha påñöhatas te 

namo ’stu te sarvata eva sarva 
ananta-véryämita-vikramas tvaà 
sarvaà samäpnoñi tato ’si sarvaù 

 
sarva—O originele vorm van alles; astu—laat er zijn; namaù—eerbetuigingen; te—aan U; 
purastät—van voren; atha—en dan; påñthataù—van achteren; namaù—eerbetuigingen; 
te—aan U; sarvataù—van alle kanten; eva—voorwaar; amita-vikramaù—U bezit eindeloos 
superieur vermogen; ananta-vérya—en eindeloze heldenmoed; tvam—U; samäpnoñi—
doordringt; sarvam—alles; tataù—vandaar; asi—U bent; sarvaù—alles. 
 

O Sarva-svarüpa! Mijn eerbetuigingen aan U van voren, achteren en van alle 
kanten! Oneindig superieur vermogen en moed bezittend, doordringt U het hele 
universum. Daarom bent U alles. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Net zoals goud aanwezig is in alle gouden sieraden, zoals wapenrusting en oorbellen, 
doordringt U deze wereld welke Uw uitwerking is, en dus bent U sarva (alles).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Nadat hij begreep dat Kåñëa ieders aanbiddenswaardige doel is, bracht Arjuna keer op 
keer zijn eerbetuigingen aan Hij die alles belichaamt. Uit diep geloof en diepe eer, denkend 
dat deze praëäma’s niet volstonden, boog hij neer voor Kåñëa, die oneindig superieur 
vermogen (ananta-vérya) en onmetelijke kracht (aparimeya-çakti) heeft, die sarvatma is, 



oftewel de ziel der zielen, alsmede sarva-svarüpa, de gedaante van alles (voorkant, 
achterkant, links, rechts en alle richtingen). Dit vindt men ook terug in de verklaring van 
Çukadeva Gosvämé in Çrémad-Bhägavatam (10.14.56): 

 
vastuto jänatäm atra / kåñëaà sthäsnu cariñëu ca 

bhagavad-rüpam akhilaà / nänyad vastv iha kiïcana 
 

Degenen in deze wereld die Kåñëa begrijpen zoals Hij is, zien alle dingen, zij het 
bewegend of niet-bewegend, als Zijn manifestaties. Zulke bevrijde zielen zien geen 
andere realiteit. 

 

ÇLOKA’S 41-42 

l[ksfr eRok izlHka ;nqäa  
gs Ï".k gs ;kno gs l[ksfrA 
vtkurk efgekua rosna  

e;k      izeknkRiz.k;su     okfiû†ƒû 

 

;PpkogklkFkZelRÏrks·fl  
fogkj'k¸;kluHkkstus"kq        A 
,dks·FkokI;P;qr rRle{ka  

rR{kke;s         Rokegeizes;e~û†„û 

 
sakheti matvä prasabhaà yad uktaà 

he kåñëa he yädava he sakheti 
ajänatä mahimänaà tavedaà 

mayä pramädät praëayena väpi 

yac cävahäsärtham asat-kåto ’si 
vihära-çayyäsana-bhojaneñu 

eko ’tha väpy acyuta tat-samakñaà 
tat kñämaye tväm aham aprameyam 

 



ajänatä—vanwege (het) niet kennen; (van) idam—deze; mahimänam—glories; tava—van 
U; pramädät—uit achteloosheid; va api—of anders misschien; praëayena—uit genegenheid; 
matvä—denkend (aan U); iti—als; sakhä—een vriend; yat—wat; iti—zo; prasabham—
onbesuisd; uktam—was gezegd; mayä—door mij; he kåñëa—O Kåñëa!; he yädava—O 
Yädava!; he sakhä—O vriend!; acyuta—O Acyuta!; (of) avahäsa-artham—als grap bedoeld; 
yat—waardoor; asi—U werd; asat-kåtaù—bezoedeld; ca vihära-çayyä-äsana-bhojaneñu—
tijdens het sporten, ontspannen, zitten en het nuttigen van voedsel; ekaù—alleen; atha 
va—of; api—ook; tat-samakñam—in de aanwezigheid van familieleden; tat—voor dat; 
aprameyam—O onmetelijke; aham kñämaye—ik vraag vergiffenis; tväm—van U. 
 

Uw glories niet kennende, en omdat ik ofwel achteloos was, of U uit genegenheid 
als mijn vriend heb beschouwd, heb ik U onbezonnen aangesproken als, “Hπ Kåñëa! 
Hπ Yädava! Hπ Sakhe! Hπ Acyuta!” Indien ik U voor de grap enige oneerbeidigheid 
heb getoond, ofwel alleen met U of in de aanwezigheid van familieleden, tijdens het 
spelen, rusten, zitten of het nemen van voedsel, smeek ik U nederig, O Aprameya, 
Heer van grenzeloze glories, om me alstublieft te vergeven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ach! Ach! Ik ben oneindige overtredingen begaan tegen U, de bezitter van 
allerhoogste aiçvarya.” Op deze manier weeklagend sprak Arjuna deze çloka die begint met 
het woord sakheti. Arjuna zegt, “Hπ Kåñëa” enzovoorts wat betekent, ‘U, Kåñëa, staat 
bekend als de zoon van Vasudeva, een mens die niet beroemd is en zelfs bekend staat als een 
arddharathé (iemand die hulp nodig heeft om een enkele tegenstander te verslaan). Maar ik, 
Arjuna, ben een atirathé (iemand die in zijn eentje tegen oneindige krijgers kan vechten), 
en ik sta bekend als de zoon van Koning Päëòu.’ Hπ Yädava betekent, “U bent geboren in 
de Yadu dynastie en hebt geen koninkrijk, daar waar ik geboren was in de dynastie van 
Puru en daarom van koninklijke afkomst ben. Toch is de vriendschappelijke relatie die ik 
met U heb niet vanwege Uw voorouders of de invloed van een dynastie, maar vanwege U. 
Het was met vriendelijke bedoelingen dat ik onbesuisd beledigende woorden sprak. Om die 
reden smeek ik om Uw vergiffenis.” Deze woorden zijn gerelateerd aan de volgende 
verklaring. 

“Uit dwaasheid beledigde de genegenheid die ik tot uitdrukking bracht terwijl ik met U 
speelde en grapjes maakte de glorie van Uw universele gedaante. Met andere woorden, of 
het nu alleen was of in de aanwezigheid van vrienden, ik heb U beledigd met sarcastische 
woorden zoals satyavädi, ‘U bent waarheidlievend’, niñkapaöa, ‘U bent vrij van valsspelerij’, 



en parama-sarala, ‘U bent erg eenvoudig’. Ik smeek om Uw vergiffenis voor duizenden van 
zulke overtredingen. O Prabhu! Vergeef me alstublieft. Ik smeek het U!” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bij het aanschouwen van de opperste majestueuze viçvarüpa van Çré Kåñëa, welke een 
manifestatie van Zijn vibhüti is, vergat Arjuna zijn natuurlijke vriendschappelijke relatie in 
sakhya-rasa, aangezien er aiçvarya-jïäna in hem opkwam. Hij treurt om alle keren dat hij 
Kåñëa in sakhya-bhäva heeft aangesproken als, “Hπ Sakhe! Hπ Yädava! Hπ Kåñëa!” en 
smeekt keer op keer om Zijn vergiffenis. 

 

ÇLOKA 43 

firkfl yksdL; pjkpjL;  
RoeL; iwT;'p xq#xZjh;ku~A 

u RoRleks·LR;H;f/kd% dqrks·U;ks  
yksd=;s·I;izfreizHkko    û†…û 

 
pitäsi lokasya caräcarasya 

tvam asya püjyaç ca gurur garéyän 
na tvat-samo ’sty abhyadhikaù kuto ’nyo 

loka-traye ’py apratima-prabhäva 
 

apratima-prabhäva—O bezitter van ongeΩvenaarde macht; asi—U bent; pitä—de Vader; 
lokasya—van deze wereld; cara-acarasya—van bewegende en niet-bewegende wezens; 
tvam—U; püjyaù—bent aanbiddenswaardig; ca—en; guruù—de spirituele gids; garéyän—de 
grootste respectabele persoon; asya—van deze (wereld); na asti—er is niemand; tvat-
samaù—gelijk aan U; api loka-traye—zelfs binnen deze drie werelden; kutaù—waar is?; 
anyaù—een andere; (die) abhyadhikaù—groter (is?). 
 

O bezitter van ongeΩvenaarde macht! U bent de vader, de meest 
aanbiddenswaardige, de guru en de meest vereerde persoon in deze hele wereld van 
bewegende en niet-bewegende wezens. Niemand in de drie werelden is Uw gelijke, 
dus wie zou er mogelijkerwijs groter dan U kunnen zijn? 

 



ÇLOKA 44 

rLekRiz.kE; izf.k/kk; dk;a  
izlkn;s      Rokegeh'kehMîe~A 
firso iq=L; l[kso l[;q%  

fiz;% fiz;k;kgZfl nso lks<qe~û††û 

 
tasmät praëamya praëidhäya käyaà 

prasädaye tväm aham éçam éòyam 
piteva putrasya sakheva sakhyuù 
priyaù priyäyärhasi deva soòhum 

 
tasmät—aldus; praëamya—eerbetuigingen brengend; käyam—mijn lichaam; praëidhäya—
ter aarde geworpen; aham prasädaye—ik smeek om gratie; tväm—van U; éòyam—de 
aanbiddenswaardige; éçam—Heer; iva—zoals; pitä—een vader; putrasya—met zijn zoon; 
iva—zoals; sakhä—een vriend; sakhyuù—met zijn vriend; priyaù—zoals een minnaar; 
priyäyä—met zijn geliefde; deva—O Heer; arhasi—U zou; (mij moeten) soòhum—vergeven. 
 

Op die manier breng ik mijn ter aarde geworpen eerbetuigingen aan Uw 
lotusvoeten. O aanbiddenswaardige Parameçvara, ik smeek U om me genadig te 
wezen. O Deva, net zoals een vader zijn zoon vergeeft, een vriend een andere vriend 
verdraagt of zoals een minnaar zijn geliefde verontschuldigt, vergeef alstublieft al mijn 
overtredingen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De zinsnede käyaà praëidhäya betekent ‘op de grond vallen als een stok’. 
 

ÇLOKA 45 

vn`"Viwo± âf"krks·fLe n`"V~ok  
Hk;su p izO;fFkra euks esA 
rnso es n'kZ; nso :ia  

izlhn     nsos'k     txfékoklû†‡û 



 
adåñöa-pürvaà håñito ’smi dåñövä 

bhayena ca pravyathitaà mano me 
tad eva me darçaya deva rüpaà 

praséda deveça jagan-niväsa 
 

deva—O Heer; dåñövä—na gezien te hebben; adåñöa-pürvam—datgene wat nooit eerder 
gezien werd; asmi—ik; håñitaù—ben verrukt; ca—maar; me—mijn; manaù—geest; 
pravyathitam—is erg verontrust; bhayena—door angst; eva darçaya—toon gewoon; me—mij; 
tat—die (vertrouwde); rüpam—gedaante; deva-éça—O Heer der goden; jagan-niväsa—O 
verblijf van het universum; praséda—wees genadig. 
 

O Deva! Nu ik deze viçvarüpa van U heb gezien die nog nooit eerder werd gezien, 
ben ik in de wolken, maar mijn geest is ook heel erg van streek uit angst. O Deveça, 
God der goden! Laat me alstublieft weer Uw vier-armige gedaante zien. O Jagan-
niväsa, toevlucht van het universum, wees me genadig! 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Arjuna zegt, “Na het zien van deze viçvarüpa die nog nooit eerder gezien werd voel ik me 
uitbundig. Tegelijkertijd is mijn geest verontrust van angst vanwege haar schrikwekkende 
kenmerken. Laat me daarom alstublieft Uw gedaante als Vasudeva-nandana zien, welke het 
toppunt van zoetheid is en welke me miljoenen malen dierbaarder is dan mijn eigen leven. 
Wees me alstublieft genadig. Ik heb genoeg gezien van Uw aiçvarya. Ik erken dat U alleen 
Deveça, de God der goden, de bestuurder van alle deva’s en Jagan-niväsa, het verblijf van 
het hele universum, bent.”  

Toen Arjuna de universele gedaante zag, was hij niet in staat om Kåñëa’s 
oorspronkelijke menselijke gedaante te zien, omdat deze bedekt was door yogamäyä, ook al 
bleef Kåñëa aanwezig ten overstaan van hem. Dit wordt hier begrepen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Kåñëa is asamorddhva-tattva: niemand is gelijk aan Hem of groter dan Hem. In dit 
opzicht zegt Bhagavän Zelf: 

 
mamäham eväbhirüpaù kaivalyäd 

Çrémad-Bhägavatam 5.3.17 



 
Ik ben advitiya-puruña, ππn zonder gelijke. Alleen Ik ben gelijk aan Mezelf. Er niemand 
gelijk aan Mij, wat te zeggen van groter zijn dan Mij. 

 
In Çvetäçvatara Upaniñad (6.8) wordt ook gezegd: 
 

na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate 
 

De Heer heeft geen plicht te vervullen. Men ziet nergens iemand die gelijk aan Hem is 
over groter dan Hem is. 

 
In Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 20.152) wordt gezegd: 
 

kåñëera svarüpa-vicära çuna, sanätana 
advaya-jïäna-tattva vraje vrajendra-nandana 

 
O Sanätana, hoor alstublieft over Çré Kåñëa’s eeuwige svarüpa. Hoewel Hij de Absolute 
Waarheid verstoken van dualiteit is, is Hij eeuwig aanwezig in Vraja als de zoon van 
Nanda Mahäräja. 

 
Çré Kåñëa’s macht is onvoorstelbaar. Hij is de aanbiddelijke vader en de ädi-guru 

(originele guru) van de hele bewegende en niet-bewegende wereld. Hij alleen is de 
allerhoogste aanbiddenswaardige realiteit (sevya-tattva) voor de jéva’s. Dit overwegend, 
bracht Arjuna keer op keer zijn eerbetuigingen en zei, “In deze wereld neemt de vader de 
fouten van zijn zoon niet serieus, noch neemt een vriend de gebreken van een vriend 
serieus, noch neemt een minnaar de tekortkomingen van zijn geliefde serieus. U bent Çré 
Bhagavän, maar toch schept U genoegen in de omgang met bhakta’s in sakhya, vätsalya en 
mädhurya-rasa. Uit genade heeft U dienovereenkomstige uitwisselingen met hun allemaal. 
Hoewel mijn eerdere gedrag ten overstaan van U niet ongepast was vanuit het oogpunt van 
onze eeuwige relatie in sakhya-bhäva bekeken, lijkt het alsof het ongepast was wanneer ik 
Uw glories en tattva in beschouwing neem. 

“Voorheen had ik deze universele gedaante van U nog niet gezien. Nu is aan mijn 
nieuwsgierigheid voldaan. Hoewel ik me verheugd voel bij het zien van deze gedaante, raakt 
mijn geest verstoord vanwege haar vreselijke aspecten. Laat me daarom weer Uw gedaante 
als Vasudeva-nandana zien, dat toppunt van zoetheid, welke me miljoenen malen 
dierbaarder is dan mijn eigen leven.” Hoewel de naräkära-rüpa (mensachtige gedaante) van 



Vasudeva-nandana Kåñëa aanwezig was ten overstaan van Arjuna terwijl hij de universele 
gedaante waarnam, werd deze bedekt door yogamäyä. Daarom was Arjuna niet in staat om 
Hem te zien en verzocht hij Hem om Zijn caturbhuja-rüpa (vier-armige gedaante) te tonen. 

 

ÇLOKA 46 

fdjhfVua xfnua pØgLr& 
fePNkfe Roka æ"Vqega rFkSoA 
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kiréöinaà gadinaà cakra-hastam 

icchämi tväà drañöum ahaà tathaiva 
tenaiva rüpeëa catur-bhujena 

sahasra-bäho bhäva viçva-mürtte 
 

aham—Ik; icchämi—wens; tväm—U; drañöum—te zien; eva—zoals dat; kiréöinam—gehelmd; 
gadinam—een knots vasthoudend; cakra-hastam—en werpschijf in de hand; sahasra-
bäho—O duizend-armige; viçva-mürtte—O universele gedaante; eva bhäva—ben gewoon 
aanwezig; tena—in die; rüpeëa—gedaante; catur-bhujena—met vier armen. 
 

Ik verlang ernaar om U te zien in die caturbhuja-rüpa, getooid met helm, knots en 
werpschijf. O Sahasra-bäho, duizend-armige! O Viçvamürte, universele gedaante! Laat 
me alstublieft weer die vier-armige gedaante zien. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“In de toekomst, wanneer U me ook maar Uw aiçvarya aspect laat zien, toon me dan 
alstublieft alleen die van Uw nara-lélä, die Vasudeva-nandana rüpa die ik eerder gezien heb. 
Toon me alstublieft die parama-rasamaya-rüpa, de gedaante die opperste rasa belichaamt en 
die gelukzaligheid schenkt aan mana-nayana, de ogen van mijn geest. Die gedaante is niet 
adåñöa-pürva, dat wat nog niet eerder gezien werd. De aiçvarya van de universele gedaante, 
welke onderdeel is van Uw goddelijke spel en vermaak, spreekt de ogen van mijn geest niet 
erg aan.” 



Met de bovenstaande bedoeling in het achterhoofd, zegt Arjuna, “Geef me alstublieft 
darçana van die gedaante die ik voorheen heb gezien, welke een goddelijke, kostbare, uit 
juwelen vervaardigde helm heeft. Met andere woorden, ik wil die gedaante zien die U aan 
Uw ouders heeft laten zien ten tijde van Uw geboorte. O Viçvamürte (iemand die de vorm 
van het universum heeft)! O Sahasra-bäho (iemand die duizenden armen heeft)! Trek 
alstublieft deze huidige vorm (viçvarüpa) in, en verschijn in Uw caturbhuja-rüpa.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De svarüpa van Kåñëa is die van een jonge jongen (nava-kiçora), een prachtige acteur 
(naöa-vara), gekleed als een koeherdersjongen (gopa-veça) met een fluit in Zijn hand (veëu-
kara). Dit is Kåñëa’s eeuwige gedaante. Hoewel Hij de belichaming van mädhurya is, is 
aiçvarya ook volledig aanwezig in Hem. Of aiçvarya nu geopenbaard is of niet, wanneer de 
activiteiten die geschikt zijn voor nara-lélä niet worden overtreden, wordt het zeker 
mädhurya genoemd. Bijvoorbeeld, het doden van Pütanä vond plaats toen Kåñëa een baby 
was. Echter, Zijn gedrag als een baby werd niet overtroffen door deze manifestatie van Zijn 
aiçvarya. Het verzaken van de activiteiten van nara-lélä teneinde aiçvarya-bhäva te 
manifesteren wordt aiçvarya genoemd. Bijvoorbeeld, ten tijde van Zijn geboorte, verscheen 
Çré Kåñëa voor Vasudeva en Devaké versierd met allerhande sieraden en kledij, en 
overschreed daarmee dus de activiteiten van een mensenkind. Dit wordt aiçvarya-mayé-lélä 
genoemd. 

Het zien van de universele gedaante door Arjuna is hier aiçvarya-mayé-lélä. Naderhand 
bad hij om de vier-armige gedaante te zien, met welke hij min of meer vertrouwd was, 
aangezien dit toepasselijk was voor de activiteiten van nara-lélä. Terwijl Hij Zijn spel en 
vermaak met de Yädava’s en de Päëòava’s in Zijn twee-armige gedaante vertoonde, 
manifesteerde Çré Kåñëa soms Zijn vier-armige gedaante. Het spel en vermaak in Dvärakä is 
enigzins aiçvarya-mayé, maar alle transcendentale bezigheden in Vraja zijn mädhurya-mayé, 
of naravat (mensachtig). 

Toen Arjuna Açvatthämä, de doder van de vijf zonen van Draupadé, met touwen 
vastbond en hem tot aan haar voeten bracht, was Draupadé in staat om Açvatthämä te 
vergeven, maar Bhéma kon dit niet en wou hem doden. Om de verlangens van beide te 
vervullen en ook om de scherpzinnigheid van Arjuna’s intelligentie te testen, manifesteerde 
Çré Kåñëa Zijn vier-armige gedaante. Çrémad-Bhägavatam (1.7.52) verklaard: 

 
niçamya bhéma-gaditaà / draupadyäç ca catur-bhujaù 

älokya vadanaà sakhyur / idam äha hasann iva 
 



Na de woorden van Bhéma, Draupadé en anderen te hebben aangehoord, zag 
Caturbhuja het gezicht van Zijn dierbare vriend Arjuna, en begon te spreken alsof Hij 
glimlachte. 

 
Ooit, terwijl Kåñëa grapjes aan het uithalen was met Rukmiëé, kon ze de betekenis van 

Zijn woorden niet begrijpen en viel bewusteloos op de grond. Op dat moment manifesteerde 
Kåñëa Zijn caturbhuja-rüpa en tilde haar met twee van zijn armen op. Met Zijn andere twee 
armen begon Hij haar in de war geraakte haar weer in orde te maken en haar gezicht 
schoon te maken. Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (10.60.26): 

 
paryaëkäd avaruhyäçu / täm utthäpya catur-bhujaù 

keçän samuhya tad-vaktraà / prämåjat padma-päëinä 
 

Terwijl Hij snel opstond van de bank, maakte de vier-armige Heer haar haren glad en 
raakte voorzichtig haar gezicht aan met Zijn lotushand. 

 
Ooit, tijdens Zijn Vraja lélä, verdween Kåñëa plotseling van de räsa-lélä. Zijn caturbhuja-

rüpa manifesterend, stond Hij op het pad van de gopé’s die naar Hem op zoek waren. Toen 
de gopé’s Hem zagen, brachten ze hun eerbetuigingen en gingen verder op zoek naar dvibhuja 
(twee-armige) Çyämasundara. Ondertussen kwam Çrématé Rädhikä, de belichaming van 
mahäbhäva, naar die plek. Toen Hij Haar zag, raakte Kåñëa overstelpt en ondanks grote 
inspanning was Hij niet in staat om Zijn vier-armige gedaante vast te houden. Deze 
caturbhuja-rüpa verdween in Zijn dvibhuja-rüpa. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Arjuna als zeggend, “Nu wil ik Uw vier-armige 
gedaante zien, waarbij U een kroon op Uw hoofd draagt en wapens zoals een knots en een 
werpschijf in Uw handen houdt. Toen U de schepping van Uw caturbhuja-mürti 
openbaarde, manifesteerde U Uw viçvarüpa-mürti, van sahasra-bähu (duizend armen). O 
Kåñëa, ik heb zonder twijfel begrepen dat deze twee-armige Çyämasundara gedaante de 
belichaming is van sac-cid-änanda para-tattva, dat deze eeuwig is en de aantrekker is van 
alle jéva’s. De caturbhuja-mürti van Näräyaëa bestaat eeuwig als de aiçvarya-vilasa van deze 
twee-armige Çyämasundara rüpa. Ten tijde van de schepping, manifesteerd deze gigantische 
viçvarüpa-mürti uit die vier-armige Näräyaëa gedaante. Er is aan mijn nieuwsgierigheid 
voldaan door deze opperste kennis.” 
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çré-bhagavän uväca 

mayä prasannena tavärjunedaà 
rüpaà paraà darçitam ätma-yogät 

tejo-mayaà viçvam anantam ädyaà 
yan me tvad anyena na dåñöa-pürvam 

 
çré-bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; arjuna—O Arjuna; mayä—omdat Ik; 
prasannena—tevreden; (ben) tava—met jou; idam—deze; tejo-mayam—schitterende; 
anantam—oneindige; ädyam—originele; param—opperste; viçvam—universele; rüpam—
vorm; darçitam—werd getoond; me ätma-yogät—door Mijn yogamäyä; (een vorm) yat—die; 
na dåñöa-pürvam—niet eerder gezien werd; anyena—door iemand anders; tvat—dan jij. 
 

Çré Bhagavän zei: O Arjuna, omdat Ik tevreden ben met je, heb Ik je Mijn 
stralende, oneindige en oorspronkelijke universele vorm getoond middels Mijn 
onvoorstelbare yogamäyä çakti. Deze vorm werd nooit door iemand anders dan jij 
gezien. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, je bad tot Mij, Puruñottama, om jou Mijn aiçvarya-rüpa te tonen (Gétä 11.3), 
en dus heb Ik die viçvarüpa puruña, welke slechts een aàça, oftewel gedeeltijk aspect is van 
Mij, aan je laten zien. Waarom is je geest zo van slag geraakt na deze te hebben gezien? 
Bovendien verlang je er nu naar om Mijn mensachtige gedaante te zien en smeek je Me, 
‘Wees genadig, wees genadig!’ Waarom praat je op deze verrassende wijze? Ik heb jou en 
niemand anders Mijn viçvarüpa laten zien omdat Ik tevreden met je was. Niemand behalve 
jij heeft deze ooit eerder gezien. Waarom wens je hem niet langer te zien?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bhagavän Çré Kåñëa zei tegen Arjuna, “Op jouw verzoek heb ik je mijn gedeeltelijke 
aspect, Mijn stralende viçvarüpa, middels het vermogen van Mijn acintya-çakti laten zien, 
omdat Ik tevreden met je was.” In Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa’s commentaar, heeft hij 



deze prakäça (manifestatie) van Kåñëa vergeleken met een waardevol juweel en een 
deskundige toneelspeler. Hoewel een waardevol juweel slechts ππn voorwerp is, schenkt het 
genoegen aan vele kijkers door het vertonen van haar verschillende kleuren. Evenzo 
onderhoudt een deskundige acteur zijn publiek door in verschillende rollen te verschijnen. 
Op dezelfde manier manifesteerde Kåñëa, hoewel Hij ππn is, de viçvarüpa die in Hem 
aanwezig is. Dit is de verborgen betekenis van Kåñëa’s verklaring. 

Kåñëa zei nogmaals, “Door jou hebben zelfs de devatä’s en vele bhakta’s deze gedaante 
gezien. Niemand had deze ooit eerder gezien. Toen ik naar de bijeenkomst van Duryodhana 
ging als boodschapper van de Päëòava’s, en op verschillende manieren de Kaurava’s 
trachtte te overreden om de helft van het koninkrijk aan de Päëòava’s te geven, probeerde 
de verdorven Duryodhana Mij gevangen te nemen. Ik manifesteerde toen een gedeeltelijk 
aspect van Mijn viçvarüpa ten overstaan van Dhåtaräñöra. De koningen van verschillende 
staten en vele nobele lieden. Bhéñma, Droëa en alle åñi’s die aanwezig waren bij die 
bijeenkomst waren niet in staat om haar schittering te verdragen en sloten hun ogen. Op 
verzoek van Dhåtaräñöra gaf Ik hem voor een kortstondige periode goddelijk zicht zodat hij 
Mij kon zien. Arjuna, jij bent Mijn vriend, en Ik heb je deze vorm, die nog nooit aan 
iemand getoond was, laten zien omdat ik tevreden ben met jou.” 
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na veda-yajïädhyayanair na dänair 
na ca kriyäbhir na tapobhir ugraiù 
evaà-rüpaù çakya ahaà nå-loke 

drañöuà tvad anyena kuru-pravéra 
 

kuru-pravéra—O held onder de Kuru’s; anyena vat—anders dan door jou; aham—Ik; na 
çakhyaù—kan niet; drañöuà—worden gezien; nå-loke—in deze wereld der mensen; evam-
rüpaù—op deze manier; veda-adhyayanaiù—middels studie van de Veda’s; yajïa—door het 
verrichten van offerandes; na—niet; dänaiù—door liefdadigheid; na—niet; kriyäbhiù—
door ritualistische activiteiten; ca—en; na—niet; ugraiù—door hevige; tapobhiù—ascese. 



 
O Kuru-pravéra, grote held onder de Kuru’s, op jou na kan niemand in deze 

sterfelijke wereld Mijn viçvarüpa zien. Deze gedaante kan men niet zien door het 
bestuderen van de Veda’s, noch middels offerandes, liefdadigheid, rituelen of strenge 
boetedoening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Het vermogen om de vorm te zien die Ik heb getoond kan zelfs niet 
verkregen worden door processen zoals het bestuderen van de Veda’s. Ik ben niet in staat 
om deze gedaante aan iemand anders dan jou te laten zien. Veranker je niñöhä enkel in die 
meest zeldzame van gedaantes, met het begrip dat je het meest onbereikbare doel hebt 
bereikt. Waarom wil je Mijn menselijke gedaante weer zien nadat je deze meest zeldzame 
vorm hebt gezien?” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “O Kuru-pravéra, niemand in deze 
wereld heeft ooit deze door Mijn yogamäyä-çakti gemanifesteerde viçvarüpa gezien, zelfs niet 
door de studie van de Veda’s, offerandes, liefdadigheid, religieuze activiteiten of strenge 
matiging. Jij bent de enige die hem heeft gezien. Alle jéva’s die de posities van deva’s hebben 
verkregen, zien en denken aan Mijn viçvarüpa met hun goddelijke ogen en goddelijke geest. 
In deze gewone wereld kunnen degenen die gebonden zijn door begoocheling en bedekt zijn 
door onwetendheid deze goddelijke gedaante niet zien, maar Mijn bhakta’s, die in yoga 
(verbinding) zijn met Mij en altijd verankerd zijn in nitya-cit-tattva (de eeuwig bewuste 
realiteit), verheffen zich boven zowel begoocheling als goddelijkheid. Zij voelen zich, net als 
jij, niet op hun gemak met deze gedaante, maar verlangen ernaar om Mijn cinmaya-nitya-
rüpa, die bovenzinnelijke mensachtige gedaante, te zien.” 
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mä te vyathä mä ca vimüòha-bhävo 



dåñövä rüpaà ghoram édåì mamedam 
vyapeta-bhéù préta-manäù punas tvaà 

tad eva me rüpam idaà prapaçya 
 

mä te—je dient niet te hebben; vyathä—angst; ca—en; (wees) mä—niet; vimüòha-bhävaù—
verbijsterd; dåñövä—gezien hebbend; édåk—zo; idam ghoram—een vreselijke; rüpam—
gedaante; mama—van Mij; (wees) vyapeta-bhéù—vrij van angst; préta-manäù—opgewekt 
van geest; tvam prapaçya—aanschouw jij gewoon; punaù—weer; idam—deze; tat eva—
zelfde; rüpam—gedaante; me—van Mij. 
 

Wees niet bang of begoocheld door deze vreselijke gedaante te zien. Wordt 
onverschrokken en aanschouw met opgewekte geest wederom Mijn prachtige vier-
armige gedaante tot je volledige voldoening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Parameçvara! Waarom bent U mij niet aan het zegenen? U wilt me met geweld deze 
gedaante tonen ook al wil ik deze niet aanschouwen. Mijn lichaam raakt verontrust en mijn 
geest staat paf door het zien van Uw aiçvarya-rüpa. Ik ben herhaaldelijk bewusteloos aan het 
vallen. Ik breng van een afstand eerbetuigingen aan deze parama-aiçvarya-rüpa van U, en 
zal nooit meer tot U bidden om deze aan Mij te tonen. Vergeef me alstublieft hiervoor. 
Vergeef me alstublieft. Toon me alstublieft het maanachtige gezicht van Uw mensachtige 
gedaante waarmee U de nectar van uw zoete glimlach doet regenen.” 

Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord mä te om troost te bieden aan 
een verontruste Arjuna. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna werd erg bang en verontrust toen hij de vreselijke viçvarüpa zag. Çré Bhagavän 
steld hem gerust door te zeggen, “Wees noch angstig noch verontrust. Bij de bijeenkomst 
waar Draupadé werd beledigd, bleven Duryodhana, Bhéñma, Droëäcärya en anderen stil. 
Zelfs Yudhiñöhira en de andere Päëòava’s waren niet in staat om haar te beschermen en 
bleven met hangende hoofden zitten. Duryodhana. Karna en anderen waren haar 
belachelijk aan het maken met allerlei sarcastische opmerkingen en Duùçäsana sloeg op zijn 
dij en trok toen met zijn volle kracht aan Draupadé’s kledingstuk. In zo’n hulpeloze situatie 
gaf Draupadé zich volledig over aan Mij. Op dat moment beloofde Ik plechtig de adharmika, 
verdorven Duryodhana en al zijn volgelingen te vernietigen. Daarom zal Ik zeker deze 



slachting ten uitvoer brengen. Jij bent slechts een instrument. Ik heb je enkel Mijn 
toornige, vreselijke, vernietigende gedaante laten zien om je hier vertrouwen in te 
schenken. Jij bent Mijn nitya-sakhä en daarom weet Ik dat deze gedaante niet aangenaam 
voor je zal zijn. Aanschouw nu, zonder angst, die gedaante die je Me verzocht hebt te laten 
zien.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “Dwaze personen 
geloven niet in deze viçvarüpa. Door deze gruwelijke gedaante te aanschouwen dien je noch 
verontrust, noch begoocheld te zijn. Mijn bhakta’s zijn vredig, en daarom verlangen ze er 
naar om Mijn sac-cid-änanda-nara-rüpa te zien. Ik geef je daarom de zegen dat je niet 
verontrust of begoocheld raakt door Mijn viçvarüpa. De bhakta’s die zich aangetrokken 
voelen tot Mijn mädhurya kunnen niets met deze viçvarüpa. Aangezien jij Mijn lélä-sakhä 
(spel en vermaak vriend) bent, dien je een instrument te  zijn in al Mijn spel en vermaak. 
Het past niet bij je om zo verontrust te zijn. Geef nu je angst op, en aanschouw met een 
opgewekte geest Mijn nitya-rüpa (transcendentale mensachtige gedaante).” 
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saïjaya uväca 

ity arjunaà väsudevas tathoktvä 
svakaà rüpaà darçayäm äsa bhüyaù 

äçväsayäm äsa ca bhétam enaà 
bhütvä punaù saumya-vapur mahätmä 

 
saïjaya uväca—Saïjaya zei; tathä iti—op die manier; uktvä—sprekend; darçayäm äsa—
toonde; mahä-ätmä—de grootmoedige; väsudevaù—zoon van Vasudeva; bhüyaù—weer; 
svakam—Zijn persoonlijke; rüpaà—gedaante; arjunam—aan Arjuna; ca—en; äçväsayäm 
äsa—troostte; enam—die; bhétam—bange persoon; bhütvä—door te worden; punaù—weer; 
saumya-vapuù—de zachtaardige gedaante. 
 



Saïjaya zei: Na zo te hebben gesproken, onthulde de meest genadige zoon van 
Vasudeva weer Zijn vier-armige gedaante, en troostte de bange Arjuna daarna verder 
door Zijn beminnelijke twee-armige gedaante aan te nemen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op deze manier, na de uitermate toornige gedaante van Zijn aàça te hebben getoond, 
toonde Çré Bhagavän Zijn mädhurya-aiçvarya-mäyä caturbhuja-rüpa, Zijn vier-armige 
gedaante getooid met helm, knots, cakra enzovoorts, na zo te zijn verzocht door Arjuna. Die 
Allerhoogste Persoonlijkheid manifesteerde wederom Zijn innemende twee-armige 
gedaante, die getooid ging met armbanden, oorbellen, tulband, pétämbara en andere 
sieraden, en bood zo soelaas aan de bang gemaakte Arjuna. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Saïjaya beschrijft wat er daarna gebeurde. Bhagavän Çré Kåñëa trok Zijn sahasra-sérña-
rüpa (duizendhoofdige gedaante) terug en manifesteerde Zijn caturbhuja-rüpa, zwartachtig 
van kleur, zoals de blauwe lotus. Hij had deze gedaante als Devaké-nandana in de gevangenis 
van Kaàsa gemanifesteerd. Uiteindelijk troostte Hij de bang gemaakte Arjuna door Zijn 
uiterst innemende dvibhuja-mürti (twee-armige gedaante) te manifesteren. 
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arjuna uväca 

dåñövedaà mänuñaà rüpaà / tava saumyaà janärdana 
idäném asmi saàvåttaù / sa-cetäù prakåtià gataù 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; janärdana—O Janärdana; idam—deze; saumyam—innemende; 
mänuñam—mensachtige; rüpam—gedaante; tava—van U; dåñövä—aanschouwend; 
idäném—nu; asmi saàvåttaù—ben ik geworden; sa-cetäù—rationeel; (en) gataù—ben 
teruggekeerd; prakåtim—naar mijn aard. 
 



Arjuna zei: O Janärdana, nu voelt mijn hart verrukking bij het aanschouwen van 
deze betoverende mensachtige gedaante van U, en ben ik weer tot mezelf gekomen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De meest zoete gedaante van Çré Kåñëa aanschouwend, en zich voelend alsof hij werd 
ondergedompeld in de oceaan van gelukzaligheid, zei Arjuna, “Mijn hart voelt verrukking 
nu ik weer ben teruggekeerd tot mijn prakåtim (normale toestand).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Op dat moment zag Arjuna, die nu verlost was van alle angst, Çré Kåñëa eerst in Zijn 
uitermate zoete caturbhuja-rüpa, en daarna in Zijn dvibhuja Çyämasundara gedaante. In 
grote vervoering zei Arjuna, “O Janärdana, nadat ik Uw meest innemende mensachtige 
gedaante heb gezien, ben ik weer tot bedaren gekomen en heb ik mijn natuurlijke toestand 
herwonnen.” 

Çré Kåñëa verrichtte Zijn spel en vermaak met de Yädava’s en de Päëòava’s 
voornamelijk in Zijn dvibhuja-rüpa, maar soms verrichtte Hij ze in Zijn caturbhuja-rüpa. 
Daarom staat Zijn caturbhuja-rüpa ook bekend als menselijk. In Çrémad-Bhägavatam 
(7.15.75) beschrijft Närada Muni de menselijke gedaante van Çré Kåñëa aan Mahäräja 
Yudhiñöhira: güòhaà paraà brahma manuñya-liìgam. “Çré Kåñëa woont intiem samen met 
jou in je huis, alsof Hij je broer is.” 

 

ÇLOKA 52 

JhHkxokuqokp 
lqnqnZ'kZfen    :ia     n`"Vokufl    ;UeeA 
nsok vI;L; :iL; fuR;a n'kZudkfÀ.k%û‡„û 

 
çré bhagavän uväca 

su-durdarçam idaà rüpaà / dåñöavän asi yan mama 
devä apy asya rüpasya / nityaà darçana-käìkñiëaù 

 
çré-bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; idam—deze; rüpam—gedaante; mama—
van Mij; yat—welke; dåñöavän asi—je hebt gezien; (wordt) su-durdarçam—zeer zelden 
gezien; api—zelfs; deväù—de goden; nityam—altijd; darçana-käìkñiëaù—verlangen ernaar 
een glimp op te vangen; asya—van deze; rüpasya—gedaante. 



 
Çré Bhagavän zei: Deze menselijke gedaante van Mij welke je gezien hebt, wordt 

zelden door anderen gezien. Zelfs de deva’s verlangen er immer naar om darçana van 
deze gedaante te mogen hebben. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze en de volgende twee çloka’s beginnend met de woorden su-durdarçam, verklaart 
Çré Bhagavän de glorie van de svarüpa die Hij nu aan Arjuna toont. “Zelfs de deva’s streven 
ernaar om deze svarüpa te zien, maar kunnen dat nooit. Echter, jij, Arjuna, wil Mijn 
viçvarüpa niet zien. Dit is toepasselijk omdat je eeuwig de mahä-mädhurya van Mijn 
originele menselijke gedaante proeft. Hoe zou deze viçvarüpa daarom ooit jou ogen kunnen 
bekoren? Ik zegende je met goddelijke ogen, maar ik zegende je niet met een 
overeenkomstige goddelijke geest. Daarom kon jij, wiens geest enkel Mijn mahä-mädhurya 
menselijke gedaante wenst te zien, het zien van Mijn andere (universele) gedaante niet 
volledig waarderen, ook al gaf Ik je goddelijk zicht. Als Ik je een passende goddelijke geest 
had gegeven, dan zou jij ook aangetrokken zijn geworden tot Mijn viçvarüpa, net zoals de 
deva’s.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de huidige çloka legt Çré Kåñëa de glorie van Zijn mensachtige gedaante (nara-rüpa) 
uit. Blijk gevend van het meest uitzonderlijke aspect van Zijn genade aan Arjuna, zegt Hij, 
“Het is uitermate zeldzaam om deze menselijke gedaante die je nu ziet te aanschouwen. Zelfs 
de deva’s kunnen deze niet zien. In Çrémad-Bhägavatam, Tiende Canto, verklaart de 
Garbha-stotra dat het zelfs voor de deva’s lastig is om deze gedaante te zien. Jij bent Mijn 
nitya-bhakta die de grote zoetheid van Mijn menselijke gedaante proeft. Daarom schonk de 
viçvarüpa geen voldoening aan jou. Ik gaf je goddelijke ogen, maar geen goddelijke geest. Als 
Ik je een goddelijke geest had gegeven, dan was je net als de deva’s aangetrokken geweest tot 
deze universele gedaante. Omdat je Mijn nitya-sakhä bent, kun jij nooit je sakhya-bhäva 
opgeven. Daarom is deze menselijke gedaante erg innemend voor jou.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “O Arjuna, de 
gedaante die je nu ziet is uiterst zeldzaam, su-durdarçam. Zelfs deva’s zoals Brahmä en Rudra 
verlangen er altijd naar om deze nitya-rüpa te zien. Indien je je afvraagt hoe deze menselijke 
gedaante zo zeldzaam is terwijl hij door iedereen gezien wordt, wil Ik deze tattva aan je 
uitleggen. Luister aandachtig. Er zijn drie soorten waarneming gerelateerd aan Mijn sac-cid-
änanda kåñëa-rüpa: avidvat-pratéti, yauktika-pratéti en vidvat-pratiti. Avidvat-pratéti is de 
waarneming van de onwetenden, welke slechts gebaseerd is op empirische kennis. Zij 



beschouwen Mijn nitya-svarüpa als werelds en tijdelijk. Men kan de allerhoogste aard van 
deze svarüpa niet begrijpen door zulke waarneming. Door yauktika (redenering) of divya-
pratéti, denken de deva’s en personen die trots zijn op hun jïäna dat Mijn svarüpa werelds 
en tijdelijk is. Zij aanvaarden de eeuwige realiteit van ofwel Mijn universele vorm, welke 
het hele universum doordringt, of Mijn negatieve aspect van het universum, nirviçeña-
brahma. Zij concluderen dat Mijn menselijke gedaante slechts een tijdelijk middel ter 
aanbidding is. Echter, middels vidvat-pratéti (waarneming die berust op transcendentale 
kennis) realiseren Mijn bhakta’s, die begiftigd zijn met bewuste visie (cit-cakñu), dat Mijn 
menselijke gedaante het directe verblijf van sac-cid-änanda is. Dit soort gerealiseerde visie 
is zeldzaam zelfs voor de deva’s, onder wie alleen Brahmä en Çiva, die Mijn çuddha-bhakta’s 
zijn, er altijd naar verlangen om Mijn menselijke gedaante te zien. Nu je deze viçvarüpa hebt 
gezien, ben je door Mijn genade in staat geweest om de suprematie van Mijn eeuwige 
gedaante te begrijpen. Dit komt doordat je bezig bent met Mijn zuivere bhakti in 
vriendschap.” 

 

ÇLOKA 53 

ukga osnSuZ rilk u nkusu u psT;;kA 
'kD; ,oafo/kks æ"Vqa n`"Vokufl ;Ueeû‡…û 

 
nähaà vedair na tapasä / na dänena na cejyayä 

çakya evaà-vidho drañöuà / dåñöavän asi yan mama 
 

aham—Ik; na çakyaù—kan niet; drañöum—worden waargenomen; evam-vidhaù—op deze 
manier; yathä—zoals; dåñöavän asi—je gezien hebt; mama—Mij; vedaiù—door het 
bestuderen van de Veda’s; na—noch; tapasä—door verstervingspraktijken; na—noch; 
dänena—door liefdadigheid; ca—en; na—niet; éjyayä—door offerande. 
 

Het is niet mogelijk om Me in deze gedaante te zien, zoals jij Me nu ziet, door 
louter de Veda’s te bestuderen, aan ascese of liefdadigheid te doen, of door offerandes 
te verrichten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Als iemand, net zoals jij, Mijn eeuwige tweehandige menselijke gedaante wil zien, 
denkend dat het de essentie van menselijke inspanning is, zal hij niet in staat zijn om deze 



te zien of te begrijpen, ook al volgt hij processen zoals als het bestuderen van de Veda’s en 
verricht hij ascese. Geloof dit.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Men kan geen darçana verkrijgen van Çré Kåñëa in Zijn meest aangename eeuwige 
mensachtige gedaante, welke door de bhakta Arjuna werd gezien, door de  Veda’s te 
bestuderen, of door verstervingspraktijken te verrichten, of aan liefdadigheid en 
aanbidding, etc., te doen. In Çrémad-Bhägavatam (11.12.9) wordt gezegd: 

 
yaà na yogena säìkhyena / däna-vrata-tapo-’dhvaraiù 

vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù / präpnuyäd yatnavän api 
 

Zelfs door gebruiken die met grote inspanning worden verricht, zoals mystieke yoga, 
filosofische beschouwing, liefdadigheid, geloftes, matiging, het verrichten van 
offerandes, het onderrichten van Vedische mantra’s, het bestuderen van çästra, of het 
toetreden tot de verzaakte levensorde, kan men Mij niet bereiken. 

 
En bovendien wordt er gezegd: 
 

na sädhayati mäà yogo / na säìkhyaà dharma uddhava 
na svädhyäyas tapas tyägo / yathä bhaktir mamorjitä 

Çrémad-Bhägavatam 11.14.20 
 

Mijn beste Uddhava, Ik wordt enkel beheerst door de bhakti die aan Mij wordt geleverd 
door Mijn zuiverhartige toegewijden. Ik kan nooit beheerst worden door degenen die 
alleen Säìkhya filosofie of çästra bestuderen, of mystieke yoga beoefenen, of vrome 
daden, ascese of verzaking verrichten. 

 

ÇLOKA 54 

HkDR;k RouU;;k 'kD; vgesoafo/kks·tqZuA 
Kkrqa   æ"Vqa  p  rÙosu   izos"Vqa   p   ijUriû‡†û 

 
bhaktyä tv ananyayä çakya / aham evaà-vidho ’rjuna 
jïätuà drañöuï ca tattvena / praveñöuï ca parantapa 



 
parantapa—O bestraffer van de vijand; arjuna—Arjuna; tu—echter; ananyayä—door 
exclusieve; bhaktyä—toegewijde dienst; çakyaù—kan; aham—Ik; jïätum—gekend; ca—en; 
drañöum—gezien (worden); evam-vidhaù—op deze manier (in deze mensachtige gedaante); 
ca—en; tattvena—werkelijk; praveñöum—treed binnen (in omgang met Mij). 
 

O Parantapa, Arjuna! Alleen door ananya-bhakti kan men Mijn eeuwige, 
prachtige menselijke gedaante werkelijk kennen en zien, en echt Mijn verblijf 
betreden in omgang met Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Op welke manier bent U dan te bereiken?” Omdat Hij deze vraag van Arjuna 
verwacht, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord bhaktyä. Zelfs als men 
het verlangen heeft om nirväëa-mokña (onpersoonlijke bevrijding) te bereiken, kan hij 
alleen met behulp van bhakti binnengaan in de brahma-svarüpa. Er is geen andere manier. 
Na jïäna-sannyäsa, ontwikkelt de guëi-bhütä-bhakti van de jïäné’s zich eindelijk een klein 
beetje. Verder gebeurt er niets. Hierdoor bereiken ze säyujya-mukti. “Later bereiken ze Mij, 
nadat ze Mijn svarüpa in waarheid hebben gekend.” Dit zal ik later uitleggen en bewijzen in 
Gétä 18.55. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De aanblik van deze innemende menselijke gedaante is alleen mogelijk middels ananya-
bhakti. In dit opzicht verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.12.8): 

 
kevalena hi bhävena / gopyo gävo nagä mågäù 

ye ’nye müòha-dhiyo nägäù / siddhä mäm éyur aïjasä 
 

De inwoners van Vraja, zoals de gopé’s, koeien, dieren, de slangen zoals Käliya, de beide 
arjuna bomen en andere niet-bewegende wezens met hun bedekte bewustzijn, zoals 
bosjes en struiken, bereikten allemaal de volmaaktheid van het leven, en kwamen 
simpelweg tot Mij vanwege hun exclusieve toewijding voor Mij. 

 
En verder verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.14.21): 
 

bhaktyäham ekayä grähyaù / çraddhayätma priyaù satäm 



bhaktiù punäti man-niñöhä / sva-päkän api sambhavät 
 

Ik kan alleen bereikt worden door bhakti die met volledig geloof wordt uitgevoerd. Ik 
ben van nature dierbaar voor Mijn bhakta’s die Mij als het exclusieve doel van hun 
bhajana nemen. Zelfs de hondeneters kunnen zichzelf van hun lagere geboorte zuiveren 
door bhajana aan Mij te verrichten. 

 

ÇLOKA 55 

eRdeZÏUeRijeks      eÚä%      lÂo£tr%A 
fuoSZj% loZHkwrs"kq ;% l ekesfr ik.Moû‡‡û 

 
mat-karma-kån mat-paramo / mad-bhaktaù saìga-varjitaù 

nirvairaù sarva-bhüteñu / yaù sa mäm eti päëòava 
 

päëòava—O zoon van Päëòu; saù—hij; yaù—wie; mat-karma-kåt—zijn werk toewijdt aan 
Mij; mat-paramaù—Mij zijn ultieme toevlucht maakt; mat-bhaktaù—toegewijde dienst aan 
Mij beoefend; saìga-varjitaù—vrij van (materialistische) omgang; nirvairaù—zonder 
vijandschap; sarva-bhüteñu—jegens enig levend wezen; eti—komt; mäm—tot Mij. 
 

O zoon van Päëòu, iemand die uitsluitend voor Mij werkt en Mij alleen als zijn 
allerhoogste doel beschouwt, die zich bezighoudt met de verschillende takken van 
bhakti zoals çravaëam en kértanam terwijl hij wereldse gehechtheden vermijdt, en wie 
vrij blijft van vijandschap jegens enig levend wezen; hij alleen bereikt Mij in Mijn 
opperste wonderschone Kåñëa gedaante. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu, in deze çloka die begint met de woorden mat-karma-kåt, legt Çré Bhagavän de 
eigenschappen van Zijn ananya-bhakta’s uit, om de discussie over bhakti, die in Hoofdstuk 
Zeven begon, te besluiten. Saìga-varjitaù betekent ‘verstoken van gehechtheid aan de 
resultaten en vrij van slechte omgang’. 

De strekking van het Elfde Hoofdstuk is dat Arjuna onwrikbaar overtuigd is geraakt 
van de mahä-aiçvarya van Çré Kåñëa en dat hij zegevierend zal zijn in de strijd. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 



door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Elfde Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI  
 

In deze çloka legt Çré Kåñëa de takken van bhakti uit die gevolgd dienen te worden door 
bhakta’s die beschutting nemen van ananya-bhakti. “Alleen degenen die vrij worden van 
alle wereldse gehechtheden en afgunst ten opzichte van alle jéva’s en zich bezighouden met 
Mijn ananya-bhakti door handelingen te verrichten zoals het bouwen van tempels voor Mij, 
het schoonhouden van deze tempels, het leveren van dienst aan Tulasé-devé, en door 
çravaëa, kértana en smaraëa van hari-kathä te verrichten, zijn Mijn bhakta’s.” 

Gelijksoortige verklaringen worden in Çrémad-Bhägavatam (11.11.38-39) gemaakt: 
 

mamärcä-sthäpane çraddhä / svataù saàhatya codyamaù 
udyänopavanäkréòa- / pura-mandira-karmaëi 

sammärjanopalepäbhyäà / seka-maëòala-vartanaiù 
gåha-çuçrüñaëaà mahyaà / däsa-vad yad amäyayä 

 
Men dient trouw Mijn Deity gedaante te installeren in de tempels. Als men niet in 
staat is om dit werk alleen te verrichten, dient hij zich in te spannen met de hulp van 
anderen. Hij dient bloem- en fruittuinen aan te leggen, en steden en tempels voor Mij 
te bouwen, alsmede plaatsen om Mijn spel en vermaakfestivals te vieren. Als een 
trouwe en toegewijde dienaar dient hij zonder dubbelhartigheid dienst te leveren in de 
tempel, en deze schoon te maken, te wassen, te besprenkelen met geurig water en 
verschillende diensten te verrichten. 

 
Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa schrijft, “Mijn bhakta’s zijn degenen die mat-paramaù zijn, 

die Mij als enige allerhoogste doel beschouwen en die niet naar andere doeleinden, zoals 
Svarga, streven. Zij houden zich bezig met het proeven van negen soorten bhakti-rasa (de 
takken van bhakti), zoals het horen en reciteren van Mijn naam, gedaante enzovoorts. 
Degenen die saìga-varjita, oftewel vrij van de gehechtheid aan de resultaten van hun daden 
en vrij van slechte omgang, zijn, en degenen die nirvaira, oftewel vrij van vijandschap voor 
alle levende wezens, zijn, zien dat hun ellende het gevolg is van hun eigen voorgaande 
karma, en koesteren geen gevoelens van vijandschap jegens degenen die zich vijandig en 



schadelijk gedragen tegen hen. Sterker nog, zij voelen mededogen voor hen. Louter zulke 
personen geraken tot Mijn kåñëa-svarüpa, anderen niet.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura schrijft in zijn Vidvat-raïjana commentaar, “In dit 
hoofdstuk is de svarüpa van Çré Kåñëa vastgesteld als de allerhoogste toevlucht en de 
ultieme aanbiddenswaardige realiteit, vergeleken met Zijn viçvarüpa, käla-rüpa en zelfs met 
de viñëu-rüpa. Op de svarüpa-vigraha (de eeuwige, alaantrekkelijke menselijke gedaante van 
Çré Kåñëa) na, voelen bhakta’s geen aantrekking tot de sambandha-vigraha (de relatieve 
manifestatie van Bhagavän). Dit hoofdstuk concludeert dat louter de gedaante van Çré 
Kåñëa de oceaan van alle nectargelijke volle smaken (nikhila-rasämåta-sindhu) is, en het 
enige verblijf van opperste zoetheid (parama-mädhurya-bhäva).” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Elfde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
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ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 

,oa   lrr;qäk   ;s   HkäkLRoka   i;qZiklrsA 

;s pkI;{kjeO;äa rs"kka ds ;ksxfoÙkek%ûƒû 

 
arjuna uväca 

evaà satata-yuktä ye / bhaktäs tväà paryupäsate 
ye cäpy akñaram avyaktaà / teñäà ke yoga-vittamäù 

 
arjunaù uväca—Arjuna zei; (er zijn) bhaktäù—de bhakta’s; ye—die; satata-yuktäù—altijd 
bezig (zijn); evam—op deze manier; ca—en; api—ook; (er zijn degenen) ye—die; tväm—U; 
paryupäsate—aanbidden; (als) akñaram—het onvergankelijke; avyaktam—ongeopenbaarde; 
ke—welke?; teñäm—van hen; (zijn) yoga-vittamäù—de beste kenners van yoga. 
 



Arjuna zei: Volgens Uw eerdere verklaring, zijn er bhakta’s die begiftigd zijn met 
niñöha, die zich voortdurend bezighouden met bhajana aan Uw Çyämasundara 
gedaante, en ook zijn er degenen die nirviçeña-akñara-brahma aanbidden. Wie van deze 
twee is de beste soort yogé? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In dit Twaalfde Hoofdstuk bevestigt Çré Bhagavän de superioriteit van alle soorten 
bhakta’s over de jïäné’s. En onder de bhakta’s worden alleen degenen die eigenschappen 
bezitten zoals onafgunstigheid verheerlijkt. 

Toen het onderwerp van bhakti werd ge¡ntroduceerd, hoorde Arjuna dat degenen die 
begiftigd zijn met çraddhä, die zich met aan Hem toegewijde harten bezighouden met 
bhajana aan Çré Bhagavän, yuktatama zijn, oftewel de beste onder alle soorten yogé’s. Dit is 
de mening van Çré Bhagavän (Gétä 6.47). Arjuna hoorde over de oppermacht van de 
bhakta’s in inleidende verklaringen zoals deze, en terwijl dit deel tot een conclusie komt, 
gaat hij verder met vragen stellen, omdat hij meer wenst te horen over die superioriteit. “U 
verklaarde dat het woord satata-yuktäù ‘degenen die toegewijd zijn aan het verrichten van 
werk voor U’ betekent. Degenen die begiftigd zijn met de symptomen die U voorheen 
beschreef houden zich bezig met de dienst van Uw Çyämasundara gedaante. Anderen 
aanbidden nirviçeña (aspectloos), akñara (onvergankelijk) brahma, welke beschreven wordt 
in de Båhad-äraëyaka çruti: ‘O Gärgé, de brähmaëa’s kennen dit akñara-brahma als asthüla 
(dat wat niet grofstoffelijk is), asükñma (dat wat niet fijnstoffelijk is), ahrasva (dat wat niet 
klein is), enzovoorts.’ Van deze twee soorten personen die yoga kennen, wie is er superieur? 
Met andere woorden, wie is er bekend met de betere manier om U te kennen en begrijpen?” 
Hier, in de oorspronkelijke çloka, is het woord yoga-vittamäù gebezigd. Het woord yoga-
vittara wordt over het algemeen gebruikt om twee soorten aanbidders te vergelijken, daar 
waar het woord yoga-vittamäù op de superlatieve graad duidt, en wordt gebruikt om te 
beslissen wie er de beste is onder alle soorten mensen die aanbidding verrichten. Door dit 
woord te gebruiken, vergelijkt Arjuna niet alleen deze twee, maar wil hij ook weten wie er 
de beste is. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Van de verschillende soorten sädhana die beoefend worden om spoedig Bhagavän te 
bereiken, is çuddha-bhakti het eenvoudigst, makkelijkst en meest natuurlijk om te 
verrichten. Haar invloed is onfeilbaar. In dit hoofdstuk wordt viçuddha-bhakti exclusief 
vastgesteld als superieur. 



Arjuna heeft met grote aandacht naar de instructies van Bhagavän Çré Kåñëa geluisterd. 
In het Zesde Hoofdstuk, in de çloka: yogénäm api sarveñäm (Gétä 6.47), zei Çré Kåñëa dat van 
alle yogé’s (zoals de karma-yogé, de dhyäna-yogé en de tapa-yogé) de bhakti-yogé superieur is. In 
het Zevende Hoofdstuk, in de çloka: mayy äsakta manäù (Gétä 7.1), zei Hij dat beschutting 
nemen van bhakti-yoga het beste is. In het Achtste Hoofdstuk, in de çloka: prayäëa-käle 
manasäcalena (Gétä 8.10), beschreef Hij de glorie van yoga-bala, de kracht van yoga. In het 
Negende Hoofdstuk, in de çloka, jïäna-yajïena cäpy anye (Gétä 9.15), sprak Hij over jïäna-
yoga en aan het einde van het Elfde Hoofdstuk, in de çloka, mat-karma-kån mat-paramo 
(Gétä 11.55), beschreef Hij weer de uitmuntendheid van bhakti-yoga. Nadat hij over deze 
verschillende soorten yoga had gehoord, was Arjuna niet in staat te constateren of het beter 
is om de saviçeña-svarüpa (persoonlijke gedaante) van Yaçodä-nandana Çyämasundara Çré 
Kåñëa te aanbidden, of brahma, wat niùçaktika (verstoken van energie), niräkära 
(vormloos), avyakta-svarüpa (ongeopenbaard) en nirviçeña (aspectloos) is. Wie van deze 
twee yogé’s heeft superieure kennis van yoga? Door yoga-vittamäù te zeggen, vraagt Arjuna 
naar wie de beste is van alle yogé’s. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Arjuna als zeggend, “O Kåñëa! Uit alle instructies 
die U tot dusver hebt gegeven, heb ik begrepen dat er twee soorten yogé’s zijn. Het ene type 
aanbidt U door alle lichamelijke en sociale activiteiten onder leiding van Uw opperste 
ananya-bhakti te verrichten. Het andere type yogé aanvaardt lichamelijke en sociale 
activiteiten slechts naar gelang zijn behoeftes door de principes van niñkäma-karma-yoga te 
volgen, en neemt beschutting van Uw onvergankelijke en ongemanifesteerde aspect 
middels adhyätmika-yoga (yoga gerelateerd aan brahma). Wie van deze twee yogé’s is 
superieur?” 

 

ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
e¸;kos'; euks ;s eka fuR;;qäk miklrsA 
J¼;k ij;ksisrkLrs es ;qärek erk%û„û 

 
çré bhagavän uväca 

mayy äveçya mano ye mäà / nitya-yuktä upäsate 
çraddhayä parayopetäs / te me yuktatamä matäù 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; te—degenen; ye—die; nitya-yuktäù—altijd 
verbonden (zijn met Mij); upetäù—(zich) bezighoudend; parayä—met transcendentaal; 



çraddhayä—geloof; (hun) manaù—geest; äveçya—verzinkend; mayi—in Mij; (en) mäm—
Mij; upäsate—aanbidden; matäù—worden beschouwd; me—door Mij; (als zijnde) 
yuktatamäù—het beste verbonden. 
 

Çré Bhagavän zei: Die yogé’s, die hun geest met transcendentaal geloof fixeren op 
Mijn Çyämasundara gedaante, en Mij voortdurend aanbidden met ananya-bhakti, zijn 
de beste onder degenen die yoga kennen. Dit is Mijn mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän beantwoordt Arjuna’s vraag uit de vorige çloka door te zeggen, “Mijn 
bhakta’s die hun geest met nirguëa-çraddhä (geloof dat vrij is van de invloed van de drie 
geaardheden) op Mijn Çyämasundara gedaante richten, en altijd verlangen naar verbinding 
met Mij, zijn de beste.” Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (11.25.27), “Çraddhä die de 
ätmä (het zelf) als haar focus heeft bevindt zich in sattva-guëa; çraddhä welke karma (actie) 
als haar focus heeft bevindt zich in rajo-guëa, en çraddhä welke irreligieuze activiteiten als 
haar focus heeft bevindt zich in tamo-guëa. Maar de çraddhä wiens doel en focus dienst aan 
Mij is, is nirguëa.” In de huidige çloka wordt gezegd, “Mijn ananya-bhakta’s zijn yuktatamäù, 
oftewel yoga-vittamäù, de beste der yogé’s.” Uit dit kan worden geconcludeerd dat, 
vergeleken met ananya-bhakta’s, anderen, zoals degenen wier bhakti gemengd gaat met 
jïäna of karma, yoga-vittara zijn, maar niet yoga-vittamäù (de beste kenners van yoga). 
Aldus is bhakti superieur aan jïäna, en binnen bhakti is ananya-bhakti soeverein. Dit wordt 
hier vastgesteld. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na Arjuna’s vraag te hebben gehoord, was Bhagavän Çré Kåñëa erg tevreden en zei, “Ik 
beschouw enkel die bhakta’s die Mij voortdurend aanbidden met nirguëa-çraddhä en zuivere 
toewijding, en die hun geest richten op Mijn Çyämasundara gedaante, als de beste der 
yogé’s.” Zulke zuivere toegewijden zijn in werkelijkheid de allerhoogste yogé’s. Een yogé wiens 
bhakti gemengd is met jïäna en karma is een beetje inferieur. Bhakti-yoga is daarom 
superieur aan jïäna-yoga omdat men alleen via deze yoga zuivere ananya-bhakti verricht. 
Het woord çraddhä dat vermeld wordt in de originele çloka staat voor onwrikbaar geloof in 
de verklaringen van çästra, guru en Bhagavän. Zoals gezegd wordt in Caitanya-caritämåta 
(Madhya-lélä 22.62): 

 
çraddhä’-çabde—viçväsa kahe sudåòha niçcaya 

kåñëe bhakti kaile sarva-karma kåta haya 



 
Het vastberaden geloof, dat door het verrichten van bhakti aan Çré Kåñëa alle 
activiteiten verricht worden, wordt çraddhä genoemd. 

 
Ergens anders wordt ook gezegd: çraddhä tv anyopäya-varjaà kåñëonmukhé citta-våtti-

viçeñaù. “De citta-våtti, neiging van het hart, welke alleen tot Kåñëa wordt gericht, en welke 
vrij is van enig verlangen om andere processen te volgen, wordt çraddhä genoemd.” 

Çrémad-Bhägavatam (11.25.27) beschrijft vier soorten geloof: 
 

sättviky ädhyätmiké çraddhä / karma-çraddhä tu räjasé 
tämasy adharme yä çraddhä / mat-seväyäà tu nirguëa 

 
Geloof in çästra, welke de wetenschap van het zelf behandelt, is sättvika; geloof dat 
gerelateerd is aan baatzuchtige activiteiten is räjasika; geloof in adharmika daden is 
tämasika, en geloof in Mijn dienst is nirguëa. 

 
Hier dient men te begrijpen dat het woord nirguëa ‘transcendentaal en boven alle 

materiΩle eigenschappen (apräkåta)’ betekent. Het betekent niet ‘verstoken van alle 
eigenschappen’. Vandaar dat een bhakti-yogé begiftigd met nirguëa-çraddhä de beste is. Het 
is Bhagavän Çré Kåñëa’s bedoeling om dit inzicht te schenken. 

 

ÇLOKA’S 3-4 

;s     Ro{kjefunZs';eO;äa     i;qZiklrsA 

loZ=xefpUR;a p dwVLFkepya /kzqoe~û…û 
lafu;E;sfUæ;xzkea   loZ=   lecq¼;%A 
rs izkIuqofUr ekeso loZHkwrfgrs jrk%û†û 

 
ye tv akñaram anirdeçyam / avyaktaà paryupäsate 

sarvatra-gam acintyaï ca / küöastham acalaà dhruvam 

sanniyamyendriya-grämaà / sarvatra säma-buddhayaù 
te präpnuvanti mäm eva / sarva-bhüta-hite ratäù 

 
tu—maar ; eva—zeker ; ye—degenen wie ; dhruvam—verankerd; akñaram—het 
onvergankelijke; anirdeçyam—ondefinieerbare; avyaktam—ongemanifesteerde; sarvatra-



gam—allesdoordringende; acintyam—onvoorstelbare; küöa-stham—uniforme; ca—en; 
acalam—niet-bewegende; paryupäsate—aanbidden; sanniyamya—beheersend; indriya-
grämam—de groep zintuigen; (en) säma-buddhayaù—gelijkgezind zijnde; sarvatra—onder 
alle omstandigheden; ratäù—gehecht zijnde; hite—aan het welzijn; sarva-bhüta—van alle 
wezens; präpnuvanti—bereikt; eva—zeker; mäm—Mij. 
 

Maar degenen die Mijn onbeschrijflijke, ongemanifesteerde, allesdoordringende, 
onvoorstelbare, onveranderlijke, eeuwige en aspectloze brahma-svarüpa aanbidden 
terwijl ze hun zintuigen beheersen, overal een gelijk blik behouden en zich 
bezighouden met activiteiten ten bate van alle levende wezens, bereikt ook Mij alleen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Degenen die Mijn nirviçeña-brahma-svarüpa aanbidden, blijven bevreesd; daarom zijn 
ze inferieur aan Mijn bhakta’s.” Teneinde dit principe vast te stellen, spreekt Çré Bhagavän 
deze twee çloka’s die beginnen met ye tu. Akñara wil zeggen dat brahma niet in woorden kan 
worden uitgedrukt, omdat het ongemanifesteerd, vormloos (avyaktam), allesdoordringend 
(sarvatra-ga) en eeuwig (dhruvam) is. Het is niet onderhevig aan transformatie (acalam), 
maar bestaat te allen tijde uniform (kuöa-stham), en het kan niet begrepen worden door 
logica (acintya). De zinsnede mäm eva betekent, “Zij bereiken Mij alleen. Met andere 
woorden, er is geen verschil tussen dat onvergankelijke (akñara) brahma en Mij.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Bhagavän zegt, “Degenen die zich met beteugelde zintuigen en gelijke blik 
bezighouden met activiteiten voor het welzijn van alle jéva’s, en Mijn akñara 
(onvergankelijke), anirdeçya (onbeschrijflijke) en avyakta (ongemanifesteerde) nirviçeña-
brahma-svarüpa aanbidden, bereiken uiteindelijk Mij na het verrichten van lastige sädhana. 
Uit de çloka, brahmaëo hi pratiñöhäham (Gétä 14.27) wordt begrepen dat Çré Kåñëa de äçraya 
(beschutting) van nirviçeña-tattva is. Daarom zijn de aanbidders van nirviçeña-brahma ook 
indirect afhankelijk van Çré Kåñëa. Çré Kåñëa is de toevlucht van alle upäsya-tattva 
(aanbiddenswaardige realiteiten), en is Zelf het hoogst aanbiddenswaardige doel. Upäsya-
tattva omvat Çré Rämacandra, Çré Näräyaëa, Çré Nåsiàhadeva en nirviçeña-brahma, die 
allemaal afhankelijk zijn van Kåñëa. De aanbidders die beschutting hebben genomen van 
upäsya-tattva zijn zeker onder de beschutting van Kåñëa. De gehele upäsya-tattva is 
afhankelijk van kåñëa-tattva als hun oorsprong. Onder de upäsya-tattva, zijn de eerste drie 
svarüpa’s tad-ekätma-rüpa (ππn in tattva), maar vanuit het perspectief van rasa is er 



gradatie. Evenzo bestaat er een gradatie onder die aanbidders die beschutting hebben 
genomen van die realiteiten. Brahma, een onvolledige manifestatie van Kåñëa’s cid-aàça 
(het interne zelfbewuste vermogen), is de stralengloed van Çré Kåñëa’s ledematen. Daarom 
zijn degenen die nirviçeña-brahma of säyujya-mukti bereiken indirect afhankelijk van Kåñëa 
alleen. Zij ervaren echter niet de gelukzaligheid van liefdevolle sevä, etc. Om deze reden is 
het zo dat, zelfs wanneer Çré Kåñëa Zijn bhakta’s verschillende soorten mukti, zoals säyujya, 
aanbiedt, zij deze niet accepteren, zoals vermeld staat in Çrémad-Bhägavatam (3.29.13): 

 
sälokya-särñöi-sämépya / särüpyaikatvam apy uta 

déyamänaà na gåhëanti / vinä mat-sevanaà janäù 
 

Een zuivere toegewijde aanvaardt geen enkele vorm van bevrijding, zoals, sälokya, 
särñöi, sämépya, särüpya of ekatvam (säyujya), ook al worden ze hem aangeboden. 

 
Sommigen denken dat het aanbidden van akñara-brahma superieur is aan het 

aanbidden van de sac-cid-änanda mürti van Çyämasundara Çré Kåñëa. Echter, Bhagavän Çré 
Kåñëa verklaart Zelf erg duidelijk dat Zijn ananya-bhakta’s superieur zijn aan degenen die 
niräkära (het vormloze) nirviçeña-brahma aanbidden. Bovendien denken sommige mensen, 
“Waarom zou aanbidding van brahma niet superieur zijn, aangezien het vol moeilijkheden 
zit en pas na een heel lange tijd geperfectioneerd wordt?” Zij denken dat van de twee 
soorten brahma, namelijk saguëa en nirguëa, nirguëa-niräkära-brahma de originele en 
superieure tattva is. Zij denken dat gewonen mensen niet in staat zijn om aanbidding van 
nirguëa-brahma te verrichten omdat het lastig is, daar waar de aanbidding van saguëa-
brahma eenvoudig verricht kan worden aangezien iedereen het kan doen. Hier is het 
noodzakelijk te begrijpen dat deze opvattingen onjuist zijn. Kåñëa alleen is de originele 
tattva. Brahma-tattva is afhankelijk van Hem, en is simpelweg de uitstraling van Zijn 
lichamelijke ledematen. In Gétä (15.18) heeft Çré Kåñëa Zelf verklaard dat Hij als 
puruñottama-svarüpa zijnde superieur is aan akñara (onvergankelijk) en küöa-stha 
(onveranderlijk) brahma. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa en andere commentators van de Gétä 
leggen uit dat akñara-svarüpa ook wel jéva-svarüpa betekent, terwijl Çré Rämänujäcärya het 
uitlegt als pratyag-ätma (de allesdoordringende (letterlijk, ‘iedere ziel’)) svarüpa. 

Hier betekent het woord akñara niet parabrahma. De Allerhoogste Persoon, 
parabrahma, is duidelijk beschreven als zijnde verschillend van en superieur aan dat 
brahma, wat akñara en küöa-stha is. In dit opzicht zou men Gétä (15.16-17) moeten 
raadplegen: küöa-stho ’kñara ucyate, “De küöa-stha (onveranderlijke persoon) wordt akñara 



(onfeilbaar) genoemd” en uttamaù puruñas tv anyaù, “Er is een andere transcendentale 
persoonlijkheid.” 

Bovendien denken de aanbidders van brahma dat de jéva alleen brahma is: jévo 
brähmaëaù näparaù. Ze zeggen dat de brahma-jïäné, zodra de onwetendheid van de jéva 
verjaagd is, brahma wordt. Er wordt in geen enkele çästra verklaard dat zelfs wanneer de jéva 
het stadium van brahma bereikt, hij de aard van parabrahma verwerft. Dit wordt bewezen in 
allerlei verklaringen uit çruti en småti. In de Vedänta wordt ook verklaard dat de jéva nooit 
het stadium van parabrahma bereikt. Men moet altijd in gedachten houden dat de 
eigenschappen van Bhagavän die beschreven worden in çästra, zoals saguëa, säkära en 
saviçeña, transcendentaal zijn en volledig bewust. Daarom is Çré Bhagavän gelijktijdig zowel 
saguëa als nirguëa. Saguëa en nirguëa zijn geen twee afzonderlijke tattva’s, maar twee 
aspecten van dezelfde tattva. 

 

ÇLOKA 5 

Dys'kks·f/kdrjLrs"kkeO;äkläpsrlke~A 
vO;äk fg xfrnqZ%[ka nsgofÚjokI;rsû‡û 

 
kleço’dhikataras teñäm / avyaktäsakta-cetasäm 

avyaktä hi gatir duùkhaà / dehavadbhir aväpyate 
 

teñäm—voor degenen; cetasäm—van wie de geest; avyakta-äsakta—gehecht is aan het 
ongemanifesteerde; (er is) adhikataraù—meer; kleçaù—ongemak; hi—omdat; avyaktä—de 
ongemanifesteerde; gatiù—toestand; aväpyate—verworven wordt; duùkham—met 
moeilijkheid; dehavadbhiù—door degenen die belichaamd zijn. 
 

Degenen van wie de geest gehecht is aan de nirviçeña-brahma-svarüpa ervaren 
grote moeilijkheden, omdat het lastig is voor de belichaamde jéva’s om standvastigheid 
te verwerven in datgene wat ongeopenbaard is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe zijn de jïäné’s dan inferieur?” In antwoord op Arjuna’s vraag, spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met de woorden kleço ’dhikataras teñäm. “Degenen die 
verlangen naar het ervaren van brahma, wat avyakta is, moeten uiterste moeilijkheden 
ondergaan om het te bereiken. De zintuigen zijn alleen in staat om datgene te ervaren wat 



eigenschappen (viçeña) heeft die in verband staan met de respectieve zintuigen, zoals geluid. 
Ze zijn niet in staat om datgene wat verstoken is van eigenschappen of kenmerken 
(nirviçeña) te ervaren.” 

Het is van essentieel belang voor degenen die nirviçeña-jïäna verlangen om de zintuigen 
te beteugelen, maar het verwezenlijken hiervan is even moeilijk als het in bedwang houden 
van de stroom van een rivier. Zoals Sanat Kumära tegen Påthu Mahäräja zegt in Çrémad-
Bhägavatam (4.22.39), “De bhakta’s kunnen eenvoudig de hådaya-granthi (knoop van het 
hart), welke bestaat uit karma-väsanä (baatzuchtige verlangens), losknippen door met 
toewijding aan de schittering van de lotusbloembladachtige voeten van Bhagavän te 
denken. De yogé’s die verstoken zijn van bhakti kunnen de knoop van het hart echter niet zo 
doorknippen zoals de bhakta’s dat kunnen, ook al zijn ze vrij van enige neigingen naar 
werelds genot en kunnen ze hun zintuigen beteugelen. Laat daarom het streven naar het 
beteugelen van de zintuigen varen en doe aan de bhajana van Çré Väsudeva. Degenen die de 
processen van yoga etc., beoefenen met het verlangen om deze oceaan van het materiΩle 
bestaan, die vol zit met krokodillen in de vorm van de zintuigen, over te steken, zullen 
extreme moeilijkheden onder ogen moeten zien als ze geen beschutting nemen van Çré 
Bhagavän, die met een boot wordt vergeleken. Daarom, O Koning, dient u ook de 
lotusvoeten van de meest aanbiddenswaardige Bhagavän te aanvaarden als de boot waarin 
men deze oceaan, die onoverkomelijk en vol van obstakels is, oversteekt.” 

Zelfs als men na veel pijn en moeite de bestemming van nirviçeña-brahma heeft bereikt, 
gebeurt het enkel met behulp van bhakti. Zonder bhakti voor Bhagavän ondergaat de 
aanbidder van brahma niet alleen ellende, maar slaagt hij er ook niet in om brahma te 
bereiken. Zoals Heer Brahmä zei, “Het enige gewin dat iemand haalt uit het slaan op een 
leeggemaakt rijstgewas is de moeite die men ondernam om het te slaan” (Çrémad-
Bhägavatam 10.14.4). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Aanbidders van nirviçeña-brahma zien zowel tijdens sädhana als tijdens siddha ellende 
onder ogen. Geen enkele sädhana kan perfectie schenken zonder de hulp van bhakti. Door 
hulp te nemen van bhakti als een secundair proces, streven degenen die nirviçeña-brahma 
aanbidden ernaar om brahma-jïäna te bereiken. Op haar beurt beloont Bhakti-devé hen 
met het secundaire resultaat, namelijk brahma-jïäna, en verdwijnt daarna weer. Dus blijven 
zulke personen die brahma aanbidden verstoken van het genieten van uiterst heilzame 
naam, gedaante, bezigheden en eigenschappen van Çré Kåñëa. Zij dompelen zichzelf eeuwig 
onder in een oceaan van grote ellende in de vorm van säyujya-mukti. Dit is zelfvernietigend. 
Om deze reden verklaart Çrémad-Bhägavatam (10.14.4):  



 
çreyaù-såtim bhaktim udasya te vibho 
kliçyanti ye kevala-bodha-labdhaye 

teñäm asau kleçala eva çiñyate 
nänyad yathä sthüla-tuñävaghätinäm 

 
“Mijn beste Heer, bhajana aan U is het meest superieure pad voor zelfrealisatie. Als 

iemand dat pad opgeeft en zich bezighoudt met speculatieve kennis, zal hij simpelweg een 
moeilijk proces ondergaan en zijn verlangde doelen niet bereiken. Net zoals iemand die het 
lege kaf van granen slaat geen granen kan krijgen, kan iemand die simpelweg speculeert 
geen zelfrealisatie bereiken. Zijn enige gewin is ongemak.” 

De stadia van zowel sädhana (beoefening) als sädhya (perfectie) worden beschreven als 
zijnde lastig voor de nirviçeña-jïäné’s. Aan de andere kant is bhakti hoogst aangenaam en 
gunstig in beide stadia, sädhana en sädhya. Çrémad-Bhägavatam (4.22.39) verklaart: 

 
yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 

karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 
tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha- 
sroto-gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam 

 
De bhakta’s, die zich altijd bezighouden met de dienst van de tenen van de lotusvoeten 
van Çré Bhagavän, kunnen de harde knoop van verlangen naar baatzuchtige 
activiteiten eenvoudig te boven komen. Omdat dit erg moeilijk is, zijn de niet-
toegewijden, jïäné’s en yogé’s die ernaar streven om de golven van zinsbevrediging te 
stoppen, niet in staat om dit te doen. Daarom wordt u geadviseerd om u bezig te houden 
met de bhajana van Çré Kåñëa, de zoon van Vasudeva. 

 
En verder, in çloka 12.4.40: 
 

saàsära-sindhum ati-dustaram uttitérñor 
nänyaù plavo bhagavataù puruñottamasya 

lélä-kathä-rasa-niñevaëam antareëa 
puàso bhaved vividha-duùkha-davärditasya 

 
Voor degenen die verschroeien in de bosbrand die verschillende soorten ellende 
veroorzaakt, en die de onoverkomelijke oceaan van het materiΩle bestaan wensen over 



te steken, bestaat er geen andere boot dan die van het dienen en genieten van de 
nectar van de lélä-kathä van Puruñottama Bhagavän Çré Hari. 

  
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Het verschil tussen een jïäné-yogé en een bhakti-yogé 

is dat een bhakti-yogé in het stadium van sädhana het proces eenvoudig kan cultiveren 
teneinde het allerhoogst doeleinde, Bhagavän, te bereiken, en dat hij de sädhya (het 
stadium van perfectie) zonder angst voor zelfvernietiging bereikt. Aan de andere kant raakt 
een jïäné-yogé tijdens zijn beoefening van sädhana verankerd in avyakta-tattva (de 
ongemanifesteerde realiteit) en moet hij het ongemak van het beoefenen van vyatireka-
cintä, de opvatting van ontkenning, ondergaan, altijd denkend, ‘Niet dit, niet dit.’ De 
vyatireka-cintä (het negatieve proces) betekent denken op een manier die tegengesteld is 
aan de natuurlijke of wezenlijke functie van de jéva, dus is het zeer lastig voor de levende 
wezens. Het stadium van sädhana is ook niet vrij van angst omdat de nitya-svarüpa van 
Bhagavän niet is gerealiseerd voor de voltooiing van het sädhana stadium. Derhalve is de 
allerhoogste bestemming van de jïäné-yogé’s ook ellendig.  

“De jéva is een eeuwig bewuste entiteit (nitya-cinmaya-vastu). Als de jéva opgaat in de 
ongemanifesteerde toestand, welke zelfmoordend is voor hem, wordt zijn wezenlijke en 
doelbewuste eigenschap van kåñëa-däsya vernietigd. Hij heeft erg diepe indrukken 
(saàskära’s) of ahaì-graha-buddhiù (zichzelf als allerhoogst beschouwen) gecultiveerd door 
zichzelf te identificeren met brahma, dus is het erg moeilijk voor hem om dit 
geconditioneerde bewustzijn op te geven, zelfs als hij erachter komt dat zijn eigen svarüpa 
individueel is en dat hij de wezenlijke natuur van dienst heeft. 

“Voor de belichaamde jéva resulteert het beginnen aan meditatie op het 
ongemanifesteerde enkel in ellende, zowel bij het middel (sädhana) als bij de doelstelling 
(sädhya). De jéva is in werkelijkheid caitanya-svarüpa, van nature bewust, en heeft een 
spiritueel lichaam. Daarom staat deze ongemanifesteerde of onpersoonlijke meditatie 
lijnrecht tegenover de jéva’s eigen svarüpa en is ze simpelweg een bron van ellende. Bhakti-
yoga alleen is de bron van eeuwige voorspoed voor de jéva. Jïäna-yoga, wanneer deze 
verstoken is van bhakti en onafhankelijk wordt beoefend, wordt altijd een bron van 
ongunstigheid. Daarom is adhyätma-yoga, het proces van zelfrealisatie dat wordt beoefend 
door het aanbidden van de niräkära, nirvikära, sarva-vyäpé (allesdoordringende) nirviçeña 
svarüpa niet lovenswaardig en garandeert het niet het bereiken van de ultieme 
bestemming.” 

 

ÇLOKA’S 6-7 



;s rq lokZf.k dekZf.k ef; laU;L; eRijk%A 
vuU;suSo      ;ksxsu      eka      /;k;Ur      miklrsûˆû 

 
rs"kkega       leq¼rkZ       e`R;qlalkjlkxjkr~A 
Hkokfe    u    fpjkr~    ikFkZ    e¸;kosf'krpsrlke~û‰û 

 
ye tu sarväëi karmäëi / mayi sannyasya mat-paräù 

ananyenaiva yogena / mäà dhyäyanta upäsate 

teñäm ahaà samuddhartä / måtyu-saàsära-sägarät 
bhavämi na cirät pärtha / mayy äveçita-cetasäm 

 
tu—maar; eva ye—zij ; mat-paräù—die toegewijd zijn om Mij te bereiken; sannyasya—
verzakend; sarväëi—alle; karmäëi—activiteiten; mayi—aan Mij; ananyena—met 
onwrikbare; yogena—verbinding; dhyäyantaù—mediteren op; (en) upäsate—aanbidden; 
mäm—Mij; pärtha—O Pärtha; teñäm—voor degenen; äveçita-cetasäm—van wie de geest 
verzonken is; mayi—in Mij; bhavämi—wordt; ahaà—Ik; na-cirät—binnen afzienbare tijd; 
samuddhartä—de verlosser; sägarät—van de oceaan; måtyu-saàsära—van dood en 
wedergeboorte. 
 

Maar aan die liefdevolle bhakta’s die al hun daden verrichten met het doel om Mij 
te bereiken, O Pärtha, en die zichzelf met zuivere toewijding exclusief verzinken in 
Mijn bhajana, schenk Ik spoedige verlossing van deze oceaan van geboorte en dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Zonder jïäna, simpelweg door bhakti alleen, worden Mijn bhakta’s 
gemakkelijk en gelukzalig bevrijd van dit materiΩle bestaan. Het woord sannyäsa betekent 
hier tyäga (het opgeven). Verlost rakend van karma, jïäna, tapasyä en andere processen, 
geven Mijn bhakta’s alle andere activiteiten op ten behoeve van Mij en doen ze aan 
aanbidding van Mij met ananya-bhakti met het doel om Mij te bereiken. Zo worden ze 
gemakkelijk en eenvoudig bevrijd van de materiΩle wereld.” Zoals gezegd wordt in Çrémad-
Bhägavatam (11.20.32-33): “Wat voor resultaat men ook maar bereikt door het verrichten 
van karma, tapasyä, jïäna en vairägya, en wat Mijn bhakta ook maar verlangt, al is het 
Svarga, mokña, or zelfs residentie in Mijn dhäma, kan allemaal eenvoudig worden bereikt 
door het verrichten van Mijn bhakti-yoga.” 



Er wordt ook gezegd in de Näräyaëéya-mokña-dharma, “De vruchten die men ontvangt 
na het verrichten van sädhana om de vier menselijke doeleinden (catuù puruñärtha) te 
bereiken, worden verkregen door iemand die Zijn toevlucht heeft gezocht bij Çré Näräyaëa 
zonder zulke sädhana te hebben beoefend.” 

“Indien men vraagt, ‘Door welke sädhana steken zij deze materiΩle wereld over?’, dan 
luister. Deze vraag doet niet ter zake, omdat Ik hen Zelf verlos, ook al verrichten ze 
helemaal geen sädhana.” Uit deze verklaring wordt begrepen dat Bhagavän Zijn vätsalya-
bhäva alleen voor Zijn bhakta’s toont en niet voor de jïäné’s. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de voorgaande twee çloka’s legt Çré Bhagavän de glories van Zijn ananya-bhakti en 
Zijn ananya-bhakta uit. Door deze ananya-bhakti te verrichten en door de genade van 
Bhagavän, kan een ananya-bhakta erg eenvoudig de oceaan van het materiΩle bestaan 
oversteken en opperste zalige prema-sevä aan Çré Bhagavän verkrijgen. 

Kåñëa Zelf is de beschutting van pratiñöhä of brahma. Deze Kåñëa, Svayaà Bhagavän, is 
de bron van Paramätmä en alle andere avatära’s. Een bhakta die de werkelijkheid kent van 
deze svarüpa van Bhagavän, neemt beschutting van kevala-bhakti in het gezelschap van 
bhakta’s. Hij hoeft de moeilijkheden die worden ervaren in de sädhana en sädhya stadia 
door degenen die nirviçeña niräkära-brahma aanbidden zoals hierboven beschreven niet te 
ondergaan. In een zeer korte tijd bereikt hij eenvoudig prema-mayé sevä aan Çré Bhagavän. 

Bij het introduceren van de bhakta’s die beschutting nemen van zulke kevala-bhakti, 
zegt Çré Bhagavän, “Zulke geconcentreerde bhakta’s beschouwen hun voorgeschreven 
plichten van varëa en äçrama als obstakels voor bhakti, en geven ze volledig op. Zij zien 
Mijn prema-mayé sevä als het enige doel wat bereikt dient te worden, en houden zich met 
ananya-bhakti bezig met aanbidding door het horen, reciteren en herinneren van Mijn 
näma, rüpa, guëa en lélä. Zij raken zelfs verzonken in Mij tijdens het sädhana stadium, 
terwijl ze çravaëam, kértanam enzovoorts verrichten. Zulke bhakta’s, wier harten gehecht 
zijn aan Mij en die volledig opgaan in Mij, verlos Ik erg snel van deze oceaan der materieel 
bestaan, welke erg moeilijk is over te steken. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over hoe 
ze deze gaan oversteken, in tegenstelling tot de jïäné’s en yogé’s. Bovendien kunnen ze geen 
oponthoud verdragen om Mij te bereiken. Ze op de rug van Garuòa plaatsend, draag Ik ze 
zeer spoedig naar Mijn verblijf. Zijn verkrijgen geen geleidelijke mukti middels de paden 
van Arci (licht) enzovoorts, zoals gevolgd wordt door jïäné’s en yogé’s. Door Mijn eigen wil 
verlos Ik ze van deze illusoire wereld, breng ze naar Mijn verblijf, en laat ze Mijn prema-mayé 
sevä aangaan.” 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “Degenen die 
beschutting nemen van Mijn bhagavat-svarüpa (persoonlijke aspect) verlos Ik zeer spoedig 
van de oceaan van het materiΩle bestaan, die wordt gekenmerkt door geboorte en dood. 
Door alle lichamelijke en sociale activiteiten volledig ondergeschikt te maken aan Mjn 
bhakti, en altijd te mediteren op Mijn nitya-çré-vigraha, de eeuwige, prachtige mensachtige 
gedaante van Kåñëa, en deze te aanbidden middels het proces van ananya-bhakti, raken hun 
harten aldus volledig verzonken in Mij. Met andere woorden, in hun geconditioneerde 
toestand schenk Ik hen verlossing van de gebondenheid aan dit illusoire materiΩle bestaan. 
Nadat hun gebondenheid aan mäyä is doorgehakt, bescherm Ik hen van de zelfmoordende 
poging van het aannemen van de opvatting van eenheid. Deze zelfvernietigende opvatting 
van eenheid in mensen van wie de geest gehecht is aan het ongemanifesteerde is de oorzaak 
van onzaligheid voor hen. Mijn gelofte is: ye yathä mäà pradyante täàs tathaiva bhajämy 
aham (Gétä 4.11). hieruit wordt begrepen dat degenen die op de avyakta (het 
ongemanifesteerde) mediteren opgaan in de avyakta-svarüpa. Wat verlies Ik hierbij? Nadat 
ze zo’n bestemming hebben bereikt, verliezen de jéva’s die de zelfmoordende opvatting van 
eenheid hebben het belang of nut van hun eigen svarüpa. Met andere woorden, zij raken 
verstoken van de eeuwige gelukzaligheid van Mijn liefdevolle dienst.” 

 

ÇLOKA 8 

e¸;so   eu   vk/kRLo   ef;   cq¥¼   fuos'k;A 
fuofl";fl e¸;so vr Å¼~o± u la'k;%ûŠû 

 
mayy eva mana ädhatsva / mayi buddhià niveçaya 
nivasiñyasi mayy eva / ata ürddhvaà na saàçayaù 

 
ädhatsva—fixeer; (je) manaù—geest; mayi—op Mij; eva—alleen; (en) niveçaya—vestig; (je) 
buddhim—intelligentie; mayi—in Mij; ataù ürddhvam—aldus op het laatste moment van 
het verlaten van het lichaam; eva nivasiñyasi—je zult zeker verblijven; mayi—in Mij; na 
saàçayaù—er is geen twijfel. 
 

Richt je geest uitsluitend op Mijn Çyämasundara gedaante, en gebruik je 
intelligentie volledig in Mij. Op deze manier zul je, bij het verlaten van je lichaam, 
zeker bij Mij komen wonen. Hier bestaat geen twijfel over. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Aangezien Mijn bhakti het allerhoogste proces is, dien je alleen bhakti te verrichten.” 
Om Arjuna op deze manier te onderrichten, spreekt Çré Bhagavän drie çloka’s die hier 
beginnen met mayy eva. Aanbidding van de nirviçeña-svarüpa is verboden door gebruik van 
het woord eva. Çré Bhagavän zegt mayi, wat ‘op Mij’ betekent. “Je dient je geest exclusief te 
richten op Mijn Çyämasundara gedaante, die getooid is met gele kledingstukken (pétämbara-
dhäré) en een prachtige ketting van woudbloemen(vana-mälä). Met andere woorden, denk 
aan Mij en gebruik je zuivere intelligentie in Mij, dat wil zeggen, denk aan Mij alleen. Dit 
denken dient in overeenstemming te zijn met de verklaringen van çästra die dhyäna 
(meditatie) vaststellen. Dan zul je alleen met Mij, wie beschreven ben in de Veda’s, leven.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier in deze paar çloka’s verklaart Çré Kåñëa de sädhana-praëälé, ofwel het proces van 
beoefening dat wordt toegepast door Zijn ananya-bhakta’s. Allereerst zei Hij tegen Arjuna, 
“O Arjuna, Ik verlos Mijn ananya-bhakta, die zich aan Mij overgeeft en die varëäçrama-
dharma heeft opgegeven, spoedig van de oceaan van geboorte en dood, en schenk hem Mijn 
prema-mayé sevä. Daarom dien jij je geest exclusief op Mij, parabrahma, de Allerhoogste 
Transcendentale Realiteit, te richten. Verwijder alle verlangens naar zinsbevrediging uit je 
citta (gedachten) en laat je citta in Mij alleen opgaan.” De geest heeft de neigingen van 
aanvaarden (saìkalpa) en verwerpen (vikalpa), dus om haar te verankeren in zaken 
gerelateerd aan Bhagavän is het noodzakelijk om diens intelligentie aan Hem over te geven 
nadat de geest is losgemaakt van alle zinsobjecten. Zich kennis verwervend van Bhagavän’s 
svarüpa met diens vyavasäyätmikä buddhi (resolute intelligentie), ken Hem alleen als de 
opperste aanbiddenswaardige realiteit. Richt de functies van de zuivere intelligentie op 
Hem, door het verrichten van sädhana zoals çravaëam, kértanam en smaraëam. Door dit zo 
te doen, zal de geest onder de controle van zulke resolute intelligentie staan en zal 
automatisch verzonken raken in gedachten aan Hem. In zo’n toestand zul je altijd dichtbij 
Hem leven. 

Daarom, door Arjuna Zijn instrument te maken, onderricht Çré Bhagavän ons allemaal 
dat bhakti alleen de beste sädhana en de beste sädhya is. Dus is het vereist om zich 
voortdurend de nitya-svarüpa van Çyämasundara te heugen door de geest op Hem te fixeren 
en zijn intelligentie exclusief aan Hem over te geven. Wanneer dit is gedaan, zal men het 
hoogste resultaat van sädhana-bhakti verkrijgen en Zijn metgezel worden, nirupädhika-
prema (onvermengde liefde) verkrijgend. Er bestaat hier geen twijfel over. Aldus wordt er 
uitgelegd dat de bestemming die wordt bereikt door bhakti-yoga superieur is aan alle andere. 

 



ÇLOKA 9 

vFk fpÙka lek/kkrqa u 'kDuksf"k ef; fLFkje~A 
vH;kl;ksxsu   rrks   ekfePNkIrqa   /ku´t;û‹û 

 
atha cittaà samädhätuà / na çaknoñi mayi sthiram 
abhyäsa-yogena tato / mäm icchäptuà dhanaïjaya 

 
dhanaïjaya—O winnaar van rijkdom; atha—en indien; na çaknoñi—je niet in staat bent; 
cittam—de geest; sthiram—standvastig; samädhätum—te fixeren; mayi—op Mij; tataù—
dan; iccha—dien je te verlangen; äptum—om te bereiken; mäm—Mij; abhyäsa-yogena—
middels abhyäsa-yoga. 
 

O Dhanaïjaya, als je niet in staat bent om je geest standvastig op Mij te richten, 
probeer Me dan te zoeken door abhyäsa-yoga, de beoefening van het richten van de 
geest op Mij terwijl men haar voortdurend weerhoudt van wereldse aangelegenheden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ten bate van degenen die zich Hem niet direct kunnen heugen, legt Çré Bhagavän de 
manier uit waarop perfectie van zulke herinnering kan worden bereikt. Hij zegt, “Door keer 
op keer de geest, die van de ene plaats naar de andere holt, te beteugelen, dient men het 
exclusief concentreren op Mijn gedaante te beoefenen. Dit is yoga. Men dient geleidelijk 
aan de loop van de geest op Mijn meest prachtige gedaante, eigenschappen enzovoorts te 
richten, middels deze beoefening van het volledig blokkeren van de stroom van de geest, die 
als een rivier naar afschuwelijke wereldse zinsobjecten zoals vorm en smaak stroomt.” 

De huidige çloka benadrukt het woord Dhanaïjaya. Net zoals Arjuna veel dhana 
(rijkdom) heeft vergaard door vele vijanden te verslaan, is hij op dezelfde manier ook in 
staat om de rijkdom van dhyäna (meditatie op Bhagavän) te bereiken door zijn geest te 
overwinnen en beteugelen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka gaf Çré Bhagavän iedereen de opdracht om exclusief toegewijd te 
worden aan Hem door de geest en intelligentie uitsluitend op Hem te fixeren. Zo kan de 
volgende vraag worden opgeworpen: “Net zoals de Gaìgä naar de oceaan stroomt, kunnen 
degenen van wie de mano-våtti (houding of stroom van de geest) altijd met grote snelheid 



naar Çré Bhagavän stroomt Hem zeer snel bereiken; hier bestaat geen twijfel over. Op wat 
voor manier kan Bhagavän echter bereikt worden door degenen die niet zo’n sterke citta-
våtti (gedachtegang of gevoelens) jegens Hem hebben?” In antwoord hierop heeft Bhagavän 
een tweede keuze gegeven. “Degenen die niet in staat zijn om hun geest hecht en 
standvastig op Mij te fixeren middels de hiervoor vermelde methode dienen Mij proberen te 
bereiken door abhyäsa-yoga. Dit houdt in dat ze zouden moeten proberen om de geest op Mij 
te richten middels het geleidelijk aan beteugelen van de neiging van de geest om 
aangetrokken te worden tot verschillende zinsobjecten. Zulke inspanning wordt abhyäsa-
yoga genoemd. Door deze abhyäsa-yoga raakt de geest geleidelijk aan gehecht aan Mij, 
waarna het gemakkelijk wordt om Mij te bereiken.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “die voorheen vermelde nirüpadhika-
prema is de eeuwige functie van een geest die toegewijd is aan Mij. Om dit te bereiken dient 
men abhyäsa, voortdurende beoefening, te verrichten. Als je niet in staat bent om je geest 
standvastig op Mij te richten, is het beter voor je om je met abhyäsa-yoga bezig te houden.” 

 

ÇLOKA 10 

vH;kls·I;leFkksZ·fl      eRdeZijeks       HkoA 
enFkZefi dekZf.k dqoZu~ flf¼eokIL;flûƒŒû 

 
abhyäse ’py asamartho’si / mat-karma-paramo bhava 
mad-artham api karmäëi / kurvan siddhim aväpsyasi 

 
api—indien; asi—je bent; api—ook; asamarthaù—niet in staat; abhyäse—de oefening van 
sädhana-bhakti te verrichten; bhava—wees slechts; paramaù—toegewijd; mat-karma—aan 
Mijn werk; kurvan—door het verrichten van; karmäëi—activiteiten; mad-artham—ten 
gunste van Mij; aväpsyasi—je zult verkrijgen; siddhim—perfectie. 
 

Als je niet in staat bent om aan abhyäsa-yoga te doen, wijdt jezelf dan aan het 
handelen voor Mij alleen, omdat je door het verrichten van activiteiten zoals çravaëam 
en kértanam voor Mijn plezier zeker perfectie zult bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, net zoals iemand wiens tong is aangedaan door geelzucht er niet naar 
verlangt om miçré te proeven, aanvaardt een geest die vervuild is door avidyä evenzo niet de 



zoetheid van Mijn gedaante. Als je dientengevolge denkt dat je niet in staat bent om aan 
abhyäsa te doen omdat je niet kunt vechten tegen deze erg sterke, geduchte geest, dan 
luister. Door voor Mijn plezier vrome en gezegende dingen te doen, zoals het aanhoren en 
reciteren van Mijn spel en vermaak, het opzeggen van gebeden, het aanbidden, het 
schoonmaken van Mijn tempel, het water geven aan Tulasé, het verzamelen van bloemen en 
allerlei andere activiteiten, zul je zelfs zonder smaraëam van Mij de perfectie van het 
worden van Mijn geliefde metgezel bereiken.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka gaf Çré Kåñëa aan Arjuna de instructie om zich abhyäsa-yoga eigen te 
maken, maar Arjuna zei met grote nederigheid, “O Prabhu, omdat de geest meer wappert 
dan de wind en erg moeilijk te beteugelen valt, zal ik niet de kracht hebben om haar middels 
de beoefening van abhyäsa-yoga van zinsobjecten te weerhouden. Ik heb eerder al dezelfde 
mening aan Uw lotusvoeten voorgelegd (in Gétä (6.34): caïcalaà hi manaù kåñëa pramäthi 
balavad dåòham. Wat moet ik daarom doen?” 

Çré Kåñëa gaf al glimlachend een derde mogelijkheid. “Als men niet in staat is om aan 
abhyäsa-yoga te doen, dan dient hij activiteiten te verrichten die bevorderlijk zijn voor 
bhakti.”  

Door de invloed van activiteiten die verricht worden in dienst van Çré Bhagavän, aan 
Zijn Deity en Zijn tempel, zoals het bouwen, onderhouden en schoonmaken van tempels, of 
het maken van een bloementuin en voor Tulasé zorgen, wat met erg weinig moeite gedaan 
kan worden, raakt de geest gemakkelijk beteugeld en en verankerd in meditatie op 
activiteiten die gerelateerd zijn aan Bhagavän. Daarna, door het beoefenen van de 
verschillende takken van çuddha-bhakti, zoals çravaëam, kértanam en smaraëam, onder 
begeleiding van zuivere Vaiñëava’s, bereikt men geleidelijk aan de perfectie van bhagavat-
sevä. In dit opzicht wordt er gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.11.34-41), “O Uddhava, een 
sädhaka bereikt geleidelijk aan het resultaat van bhagavat-prema, het worden van Mijn 
metgezel, door zich met çraddhä bezig te houden met activiteiten zoals het nemen van 
darçana, het aanraken, aanbidden, dienen, verheerlijken en brengen van eerbetuigingen 
aan Mijn çré-vigraha, alsmede Mijn bhakta’s, en door altijd te zingen over hun 
eigenschappen en bezigheden. Dat resultaat wordt ook verkregen door altijd over mij te 
horen en op Mij te mediteren, door diens bezittingen aan Mij te offeren, ätma-nivedana 
(zelfovergave) aan Mij te verrichten in de gemoedsgesteldheid van däsya-bhäva 
(dienaarschap), initiatie te nemen volgens de processen die vermeld worden in de Veda’s en 
andere çästra’s, door vrata’s in acht te nemen voor Mij, bloemen en fruit aan Mij te geven, 
de tempel schoon te maken en te versieren, de Tulasé tuin water te geven, enzovoorts. Men 



moet er niet aan twijfelen dat deze sädhana’s gerelateerd zijn aan çuddha-bhakti. Deze 
instructies verschaffen een eenvoudige manier voor mensen van een specifieke adhikära.” 

 

ÇLOKA 11 

vFkSrnI;'käks·fl      dÙkq±e|ksxekfJr%A 
loZdeZQyR;kxa rr% dq# ;rkReoku~ûƒƒû 

 
athaitad apy açakto ’si / karttuà mad-yogam äçritaù 
sarva-karma-phala-tyägaà / tataù kuru yatätmavän 

 
atha api—indien, echter; asi—je bent; açaktaù—niet in staat; karttuà—om te verrichten; 
etat—dit; (dan) äçritaù—beschutting nemend van; mat-yogam—Mijn bhakti-yoga; tataù—
dan; yata-ätmavän—met een beteugelde geest; kuru—verricht; phala-tyägam—verzaking 
van de vruchten; sarva-karma—van al je activiteiten. 
 

Indien je echter niet in staat bent om op deze manier voor Mij te werken, neem 
dan beschutting van Mijn bhakti-yoga door de resultaten van al je daden te verzaken 
en ze met een beteugelde geest aan Mij te offeren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt, “Als je niet in staat bent om dit te doen, neem dan beschutting van 
Mijn bhakti-yoga en verzaak de resultaten van alle handelingen door ze aan Mij te offeren” 
(zoals beschreven in de eerste zes hoofdstukken). 

De eerste zes hoofdstukken verklaren niñkäma-karma-yoga, activiteiten die aan 
Bhagavän worden geofferd, als het middel om mokña te bereiken. De tweede zes 
hoofdstukken beschrijven bhakti-yoga als het middel om Bhagavän te bereiken. Deze bhakti-
yoga is van twee soorten: 1) de handelingen van de interne zintuigen welke hecht gefixeerd 
zijn op Bhagavän, en (2) de activiteiten van de externe zintuigen.  Het eerste type bhakti-
yoga wordt verder onderverdeeld in drie categorieΩn: (1) smaraëa (herinnering), (2) 
manana (meditatie) en (3) abhyäsa, de beoefening van degenen die zich niet voortdurend 
kunnen heugen maar die er aan gehecht zijn om zo’n stadium te bereiken. Deze drie soorten 
beoefening zijn zeker erg lastig voor degenen die minder intelligent zijn, maar ze zijn 
eenvoudig voor degenen die vrij zijn van overtredingen en toegewijd zijn aan zuivere 
intelligentie.  



Echter, het tweede type bhakti-yoga, dat de activiteiten van de externe zintuigen (zoals 
voorheen beschreven) laat opgaan in het horen, reciteren enzovoorts, is een makkelijke 
methode voor iedereen. Degenen die zich bezighouden met een van deze twee types bhakti-
yoga zijn superieur aan alle anderen. Dit wordt beschreven in de tweede zes hoofdstukken 
van Bhagavad-Gétä. Degenen die niet in staat zijn om deze twee types yoga te verrichten, en 
die Çré Bhagavän niet trouw kunnen aanbidden door hun zintuigen en geest te beteugelen, 
komen in aanmerking voor het verrichten van niñkäma-karma-yoga die aan Bhagavän 
wordt geofferd, zoals beschreven in de eerste zes hoofdstukken. Zij zijn inferieur aan de 
bovenste twee soorten bhakti-yoga. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka, in de verklaring mat-karma-paramo bhäva, gaf Çré Kåñëa instructies 
om Zijn tempel schoon te maken, Tulasé en de bloementuinen water te geven, enzovoorts. 
Arjuna vroeg zich af wat iemand zou moeten doen die deze diensten aan Bhagavän, die 
eenvoudig, moeiteloos en met plezier verricht worden, als onbeduidend beschouwt en ze 
niet wil uitvoeren omdat hij geboorte heeft genomen in een adellijke familie of omdat hij 
een persoon van aanzien is binnen de samenleving. In de huidige çloka geeft Bhagavän Çré 
Kåñëa de vierde optie, Arjuna’s mano-bhäva (gemoed van de geest) begrijpend. “Als men 
niet in staat is om zulke eenvoudige diensten voor Bhagavän te verrichten, dan is de enige 
manier om zich het proces van bhagavad-arpita niñkäma-karma-yoga, onbaatzuchtig werk 
dat aan Bhagavän wordt geofferd, eigen te maken.”  

Het is echter niet correct om het verrichten van diensten zoals het schoonmaken van 
de tempel te vermijden vanwege zijn materiΩle valse ego. Hoewel Koning Ambaréña de 
heerser was van de zeven eilanden der aarde, hield hij zich voortdurend bezig in de dienst 
van Çré Bhagavän door de tempel eigenhandig schoon te maken en andere diensten te 
verrichten. Volgens Çré Caitanya Caritämåta veegde Koning Pratäparudra de straten schoon 
voor de triomfwagen van Çré Jagannätha Deva tijdens het Ratha-yäträ festival in 
Jagannätha Puré. Bij het zien van zo’n dienstbare houding, was Çré Caitanya Mahäprabhu 
erg tevreden over hem. Daarom is volgens onze guru-varga het verrichten van zelfs een 
onbeduidende dienst aan Çré Bhagavän zeer gunstig voor ons. Als men denkt dat sevä zoals 
het schoonmaken van de tempel onbeduidend is, en zichzelf als superieur beschouwt 
vanwege materieel vals ego, komt men ten val van het nastreven van het transcendentale 
doel. 

Als men, vanwege zo’n superioriteitscomplex, niet in staat is om aan sevä te doen zoals 
opgedragen door Bhagavän, dan geeft de meest genadevolle Bhagavän Çré Kåñëa voor hem 
een andere keuzemogelijkheid. Hij dient zijn voorgeschreven plichten te verrichten volgens 



varëäçrama-dharma, zonder ernaar te verlangen om van de vruchten van zijn karma te 
genieten, en hij dient de resultaten aan Bhagavän te offeren. 

Çré Bhagavän heeft in neerdalende volgorde vier opeenvolgende keuzes gegeven voor 
personen die vier soorten adhikära  bezitten: 

1) Door zijn geest op de svarüpa van Bhagavän te richten, dient men te trachten 
nirüpadhika-prema te bereiken middels het proces van çravaëa, kértana en smaraëa 
van de näma, rüpa, guëa en lélä van Bhagavän. Dit is het pad van rägänugä-bhakti, 
natuurlijke gehechtheid. 

2) Voor degenen die niet in staat zijn om de geest op te laten gaan in Bhagavän middels 
het pad van gehechtheid, is het beter om beschutting te nemen van abhyäsa-yoga 
door het pad van vaidhi-bhakti te volgen. 

3) Voor degenen die zelfs niet in staat zijn om deze abhyäsa-yoga in de vorm van vaidhi-
bhakti te verrichten, is het noodzakelijk om toegewijd te worden aan het verrichten 
van werk (dienst) voor Bhagavän. Op deze manier, terwijl men toegewijd is aan het 
werken voor Bhagavän, zullen ze geleidelijk aan perfectie in abhyäsa-yoga bereiken, 
en uiteindelijk zal de geest verankerd raken aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän. 

4) Voor degenen die zelfs niet in staat zijn om karma (actie) te verrichten in dienst aan 
Çré Bhagavän, is het beter om zich over te geven aan Hem en die karma te 
verrichten die wordt voorgeschreven in de Veda’s, waarbij men alle vruchten van 
hun handelingen aan Hem offert. 

Als gevolg van zulke daden, zal men geleidelijk aan (stap voor stap) het pad bereiken dat 
leidt naar para bhakti, wat kennis van zijn eigen svarüpa en van die van Bhagavän 
overbrengt. 

 

ÇLOKA 12 

Js;ks fg KkueH;klkTKkuk¼îkua fof'k";rsA 
/;kukRdeZQyR;kxLR;kxkPNkfUrjuUrje~      ûƒ„û 

 
çreyo hi jïänam abhyäsäj / jïänäd dhyänaà viçiñyate 

dhyänät karma-phala-tyägäs / tyägäc chäntir anantaram 
 

çreyaù—beter; abhyäsät—dan de beoefening van sädhana; (is) jïänam—transcendentale 
kennis; dhyänam—het zich heugen van Mij; viçiñyate—is beter; jïänät—dan kennis; karma-
phala-tyägaù—verzaking van de vruchten van daden is beter; dhyänät—dan heugenis; hi—



omdat; anantaram—na; tyägät—zulke verzaking; (er is) çäntiù—beΩindiging (van de 
zoektocht van de zintuigen naar enig ander ding dan Mij). 
 

Beter dan abhyäsa is de jïäna die leidt tot overpeinzing van Mij. Superieur aan 
jïäna is dhyäna, de meditatie waardoor men zich Mij voortdurend heugt. Zulke 
dhyäna leidt dan naar verzaking van de vruchten van zijn daden, waardoor men 
verlost wordt van de verlangens om van Svarga te genieten en mokña te bereiken, en 
zo gemoedsrust verwerft. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu spreekt Çré Bhagavän, terwijl Hij de geleidelijke overgang van abhyäsa, manana en 
smaraëa in stijgende volgorde uitlegt, deze çloka die begint met çreyaù. “Jïäna betekent het 
in Mij op laten gaan van je intelligentie, omdat zulke manana (overpeinzing) van Mij 
superieur is aan abhyäsa.” In abhyäsa vereist dhyäna (meditatie) inspanning en is moeilijk, 
aangezien er obstakels zijn, maar wanneer men het stadium van manana bereikt, wordt 
dhyäna gemakkelijk. Dit is de superioriteit van jïäna. Dhyäna is echter superieur aan jïäna. 
Als men vraagt waarom, is het antwoord dat dhyäna naar karma-phala-tyäga leidt, dat wil 
zeggen, het verjaagt zelfs de verlangens naar de resultaten van handelingen, zoals het genot 
van Svarga en het verwerven van het resultaat van niñkäma-karma (mokña). Zelfs wanneer 
ze uit zichzelf beschikbaar worden, verwaarloost men ze. Bhakta’s die geen standvastigheid 
in dhyäna hebben bereikt, in wier harten er geen rati is opgewekt, verlangen er naar om het 
streven naar verlossing (mokña-tyäga) op te geven. Echter, degenen die standvastigheid in 
dhyäna hebben bereikt hebben niet eens het verlangen om mokña op te geven, omdat ze het 
vanzelfsprekend veronachtzamen. Alleen dit soort bhakti wordt mokña-laghutä-käriëé (dat 
wat zelfs mokña bespot) genoemd. Het wordt beschreven in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.12), in 
de çloka die begint met de vier woorden kleça-ghné çubha-dä, “Toegewijde dienst vernietigt 
ellende en schenkt voorspoed.” 

Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.14.14): 
 

na pärameñöhyaà na mahendra-dhiñëyaà 
na särvabhaumaà na rasädhipatyam 
na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä 
mayy arpitätmecchati mad vinänyat 

 



Degenen die hun harten aan Mij hebben overgegeven verlangen niet naar de posities 
van Brahmä of Indra, heerschappij over de hele aarde, het koninkrijk van de lagere 
planeten, mystieke perfecties zoals aëimä, of zelfs maar de toestand van bevrijding. Ze 
verlangen niets anders dan Mij. 

 
Het zinsdeel mayy arpitätmecchati in de hierboven geciteerde Bhägavatam çloka 

betekent, “Standvastig zijn in Mijn dhyäna.” 
Het woord tyägät in de huidige çloka betekent, “Men wordt alleen vredig wanneer men 

vrij is van materiΩle verlangens. Dit houdt in dat behalve zich aangetrokken te voelen tot 
Mijn gedaante, eigenschappen enzovoorts, iemands zintuigen onthecht raken van alle 
andere zinsobjecten.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Binnen deze drie soorten bhakti—namelijk smaraëa (heugenis), manana (overpeinzing) 
en abhyäsa (beoefening)—is jïäna in de vorm van manana (iemands intelligentie in Çré 
Bhagavän plaatsen) superieur aan abhyäsa. 

Superieur aan jïäna in de vorm van manana is dhyäna, welke gekarakteriseerd wordt 
door smarana (heugenis). Dit komt doordat men in die jïäna die gekenmerkt wordt door 
manana, enkel dhyäna bereikt met grote moeite en inspanning. Maar wanneer men 
volmaakt wordt in manana, wordt dhyäna (smaraëa) eenvoudig bereikt. Wanneer men 
volmaakt wordt in dhyäna, worden zijn verlangens naar het genot van Svarga en mokña 
verdreven. Wanneer verlangens naar zingenot en mokña zijn verdreven, raakt de geest 
gehecht aan de gedaante, eigenschappen, etc., van Bhagavän. In zo’n toestand raakt men 
onthecht van alle andere zinsobjecten, en bereikt men dus vanzelfsprekend vrede. Maar 
indien men geen perfectie in dhyäna heeft bereikt, dient zo’n sädhaka die ook niet in staat is 
om abhyäsa (de beoefening) van dhyäna te verrichten zich bezig te houden met niñkäma-
karma-yoga die aan Bhagavän wordt geofferd. Door deze methode kan men geleidelijk aan 
met een vredige geest bhakti aan Bhagavän verrichten. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “O Arjuna, sädhana-bhakti is de 
enige manier om nirüpadhika-prema (onvermengde liefde) te verkrijgen. Deze bhakti-yoga 
bestaat uit twee soorten: 1) de activiteiten van het inwendige vermogen, de geest die 
gefixeerd is op Bhagavän; en 2) de activiteiten van de uitwendige zintuigen. De activiteiten 
van het inwendige vermogen, de geest die op Bhagavän is gericht, bestaat uit drie soorten: 
smaraëa (heugenis), manana (bespiegeling) en abhyäsa (beoefening), maar voor minder 
intelligente personen zijn deze drie soorten activiteiten erg lastig uit te voeren. Het tweede 
type bhakti, de handelingen van de externe zintuigen in de vorm van horen en reciteren, 



kan door iedereen gemakkelijk worden uitgevoerd. Daarom is manana, intelligentie in 
relatie tot Mij, de superieure jïäna, en is beter dan abhyäsa. Jïäna verwijst hier niet naar 
jïäna-yoga. Tijdens abhyäsa verricht men dhyäna met inspanning, maar wanneer men het 
resultaat bereikt van abhyäsa, wat manana is, wordt dhyäna gemakkelijk uitgevoerd. Dhyäna 
is superieur aan louter jïäna, omdat, wanneer dhyäna stabiel wordt, men vrij wordt van het 
verlangen om te genieten van de geneugtes van Svarga of het geluk van mokña. Wanneer 
beide van deze verlangens zijn verdreven, bereikt men vrede in de vorm van onthechting 
van alle zinsobjecten, maar geen onthechting van Mijn transcendentale gedaante, 
eigenschappen, etc.” 

 

ÇLOKA’S 13-14 

v}s"Vk   loZHkwrkuka   eS=%   d#.k   ,o   pA 
fueZeks     fujgÁkj%     lenq%[klq[k%     {kehûƒ…û 

 
lUrq"V% lrra ;ksxh ;rkRek n`<fu'p;%A 

e¸;£ireukscqf¼;ksZ   eÚä%   l   es   fiz;%ûƒ†û 
 

adveñöä sarva-bhütänäà / maitraù karuëa eva ca 
nirmamo nirahaìkäraù / sama-duùkha-sukhaù kñamé 

santuñöaù satataà yogé / yatätmä dåòha-niçcayaù 
mayy arpita-mano-buddhir / yo mad-bhaktaù sa me priyaù 

 
saù—hij; yaù—wie; adveñöä—niet afgunstig; (is) sarva-bhütänäm—jegens alle levende 
wezens; maitraù—vriendelijk tegen alle personen; karuëaù eva ca—en genadevol tegenover 
bescheiden mensen; (wie) nirmamaù—vrij van bezitterigheid (is); (wie) nir-aham-käraù—
verstoken (is) van vals ego; sama-duùkha-sukhaù—een onbewogen geest houdt bij 
blijdschap en verdriet (en deze als de vruchten van prärabdha-karma beschouwt); kñamé—
tolerant; satatam—altijd; santuñöaù—volledig voldaan; yogé—wie verbonden is in bhakti-
yoga; (met) yata-ätmä—de zinnen beteugeld; dåòha-niçcayaù—zeer vastberaden om ananya-
bhakti te verrichten; arpita—wie geofferd heeft; mano-buddhiù—geest en intelligentie; 
mayi—aan Mij; (die) mat-bhaktaù—bhakta van Mij; (is) priyaù—dierbaar me—aan Mij. 
 



Mijn bhakta die niet afgunstig is, mededogend en vriendelijk is tegen alle levende 
wezens, vrij is van gevoelens van bezitterigheid, verstoken is van vals ego en 
gelijkmoedig blijft bij zowel blijdschap als verdriet, die vergevingsgezind is, altijd 
tevreden is, begiftigd is met bhakti-yoga, zijn zintuigen beteugeld heeft, onwrikbaar 
vastberaden en toegewijd is aan Mij met zowel geest als intelligentie, is Me zeer 
dierbaar. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat is de aard van de bhakta’s die het eerder vermelde stadium van vrede hebben 
bereikt?” Deze vraag van Arjuna verwachtend, legt Çré Bhagavän de verscheidene 
eigenschappen van Zijn verschillende soorten bhakta’s uit in acht çloka’s, waarvan de eerste 
begint met het woord adveñöä. Iemand die niet afgunstig is op iemand die hem benijdt, maar 
in plaats daarvan vriendelijke tegen hem blijft, wordt adveñöä genoemd. Omdat ze verlangen 
dat zo’n ontevreden persoon niet ontaard raakt of ten val komt vanwege zijn afgunstige 
houding, voelen bhakta’s enkel mededogen voor hem. Als iemand vraagt hoe, en met wat 
voor soort onderscheidingsvermogen men vriendschap en mededogen kan tonen ten 
opzichte van een afgunstig persoon, is het antwoord dat deze gemoedstoestanden van nature 
aanwezig zijn in de bhakta’s, die geen onderscheid maken. “Omdat Mijn bhakta nirmamaù is, 
wat inhoudt dat hij geen gevoelens van bezitterigheid ten opzichte van zoon, vrouw 
enzovoorts heeft, en zich niet valselijk identificeert met het lichaam, is hij vrij van afgunst 
jegens iedereen.” Bovendien, waarom zou hij onderscheid maken als hij, door dit niet te 
doen, de ellende die voortkomt uit afgunst kan vermijden? Men kan zich afvragen of hij 
enige lichamelijke pijn zou voelen als iemand op hem af kwam rennen en hem met 
schoenen of vuisten zou slaan. In antwoord hierop zegt Bhagavän: sama-duùkha-suhkhaù. 
“Hij blijft gelijkmoedig bij zowel geluk als ellende.” 

Zoals Candrärdha Çekhara (Heer Çiva) zegt in Çrémad-Bhägavatam (6.17.28): 
närärayaëa-paraù sarve na. “Degenen die toegewijd zijn aan Çré Näräyaëa zijn voor 
niemand bang omdat ze Svarga, mokña en naraka (de hel) als gelijkwaardig beschouwen.” 
Het als gelijkwaardig beschouwen van geluk en verdriet noemt men sama-darçitva. 
Bovendien denken ze dat alle ellende die op hen afkomt het gevolg is van hun prärabdha-
karma, en onder ogen gezien dient te worden. Terwijl ze zo evenwichtig worden, doorstaan 
ze alle ellende met grote verdraagzaamheid. Om dit over te brengen zegt Çré Bhagavän dat ze 
kñamé, vergevingsgezind, zijn. Het stamwoord kñam wordt gebruikt in de zin van 
verdraagzaamheid. 



Indien men vraagt hoe zulke bhakta’s zich in leven houden, is het antwoord santuñöaù, 
dat wil zeggen, ze zijn tevreden met al het eetbare wat ze krijgen middels de wil der 
voorzienigheid of een klein beetje inspanning. Arjuna vroeg, “Maar voorheen zei U dat ze 
gelijkmoedig zijn in zowel geluk als verdriet, tevreden zelfs wanneer ze de ontbering van 
geen voedsel krijgen tegemoet treden, dus hoe kan het dat ze voldoening voelen wanneer ze 
voedsel voor zichzelf verwerven? Dit lijkt tegenstrijdig te zijn.” In antwoord hierop zegt Çré 
Bhagavän: satataà yogé. “Omdat ze begiftigd zijn met bhakti-yoga, willen ze simpelweg hun 
lichaam in stand houden om perfectie in bhakti te bereiken.”  

Zoals gezegd wordt, “Men dient zich in te spannen om voedsel te verwerven teneinde 
zich in leven te houden. Zulke inspanning is correct, omdat men alleen door het lichaam 
gezond te houden aan het Absolute kan denken, en door specifieke kennis van het Absolute 
kan men brahma bereiken.” Als ze, door de voorzienigheid, niets te eten krijgen, blijven ze 
onverstoord (yatätmä). En wanneer ze een situatie onder ogen moeten zien die hun geest 
verstoort, gaan ze nog steeds niet aan añöäìga-yoga doen om de geest te bedaren. Om deze 
reden staan ze bekend als dåòha-niçcayaù, dat wil zeggen, ze wijken nooit af van hun enige 
doel om ananya-bhakti voor Bhagavän te bereiken. Ze blijven toegewijd aan heugenis en 
contemplatie van Bhagavän. “Zulke bhakta’s zijn Me dierbaar, aangezien zij zich op een 
dusdanige manier gedragen die Mij tevredenstelt.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na in de vorige çloka’ de verschillende soorten sädhana die beoefend worden door 
ekäntika (geconcentreerde) en sa-niñöhita (standvastige) bhakta’s te hebben verklaard, legt 
Çré Bhagavän nu hun eigenschappen uit in de volgende zeven çloka’s. Hier betekent het 
woord adveñöä dat ze zelfs niet afgunstig zijn jegens degenen die jaloers zijn op hun. Zij 
denken dat zulke afgunst het resultaat is van hun prärabdha-karma zoals geschonken door 
Parameçvara en zijn daarom op niemand afgunstig. Integendeel, ze blijven juist vriendelijk 
tegen iedereen, omdat ze iedereen als de verblijfplaats van Parameçvara zien. Als ze de 
ellende van anderen zien proberen ze deze weg te nemen, ongeacht de oorzaak; daarom zijn 
ze mededogend. Ze beschouwen het lichaam en alles wat gerelateerd is aan het lichaam als 
transformaties van de materiΩle natuur en verschillend van hun ätma-svarüpa (eigen zelf); 
aldus voelen ze zelfs geen bezitterigheid ten opzichte van hun eigen lichamen, en terwijl ze 
handelingen verrichten, blijven ze vrij van valselijke lichamelijke identificatie. Wanneer ze 
materiΩle voorspoed en ellende tegemoet moeten treden, raken ze noch opgetogen noch 
verstoord, aangezien ze standvastig zijn in beide. Omdat ze vergevingsgezind zijn, zijn ze ook 
tolerant. Aangezien ze tevreden blijven onder alle situaties van voor- of nadeel, roem of 
schande, winst of verlies, zijn ze yogé’s en blijven standvastig verankerd in de sädhana die 



hen geschonken is door Çréla Gurudeva. Het woord yatätmä staat voor iemand die controle 
heeft over de zintuigen. Aangezien ze niet verstoord kunnen worden door enige valse logica, 
blijft hun vastberadenheid hecht. In deze materiΩle wereld kan geen enkel vorm van ellende 
hun doen afwijken van bhagavad-bhakti. Dit is de speciale eigenschap van ekäntika-bhakta’s. 
Ze zijn begiftigd met het vaste geloof van, “Ik ben de dienaar van Bhagavän,” en hun geest, 
lichaam en al het andere is overgegeven aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän. Daarom zijn 
zulke bhakta’s zeer dierbaar voor Hem. In Çrémad-Bhägavatam (11.11.29-32), beschrijft Çré 
Kåñëa deze eigenschappen aan Zijn toegewijde Uddhava: 

kåpälur akåta-drohas titikñuù sarva-dehinäm 
satya-säro ’navadyätmä samaù sarvopakärakaù 

kämair ahata-dhér dänto måduù çucir akiïcanaù 
aného mita-bhuk çäntaù sthiro mac-charaëo muniù 

apramatto gabhérätmä dhåtimäï jita-ñaò-guëaù 
amäné mäna-daù kalyo maitraù käruëikaù kaviù 

äjïäyaivaà guëän doñän mayädiñöän api svakän 
dharmän santyajya yaù sarvän mäà bhajeta sa tu sattamaù 

 
Çré Kåñëa zei: “O Uddhava, een sädhu is genadevol en doet anderen nooit kwaad. Zelfs 
wanneer anderen afgunstig zijn op hem is hij tolerant en vergevingsgezind jegens 
iedereen. Hij is verankerd in de waarheid, hij is vrij van afgunst en jaloezie, en zijn 
geest blijft evenwichtig tijdens zowel materieel geluk als ellende. Hij wijdt zich toe aan 
het welzijn van iedereen. Zijn intelligentie raakt nooit verbijsterd door materiΩle 
verlangens of foute logica, en hij heeft controle over al zijn zintuigen. Zijn gedrag is 
altijd aangenaam en voorbeeldig, en hij is vrij van gevoelens van bezitterigheid zelfs 
jegens zijn vrouw en kinderen. Hij houdt zich nooit bezig met wereldlijke 
aangelegenheden en hij beteugelt zijn eetgewoontes strikt. Hij is altijd vredig en 
standvastig. Een sädhu aanvaardt Mij als zijn enige toevlucht. Zo iemand is erg resoluut 
in het uitvoeren van zijn voorgeschreven taken, omdat hij standvastig en edel is, zelfs 
in een verontrustende situatie. Hij heeft de zes materiΩle eigenschappen (honger, dorst, 
smart, illusie, ouderdom en de dood) overwonnen. Hij is vrij van ieder verlangen naar 
aanzien en schenkt alle eer aan anderen. Hij is deskundig in het brengen van anderen 
naar de lotusvoeten van Çré Kåñëa en bedriegt daarom anderen nooit. Integendeel, hij 
is een gelukwensende vriend van iedereen en is uiterst genadig. Zo’n sädhu dient 
beschouwd te worden als de meest geleerde der mensen. Hij begrijpt perfect dat de 



religieuze taken die door Mij worden voorgeschreven in allerlei Vedische geschriften de 
kracht bezitten om degene die ze uitvoert te zuiveren, en hij weet dat veronachtzaming 
van zulke taken een tekortkoming sticht in de ontwikkeling van de gewone mensen. 
Echter, nadat een sädhu zijn volledige beschutting heeft genomen aan Mijn 
lotusvoeten, verzaakt hij uiteindelijk alle materialistische taken zoals varëäçrama en 
aanbidt hij Mij allleen. Aldus wordt hij als de beste van iedereen beschouwd.” 

 
 Ze worden ook beschreven in Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä (22.78-80): 
 

kåpälu akåta-droha satya-sära sama 
nirdoña vadänya mådu çuci akiïcana 
sarvopakäraka çänta kåñëaika-çaraëa 

akäma anéha sthira vijita-ñaò-guëa 
mita-bhuk apramatta mänada amäné 

gambhéra karuëa maitra kavi dakña mauné 
 

Toegewijden zijn altijd genadevol, nederig, eerlijk, iedereen gelijkgezind, foutloos, 
grootmoedig, zachtaardig en rein. Ze zijn zonder materiΩle bezittingen, en ze verrichten 
welzijnswerk voor iedereen. Ze zijn vredig, overgegeven aan Kåñëa en vrij van 
verlangen. Ze staan onverschillig tegenover materiΩle aankopen en zijn verankerd in 
toegewijde dienst. Ze zijn volledig de baas over de zes slechte eigenschappen, zoals lust, 
woede en hebzucht. Ze eten slechts zoveel als nodig is, en zijn niet bedwelmd of 
beschonken. Ze zijn eerbiedig, ernstig, mededogend en zonder valse prestige. Ze zijn 
vriendelijk, poΩtisch, expert en stil. 

 

ÇLOKA 15 

;Lekékksf}trs yksdks yksdkékksf}trs p ;%A 
g"kkZe"kZHk;ks}sxSeqZäks    ;%    l    p    es    fiz;%ûƒ‡û 

 
yasmän nodvijate loko / lokän nodvijate ca yaù 

harñämarña-bhayodvegair / mukto yaù sa ca me priyaù 
 

saù—iemand; yasmät—door wie; lokaù—mensen; na udvijate—niet verstoord raken; ca—
en; yaù—wie; na udvijate—niet verstoord raakt; lokät—door (andere) mensen; yaù—die; 



muktaù—verlost; (is) harña—van opgetogenheid; amarña—onverdraagzaamheid; bhaya—
angst; ca udvegaiù—en bezorgdheid; (is) priyaù—dierbaar; me—aan Mij. 
 

De bhakta die noch iemand verstoord, noch zelf verstoord raakt door anderen, en 
die vrij is van werelds geluk, onverdraagzaamheid, angst en bezorgdheid, is Me zeker 
dierbaar. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Verder wordt er in Çrémad-Bhägavatam (5.18.12) gezegd, “De deva’s, samen met al hun 
goede eigenschappen, verblijven volledig in degenen die akiïcanä-bhakti voor Bhagavän 
hebben.” Zulke verklaringen van Çrémad-Bhägavatam bevestigen ook dat alle goede 
eigenschappen die Çré Bhagavän tevredenstellen zich vanzelf aandienen door voortdurende 
abhyäsa (beoefening van Zijn bhakti). “Hoor nu over die eigenschappen in vijf çloka’s, 
waarvan de eerste begint met yasmät. Mijn bhakta is vrij van wereldse opgetogenheid, 
onverdraagzaamheid, etc.” Terwijl Hij de zeldzaamheid van eigenschappen zoals deze uitlegt, 
zegt Çré Bhagavän verder: yo na håñyati… (Gétä 12.17). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka’s beschrijft Bhagavän Çré Kåñëa andere eigenschappen die zich vanzelf 
manifesteren in de bhakta’s door de invloed van bhakti. “Zoals Ik eerder zei, is het niet 
mogelijk dat het gedrag van Mijn bhakta’s iemand enig kwaad kan aandoen, aangezien ze 
vrij zijn van de neiging om gewelddadig te zijn tegen enig levend wezen, en een vriendelijke 
en mededogende houding hebben ten opzichte van iedereen. Zij veroorzaken geen angst of 
verontrusting in wie dan ook. Niemand kan ze op enige manier in beroering brengen, omdat 
ze gelijkmoedig zijn in zowel geluk als verdriet. Wanneer ze hun verlangde doel bereiken, 
voelen ze zich niet opgetogen; ze worden niet afgunstig bij het zien van de superioriteit of 
vooruitgang van anderen, en hun geest raakt nooit verstoord door angst of de bezorgdheid 
over het kwijtraken van een bezitting.” De strekking is dit: “Die bhakta’s die vrij zijn van 
opgetogenheid, afgunst, angst en verontrusting zijn zeer dierbaar aan Mij.” 

 

ÇLOKA 16 

vuis{k%       'kqfpnZ{k       mnklhuks      xrO;Fk%A  
lokZjEHkifjR;kxh ;ks eÚä% l es fiz;%ûƒ̂ û 

 



anapekñaù çucir dakña / udäséno gata-vyataù 
sarvärambha-parityägé / yo mad-bhaktaù sa me priyaù 

 
saù—die; mat-bhaktaù—bhakta van Mij; yaù—die; anapekñaù—onaangedaan; (is) çuciù—
zuiver; dakñaù—expert; udäsénaù—afzijdig; gata-vyataù—vrij van opgewondenheid; (en die) 
sarva-ärambha—alle inspanningen; parityägé—volledig verzaakt heeft; (is) priyaù—
dierbaar; me—aan Mij. 
 

Die bhakta van Mij die onaangedaan is ten opzichte van alle wereldse activiteiten, 
die zowel in- als uitwendig zuiver is, die deskundig is, afzijdig, vrij van alle 
opgewondenheid en erop let dat hij enige activiteiten die niet bevorderlijk zijn voor 
bhakti vermijdt, is dierbaar aan Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Anapekñaù betekent, “Mijn bhakta’s maken zich om geen enkele wereldse 
aangelegenheid druk.” Udäsinaù betekent dat zij onaangedaan blijven in hun betrekkingen 
met de samenleving. Het wordt een onderdeel van hun aard om de geziene (datgene 
waarvan ze zich bewust zijn) en ongeziene (datgene waarvan ze zich niet bewust zijn) 
vruchten van hun wereldse activiteiten op te geven en, als spirituele inspanningen zoals het 
onderwijzen van çästra onbevorderlijk wordt voor hun bhakti, geven ze die vanzelf op. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Verder wordt er gezegd, “Mijn bhakta’s—die anapekña zijn (vrij van het verlangen naar 
dingen die uit zichzelf beschikbaar worden), die zowel in- als uitwendig zuiver zijn, 
deskundig zijn in het bevatten van de Vedische literatuur, die onbevooroordeeld zijn, 
afzijdig zijn, zelfs niet geagiteerd raken wanneer ze mishandeld worden door anderen en nog 
niet de minste poging ondernemen om enig vroom of goddeloos werk te verrichten dat niet 
bevorderlijk is voor hun bhagavad-bhakti—zijn dierbaar aan Mij.” 

 

ÇLOKA 17 

;ks u â";fr u }sf"V u 'kkspfr u dkÀfrA 
'kqHkk'kqHkifjR;kxh    Hkfäeku~   ;%   l   es   fiz;%ûƒ‰û 

 
yo na håñyati na dveñöi / na çocati na käìkñati 



çubhäçubha-parityägé / bhaktimän yaù sa me priyaù 
 

saù bhaktimän—die toegewijde persoon ; yaù—die; na håñyati—noch opgetogen raakt; na 
dveñöi—noch treurt; yaù—die; na çocati—noch weeklaagt; na kaìkñati—noch hunkert; 
parityägé—die volledig verzaakt; çubha-açubha—het resultaat van vrome vrome en 
goddeloze daden; (is) priyaù—dierbaar; me—aan Mij. 
 

Hij wie noch behagen schept in werelds genot noch wanhoopt door wereldse 
zorgen, wie niet treurt voor enig verlies of hunkert naar enig gewin, wie zowel vrome 
als goddeloze activiteiten verzaakt, en wie Mij met liefdevolle toewijding dient, is 
zeker Mijn dierbare bhakta. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

“Die bhakta’s die noch overmand raken door vreugde wanneer ze een geliefde zoon of 
een goede discipel krijgen, noch teneergeslagen zijn vanwege een eigenzinnige zoon of 
slechte discipel, die niet opgaan in smart bij het verliezen van een of ander beminnelijk 
voorwerp, of naar een of ander innemend voorwerp verlangen wat ze niet hebben, die zich 
niet bezighouden met vrome of zondige activiteiten, en toegewijd zijn aan Mij, zijn Me 
dierbaar.” 

 

ÇLOKA’S 18-19 

le% 'k=kS p fe=s p rFkk ekukieku;ks%A 
'khrks".klq[knq%[ks"kq      le%      lÂfoo£tr%ûƒŠû 

 
rqY;fuUnkLrqfrekSZuh lUrq"Vks ;su dsufpr~A 

vfudsr% fLFkjefrHkZfäeku~ es fiz;ks uj%ûƒ‹û 
 

samaù çatrau ca mitre ca / tathä mänäpamänayoù 
çétoñëa-sukha-duùkheñu / samaù saìga-vivarjitaù 

tulya-nindä-stutir mauné / santuñöo yena kenacit 
aniketaù sthira-matir / bhaktimän me priyo naraù 

 



bhaktimän—de toegewijde; naraù—man; (die) samaù—gelijkmoedig; (is) çatrau—jegens 
een vijand; ca—en; mitre—vriend; ca tathä—zowel als; mäna-apamänayoù—in eer en 
schande; samaù—gelijkmoedig; çéta-uñëa—in kou en hitte; sukha-duùkheñu—geluk en 
verdriet; saìga-vivarjitaù—vrij van gehechtheid aan (wereldse) omgang; tulya—
gelijkmoedig; nindä-stutiù—in lof en kritiek; mauné—stil; santuñöaù—volledig voldaan; yena 
kenacit—door om het even welke benodigdheden voor lichamelijke instandhouding op hem 
af komen (door de genade van de Heer); aniketaù—zonder gehechtheid aan enig verblijf; 
(en) sthira-matiù—wiens geest gefocust is; (is) priyaù—dierbaar; me—aan Mij. 
 

Een bhakta die zich, gezegend door Mijn bhakti, gelijkmoedig verhoudt tot 
vrienden en vijanden, die evenwichtig blijft in eer en schande, hitte en kou, vreugde 
en leed, lof en kritiek; die vrij is van niet bevorderlijke omgang, die stilte beoefent 
door zijn spraak in bedwang te houden, die tevreden blijft met wat hem ook maar 
toekomt, die niet gehecht is aan zijn verblijfplaats en wiens intelligentie hecht 
verankerd is, is vanzelfsprekend dierbaar aan Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord aniketaù betekent ‘zonder gehechtheid aan wereldse bezittingen zoals een 
huis’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Kåñëa besluit nu in de huidige twee çloka’s zijn verheerlijking van de natuurlijke 
eigenschappen van Zijn geliefde bhakta’s. Ze gedragen zich hetzelfde tegenover vijanden en 
vrienden, en ze blijven evenwichtig in eer en schande, hitte en kou en geluk en leed. Ze zijn 
aan geen enkele slechte omgang gehecht, en voelen zich noch ongelukkig wanneer ze 
bekritiseerd worden, noch gelukkig wanneer ze verheerlijkt worden. Ze spreken niets anders 
dan bhagavat-kathä. Ze blijven tevreden met ofwel smakelijk ofwel onsmakelijk voedsel dat 
bruikbaar is voor de instandhouding van het lichaam en wat hen door de wil van Bhagavän 
toekomt. Ze verblijven niet op ππn plaats, en hun intelligentie is verankerd en gefocust op 
het transcendentale doel. Zulke bhakta’s zijn Hem dierbaar. 

 

ÇLOKA 20 

;s     rq     /kekZe`rfena     ;Fkksäa       i;qZiklrsA 
Jí/kkuk eRijek HkäkLrs·rho es fiz;k%û„Œû 



 
ye tu dharmämåtam idaà / yathoktaà paryupäsate 

çraddadhäna mat-paramä / bhaktäs te’téva me priyaù 
 

tu—voorwaar; te—die; bhaktäù—toegewijden; ye—welke; çraddadhänäù—gelovig (zijn); 
mat-paramäù—toegewijd aan Mij; (en) paryupäsate—aanbidden op elke manier; idam—
deze; dharma-amåtam—nectargelijke dharma; yathä—zoals; uktam—beschreven (door Mij); 
(zijn) atéva—uitermate; priyäù—dierbaar; me—aan Mij. 
 

Voorwaar, die bhakta’s die zich met onwrikbaar geloof bezighouden met Mijn 
exclusieve bhajana en deze nectargelijke dharma die Ik heb beschreven aanbidden, zijn 
Mij buitengewoon dierbaar. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Terwijl Hij Zijn beschrijving van de eigenschappen waarin Zijn bhakta’s standvastig zijn 
verankerd besluit, verklaart Çré Bhagavän het resultaat voor degenen die deze instructie 
horen, bestuderen of erop mediteren met een verlangen om ze te verwerven. Deze 
kenmerken zijn allemaal ontstaan door bhakti en brengen vrede. Het zijn geen materiΩle 
eigenschappen. Er wordt gezegd: bhaktyä tuñyati kåñëo na guëaiù. “Kåñëa is alleen geplezierd 
door bhakti, niet door enige materiΩle eigenschappen.” Er staan oneindige verklaringen 
zoals deze in de çästra. 

Het woord tu (maar) is hier gebezigd om een ander onderwerp aan te tonen. Bhakta’s die 
in het bezit zijn van de bovenstaande kenmerken zijn verankerd in bepaalde goede 
eigenschappen. Maar bhakti sädhaka’s die al deze eigenschappen verlangen zijn superieur 
aan geperfectioneerde mystici en degenen die jïäna hebben geperfectioneerd. Het woord 
atéva is hier gebruikt om dit aan te duiden. 

Bhakti is oppermachtig, aangenaam en het meest gemakkelijk te bereiken van alle 
sädhya’s (doeleinden). In dit hoofdstuk werden vele van zulke eigenschappen van bhakti 
beschreven. Jïäna werd beschreven als nimba (een bittere citroen) en bhakti als dräkña 
(zoete druiven). Sädhaka’s die hebzucht hebben voor hun respectieve smaken aanvaarden 
een specifieke, naar gelang hun verlangens. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Twaalfde Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 



en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Tot besluit van dit hoofdstuk, zegt Bhagavän Çré Kåñëa, “Degenen die toegewijd zijn aan 
Mij en begiftigd zijn met geloof aanbidden deze dharmämåta, de nectargelijke dharma van 
onsterfelijkheid, grondig. Zulke bhakta’s van Mij zijn Me zeer dierbaar.” Bhagavän is alleen 
geplezierd door bhakti, niet slechts door iemands goede eigenschappen. Alle goede 
eigenschappen manifesteren zich vanzelf in de bhakta’s door de invloed van bhakti. Het is 
niet mogelijk dat er goede eigenschappen ontstaan in niet-toegewijden die gekant zijn tegen 
Hari. 

Çrémad-Bhägavatam (5.18.12) zegt: 
 

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 
sarvair guëais tatra samäsate suräù 
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

manorathenäsati dhävato bahiù 
 

Alle devatä’s samen met hun superieure eigenschappen manifesteren zich in het 
lichaam van iemand die onvermengde bhakti aan Çré Bhagavän heeft ontwikkeld. Aan 
de andere kant heeft iemand die verstoken is van bhakti en zich bezighoudt met 
materiΩle activiteiten geen goede eigenschappen. Hij wordt gedreven door zijn eigen 
mentale speculaties, en moet zwichten voor het externe vermogen van de Heer. Hoe 
kunnen er zich enige goede eigenschappen in zo iemand bevinden? 

 
Çréla Çrédhara Svämé heeft geschreven dat de intentie van het Twaalfde Hoofdstuk is 

om vast te stellen welke vorm van aanbidding aan Çré Bhagavän superieur is, nirguëa 
(onpersoonlijke) of saguëa (persoonlijke). 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa schrijft, “Onder de verschillende soorten sädhana schenkt 
alleen çuddha-bhakti, wat het meest effectief is en zonder moeite kan worden verricht, 
spoedige bereiking van Bhagavän. Dit is de essentie van dit hoofdstuk.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Degenen die Mij toegewijd zijn 
aanbidden, horen, bestuderen, overpeinzen en beoefenen deze dharmämåta zoals beschreven 
door Mij van begin tot eind. Een jéva verkrijgt nirüpadhika-prema (zuivere liefde vrij van 
alle beweegredenen) door dit geleidelijke, ‘stap-voor-stapproces’ te volgen, zoals beschreven 
door Mij.” 

 



Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 
 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 

op het Twaalfde Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK DERTIEN 

 

 

 

Prakåti-Puruña-Vibhäga-Yoga 

Yoga Door het Begrijpen van 
Het Onderscheid Tussen de 

MateriΩle Natuur en de Genieter 

 

 

 

ÇLOKA 1 

vtZqu mokp 
izÏ¥r   iq#"ka   pSo    {ks=a    {ks=Keso    pA 
,r}sfnrqfePNkfe Kkua Ks;a p ds'koûƒû 

 
arjuna uväca 

prakåtià puruñaà caiva / kñetraà kñetrajïam eva ca 
etad veditum icchämi / jïänaà jïeyaï ca keçava 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; keçava—O Keçava; icchämi—ik wens; veditum—te begrijpen; 
etat eva—deze specifieke dingen; prakåtim—de natuur; ca—en; puruñam—de genieter; 
kñetram—het veld; ca—en; kñetra-jïam—de kenner van het veld; jïänam—kennis; ca—en; 
jïeyam—het doel van kennis. 



 
Arjuna zei: O Keçava, ik zou graag prakåti (natuur), puruña (de genieter), kñetra 

(het veld), kñetra-jïa (de kenner van het veld), jïäna (kennis), en jïeya (het doel van 
kennis) willen begrijpen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ik breng mijn eerbetuigingen aan bhagavad-bhakti, een deel dat zich genadevol in 
processen zoals jïäna bevindt, teneinde hen succesvol te maken. In deze derde serie van zes 
hoofdstukken wordt bhakti-miçrä-jïäna, oftewel jïäna gemengd met bhakti, beschreven. Ze 
verwijzen ook indirect naar de superioriteit van kevala-bhakti. Het Dertiende Hoofdstuk 
behandelt specifiek de onderwerpen van het lichaam (kñetra), de jévätmä en Paramätmä 
(kñetra-jïa), de sädhana om daar kennis van te verkrijgen, de puruña (de genieter) en prakåti 
(de natuur). 

Bhagavän wordt alleen door kevala-bhakti bereikt. Dit wordt beschreven in de tweede 
serie van zes hoofdstukken. Deze hoofdstukken beschrijven ook de drie vormen van 
aanbidding, zoals ahaì-graha-upäsanä. Een niñkäma-karma-yogé verwerft mokña middels 
bhakti-miçrä-jïäna (jïäna gemengd met bhakti), wat in het kort beschreven werd in de 
eerste zes hoofdstukken. De derde reeks van zes hoofdstukken begint nu. In deze 
hoofdstukken wordt een uitgebreide uitleg gegeven over kñetra (het veld), kñetra-jïa (de 
kenner van het veld) enzovoorts. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çrémad Bhagavad-gétä bestaat uit achttien hoofdstukken, welke zijn onderverdeeld in 
drie afdelingen. De eerste zes hoofdstukken beschrijven niñkäma-karma-yoga en 
onderwerpen die relevant zijn voor kennis van de jévätmä en Paramätmä. De tweede serie 
hoofdstukken verklaart de glorie van kevala-bhakti, beraadt zich over parä en aparä bhakti, 
en beschrijft de glorie van de svarüpa van Çré Bhagavän, alsmede de glorie van de svarüpa 
van de bhakta. Ze legt ook de specialiteit en superioriteit van bhakti onder de verschillende 
processen uit, en geeft details van andere, soortgelijke onderwerpen. In de derde serie van 
zes hoofdstukken wordt tattva-jïäna uitvoerig uitgelegd. Voorheen werd het slechts in het 
kort beschreven. De huidige beschrijving is onderdeel van een overweging betreffende 
prakåti (materiΩle natuur), puruña (de genieter), kñetra (het veld) en kñetra-jïa (de kenner 
van het veld). In de eerste çloka van dit hoofdstuk, informeert Arjuna naar de principes van 
prakåti, puruña, kñetra, kñetra-jïa, jïäna en jïeya. Echter, sommige commentators hebben 
opzettelijk deze eerste çloka die deze vragen stelt overgeslagen. 

 



ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
bna  'kjhja  dkSUrs;      {ks=feR;fHk/kh;rsA 
,r|ks osfÙk ra izkgq% {ks=K bfr rf}n%û„û 

 
çré bhagavän uväca 

idaà çaréraà kaunteya / kñetram ity abhidhéyate 
etadyo vetti taà prähuù / kñetrajïa iti tad-vidaù 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Heer zei; kaunteya—O zoon van Kunté; idam—dit; 
çaréram—lichaam; abhidhéyate—staat bekend; iti—als; kñetram—het veld; (hij) yaù—wie; 
etat—dit; vetti—weet; prähuù—beschrijf; taà—die (persoon); iti—aldus; (als) kñetra-jïaù—
de kenner van het veld; (door) tat-vidaù—personen die bekend zijn met die waarheid. 
 

Çré Bhagavän zei: O Kaunteya, dit lichaam staat bekend als kñetra (het veld), en 
iemand die dit lichaam kent wordt kñetra-jïa (de kenner van het veld) genoemd door 
degenen die begiftigd zijn met kennis van kñetra en kñetra-jïa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wat is kñetra en wat is kñetra-jïa? In antwoord op deze vraag spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met het woord idaà. Dit lichaam is de toevlucht van al het zintuiglijk genot 
via het medium van de zintuigen en wordt voorwaar kñetra genoemd. Met andere woorden, 
het is de oorsprong van de boom van het materiΩle bestaan. Degenen die in gebondenheid 
zijn worden bedekt door de misvatting van ‘ik’ en ‘mijn’ met betrekking tot hun lichaam. 
Dit wordt voortgebracht door het vals ego. In het verloste stadium worden ze echter bevrijd 
van deze misvatting. Met andere woorden, ze blijven vrij van gehechtheid aan het lichaam 
wanneer ze verlost worden. De jéva die zich in ππn van de twee stadia bevindt staat bekend 
als kñetra-jïa. Net zoals een boer, is hij alleen kñetra-jïa, de kenner van zijn veld, en de 
genieter van haar vruchten. 

In Çrémad-Bhägavatam (11.12.23) zegt Çré Bhagavän: 
 

adanti caikaà phalam asya gådhrä 
gräme-carä ekam araëya-väsäù 

haàsä ya ekaà bahu-rüpam ijyair 



mäyä-mayaà veda sa veda vedam 
 

Die onwetende geconditioneerde zielen die ernaar hunkeren om zinsobjecten te 
bemachtigen ondergaan ellende als ππn van de vruchten van deze boom van het 
materiΩle bestaan. Plaatsen zoals Svarga zijn uiteindelijk ook ellendig. Echter, 
zwaanachtige mukta-jéva’s (bevrijde zielen) die in de boom wonen genieten van een 
ander soort vrucht, namelijk het geluk van mukti, wat altijd gelukzalig is. Aldus leidt de 
ene boom van het materiΩle bestaan naar verschillende bestemmingen zoals Svarga, 
Naraka (de hel) en mukti. Deze boom wordt daarom gezien als bestaande uit mäyä 
(illusie) en heeft diverse vormen omdat ze is voortgekomen uit mäyä-çakti. Alleen 
degenen die een sad-guru aanvaarden begrijpen dit geheim, en zij zijn het die kñetra en 
kñetra-jïa werkelijk kennen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na Arjuna’s vragen te hebben gehoord, beschrijft Bhagavän Çré Kåñëa het lichaam van 
de geconditioneerde jéva dat, samen met haar levensadem en zintuigen, de plaats van genot 
is en de kñetra wordt genoemd. Iemand die dit lichaam kent, begrijpt dat het lichaam het 
middel is om te genieten voor degenen die zich in de geconditioneerde toestand bevinden, 
en het middel is om verlossing te bereiken voor degenen in het stadium van mokña. De jéva 
die zich in ππn van de twee toestanden bevindt wordt kñetra-jïa genoemd. Echter, Çréla 
Baladeva Vidyäbhüñaëa zegt: çarérätmävädé tu kñetrajïo na / na kñetratvena tat jïänäbhävät. 
“De jéva die zichzelf identificeert met het lichaam begrijpt de tattva van zijn lichaam niet. 
Daarom is hij niet kñetra-jïa.” 

Degenen die dit lichaam voor het zelf aanzien beschouwen het enkel als een middel om 
te genieten. Bedwelmd door het materiΩle vals ego, raken ze gebonden aan saàsära (het 
materiΩle bestaan). Leven na leven is ellende het enige wat ze bereiken. Daarentegen 
bereiken degenen vrij raken van het materiΩle ego terwijl ze in dit lichaam blijven, en die 
dienst verrichten aan Çré Hari, geleidelijk aan de aangename toestand van mokña. Zij 
worden succesvol nadat ze de gelukzaligheid van het verlenen van dienst aan Bhagavän 
hebben verkregen. Dit is bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (11.12.23): 

 
adanti caikaà phalam asya gådhrä 

gräme-carä ekam araëya-väsäù 
haàsä ya ekaà bahu-rüpam ijyair 
mäyä-mayaà veda sa veda vedam 

 



Degenen die gehecht zijn aan het familieleven en naar werelds genot hunkeren, 
proeven slechts de ellendige vrucht van lichamelijk genot, terwijl de wijzen en 
zwaanachtige sannyäsé’s, die alle materiΩle doeleinden hebben verzaakt, louter de 
gelukzalige vrucht van transcendentaal geluk proeven. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura schrijft, “Çré Bhagavän zegt: ‘O Arjuna! Om jou bhakti-

tattva, wat uiterst vertrouwelijk is, goed te laten begrijpen, legde Ik eerst de svarüpa van de 
ätmä uit. Daarna gaf ik uitleg over de verschillende soorten activiteiten (karma) van de 
baddha-jéva’s en de svarüpa (aard) van nirupädhika-bhakti (onvermengde bhakti vrij alle 
predikaten). Om het hoogste doel te realiseren, besloot Ik met een presentatie over de drie 
soorten abhidheya (middelen): jïäna, karma en bhakti. Op dit ogenblik geef Ik een speciale 
beschrijving van jïäna en vairägya gebaseerd op wetenschappelijke redenering. Je zult meer 
verankerd raken in nirupädhika bhakti-tattva door dit te horen.’” 

 
jïänaà parama-guhyaà me / yad vijïäna-samanvitam 

sarahasyaà tad-aìgaà ca / gåhäëa gaditaà mayä 
Çrémad-Bhägavatam 2.9.31 

 
Kennis van Mij is non-duaal, absoluut en zeer vertrouwelijk. Hoewel deze kennis non-
duaal is, heeft het toch vier eeuwige afdelingen: Mijn svarüpa (jïäna), realisatie van 
Mij (vijïäna), prema-bhakti  voor Mij (rahasya) en sädhana-bhakti, het middel om Mij 
te bereiken (tad-aìga-pradhäna). De jéva kan dit niet begrijpen met zijn beperkte 
intelligentie. Hij kan het alleen realiseren door Mijn genade. Jïäna is Mijn svarüpa en 
vijïäna is iemands relatie met Mij via bhakti. De jéva is Mijn rahasya en de pradhäna is 
Mijn jïäna-aìga (al wat bijkomstig is aan Mijn svarüpa). De eeuwige non-dualiteit en 
het eeuwige vertrouwelijke verschil tussen deze vier principes ontstaan door Mijn 
onvoorstelbare vermogen, acintya-çakti. 

 
“Terwijl Ik de catuù-çloké aan Brahmä onderwees, beschreef Ik vier onderwerpen: jïäna 

(kennis), vijïäna (gerealiseerde kennis), rahasya (vertrouwelijke of geheime onderwerpen) 
en tad-aìga (de takken of verschillende aspecten van die vertrouwelijke onderwerpen). De 
geheime betekenis van bhakti-tattva openbaart zich niet in het hart zonder deze vier 
essentiΩle onderwerpen goed te begrijpen. Daarom geef Ik je de zuivere intelligentie die 
nodig is om deze rahasya te begrijpen samen met instructies over vijïäna. Wanneer 
viçuddha-bhakti zich aandient, verschijnen oorzaakloze kennis en verzaking naast elkaar. Dit 
zijn de twee bijkomende vruchten die men ervaart terwijl men aan bhakti doet. O Kaunteya, 



dit lichaam wordt kñetra genoemd en degenen die deze kñetra kennen worden kñetra-jïa 
genoemd.” 
 

ÇLOKA 3 

{ks=Ka pkfi eka fof¼ loZ{ks=s"kq HkkjrA 
{ks={ks=K;ksKkZua      ;ÙkTKkua      era     eeû…û 

 
kñetrajïaà cäpi mäà viddhi / sarva-kñetreñu bhärata 

kñetra-kñetrajïayor jïänaà / yat taj jïänaà mataà mama 
 

ca—en; bhärata—O telg van Bhärata; viddhi—ken; mäà—Mij; api—ook; (als) kñetra-
jïam—de kenner van het veld; sarva-kñetreñu—binnen alle velden; (is het) tat—die; 
jïänam—kennis; kñetra-kñetra-jïayoù—van het veld en de kenner van het veld; yat—
welke; (werkelijke) jïänam—kennis (is); (dit is) mama—Mijn; matam—mening. 
 

O Bhärata, ken Mij alleen als de kenner in alle kñetra’s (lichamen). Deze kennis 
van het lichaam als kñetra, en van de jéva en Éçvara als kñetra-jïa, is zeker ware kennis 
naar Mijn mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Aldus wordt het levende wezen kñetra-jïa genoemd omdat hij kennis heeft van kñetra 
(het lichaam), maar Paramätmä kent alle kñetra’s volledig, beter dan de jéva’s. Deze çloka, die 
begint met het woord kñetra-jïam, legt Zijn kñetra-jïatva (gehalte van het kennen van de 
kñetra) uit. Çré Bhagavän zegt, “Ken Mij, Paramätmä, als kñetra-jïa, die zich als bestuurder in 
alle kñetra’s bevindt. De jéva is alleen de kñetra-jïa van zijn eigen kñetra, en zijn kennis van 
kñetra is ook onvolledig. Ik alleen ben de perfecte en volledige kenner van alle kñetra’s. 
Beschouw dit als Mijn specialiteit.” 

Wat is jïäna? Anticiperend op deze vraag, zegt Çré Bhagavän, “Kennis van kñetra (het 
lichaam) samen met kñetra-jïa (de jévätmä en Paramätmä), wordt voorwaar jïäna genoemd. 
Ik aanvaard dit als werkelijke kennis.” 

Paramätmä is de superieure van de twee puruña’s, of kñetra-jïa’s. Sommige mensen 
leggen uit dat er slechts ππn ätmä is. Dit wordt hier weerlegd, en zo’n uitleg is ook in 
tegenspraak met een latere verklaring van de Gétä (15.17). 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hoewel het woord kñetra-jïa in de vorige çloka werd gebezigd om de belichaamde ziel of 
de jéva in het lichaam aan te duiden, legt Çré Bhagavän, die sarva-antaryämé (de aanwezig 
zijnde getuige in iedereen), sarveçvara (de Heer van iedereen), sarva-niyantä (de 
Allerhoogste Bestuurder) en Paramätmä is, in de huidige çloka de perfecte kñetra-jïa uit, 
niet de jéva. 

De essentie van Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa’s commentaar op deze çloka luidt als volgt: 
“De jéva blijft gevestigd in dit lichaam net zoals een onderdaan zich onder een koning 
bevindt, ook al is hij kñetra-jïa en heeft hij kennis van zijn eigen kñetra als een middel voor 
genot en bevrijding. Echter, Ik alleen ben zijn bestuurder en handhaver, en dus ben Ik de 
perfecte kñetra-jïa omdat Ik alle kñetra’s ken. Op die manier blijf Ik gevestigd zoals een 
koning.” 

In de småti zien we ook: 
 

kñeträëi hi çaréräëi / béjaà cäpi çubhäçubhe 
täni vetti sa yogätmä / tataù kñetra-jïa ucyate 

 
Het gehele lichaam is als een kñetra, en vrome en goddeloze daden zijn als de zaden van 
dat lichaam in die zin dat ze de oorzaak zijn. Die yogätma puruña (Paramätmä) kent de 
tattva (essentie) van alle lichamen of kñetra’s. Daarom wordt hij de perfecte kñetra-jïa 
genoemd. 

 
Çrémad-Bhägavatam (8.3.13) zegt ook: 
 

kñetra-jïäya namas tubhyaà / sarvädhyakñäya säkñiëe 
puruñäyätmä-müläya / müla-prakåtaye namaù 

 
Ik offer mijn respectvolle eerbetuigingen aan U, die de Superziel bent, de 
superintendent van alles, en de getuige van al wat plaatsvindt. U bent de Allerhoogste 
Persoon, de oorsprong van de materiΩle natuur en van de totale materiΩle energie. U 
bent ook de eigenaar van het materiΩle lichaam. Daarom bent U het allerhoogste 
volledige. Ik bied mijn respectvolle eerbetuigingen aan U. 

 
In zijn commentaar op deze çloka, schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura: kñetraà 

dehadvayaà tattvena jänätéti kñetrajïo ’antaryämé. “Antaryämé kent de tattva van zowel de 
fijnstoffelijke als de grofstoffelijke lichamen en wordt kñetra-jïa genoemd.” Verder zegt Çré 



Bhagavän in Çrémad-Bhägavatam (8.17.11): kñetra-jïaù sarva bhütänäà, “Iemand die alle 
levende wezens kent wordt kñetra-jïa genoemd.” 

De strekking van Çré Kåñëa’s verklaring is dat ware kennis betekent dat men kennis van 
kñetra (het lichaam), haar kenner (de geconditioneerde of bevrijde jévätmä) en Paramätmä 
(de oorspronkelijke kñetra-jïa), die zich in iedereen bevindt. Echter, Paramätmä svarüpa is 
verschillend van de baddha-jéva’s (kñara) en de mukta jéva’s (akñara) en superieur aan hen. 
Daarom is de denkbeeldige opvatting dat de jéva en Paramätmä ππn zijn in strijd met de 
conclusie van çästra. Ook de çruti verklaring, nityo nityänäà cetanaç cetanänäm eko 
bahünäà yo vidadhäti kämän, beschrijft Paramätmä als superieur zijnde aan alle levende, 
bewuste, eeuwige jéva’s en als hun bestuurder en aanspoorder. Deze conclusie wordt in heel 
de Gétä bevestigd. Çré Kåñëa zegt tegen Arjuna, “Omdat je een jéva bent, vergeet je dit feit 
keer op keer, maar als Parameçvara vergeet ik het nooit.” Volgens de verklaring, 
mamaiväàço jéva-loke jéva-bhütaù sanätanaù, is de jéva een onbeduidend deeltje van 
Bhagavän. De jéva is voor altijd Zijn deeltje, en kan in geen enkele toestand ππn worden met 
Bhagavän door in Hem op te gaan. 

De verklaring dat brahma Zelf een jéva is geworden vanwege onwetendheid, en dat de 
jéva wanneer hij bevrijd raakt van onwetendheid brahma wordt, is ook incorrect vanuit het 
perspectief van redenering, logica en çästra. Onwetendheid kan parabrahma, die in alle 
staten jïäna-svarüpa (intrinsiek gekwalificeerd als kennis) blijft, nooit raken. In de çruti 
wordt gezegd: satyaà jïänam anantaà brahma. “Parabrahma vervalt nooit tot 
onwetendheid door overmand te raken door mäyä.” Duizenden Vedische verklaringen 
geven hier bewijs van. Dus in dit materiΩle lichaam zijn er twee kñetra-jïa’s: de jévätmä en 
Paramätmä. Paramätmä is de bestuurder, drijfveer en onmiddellijke getuige van de 
verschillende jéva’s die zich als gelokaliseerde kñetra-jïa’s in verschillende lichamen 
bevinden. Paramätmä en de jéva kunnen nooit ππn worden. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Met betrekking tot kñetra (het 
veld) en kñetra-jïa (de kenner van het veld), zijn er drie principes: Éçvara, de jéva en jaòa 
(inerte materie). Net zoals er zich in ieder lichaam een kñetra-jïa (de jévätmä) bevindt, dien 
je Mij, Éçvara, te kennen als de voornaamste kñetra-jïa van deze hele inerte wereld. Door 
Mijn aiçé-çakti (besturend vermogen) als Paramätmä, ben Ik de kñetra-jïa van alle kñetra-
jïa’s alsmede van het universum. De jïäna van degenen die deze drie principes hebben 
begrepen door zich te beraden over kñetra en kñetra-jïa is zeker vijïäna.” 

 

ÇLOKA 4 



rr~ {ks=a ;Pp ;kn`d~ p ;f}dkfj ;r'p ;r~A 
l     p    ;ks    ;RizHkko'p    rRleklsu    es    Ük`.kqû†û 

 
tat kñetraà yac ca yädåk ca / yad-vikäri yataç ca yat 

sa ca yo yat prabhävaç ca / tat samäsena me çåëu 
 

çåëu—hoor; tat—dit; me—van Mij ; samäsena—in het kort; yat—wat ; tat—dat; 
kñetram—veld (is); ca—en; yädåk—wat haar aard (is); ca—en; yat-vikäri—wat haar 
transformaties (zijn); yataù—van waar; ca—en; yat—om welke reden (ze bestaat); ca—en; 
saù yaù—hij wie (de kñetra-jïa is); ca—en; yat-prabhävaù—wat zijn invloed (is). 
 

Hoor van Mij een korte beschrijving van die kñetra, haar eigenschappen en 
transformaties, waarom en uit wie ze is ontstaan, en wat de svarüpa (aard) en invloed 
van de kñetra-jïa is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze çloka die begint met de woorden tat kñetram, begint Çré Bhagavän uit te weiden 
over de betekenis waar voorheen slechts in het kort over werd gesproken. Wat is die kñetra 
of lichaam? Het is combinatie van vijf elementen (mahäbhüta), de levenslucht (präëa) en 
de zintuigen (indriya). “Hoor van Mij hoe deze kñetra (veld bestaande uit een grofstoffelijk 
en fijnstoffelijk lichaam) verschillende soorten naturen, verlangens en veranderingen zoals 
vijandschap en vriendschap bezit. Hoor hoe het ontstaat uit de samenkomst van prakåti (de 
materiΩle natuur) en puruña (de genieter), en hoe het zich verschillend manifesteert in 
variΩteiten van bewegende en niet-bewegende vormen. Die kñetra-jïa is de jévätmä en ook 
Paramätmä.” Volgens de regels van Sanskriet grammatica, staat kñetra-jïa hier in het 
neutrale genus omdat het woord kñetra in het neutrale genus wordt gebruikt. 

 

ÇLOKA 5 

½f"kfHkcZgq/kk xhra NUnksfHk£ofo/kS% i`Fkd~A 
czãlw=inS'pSo         gsrqefÚ£ofuf'prS%û‡û 

 
åñibhir bahudhä gétaà / chandobhir vividhaiù påthak 
brahma-sütra-padaiç caiva / hetumadbhir viniçcitaiù 

 



(deze kennis) gétäm—is beschreven in rijm; bahudhä påthak—op enkele verschillende 
manieren; åñibhiù—door de wijzen; vividhaiù—middels verschillende; chandobhiù—
Vedische çloka’s; ca—en; eva hetumadbhiù—met aanvaardbare; viniçcitaiù—en perfect 
vastgestelde conclusies; brahma-sütra-padaiù—door de sütra’s van Vedänta-sütra en 
Brahma-sütra. 
 

Deze tattva van kñetra en kñetra-jïa is op verschillende manieren uitgelegd door 
de åñi’s in talrijke Vedische literaturen, en wordt gezongen met perfecte logica en 
definitieve conclusies in de Brahma-sütra. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wiens beschrijving van dit onderwerp gaat U in het kort aan me uitleggen?” 
Anticiperend op deze vraag van Arjuna, zegt Çré Bhagavän, “Heiligen zoals Vasiñöha en 
anderen hebben dit in hun Yoga-çästra’s beschreven. Chandobhir houdt in dat het ook in de 
Veda’s wordt uitgelegd. Bovendien wordt het beschreven in de Brahma-sütra, in sütra’s 
(aforismen) zoals, athäto brahma-jijïäsä. “Daarom dient men te informeren naar brahma” 
(Brahma-sütra 1.1.1). Aangezien brahma, de Allerhoogste Absolute Waarheid, gestaafd 
wordt door deze sütra’s, staan ze bekend als pada (datgene wat bewijs geeft om Hem vast te 
stellen). Wat is de aard van dat brahma? In antwoord op deze vraag, verklaart Çré Bhagavän, 
“Dit behandelt specifiek de bezwaren van de hetuka-gana (zieners die de oorzaak en het 
gevolg van het universum onderzoeken).” Dit wordt duidelijk door na te denken over de 
waarheid van de substantiΩle strekkingen van Brahma-sütra, ikñate näçabdam, “De 
Allerhoogste Heer in niet onbeschrijflijk,” (Brahma-sütra 1.1.5) en änandamayo ’bhyäsät, 
“De Allerhoogste Heer is van nature gelukzalig” (Brahma-sütra 1.1.12).” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De tattva van kñetra en haar kñetra-jïa, zoals uitgelegd door Çré Kåñëa, wordt door alle 
filosofen geaccepteerd. Deze siddhänta wordt duidelijk vastgesteld in gezaghebbende çästra’s 
zoals de Veda’s, de Upaniñad’s en de Brahma-sütra’s. De Veda’s zijn apauruñeya (niet 
gemaakt door een geconditioneerd persoon) dus worden ze door iedereen geaccepteerd. De 
essentie van de Veda’s wordt Vedänta (de Upaniñad’s) genoemd. 

Çré Kåñëa Dvaipäyana Vedavyäsa, een avatära van Bhagavän, verzoende de 
ogenschijnlijke tegenstrijdige verklaringen van de Veda’s en presenteerde ze in de vorm van 
sütra’s die bekend staan als de Vedänta-sütra. Verklaringen uit de Vedänta-sütra’s zoals 
ikñate naçabdam (Brahma-sütra 1.1.5) en änandamayo ’bhyäsät (Brahma-sütra 1.1.12) 
bevestigen deze conclusie. ‘Ikñate naçabdam betekent dat brahma alleen gezien en ervaren 



kan worden door çästra omdat Hij na açabdam is. Dit houdt in dat Hij niet gekend kan 
worden (na) behalve via woorden (açabdam). Dat wil zeggen, Hij is alleen kenbaar door 
çabda (woorden).’ Dit wordt uitgelegd in Brahma-sütra (1.1.3): çästra-yonitvät. “Brahma kan 
alleen gekend en ervaren worden via çästra.” Brahma is het onderwerp dat wordt vastgesteld 
door de Veda’s; daarom gaat Hij çabda (woorden) niet te boven. Hoe wordt Hij ervaren? In 
antwoord op deze vraag wordt er verder gezegd: änandamayo ’bhyäsät. “Paramänanda-maya 
brahma, wiens precieze aard allerhoogste gelukzaligheid is, kan gezien en ervaren worden 
door de beoefening van bhakti.” Deze verklaringen staven parabrahma als de perfecte of 
volkomen kñetra-jïa en de jéva die Hem ziet of ervaart, of bhakti aan die änandamaya-puruña 
verricht, als de gedeeltelijke of ondergeschikte kñetra-jïa. Bovendien, volgens Brahma-sütra 
(2.3.16): nätmä çruter nityaväc ca täbyaù. “De jéva’s worden beschreven als gedeeltelijke 
kñetra-jïa’s.” volgens Brahma-sütra (2.3.39): parät tu tac chruteù, “Parabrahma wordt 
aanvaard als de volkomen kñetra-jïa en is superieur aan de jévätmä.” 

In deze çloka verwijzen de chanda (het Sanskriet metrum) en de literatuur geschreven 
door åñi’s zoals Vasiñöha en anderen naar Vedische literatuur. In de Åju tak van de Veda’s 
wordt gezegd: tasmäd vä etasmäd ätmana äkäçaù sambütaù ity ädinä brahma puccchaà 
pratiñöhä ity astenänna-mayaà präëamaya-mano maya-vijïänamayänanda-mayäù païca-
puruñäù paöhitäs teñv annamayädi-trayaà jaòa-kñetra-svarüpaà, tato bhinno vijïänamayo 
jévas tasya bhokteti jéva-kñetrajïa-svarüpaà, tasmäc ca bhinnaù sarväntara änandamaya 
itéçvara-kñetrajïa-svarüpam uktam (Taittréya Upaniñad 2.1.2). 

“Er zijn vijf puruña’s: annamaya (zich alleen bewust zijnde van voedsel), präëamaya (zich 
alleen bewust zijnde van leven), jïänamaya (zich bewust zijnde van ätma-tattva), 
vijïänamaya (zich bewust zijnde van praktische dienst aan Kåñëa) en änandamaya (zich 
alleen bewust zijnde van gelukzalige Rädhä-Kåñëa sevä). De eerste drie (annamaya, 
präëamaya en jïänamaya) vertegenwoordigen de inerte kñetra (het materiΩle lichaam). 
Verschillend van hen is de vijïänamaya-puruña, de jéva die, als de kenner van de kñetra (dit 
materiΩle lichaam) de secundaire kñetra-jïa is. Antaryämé, de Superziel van iedereen, 
verschilt van deze twee en Hij is de änandamaya-puruña. Deze änandamaya-puruña is in 
feite Parameçvara (de Allerhoogste Bestuurder), sarva-niyantä (de regelaar van alles), säkñé 
(de getuige) en de oorspronkelijke kñetra-jïa.” 

 

ÇLOKA’S 6-7 

egkHkwrkU;gadkjks   cqf¼jO;äeso   pA 
bfUæ;kf.k     n'kSda    p     i´p     psfUæ;xkspjk%ûˆû 



 
bPNk }s"k% lq[ka nq%[ka la?kkr'psruk /k`fr%A 

,rr~  {ks=a  leklsu   lfodkjeqnkâre~û‰û 
 

mahä-bhütäny ahaìkäro / buddhir avyaktam eva ca 
indriyäëi daçaikaï ca / païca cendriya-gocaräù 

icchä dveñaù sukhaà duùkhaà / sanghätaç cetanä dhåtiù 
etat kñetraà samäsena / sa-vikäram udähåtam 

 
mahä-bhütäni—de vijf grote elementen; ahaìkaraù—‘Ik (ben) de doener’, het vals ego; 
buddhiù—intelligentie; avyaktam eva ca—en de ongeopenbaarde natuur; daça—de tien; 
indriyäëi—zintuigen; ca—en; ekam—de ene (geest); païca ca indriya-gocaräù—en de vijf 
zinsobjecten (aangevoerd door geluid en aanraking); icchä—verlangen; dveñaù—haat; 
sukham—geluk; duùkham—ongelukkigheid; sangätaù—het geheel van al deze (het 
lichaam); cetanä—de functies van de geest om kennis te vergaren; dhåtiù—geduld; (deze 
allemaal) sa-vikäram—samen met hun transformaties; udähåtam—worden  gezegd; 
samäsena—in samenvatting; etat—dit; kñetram—veld (te zijn). 
 

De vijf grote elementen, het vals ego, de intelligentie, prakåti, de elf zintuigen, de 
vijf zinsobjecten, verlangen, haat, geluk, ellende, het lichaam, kennis en geduld 
vormen een korte beschrijving van de kñetra, samen met haar wereldse transformaties. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän legt nu de aard van de kñetra uit. Aan aarde, water, vuur, lucht en ether, 
hun oorzaak (het vals ego), buddhiù (intelligentie) in de vorm van wetenschappelijke 
redeneringen, mahat-tattva (de oorzaak van het vals ego), prakåti (de oorzaak van de mahat-
tattva), de tien werkende en kennisverwervende zintuigen, de geest en de vijf zinsobjecten 
(zoals geluid en aanraking) wordt allemaal gerefereerd als de vierentwintig elementen. 
Verlangen, afgunst, blijdschap, ellende, het lichaam als een combinatie of resultaat van de 
vijf mahäbhüta’s (grote elementen), bewustzijn als een gemoedstoestand in de vorm van 
kennis, verdraagzaamheid en vastberadenheid zijn allemaal functies van de geest, niet van 
de ziel. Daarom zijn deze kenmerken allemaal onderdeel van de kñetra en zijn ze ook 
kenmerkend voor eigenschappen zoals vastberadenheid. In de çruti wordt gezegd dat de 
functies van de geest verlangen, vastberadenheid, twijfel, geloof, gebrek aan geloof, 



verdraagzaamheid, onthechting, verlegenheid, intellect en angst zijn. Deze functies 
vertonen de eigenschappen van kñetra zoals hier boven beschreven. Etat kñetraà savikäram. 
“Deze kñetra gaat door zes soorten veranderingen, zoals geboorte en dood.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De bestanddelen van de kñetra zijn de vierentwintig elementen bestaande uit de vijf 
mahäbhüta’s (aarde, water, vuur, lucht en ether), het vals ego, de mahat-tattva en haar 
oorzaak (prakåti), de tien externe zintuigen (ogen, oren, neus, tong, huid, spraak, voeten, 
handen, anus en genitaliΩn), het ene innerlijke zintuig (de geest), en de vijf zinsobjecten 
(vorm, smaak, reuk, tastzin en geluid). Dit wordt geconcludeerd uit de verklaringen van åñi’s 
zoals Vasiñöha, Devala en Asita, uit de Vedische mantra’s en uit de Vedänta-sütra’s. Wat de 
kñetra is en waarom ze als zodanig bekend staat, kan begrepen worden door deze 
vierentwintig elementen te analyseren. Transformaties van kñetra zijn verlangen, afgunst, 
vreugde, verdriet, alle activiteiten van het lichaam welke de wisselwerking tussen de vijf 
materiΩle elementen behelzen, de verschillende soorten gemoedstoestanden welke een 
schijn zijn van de cit werking (cit-äbhäsa) en verdraagzaamheid. Daarom dient het begrepen 
te worden dat zij een onderdeel zijn van kñetra. 

 

ÇLOKA’S 8-12 

vekfuRoenfEHkRoe¥glk {kkfUrjktZoe~A  
vkpk;kZsiklua 'kkSpa LFkS;ZekRefofuxzg%ûŠû 

 
bfUæ;kFkZs"kq       oSjkX;eugÁkj       ,o       pA 
tUee`R;qtjkO;kf/knq%[knks"kkuqn'kZue~   û‹û 

 
vlfäjufHk"oÂ%        iq=nkjx`gkfn"kqA 

fuR;a    p    lefpÙkRofe"Vkfu"VksiifÙk"kqûƒŒû 
 

ef;       pkuU;;ksxsu        HkfäjO;fHkpkfj.khA 
fofoäns'klsfoRoejfrtZulalfn      ûƒƒû 

 
v/;kReKkufuR;Roa  rÙoKkukFkZn'kZue~A 

,rTKkufefr    izksäeKkua    ;nrks·U;Fkkûƒ„û 



 
amänitvam adambhitvam / ahiàsä kñäntir ärjavam 

äcäryopäsanaà çaucaà / sthairyam ätma-vinigrahaù 

indriyärtheñu vairägyam / anahaìkära eva ca 
janma-måtyu-jarä-vyädhi- / duùkha-doñänudarçanam 

asaktir anabhiñvaìgaù / putra-dära-gåhädiñu 
nityaï ca sama-cittatvam / iñöäniñöopapattiñu 

mayi cänanya-yogena / bhaktir avyabhicäriëé 
vivikta-deça-sevitvam / aratir jana-saàsadi 

adhyätma-jïäna-nityatvaà / tattva-jïänärtha-darçanam 
etaj jïänam iti proktam / ajïänaà yad ato’nyathä 

 
amänitvam—vrijheid van het verlangen naar eer; adambhitvam—zonder trots zijnde; 
ahiàsä—geweldloosheid; kñäntiù—vergevingsgezindheid; ärjavam—eenvoud; äcärya-
upäsanam—aanbidding van de sad-guru; çaucam—in- en uitwendige reinheid; sthairyam—
kalmte van geest; ätma-vinigrahaù—controle over lichaam en zintuigen; vairägyam—
onthechting; indriya-artheñu—van zinsobjecten zoals geluid en aanraking; anahaìkäraù eva 
ca—en vrijheid van vals ego; anudarçanam—herhaaldelijk overdenkend in het licht van de 
çästra; duùkha-doña—(het) ongemak veroorzaakt door het lijden; janma—(van) geboorte; 
måtyu—dood; jarä—ouderdom; vyädhi—en ziekte; asaktiù—onthechting (van zingenot); 
anabhiñvaìgaù—onthechting; putra—van zonen; dära—vrouw; gåha—huis; ädiñu—
enzovoorts; nityam—immer; ca sama-cittatvam—een evenwichtige geest hebbend; 
upapattiñu—te midden van de gebeurtenissen; iñöa-aniñöa—van gewenste en ongewenste 
voorvallen; avyabhicäriëé—onfeilbare; bhaktiù—toegewijde dienst; ananya-yogena—met 
exclusieve verbinding; mayi—aan Mij; ca—en; sevitvam—toevlucht nemend; vivikta-deça—
tot afgezonderde plaatsen; aratiù—zonder gehechtheid zijnde; jana-saàsadi—aan de 
omgang met mensen (zinsgenieters); adhyätma-jïäna-nityatvam—altijd horend over 
spirituele kennis; artha-darçanam—het (innerlijke) doel onderzoekend; (van) tattva-
jïäna—de principes van zelfrealisatie; etat—dat; iti—wat; proktam—Ik gesproken heb; (is) 
jïänam—kennis; ataù—dus; yat—wat; anyathä—anderzijds is; (is) ajïänam—
onwetendheid. 
 



Geen eerzucht hebben; vrijheid van trots; geweldloosheid; verdraagzaamheid; 
eenvoud; dienst aan een gekwalificeerde guru; reinheid, zowel inwendig als 
uitwendig; standvastigheid van geest; beteugeling van lichaam en zintuigen; 
onthechting van zinsobjecten; afwezigheid van vals ego; het voortdurend beseffen van 
de ellende van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; onthechting van vrouw, kinderen, 
huis, etc.; niet in beslag genomen worden door het geluk en lijden van anderen; 
gelijkmoedigheid bij het verwerven van ofwel bevorderlijke of niet bevorderlijke 
dingen; gefocuste, vastberaden en niet afwijkende bhakti aan Mij; een voorkeur voor 
eenzaamheid; aversie tegen de omgang van materialistische mensen; voortdurende 
overpeinzing betreffende kennis van het zelf en het doel van tattva-jïäna, dat wil 
zeggen, mokña—dit alles beschouw Ik als jïäna. Al het andere is onwetendheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In de bovenste vijf çloka’s legt Çré Bhagavän de twintig middelen (sädhana’s) om het 
doel te bereiken uit. De eerste van deze is nederigheid. Hij legt ook de eigenschappen uit 
van de kñetra-jïa’s, de jévätmä en Paramätmä, die men afzonderlijk van de voorheen 
vermelde kenmerken van kñetra dient te kennen. Achttien van deze eigenschappen zijn 
algemeen en zijn van toepassing op zowel de jïäné’s als de bhakta’s. Volgens de verklaring 
van Bhagavän: mayi cänanya-yogena bhaktir avyabhicäriëé, is het verplicht voor toegewijden 
om oprecht in te spannen in ekäntika-bhakti teneinde Hem te ervaren. De zeventien 
eigenschappen, te beginnen met nederigheid, manifesteren zich vanzelf in toegewijden die 
avyabhicäriëé bhakti, eenvoudige toewijding, beoefenen. Zij hoeven er niet afzonderlijk naar 
te streven om zich deze eigenschappen te verwerven. De laatste twee eigenschappen echter, 
zijn uniek aan de jïané’s. Dit is de mening van de bhakta sampradäya 
(toegewijdengemeenschap). 

De strekking van de reeks woorden in deze çloka beginnend met amänitvam is vrij 
duidelijk. In de småti betekent çaucam ‘innerlijke en uitwendige reinheid’. Daarin wordt 
gezegd, “Reinheid bestaat uit twee soorten, innerlijke en externe. Externe reinheid wordt 
bereikt door middel van aarde, water, etc., en de reinheid van bewustzijn of bhäva wordt 
reinheid van geest, het innerlijke zintuig, genoemd.” De strekking van het woord ätma-
vinigrahaù is beheersing van het lichaam. Het zien van de ellende van geboorte, dood, etc., 
betekent dat men zich voortdurend bewust is van hen als bron van lijden. Asaktiù betekent 
‘het opgeven van gehechtheid aan zoon, familie etc.’, en anabhiñvaìgaù betekent dat men 
zich niet mee laat sleuren in het geluk of lijden van anderen. Iñöäniñöopapattiñu houdt in dat 



men evenwichtig blijft op het moment dat men materiΩle voorwerpen verkrijgt die ofwel 
bevorderlijk of niet bevorderlijk worden geacht. 

Mayi betekent ‘In Mij, in Mijn gedaante als Çyämasundara’, en ananya-yogena staat 
voor bhakti die niet gemengd is met jïäna-yoga, tapa-yoga, etc. Het woord ca (ook) duidt op 
pradhäné-bhütä bhakti, die gemengd is met jïäna, etc. De bhakta’s verrichten alleen het 
eerste type bhakti, ananya-bhakti. Jïäné’s gebruiken het tweede type bhakti, pradhäné-bhütä 
bhakti. Dit is de opinie van sommige bhakta’s. Toegewijden zeggen, “Net zoals ananya-bhakti 
het middel is om bhagavat-prema te verkrijgen, helpt het ook om een indruk te geven van 
Paramätmä.” De glories van avyabhicäriëé bhakti (niet afwijkende bhakti) zijn eveneens 
beschreven in deze laatste reeks van zes hoofdstukken teneinde dit geheim uit te leggen. 

Jïäné’s hebben echter een andere mening. Zij zeggen dat ananya-yogena ‘het zelf overal 
zien’ betekent en dat avyabhicäriëé ‘die yoga elke dag verrichten’ betekent. Volgens Çrépäda 
Madhusüdana Sarasvaté staat het woord avyabhicäriëé voor datgene wat nergens door 
belemmerd kan worden. Het woord adhyätma-jïäna verwijst naar kennis die zich in het zelf 
bevindt. Teneinde het zelf te louteren, dient het voortdurend beoefend te worden. Tattva-
jïänärtha-darçanam betekent ‘het hebben van een visie (doel) van mokña, wat de prayojana 
(het doeleinde) van tattva-jïäna is, het overdenken daarvan, en het bespreken daarvan, 
terwijl men het als zijn gekoesterde verlangen beschouwt’. Deze twintig zijn de algemene 
middelen om jïäna, standaard kennis van de jévätmä en Paramätmä, te verwerven. 
Gevorderde (specifieke) Paramätmä jïäna zal later worden uitgelegd. Symptomen van 
onwetendheid (ajïäna) zoals mänitva (het verlangen naar aanzien), zijn strijdig met de 
bovenstaande symptomen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Nederigheid; gebrek aan valse 
trots; geweldloosheid, vergevingsgezindheid; eenvoud; dienst aan de geestelijk leraar; 
reinheid; evenwichtigheid; controle over lichaam en geest; realisatie van de ellende van 
geboorte, dood, ouderdom en ziekte; gebrek aan gehechtheid aan zoon, familie, etc.; 
onaangedaan zijn ten opzichte van het geluk en verdriet van anderen; gelijkmoedigheid 
onder alle omstandigheden; avyabhicäriëé-bhakti (onvermengde en niet afwijkende bhakti 
aan Mij); verblijven in een afgezonderde plek; geen interesse in drukke plaatsen; hecht 
geloof dat spirituele kennis eeuwig is en overpeinzing over mokña als doel van tattva-jïäna 
worden allemaal beschouwd als twintig wisselwerkingen (transformaties) van de kñetra (het 
lichaam) door de onwetenden. In werkelijkheid omvatten ze kennis die het effect van de 
transformaties van de kñetra vernietigd. Men verkrijgt viçuddha-tattva (de opperste zuivere 
Absolute Waarheid) door beschutting van hen te nemen. Ze zijn niet de transformaties van 



de kñetra; integendeel, ze zijn de remedies die de transformaties van de kñetra kunnen 
vernietigen. “Van deze twintig, dient men ananya-avyabhicäriëé bhakti tot Mij aan te 
nemen.” De andere negentien kenmerken zijn ondergeschikte vruchten van bhakti. Zij 
zuiveren de onzuivere kñetra (lichaam) en uiteindelijk, na de onzuivere kñetra van de jéva te 
hebben vernietigd, helpen ze hem om zijn eeuwig, volmaakte kñetra te verwerven. Deze 
negentien kenmerken, die als de troon van Bhakti-devé zijn, dienen begrepen te worden als 
ware jïäna (vijïäna). Al het andere is ajïäna, onwetendheid.” 

Ananya-avyabhicäriëé bhakti is prominent onder alle soorten sädhana. De bovenstaande 
eigenschappen manifesteren zich vanzelf wanneer men zijn toevlucht neemt tot bhakti. 
Daarom accepteren zuivere toegewijden alleen ananya-bhakti, wat de svarüpa-laksana (het 
intrinsieke kenmerk) is van de jéva. De goede eigenschappen die bekend staan als taöastha-
lakñana (marginale kenmerken) manifesteren zich dan als bijverschijnselen. Dit wordt 
beschreven in Çrémad-Bhägavatam (5.18.12): 

 
yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 
sarvair guëais tatra samäsate suräù 
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

manorathenäsati dhävato bahiù 
 

Alle devatä’s en hun verheven eigenschappen, zoals jïäna en hun uitvoering van 
dharma, wonen altijd in het hart van degenen die niñkäma-bhakti (onzelfzuchtige 
toewijding) voor Bhagavän hebben. Aan de andere kant, hoe kan iemand die geen 
bhakta van Bhagavän is om het even welke van de goede eigenschappen van een mahä-
puruña bezitten? Zo iemand hunkert altijd alleen maar naar onbeduidende wereldlijke 
zinsobjecten. 

 
Jïäné’s beoefenen goede eigenschappen zoals vroom gedrag, geweldloosheid en 

beteugeling van geest en ego, maar ze streven niet naar ananya-avyabhicäriëé bhakti voor Çré 
Bhagavän. Ze doen alleen aan bhakti om perfectie in jïäna en mukti te verwerven. Daarom 
dient het begrepen te worden als guëé-bhütä bhakti (bhakti overheerst door jïäna en karma), 
niet als svarüpa-siddhä bhakti of çuddha-bhakti. Advaitavädé’s (volgelingen van de 
onpersoonlijkheidsleer) vallen in deze categorie. 

 

ÇLOKA 13 



Ks;a ;Ùkr~ izo{;kfe ;TKkRoke`re'uqrsA 
vukfn    eRija   czã   u   lÙkékklnqP;rsûƒ…û 

 
jïeyaà yat tat pravakñyämi / yaj jïätvä ’måtam açnute 

anädimat paraà brahma / na sat tan näsad ucyate 
 

pravakñyämi—Ik zal uitleggen; tat—datgene ; yat—wat; jïeyam—het weten waard is; 
yat—welke; jïätvä—begrijpend; açnute—men bereikt; amåtam—onsterfelijkheid; 
brahma—brahma; (is) anädi—zonder begin; mat-param—afhankelijk van Mij; tat—dat; 
ucyate—wordt gezegd; (te zijn) na—noch; sat—oorzaak; na—noch; asat—gevolg. 
 

Nu zal Ik aan je uitleggen wat jïeya (dat wat gekend dient te worden) is, want 
door het kenbare te begrijpen bereikt men mokña (onsterfelijkheid). Brahma, welke 
geen begin heeft en van Mij afhankelijk is, ligt buiten de oorzaak en het gevolg van 
deze schepping. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De jévätmä en Paramätmä kunnen gekend worden door de voorheen vermelde 
verschillende sädhana’s te beoefenen. Van die twee werd alleen Paramätmä aangeduid met 
het woord sarvagata, wat ‘het allesdoordringende brahma’ betekent. (Aantekening: het 
woord sarvagata komt uit Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s originele Sanskriet 
commentaar.) Dit brahma is het aanbiddenswaardige doel de jïäné’s in Zijn nirviçeña aspect 
(zonder kenmerken), en van de bhakta’s in Zijn saviçeña aspect (met kenmerken). In het 
lichaam verblijvend, staat Hij bekend als Paramätmä omdat er op Hem gemediteerd wordt 
in Zijn vier-armige gedaante. 

Eerst wordt brahma uitgelegd in deze çloka die begint met het woord jïeyam. “Anädi 
betekent zonder begin, en aangezien brahma Mijn svarüpa is, is Hij eeuwig. Zoals later 
gezegd zal worden, brahmaëo hi pratiñöhäham, “Ik ben de fundering of basis van brahma.” 
Maar wat is dat brahma? Deze vraag verwachtend, zegt Çré Bhagavän dat brahma noch asat 
noch sat is. Met andere woorden, Hij gaat zowel oorzaak als gevolg te boven.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hieraan voorafgaand heeft Çré Bhagavän jïäna-sädhana (het middel om jïäna te 
verwerven) uitgelegd. Nu, in de huidige çloka, legt Hij de kenbare para-tattva uit, wat de 
sädhya (het doel) is van die jïäna. De jïäné’s denken dat nirviçeña-brahma de para-tattva is. 



Zij beelden zich in dat deze para-tattva verstoken is van naam, gedaante, eigenschappen, 
metgezellen enzovoorts, een leegte die niet beschreven kan worden door bijvoeglijke 
naamwoorden zoals energiek, gevarieerd of actief. Çuddha-bhakta’s die beschutting nemen 
van ananya-avyabhicäriëé bhakti zien parabrahma, para-tattva, de Allerhoogste Absolute 
realiteit, als Çré Kåñëa, de belichaming van cid-viläsa (transcendentaal vermaak), de basis 
van alle apräkåta eigenschappen, energieΩn en smaakvolle gemoedstoestanden, en die 
verstoken is van onbeduidende materiΩle eigenschappen. Hoewel çruti deze tattva op 
sommige plaatsen als nirviçeña beschrijven, ontkennen deze verklaringen enkel de materiΩle 
kenmerken van Çré Bhagavän, niet de transcendentale eigenschappen. De çästra’s zelf 
hebben een licht geworpen op dit diepe geheim: 

 
yä yä çrutir jalpati nirviçeñaà / sä säbhidhatte sa-viçeñam eva 
vicära-yoge sati hanta täsäà / präyo baléyaù sa-viçeñam eva 

Hayaçérña-païcarätra 
 

Diezelfde Vedische mantra’s die eerst die tattva beschrijven als nirviçeña (zonder 
eigenschappen) stellen het anderzijds vast als saviçeña (met eigenschappen). Zowel 
nirviçeña als saviçeña zijn voorwaar eeuwige aspecten van Bhagavän, maar diepgaande 
overweging onthult dat saviçeña-tattva superieur is. Dit komt doordat men in de 
materiΩle wereld louter saviçeña-tattva ervaart, terwijl er geen ervaring is van nirviçeña-
tattva. 

 
Het enige kenbare doel van de nirviçeña-jïäné’s wordt aangeduid in de huidige çloka 

door het woord mat-param, wat ‘beschut in Mij’ betekent. 
 

brahmaëo hi pratiñöhäham / amåtasyävyayasya ca 
çäçvatasya ca dharmasya / sukhasyaikäntikasya ca 

 
Want Ik ben de toevlucht van nirviçeña-brahma en de enige toevlucht van eeuwige 
onsterfelijkheid, eeuwige dharma en eeuwige bovenzinnelijke gelukzaligheid in de vorm 
van prema gerelateerd aan ekäntika-bhakti. (Gétä 14.27) 

 
Dit onderwerp zal tot in detail beschreven worden in het commentaar op de 

bovenstaande çloka. Soms wordt de jéva ook brahma genoemd in çästra, maar de jéva kan 
nooit parabrahma worden genoemd, omdat hij in alle opzichten verschilt van brahma. De 
jéva heeft atomisch bewustzijn en parabrahma is het oneindige, bewuste wezen. 



De jéva wordt soms ook brahma genoemd vanwege zijn gedeeltelijke kwalitatieve 
soortgelijkheid wat betreft het bewust zijn. Sommige mensen lijden aan de misvatting dat de 
jéva brahma wordt omdat ze de innerlijke strekking van het woordgebruik van de Gétä met 
betrekking tot het beschrijven van de jéva, zoals de beschrijvingen brahma-bhüta (Gétä 
18.54) en brahma-bhüyäya kalpate (Gétä 14.26), niet begrijpen. 

Zowel de jévätmä als Paramätmä zijn jïeyam (kenbaar), maar toch kan men alleen het 
inzicht dat jéva-tattva afhankelijk is van Paramätmä verwerven door voortdurende cultivatie 
van toegewijde dienst aan Paramätmä. De jéva is zonder begin en, van oorspronkelijke aard, 
toegewijd aan Bhagavän. Hij is slecht gedeeltelijk begiftigd met de eigenschappen van 
brahma en hij gaat sat en asat (oorzaak en gevolg) te boven. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “O Arjuna, Ik heb de 
tattva van kñetra-jïa aan je uitgelegd. Ik heb de aard van kñetra (het lichaam), haar 
transformaties, en het proces waarmee men vrij kan worden van deze transformaties 
uitgelegd. Ik heb ook uitgelegd dat de jévätmä en Paramätmä de kenners zijn van deze kñetra. 
Luister nu alsjeblieft terwijl Ik de tattva uitleg die kenbaar is door vijïäna (realisatie). Het 
kenbare, brahma, is zonder begin, afhankelijk van Mij (mat-param) en gaat zowel oorzaak als 
gevolg te boven. Zelfs nadat men dit kenbare principe kent, proeft men de nectar van Mijn 
bhakti.” 

 

ÇLOKA 14 

loZr% ikf.kikna rr~ loZrks·f{kf'kjkseq[ke~A 
loZr%   JqfreYyksds   loZeko`R;   fr"Bfrûƒ†û 

 
sarvataù päëi-pädaà tat / sarvato’kñi-çiro-mukham 

sarvataù çrutimal loke / sarvam ävåtya tiñöhati 
 

tat—Zijn (brahma’s); päëi—handen; (en) pädaà—voeten; sarvataù—bevinden zich aan 
alle kanten; akñi—Zijn ogen; çiraù—hoofden; (en) mukham—gezichten; sarvataù—
bevinden zich aan alle kanten; çrutimat—die persoon luistert; sarvataù—aan alle kanten; 
tiñöhati—Hij verblijft; loke—in de wereld; sarvam—alles; ävåtya—bedekkend. 
 

Zijn handen en voeten zijn overal. Zijn ogen, hoofden en gezichten doordringen 
alle richtingen en Hij hoort alles. Zo gesitueerd, doordringt brahma het hele 
universum. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Zal het de verklaringen van çruti zoals, sarvaà khalv idaà brahma, “Dit alles is brahma,” 
(Chändogya Upaniñad 3.14.1) en brahmaivedaà sarvam, “Alles is brahma,” niet tegenspreken 
door te zeggen dat brahma verschillend is van zowel oorzaak als gevolg? Zo’n vraag 
verwachtend, verklaart Çré Bhagavän dat, hoewel brahma zich van nature buiten zowel 
oorzaak als gevolg bevindt, brahma zowel de oorzaak als het gevolg is omdat de energie en 
het energieke niet verschillend zijn. Daarom zegt Hij dat Zijn handen en voeten, etc., 
overal zijn. Dit wil zeggen dat brahma oneindige handen en voeten heeft in de vorm van de 
handen en voeten van elk zichtbaar levend wezen, reikend van Heer Brahmä tot aan de 
nietige mier. Op dezelfde manier zijn Zijn ogen, hoofden, monden en oren ook overal. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka werd brahma beschreven als buiten sat en asat (oorzaak en gevolg). 
Nu kan de Vedänta-sütra, çakti-çaktimator abhedaù, “De energie en het energetische zijn 
niet verschillend van elkaar,” geciteerd worden in antwoord op iemand die geldigheid van 
çruti verklaringen zoals, sarvaà khalv idaà brahma en brahmaivedaà sarvam in twijfel trekt. 
Hoewel de svarüpa van Çré Bhagavän oorzaak en gevolg te boven gaat, is de werking van 
çakti volgens deze sütra zeker het werk van çaktimän omdat çakti (energie) en çaktimän (de 
energieke) niet verschillend zijn. Op die manier kan men begrijpen dat alle gevolgen zoals 
deze zichtbare wereld de svarüpa van Bhagavän (niet verschillend van Hem) zijn, daar ze 
transformaties van çakti zijn. De huidige çloka wordt gesproken om dit punt duidelijk te 
maken. Alleen brahma bestaat, alles doordringend via het medium van de handen, voeten, 
etc., van alle jéva’s die ondergeschikt zijn aan Hem en zich in Hem bevinden. Aangezien Hij 
allesdoordringend is heeft Hij oneindige handen, ogen, voeten en oren. Echter, de jévätmä is 
noch allesdoordringend, noch kan hij oneindige handen, hoofden, voeten, etc., hebben. 
Paramätmä is alvermogend, maar de jéva is dat niet.  

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “Net zoals de zonnestralen 
verlichten vanwege hun afhankelijkheid van de zon, heeft brahma-tattva op dezelfde manier 
zijn oneindige en allesdoordringende aspect verkregen door afhankelijk te zijn van Mijn 
vermogen. Het bestaan van brahma, die de basis is voor oneindige jéva’s van Brahmä tot en 
met de mier, omvat gezamenlijk oneindige handen, voeten, hoofden, monden, oren, etc., en 
is overal zichtbaar als Zijn kosmische manifestatie.” 

 

ÇLOKA 15 



loZsfUæ;xq.kkHkkla       loZsfUæ;foo£tre~A 
vläa loZHk`PpSo fuxqZ.ka xq.kHkksDr` pûƒ‡û 

 
sarvendriya-guëäbhäsaà / sarvendriya-vivarjitam 

asaktaà sarva-bhåc caiva / nirguëaà guëa-bhoktå ca 
 

äbhäsam—Hij is de bron; sarva-indriya—van alle zintuigen; (en) guëa—hun functioneren; 
(toch) sarva-indriya-vivarjitam—(is Hij) verstoken van alle wereldse zintuigen; asaktam—
(Hij is) onthecht; ca—toch; eva—voorwaar; sarva-bhåt—(is Hij) de handhaver van alle 
wezens; nirguëam—(Hij is) zonder (materiΩle) eigenschappen; ca—toch; guëa-bhoktå—(is 
Hij) de genieter van goddelijke eigenschappen. 
 

Dat kenbare parabrahma is de bron van alle zintuigen en hun werkingen, maar 
toch is Hij verstoken van wereldse zintuigen. Hoewel onthecht, is Hij de handhaver 
van alle levende wezens, en hoewel Hij nirguëa is, is Hij de genieter van zes 
transcendentale eigenschappen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Tevens manifesteert Hij al de zinsobjecten en de zintuigen. Çruti zegt: tac cakñuñaç 
cakñuù. “Hij is het oog van het oog,” (Kena Upaniñad 1.2) en sarvendriyair guëaiù, “Hij 
manifesteert de werkingen van de zintuigen, zoals geluid.” Toch is Hij sarvendriya-
vivarjitam, wat inhoudt dat Hij geen materiΩle zingtuigen heeft omdat Hij transcendentale 
zintuigen heeft. Çruti zegt ook: apäëi-pädo javano grahétä. “Hoewel Hij geen materiΩle 
zintuigen zoals handen en voeten heeft, accepteert, beweegt en ziet Hij” (Çvetäçvatara 
Upaniñad 3.19). 

Çvetäçvatara Upaniñad (6.8) verklaart ook: paräsya çaktir vividhaiva çrüyate sväbhäviké 
jïäna-bala-kriyä ca. “Het wordt vernomen dat brahma verschillende soorten 
transcendentale energie (parä-çakti) heeft. De çakti’s: jïäna (kennis), bala (kracht) en kriya 
(actie), zijn Hem van nature eigen. Die beroemde gedaante van Hem zoals beschreven in de 
çruti is de bron van alle energie.” 

Hij is verstoken van gehechtheid aan het wereldse vlak en Hij handhaaft iedereen in 
Zijn expansie als Çré Viñëu. Hij is nirguëa, dat wil zeggen, Hij heeft een bovenzinnelijke 
gedaante die vrij is van de guëa’s (zoals sattva), en Hij is guëa-bhoktå, boven de guëa’s. hij 
wordt aangesproken als bhaga omdat Hij de genieter is van zes soorten transcendentale 
vermogens. 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Dat brahma is de bron van alle werkingen van iemands zintuigen alsmede van de 
zinsobjecten. In de çruti ziet men ook: tac cakñuñaç cakñuù. “Hij is het oog van het oog” 
(Kena Upaniñad 1.2). Ook al is Hij verstoken van materiΩle zintuigen, heeft Hij wel 
bovenzinnelijke zintuigen. Çvetäçvatara Upaniñad (3.9) verklaart ook: 

 
apäëi-pädo javano grahétä 

paçyaty acakñuù sa çåëoty akarëaù 
 

Hoewel Bhagavän geen materiΩle handen, voeten, etc., heeft, accepteert en loopt Hij. 
Zelfs zonder materiΩle ogen en oren, ziet en luistert Hij. Met andere woorden, Hij heeft 
bovenzinnelijke handen, voeten, ogen, oren etc. 

 
Daarom is brahma niet nirviçeña maar saviçeña. Hij is verstoken van materiΩle 

eigenschappen, maar beschikt nochtans over zes soorten bovenzinnelijke vermogens, en Hij 
is de genieter van die vermogens. 

 

ÇLOKA 16 

cfgjUr'p    Hkwrkukepja    pjeso   pA 
lw{eRokÙknfoKs;a nwjLFka pkfUrds p rr~ûƒ̂ û 

 
bahir antaç ca bhütänäm / acaraà caram eva ca 

sükñmatvät tad avijïeyaà / düra-sthaà cäntike ca tat 
 

(Hij is) bahir—buiten; ca—en; antaù—binnen; bhütänäm—van alle wezens; acaram—niet 
bewegend; ca eva—en zeker; caram—bewegend; sükñmatvät—omdat Hij erg subtiel is; tat—
Hij; avijïeyam—onbegrijpelijk (middels de grofstoffelijke zintuigen); tat—Hij; düra-
stham—bevindt zich ver weg; ca—en; antike—erg dichtbij. 
 

Die Absolute Entiteit (parabrahma-tattva) verblijft binnen en buiten alle wezens, 
en vanwege Hem bestaat deze wereld van bewegende en niet-bewegende wezens. Hij 
is erg moeilijk te begrijpen, omdat Hij erg subtiel is. Hij is tegelijkertijd ver weg en 
immer aanwezig. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hij bevindt zich overal, zowel binnen als buiten alle wezens en elementen van Zijn 
schepping, net zoals de lucht zich binnen en buiten het lichaam bevindt. Hij is alles, alle 
wezens, zowel de bewegende als de niet-bewegende, omdat Hij de oorzaak van het gevolg (de 
schepping) is. Maar toch is Hij niet het object van directe waarneming omdat Zijn gedaante 
en andere kenmerken verschillend zijn van materiΩle vormen en eigenschappen. Daarom is 
Hij miljoenen mijlen verwijderd voor onwetende mensen, maar voor degenen die verlicht 
zijn in transcendentale kennis is Hij, als Antaryämé, meer met hen verwant dan iemand die 
in hetzelfde huis woont, omdat Hij zich in het lichaam bevindt. Hij is verder weg dan het 
verste, en dichterbij dan dat wat het meest dichtbij is. Hij is zichtbaar in de grot van het 
hart voor degenen die kunnen zien. Zoals gezegd wordt in de Muëòaka Upaniñad (3.1.7): 
dürät sudüre tad ihäntike ca paçyätsv ihaivaà nihitaà guhäyäm. “In deze wereld is Hij veel 
verder weg dan het verste, en voor degenen die oplettend zijn, is Hij ook in het geheim 
gezeteld, zeer dichtbij te midden van allen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Alle bewegende en niet-bewegende wezens ontstaan uit Parameçvara, die allerhoogste 
tattva. Hij bevindt zich in het hart van alle wezens als Antaryämé, en Hij bestaat er buiten 
in Zijn allesdoordringende aspect als Parameçvara. Aangezien deze hele bewegende en niet-
bewegende wereld een gevolg van Zijn energie is, is Hij derhalve alles. Hoewel Hij in çruti 
beschreven wordt als, sarvaà khalv idaà brahma, “Dit alles is brahma,” heeft Hij een 
persoonlijke gedaante die verschillend is van alle anderen. Alleen Hij is gelijk aan Zichzelf. 
Hij is asamorddhva, wat inhoudt dat er niemand bestaat die gelijk is aan Hem, wat te zeggen 
van groter dan Hem. Echter, niet iedereen kan Hem kennen omdat Hij erg subtiel is. Louter 
Zijn ananya-bhakta’s kunnen Hem kennen middels de invloed van ananya-bhakti. Daarom 
is Hij zowel erg ver weg als erg dichtbij. Hij is dichtbij Zijn ananya-bhakta’s, en zeer ver weg 
voor niet-toegewijden. 

 
tad ejati tan naijati / tad düre tad v antike 

tad antar asya sarvasya / tad u sarvasyäsya bähyataù 
Çré Éçopaniñad 5 

 
De Allerhoogste Heer loopt, maar loop niet, is ver weg maar erg dichtbij, en bevindt 
zich in alles, maar is toch buiten alles. 

 



ÇLOKA 17 

vfoHkäa p Hkwrs"kq foHkäfeo p fLFkreA 
HkwrHkÙkZ̀  p  rTKs;a  xzfl".kq   izHkfo".kq   pûƒ‰û 

 
avibhaktaà ca bhüteñu / vibhaktam iva ca sthitam 

bhüta-bharttå ca taj jïeyaà / grasiñëu prabhaviñëu ca 
 

ca—hoewel; avibhaktam—Hij onverdeeld is; ca—toch; sthitam—bevindt Hij zich; iva—
alsof; vibhaktam—verdeeld; bhüteñu—binnenin alle wezens; tat—Hij; jïeyam—dient 
gekend te worden; bhüta-bharttå—als de steun van alle wezens; ca—alsmede; grasiñëu—de 
vernietiger; ca—en; prabhaviñëu—schepper. 
 

Hoewel onverdeeld, bevindt Hij zich binnenin elk wezen alsof verdeeld. Ken Hem 
als de handhaver, vernietiger en schepper van alle wezens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Gevestigd als de oorzaak in de bewegende en niet-bewegende levende wezens is Hij 
verdeeld, of verschillend. Alleen Hij, als Çré Näräyaëa, is de handhaver van alle wezens 
gedurende de periode van instandhouding. Als Grasiñëu is Hij de vernietiger gedurende de 
tijd van vernietiging, en bij het aanbreken van de schepping is Hij Prabhaviñëu, de 
schepper van verschillende effecten en vormen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hoewel Hij anders verschijnt in alle levende wezens, bevindt die parama tattva zich in 
een onverdeelde gedaante. Dit wordt ook verklaard in çruti: ekaù santaà bahudhä 
dåçyamänaà. “Hij wordt waargenomen in verschillende vormen, ook al is Hij ππn.” Småti 
zegt ook: eka eva paro viñëuù sarvaträpi na saàçayaù. “Slechts ππn Paramätmä, Viñëu, 
bestaat overal. Hier bestaat geen twijfel over.” Net zoals dezelfde zon anders verschijnt voor 
mensen in verschillende plaatsen, verschijnt Hij in allerlei gedaantes door Zijn 
onvoorstelbare vermogen, ook al is Hij ππn. Alleen Hij bestaat als de individuele Antaryämé 
binnenin de harten van alle jéva’s, terwijl Hij extern gezien allesdoordringend is, de 
gezamenlijke puruña, Parameçvara. Hij is ook de handhaver en vernietiger van al wat 
bestaat. Taittiréya Upaniñad (3.1) zegt: yato vä imäni bhütäni jäyante yena jätäni jévanti yat 
prayanty abhisaàviçanti tad vijijïäsasva tad brahma. “Je dient brahma te begrijpen als Hij uit 



wie alle levende wezens ontstaan, door wiens hulp ze leven en van begin tot eind de 
levensweg bewandelen, en in wie ze weer binnengaan.” 

 

ÇLOKA 18 

T;ksfr"kkefi       rTT;ksfrLrel%       ijeqP;rsA 
Kkua Ks;a KkuxE;a âfn loZL; f/kf"Bre~ûƒŠû 

 
jyotiñäm api taj jyotis / tamasaù param ucyate 

jïänaà jïeyaà jïäna-gamyaà / hådi sarvasya dhiñöhitam 
 

ucyate—er wordt gezegd; (dat) tat—Hij; api—ook; jyotiù—de verlichting; jyotiñäm—der 
hemellichamen; (is) param—transcendentaal; tamasaù—aan onwetendheid; jïänam—
kennis; jïeyam—waardig om te kennen; jïäna-gamyam—toegankelijk via kennis; (en) 
dhiñöhitam—zich bevindend; hådi—in het hart; sarvasya—van alle wezens. 
 

Hij de bron van licht in alle hemellichamen. Hij is transcendentaal aan 
onwetendheid. Hij is ware kennis (jïäna), het ware doel van kennis (jïeya), en Hij 
kan gekend worden middels jïäna (jïäna-gamya). Hij verblijft in het hart van alle 
wezens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hij is zelfs het licht dat voortkomt uit hemellichamen zoals de zon en maan. Dit wordt 
bewezen in çruti: süryas tapati tejasendraù. “Door Zijn schittering wordt de zon lichtgevend 
en verspreidt hitte.” De zon, maan, sterren, etc., lijken niet prachtig stralend ten overstaan 
van Hem, wat te zeggen van vuur. Schijnbaar stralend, verkrijgen ze allemaal hun 
stralengloed van de Zijne. Het komt door Zijn schittering dat zij hun eigen unieke 
eigenschappen van verlichting verkrijgen. Kaöha Upaniñad (2.2.15) verklaart: 

 
na tatra süryo bhäti na candra-tärakaà 

nemä vidyuto bhänti kuto ’yam agniù 
tam eva bhäntaà anu bhäti sarvaà 

tasya bhäñä sarvam idaà vibhäti 
 



De zon, maar, sterren of vuur kunnen de bliksem niet verlichten, wat te zeggen van dat 
zelfstralende parabrahma. Echter, het komt enkel door dat zelfstralende brahma dat alle 
lichtgevende dingen zoals de zon licht geven. Sterker nog, het hele universum bestaat 
enkel vanwege Zijn bestaan. 

 
Daarom staat Hij boven duisternis. Het kan Hem nooit raken. Çruti zegt ook, “Zijn 

huidskleur is als de kleur van de zon en gaat het duister te boven.” Zijn volkomen 
manifestatie in het verstandelijke vermogen van zuivere intelligentie wordt jïäna genoemd. 
Hij Zelf is veranderd als vorm, etc., en is jïeya (het kenbare) en jïäna-gamyam, toegankelijk 
door kennis. Met andere woorden, Hij is bereikbaar door de eerder beschreven methode van 
jïäna-sädhana, zoals nederigheid. Hij alleen bevindt zich als Paramätmä in de harten van 
alle wezens. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Parameçvara, de volkomen kñetra-jïa, is de oorspronkelijke verlichter van alle 
hemellichamen zoals de zon en maan, en ook van vuur. 

 
na tatra süryo bhäti na candra-tärakaà 

nemä vidyuto bhänti kuto ’yam agniù 
Kaöha Upaniñad 2.2.15 

 
De zon, maan, sterren of vuur kunnen de bliksem niet verlichten, wat te zeggen van dat 
zelfstralende parabrahma. 

 
Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (3.25.42): 
 

mad-bhayäd väti väto ’yaà / süryas tapati mad-bhayät 
varñaténdro dahaty agnir / måtyuç carati mad-bhayät 

 
Het is uit angst voor Mij dat de wind waait, de zon schijnt en Indra neerslag verstuurt. 
Uit angst voor Mij brandt vuur en gaat de dood zijn gang door zijn tol te eisen. 

 
Verder verklaart Kaöha Upaniñad (2.3.3): 
 

bhayäd asyägnistapati bhayät tapati süryaù 
 



Uit angst voor parabrahma brandt vuur en verhit de zon. 
 

Die para-tattva is tamasaù param (boven de duisternis) en uiterst zuiver, 
transcendentaal zijnde aan de materiΩle natuur. Çruti zegt ook: äditya-varëaà tamasaù 
parastät. “Hij bevindt zich buiten prakåti en heeft een gouden uitstraling (äditya).” Hij is 
kennis (jïäna), het kenbare (jïeya), en de kenner (jïätä). 

Jïäna-svarüpa: Çruti zegt dat Hij vijïäna änanda-ghanaà brahma is. “De specifieke 
kenmerken van brahma zijn dat Hij jïäna-svarüpa is, oftewel van nature gekwalificeerd als 
kennis, en ghanébhüta änanda-svarüpa, de geconcentreerde belichaming van 
gelukzaligheid.” 

Jïeya-svarüpa: Hij is jïeya-svarüpa, de vorm van het kenbare, daarom is Hij de 
toevlucht van degenen die naar verlossing verlangen. 

 
taà ha devam ätma-buddhi-prakäçaà 

mumukñur vai çaraëam ahaà prapadye 
Çvetäçvatara Upaniñad 6.18 
 

Verlangend naar bevrijding, geef Ik me over aan de Allerhoogste Heer die de 
intelligentie van de ätmä verlicht. 

 
Volgens deze çruti verklaring is Hij jïäna-gamya, benaderbaar door kennis. 
Jïätä: Hij is ook jïata (de kenner) omdat Hij zich in ieders hart bevindt als de getuige, 

de bestuurder en Antaryämé. In dit opzicht dient men de çruti-çloka’s van Çvetäçvatara 
Upaniñad (4.6-7) te raadplegen: dväsuparëä, tam eva viditvä en antaù-praviñöaù çästä. “De 
ätmä en Paramätmä binnenin het lichaam worden vergeleken met twee vogels die in 
dezelfde boom zitten.” 
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bfr {ks=a rFkk Kkua Ks;a pksäa leklr%A 
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iti kñetraà tathä jïänaà / jïeyaà coktaà samäsataù 

mad-bhakta etad vijïäya / mad-bhäväyopapadyate 
 



iti—aldus; uktam—is er gesproken over; kñetram—het veld; jïänam—kennis; ca tathä—en 
ook; jïeyam—het doel van kennis; samäsataù—in het kort; etat—dit; vijïäya—volledig 
begrepen hebbend; upapadyate—bereikt; mat-bhaktaù—Mijn bhakta; mat-bhäväya—Mijn 
natuur. 
 

Aldus zijn het veld, kennis en het kenbare door Mij in het kort beschreven. Door 
deze te begrijpen, wordt Mijn bhakta gekwalificeerd om Mijn prema-bhakti te 
bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier, in de çloka die begint met het woord iti, besluit Çré Bhagavän Zijn verklaringen 
betreffende kennis van kñetra, etc., met een uitleg over wie er geschikt is voor deze kennis 
en haar resultaat. In dit hoofdstuk werd het woord kñetra uitgelegd vanaf de çloka: mahä-
bhütäny ahaìkäro (Gétä 13.6), tot en met adhyätma in Gétä 13.12. Jïäna werd ook 
beschreven, vanaf Gétä 13.8 tot aan adhyätma in Gétä 13.12. Jïeyaù en jïäna-gamyam 
werden beschreven van de çloka beginnend met jïeyam in Gétä 13.13, tot aan de çloka 
beginnend met jyotisam in Gétä 13.18. Diezelfde Absolute Realiteit staat bekend als brahma, 
Paramätmä en Bhagavän. Dit werd in het kort beschreven. 

Mad-bhäväya betekent ‘hij bereikt säyujya-mukti’. Het woord mad-bhakta refereert aan 
een jïäné die begiftigd is met bhakti. Of mad-bhakta betekent, “Mijn zuivere dienaar 
(ekäntika-däsa), die weet: ‘Mijn prabhu heeft zoveel aiçvarya’, wordt gekwalificeerd om Mijn 
prema te verkrijgen.” Met andere woorden, hij wordt gekwalificeerd om prema-bhakti te 
verrichten. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka verklaart Çré Bhagavän duidelijk dat karmé’s, jïäné’s, yogé’s, tapasvi’s en 
nirviçeña-mäyävädés de werkelijke essentie (tattva) van Bhagavad-Gétä niet kunnen 
begrijpen. Alleen bhakta’s van Bhagavän kunnen het begrijpen. Dit is de innerlijke 
betekenis van het woord mad-bhakta. Men dient eerst een bhakta te worden om de tattva 
van jïeya (het kenbare), jïätä (de kenner) en jïäna (kennis) te begrijpen, zoals beschreven 
wordt in de Gétä. Om deze reden dient men bhakti (anuçélana) te beoefenen door 
beschutting te nemen van de lotusvoeten van een sad-guru. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Arjuna, Ik heb in het kort 
deze drie tattva’s beschreven: kñetra, jïäna en jïeya. Vijïäna is de jïäna van alle drie tattva’s 
tezamen. Bhakta’s die deze jïäna bereiken verkrijgen Mijn onvermengde prema-bhakti. De 
niet-toegewijden die louter de beschutting aanvaarden van nutteloze monistische 



sampradäya’s, raken verstoken van werkelijke kennis. Jïäna is niets anders dan de zitplaats 
van Bhakti-devé. Het is louter sattva-çuddhi, zuivering van het bestaan van de jévätmä welke 
beschut wordt door bhakti.” Dit onderwerp zal verder opgehelderd worden in Hoofdstuk 
Vijftien, waarin puruñottama-tattva beschreven wordt. 
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izÏ¥r iq#"ka pSo fo¼îuknh mHkkofiA 
fodkjka'p   xq.kka'pSo  fof¼   izÏfrlEHkoku~û„Œû 

 
prakåtià puruñaà caiva / viddhyanädé ubhäv api 

vikäräàç ca guëäàç caiva / viddhi prakåti-sambhavän 
 

viddhi—je dient te begrijpen; eva—duidelijk; (dat) ubhau—zowel; prakåtim—de materiΩle 
natuur; ca—als; puruñam—het levende wezen; (zijn) anädé—zonder begin; viddhi—begrijp; 
api—ook; vikärän—hun transformaties; ca—en; guëän—de drie eigenschappen; eva—
voorzeker; prakåti-sambhavän—ontstaan uit de materiΩle natuur. 
 

Weet dat zowel prakåti als puruña (de jéva) zonder begin zijn, en weet dat hun 
transformaties en eigenschappen zijn ontstaan uit prakåti. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na Paramätmä te hebben uitgelegd, legt Çré Bhagavän nu de jévätmä (de puruña) uit, die 
ook kñetra-jïa is. “Waarom vond de relatie tussen deze kñetra-jïa en mäyä (prakåti) plaats, 
en wanneer begon deze?” 

Deze vraag verwachtend, beantwoordt Çré Bhagavän dit met deze çloka, die begint met 
het woord prakrtim. “Prakåti (mäyä, de materiΩle natuur) en puruña (de jéva) zijn beide 
zonder begin. Dat is te zeggen, hun oorzaak kent geen begin. Omdat ze de energie zijn van 
Mij, Éçvara, wie zonder begin ben, zijn zij ook zonder begin. Ken het op deze manier.” 

Er wordt gezegd in Bhagavad-Gétä (7.4-5): 
 

bhümir äpo ’nalo väyuù / khaà mano buddhir eva ca 
ahaìkära itéyaà me / bhinnä prakåtir añöadhä 

apareyam itas tv anyäà / prakåtià viddhi me paräm 
jéva-bhütäà mahä-bäho / yayedaà dhäryate jagat 



 
Deze materiΩle natuur wordt onderverdeeld in acht stukken: aarde, water, vuur, lucht, 
ether, geest, intellect en ego, maar ze is inferieur aan een andere natuur van Mij. De 
jéva’s zijn Mijn superieure energie. Zij aanvaarden deze materiΩle wereld teneinde van 
de resultaten van hun handelingen te genieten (karma). 

 
“Volgens deze verklaring van Mij zijn beide zonder begin, omdat zowel mäyä als de jéva 

Mijn energie zijn, en daarom is hun relatie ook zonder begin. Maar, hoewel ze gerelateerd 
zijn aan elkaar, zijn ze in feite verschillend.” Daarom zegt Çré Bhagavän: vikäräàç ca, “Het 
lichaam en de zintuigen,” en guëäàç caiva, “de transformaties van guëa’s zoals blijdschap, 
verontrusting, verdriet en illusie,” zijn ontstaan uit prakåti (prakåti-sambhütän). De jéva, die 
gewijzigd wordt in de vorm van kñetra, is verschillend van prakåti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Nadat Çré Bhagavän de beide kñetra’s, de gedeeltelijke kñetra-jïa (de jéva), de volkomen 
kñetra-jïa (Parameçvara), jïäna en jïeya uitlegt, verklaart Hij de transformaties van kñetra, 
zoals lust, woede, genegenheid en angst, en hoe de relatie tussen de kñetra-jïa-jéva en mäyä 
heeft plaatsgevonden. Zowel prakåti (mäyä) als de jéva zijn zonder begin, daar ze de energie 
van Parameçvara zijn. Dit houdt in dat ze ook eeuwig zijn. Inerte prakåti wordt aparä 
genoemd, en de jéva wordt parä prakåti genoemd. 

Çré Caitanya Caritämåta verklaart in de leer aan Sanätana Gosvämé: 
 

jévera svarüpa haya, kåñëera nitya däsa 
kåñëera taöasthä-çakti ‘bhedäbheda prakäça 

Madhya-lélä 20.108 

süryäàçu-kiraëa, yena agni-jvälä-caya 
sväbhävika kåñëera téna-prakära çakti haya 

Madhya-lélä 20.109 

kåñëera sväbhävika téna-çakti-pariëati 
cicchakti, jéva-çakti, ära mäyä-çakti 

Madhya-lélä 20.111 

kåñëa bhuli’ sei jéva anädi-bahirmukha 
ataeva mäyä täre deya saàsära-duùkha 

Madhya-lélä 20.117 



 
De jéva is van zijn wezenlijke natuur een eeuwige dienaar van Kåñëa. Kåñëa’s taöastha-
çakti (marginale vermogen) wordt omgezet in oneindige jéva’s. Aangezien çakti 
(energie) en çaktimän (de bezitter van energie) niet verschillend zijn, zijn atomisch 
bewuste jéva’s die transformaties zijn van çakti in sommige opzichten niet verschillend 
van Kåñëa. Maar ze zijn ook eeuwig verschillend op verschillende manieren. Bhagavän 
is oneindig bewust, en de jéva is atomisch bewust. Beide zijn niet verschillend vanuit 
het perspectief van het bewustzijn, maar Bhagavän is de volkomen bewuste entiteit 
(pürëa cid-vastu) en de jéva is een atomisch bewuste entiteit (aëucid-vastu). Bhagavän 
is de meester van mäyä, en de jéva is onderworpen aan mäyä. Bhagavän is de oorzaak 
van de schepping, instandhouding en vernietiging, maar de jéva is dat niet. Het 
voorbeeld dat wordt gegeven is dat net zoals er oneindige atomen zichtbaar zijn in de 
stralen die afkomstig zijn van de zon, de stralen van Kåñëa’s energie oneindige atomen 
produceren in de vorm van de jéva’s. Evenzo, net zoals er oneindige vonken uit een vuur 
komen, komen er oneindige atomisch bewuste jéva’s voort uit Bhagavän. 

 
Dit zijn gedeeltelijke voorbeelden om de relatie tussen sac-cid-änanda Bhagavän en de 

atomisch bewuste jéva uit te leggen. Dit betekent dat hun doel is om deze realiteit duidelijk 
te maken middels het principe van çäkhä-candra-nyäya, het tonen van de maan door eerst 
naar een tak van een boom te wijzen waarboven de maan zichtbaar is. In deze materiΩle 
wereld kan geen enkel voorbeeld parabrahma volledig beschrijven, maar deze voorbeelden 
geven een gedeeltelijk inzicht. 

Kåñëa is de uiterste grens van para-tattva. Zijn inherente para çakti (transcendentale 
vermogen) staat ook bekend als antaraìga-çakti, of cit-çakti. Deze cit-çakti is Kåñëa’s 
svabhavika (van nature inherente) svarüpa-çakti, en de handelingen van die çakti 
manifesteren zich op drie manieren. Wanneer ze de bewuste schepping (cit-jagat) 
manifesteert, wordt ze cit-çakti (spirituele creatieve vermogen) genoemd. Wanneer ze 
oneindige jéva’s manifesteert, wordt ze jéva-çakti genoemd en wanneer ze het materiΩle 
universum manifesteert, wordt ze mäyä-çakti genoemd. Door de wil van Bhagavän 
manifesteren de jéva’s uit de jéva çakti (het marginale vermogen); aldus is hun wezenlijke 
aard het zijn van eeuwige dienaren van Kåñëa. Echter, ze kunnen onder de invloed raken 
van mäyä omdat ze atomisch van aard zijn. De jéva’s die zich in deze illusoire wereld 
bevinden hebben hun vrije wil misbruikt. Op die manier zijn ze hun eigen svarüpa en 
Kåñëa’s svarüpa vergeten, omdat ze sinds onheuglijke tijden omgaan met mäyä. Doordat ze 
verstrikt zijn geraakt in de kringloop van geboorte en dood, lijden ze onder de drie soorten 
ellende. Wanneer de jéva’s die gebonden zijn geraakt aan deze materiΩle wereld door een of 



ander groot fortuin sädhu saìga verkrijgen, kunnen ze hun eigen wezenlijke aard realiseren. 
Het proces van bhakti volgend, houden ze zich bezig met dienst aan Bhagavän, waardoor ze 
gevestigd raken in hun eigen svarüpa. Deze conclusie wordt bevestigd in Çrémad-
Bhägavatam (11.2.37): 

 
bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd 
éçäd apetasya viparyayo ’småtiù 

tan-mäyayäto budha äbhajet taà 
bhaktyaikayeçaà guru-devatätmä 

 
De jéva is de eeuwige dienaar van Bhagavän, maar door zijn gezicht af te keren van 
Bhagavän, is hij zijn eigen svarüpa vergeten. Daarom is zijn eeuwige svarüpa 
(betrekking), dienst aan Kåñëa, bedekt geraakt. Door omgang met mäyä identificeert 
hij zich met het lichaam en, dientengevolge, vreest altijd voor het materiΩle lichaam, 
huis, etc. Begoocheld door Kåñëa’s mäyä, ondergaat hij verschillende soorten ellende. 
Door wat geluk is een intelligent persoon die beschutting neemt van ananya-bhakti en 
bhajana aan Kåñëa verricht onder leiding van een sad-guru in staat om mäyä over te 
steken. 

 
Verder wordt er gezegd in Çrémad-Bhägavatam (3.7.9): 
 

seyaà bhagavato mäyä / yan nayena virudhyate 
éçvarasya vimuktasya / kärpaëyam uta bandhanam 

 
Sommige geconditioneerde zielen houden vol dat Çré Bhagavän overmand wordt door 
illusie en tegelijkertijd verkondigen ze dat Hij niet geconditioneerd is. Dit gaat tegen 
alle logica in. 

 
Bhagavän’s yogamäyä is een speciaal type çakti dat het mogelijke onmogelijk kan maken, 

en het onmogelijke mogelijk. Deze çakti van Bhagavän maakt het mogelijk voor de jéva om 
bevrijding van de gebondenheid aan de materiΩle wereld te bereiken, nadat hij de genade 
heeft verkregen van de alverloste (vimukta) Éçvara. Ze maakt echter ook de jéva’s 
gebondenheid aan deze wereld mogelijk. Dit feit kan niet louter op kracht van logica 
worden begrepen. Noch kan de invloed van Bhagavän’s acintya-çakti louter door 
argumentatie worden begrepen. Deze acintya-çakti van Bhagavän zorgt er voor dat de jéva 
begoocheld raakt door mäyä, en zo kan hij Bhagavän’s genade niet realiseren. 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt, “Ik ben het resultaat van kennis over 
kñetra en kñetra-jïa uit aan het leggen. Er manifesteren drie tattva’s in het bestaan van de 
jéva die gebonden is door de materie: prakåti, puruña en Paramätmä. De kñetra staat bekend 
als prakåti, de jéva als puruña, en Mijn allesdoordringende manifestatie in hen beide als 
Paramätmä. Prakåti en puruña zijn beide zonder begin. Zij bestaan zelfs v∫∫r de kosmische 
tijd (jaòéya-käla). In de materiΩle tijd nemen geen van beide geboorte. Integendeel, ze zijn 
geopenbaard in de spirituele tijd (cinmaya-käla) door Mijn çakti en coΩxisteren in Mijn 
allerhoogste bestaan. Jaòa-prakåti (de materiΩle natuur) gaat op in Mij en wordt weer 
geopenbaard tijdens de schepping onder de bedekking van wereldse tijd (jaòéya-käla). De 
jéva is een tattva die voortkomt uit Mijn eeuwige taöastha-çakti. Hij is omhuld geraakt door 
Mijn jaòa-prakåti, materiΩle vermogen, omdat hij afkerig is geworden van Mij. De jéva is 
eigenlijk zuivere, bewuste tattva, maar omdat zijn hoedanigheid onbeduidend is, heeft hij 
zich een nut verworven voor jaòa-prakåti. Dit vond plaats door de regeling van Mijn 
bovenzinnelijke energie. Dat wil zeggen, hij is geneigd om aangedaan te raken door de 
materiΩle natuur. Hoe de bewuste jéva verstrikt is geraakt in inerte materie kan men niet te 
weten komen door menselijke (geconditioneerde) logica en kennis omdat Mijn acintya-çakti 
niet onder invloed staat van jouw beperkte menselijke intellect. Het is belangrijk voor je 
om enkel dit te weten: alle geperverteerde transformaties en materiΩle geaardheden van de 
baddha-jéva zijn voortgekomen uit de materiΩle natuur en zijn geen onderdeel van zijn sva-
dharma (eeuwige aard).” 
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kärya-käraëa-karttåtve / hetuù prakåtir ucyate 

puruñaù sukha-duùkhänäà / bhoktåtve hetur ucyate 
 

prakåtiù—de materiΩle natuur; ucyate—wordt gezegd te zijn; hetuù—de oorzaak; karttåtve—
in de werkingen; (van) käraëa—oorzaak; ca—en; kärya—gevolg; (en) puruñaù—de jéva; 
ucyate—wordt gezegd te zijn; hetuù—de oorzaak; bhoktåtve—in het ervaren; sukha-
duùkhänäm—van geluk en leed. 
 



Prakåti wordt genoemd als oorzaak van de werkingen van materiΩle oorzaak en 
gevolg, en puruña (de baddha-jéva) wordt genoemd als oorzaak van het ervaren van 
materieel geluk, leed, enzovoorts. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu onthult Çré Bhagavän de jéva’s relatie met mäyä. Kärya (gevolg) verwijst naar het 
lichaam, käraëa (oorzaak) verwijst naar de zintuigen, welke het middel zijn van geluk en 
leed, en karttåtva (tussenpersoon) verwijst naar de gezaghebbende goden van de zintuigen, 
de devatä’s. De puruña (baddha-jéva) dringt zichzelf vanwege onwetendheid het gevoel op dat 
hij de doener of tussenpersoon is, maar in werkelijkheid is prakåti de oorzaak van zo’n gevoel 
in hem. Het is louter prakåti dat zich tot uitvoering transformeert in aanraking met de 
puruña. Het is de neiging van mäyä (avidyä of onwetendheid) om illusoire kennis aan de jéva 
te geven. Hoewel kärya (resultaat), käraëa (oorzaak), karttåtva (bemiddeling), en bhoktåtva 
(genot) de kenmerken zijn van prakåti (de materiΩle natuur), heerst prakåti over de eerste 
drie omdat zij zelf overheerst wordt door inertie (jada). En vanwege zijn bewuste aard heerst 
puruña (de jéva) over  bhoktåtva (het ervaren van geluk en leed). Iets (en entiteit of 
activiteit) wordt aangeduid of genaamd naar gelang zijn overheersende aspecten. Volgens 
deze logica heet prakåti de oorzaak te zijn van kärya (het lichaam), käraëa (de zintuigen) en 
karttåtva (de devatä’s). Puruña (de jéva) wordt gezegd de oorzaak te zijn van bhoktåtva. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Prakåti is de bron van aardse kärya (gevolg, het lichaam), käraëa (oorzaak, de zintuigen) 
en karttåtva (werkende tussenpersoon, de gezaghebbende godheden van de zintuigen), 
terwijl men zegt dat de baddha-jéva de oorzaak is van bhoktåtva, het ervaren van aards geluk 
en leed. Hier dient men goed te begrijpen dat de çuddha-jéva (de jéva in zijn zuivere 
toestand) niet de genieter van materieel geluk is, noch ervaart hij leed. Echter, omdat de 
jéva is voortgekomen uit de taöastha-çakti, ontwikkelt zich een ego waarbij hij materieel 
geluk en ervaart wanneer hij zichzelf identificeert met het lichaam, dat opgewekt wordt 
door contact met mäyä. 

In dit opzicht zegt Heer Kapiladeva in Çrémad-Bhägavatam (3.26.8): 
 

kärya-käraëa-karttåtve / käraëaà prakåtià viduù 
bhoktåtve sukha-duùkhänäà / puruñaà prakåteù param 

 



O Moeder! Degenen die tattva-vit zijn accepteren dat prakåti (de materiΩle natuur) de 
oorzaak is van kärya (het lichaam), käraëa (de zintuigen) en karttåtva (de 
gezaghebbende goden van de zintuigen, de devatä’s). 

 
De küöa-stha ätmä (de ziel in zijn wezenlijke positie) is middels zijn zuivere ego 

gerelateerd aan Paramätmä als zijn eeuwige dienaar, en daarom heerst Paramätmä over het 
bestaan van de jéva. Aldus is de küöa-stha ätmä verheven boven alle materiΩle predikaten en 
onveranderd door de werking van prakåti. Prakåti overheerst omdat de baddha-jéva zichzelf 
krachtig identificeert met het lichaam, wat ontstaan is uit de transformatie van prakåti. 
Daarom zeggen paëòita’s dat prakåti de oorzaak is van karttåtva (de tussenkomst, de 
gezaghebbende goden van de zintuigen), maar met betrekking tot het ervaren van de 
resultaten van karma, zoals geluk en leed, wordt de puruña (taöastha-çakti), die verschillend 
is van prakåti, gezegd de oorzaak te zijn. Hoewel zowel karttåtva als bhoktåtva onder ππn ego 
(van de baddha-jéva) vallen, is prakåti de dominante factor in hen omdat het lichaam en 
dergelijke de uitwerking zijn van inerte materie. Het ervaren van geluk en leed is niet 
mogelijk zonder bewustzijn; daarom is de puruña (de baddha-jéva), die onder controle staat 
van prakåti, hier de dominante factor. Echter, het dient ook begrepen te worden dat de 
karttåtva (werking) van zowel prakåti als puruña (de jéva) onder controle staat van de 
karttåtva van Éçvara. Zowel mäyä als de jéva vallen onder Éçvara’s bestuur. 
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puruñaù prakåti-stho hi / bhuìkte prakåti-jän guëän 
käraëaà guëa-saìgo’sya / sad-asad-yoni-janmasu 

 
hi—voorwaar; prakåti-sthaù—zich bevindend in de materiΩle natuur; bhuìkte—geniet; 
puruñaù—de jéva; (van) guëän—de zinsobjecten; prakåti-jän—ontstaan uit de materiΩle 
natuur; (in) guëa-saìgaù—samenwerking met de geaardheden; (het is) käraëam—de 
oorzaak; asya—van zijn; janmasu—geboorteneming; sat-asat-yoni—in hogere of lagere 
soorten. 
 



Zich vestigend in de prakåti, geniet de puruña (jéva) van de zinsobjecten die 
ontstaan uit prakåti. De oorzaak van zijn geboorte in hogere en lagere soorten ligt bij 
zijn omgang met de geaardheden der materiΩle natuur. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De jéva beschouwt de eigenschappen van prakåti, zoals karttåtva (de gezaghebbende 
goden van de zintuigen) en bhoktåtva (het ervaren van geluk en leed), als de zijne vanwege 
valse kennis die is ontstaan uit onwetendheid sinds onheuglijke tijden. Dit is de reden voor 
zijn gebondenheid aan de materiΩle wereld. De jéva bevindt zich in het lichaam, welke het 
gevolg is van prakåti, en hij gaat volledig op in het beschouwen van het lichaam als zijn 
eigenlijke zelf. Vanwege zijn vals ego, beschouwt hij aspecten van de geest zoals verdriet, 
begoocheling en leed, welke prakåti-jän (voortgebracht door de geaardheden van prakåti) 
zijn, als de zijne, en als gevolg hiervan lijdt hij. Dit komt allemaal door guëa-saìga, omgang 
met de geaardheden der materiΩle natuur. Dit houdt in dat zijn vereenzelviging met het 
lichaam, dat is opgebouwd uit de drie guëa’s, een op onwetendheid gebaseerde aanname is 
omdat de jéva in werkelijkheid vrij is van deze omgang. Waar geniet hij? Deze vraag 
verwachtend, zegt Çré Bhagavän, satéñu (sat-asad). “In de soorten die een hoger bewustzijn 
hebben, zoals sädhu’s en devatä’s” en, asatéñu, “in de soorten wier bewustzijn lager is, zoals 
dieren en vogels.” Hij neemt geboorte en ervaart geluk en leed in overeenstemming met zijn 
goede of slechte karma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Omdat ze hun gezichten hebben afgewend van Kåñëa, zien de jéva’s, die van marginale 
aard zijn, het lichaam voor het zelf aan. Ze aanvaarden het ego van het zijn van de doener 
en genieter van inerte (jaòa) materie. Aldus raken ze gebonden aan de materiΩle wereld en 
nemen ze geboorte in verschillende soorten van leven, waarbij ze als gevolg geluk en leed 
ervaren. Zulke jéva’s, die begoocheld zijn door mäyä, zijn in de kringloop van geboorte en 
dood gevallen. Derhalve ondergaan ze wereldse ellende, soms geboorte nemend in Svarga, 
soms in Naraka (de Hel), soms als koningen en soms als onderdanen, soms als brähmaëa’s en 
soms als çüdra’s, en soms als wormen, asura’s, dienaren of meesters. Soms zijn ze blij en soms 
bedroefd. Het beustzijn van de jéva is atomisch en hoewel hij een dienaar van Bhagavän is, 
raakt hij overmand door mäyä die dichtbij is. Dit komt doordat hij sensuele materiΩle 
verlangens herbergt, die het voortvloeisel zijn van zijn aversie tegen Kåñëa. Net zoals de 
intelligentie van iemand die bezeten is door een spook of geest bedekt raakt, zo ook raakt de 
intelligentie van de jéva’s die overmand zijn door mäyä bedekt. Door de genade van 



Bhagavän en Zijn bhakta’s, verkrijgt hij sat-saìga en raakt bevrijd van mäyä. Gevestigd 
rakend in zijn eigen svarüpa, geniet hij van de gelukzaligheid van sevä aan Çré Bhagavän. 

 
kåñëa buli’sei jéva anädi-bahirmukha 

ataeva mäyä täre deya saàsära-duùkha 

kabhu svarge uöhäya kabhu narake òubäya 
daëòya-jane räjä yena nadéte cubäya 

Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä (20.117-118) 
 

Omdat hij Çré Kåñëa is vergeten, is de jéva sinds onheuglijke tijden verzonken geraakt 
in zijn pogingen om van de materiΩle energie te genieten. Soms wordt hij verheven 
naar Svarga-loka, en andere keren wordt hij in Naraka-loka geworpen. Dit is net als 
een man die gestraft wordt door de koning door aan een houten plank vastgebonden te 
worden en in een rivier ondergedompeld te worden. Soms wordt hij ondergedompeld 
tot hij bijna verdrinkt, en soms wordt hij losgelaten voor een paar tellen van schijnbaar 
geluk. 

 

ÇLOKA 23 

miæ"VkuqeUrk p HkÙkkZ Hkksäk egs'oj%A 
ijekResfr  pkI;qäks   nsgs·fLeUiq#"k%   ij%û„…û 

 
upadrañöänumantä ca / bharttä bhoktä maheçvaraù 
paramätmeti cäpy ukto / dehe’smin puruñaù paraù 

 
uktaù—er wordt gezegd; iti—dat; (er) asmin—in dit; dehe—lichaam; paraù puruñaù—een 
superieure transcendentale genieter (is); paramätmä—de Superziel; (Hij is) upadrañöä—de 
getuige; ca—en; anumantä—veroorlover; bharttä—meester; bhoktä—genieter; ca api—en 
ook; mahä-éçvaraù—de Allerhoogste Bestuurder. 
 

In dit lichaam bestaat een superieure puruña, de bovenzinnelijke genieter. Hij is 
Paramätma: de getuige, de veroorlover, de steun, de handhaver, en ook de 
Allerhoogste Bestuurder. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Na de jévätmä te hebben uitgelegd, legt Çré Bhagavän nu Paramätmä uit in deze çloka die 
begint met upadrañöä. Van de çloka, anädi mat-paraà brahma (Gétä 13.13) tot, hådi sarvasya 
viñöhitam (Gétä 13.18), werd Paramätmä op zowel een algemene als specifieke manier 
uitgelegd. Men dient vooral ππn feit te begrijpen: hoewel Paramätmä dichtbij de jévätmä 
blijft, is Hij toch afgescheiden van hem. Om dit duidelijk te maken, wordt er verklaard dat 
Paramätmä zich in dit lichaam bevindt. Para verwijst naar een andere puruña (genieter) 
binnenin dit lichaam. Die puruña is Maheçvara (de Allerhoogste Bezitter), of Paramätmä. 
Het woord ‘Paramätmä’ op zich is bewijs dat Hij superieur is aan de ätmä. Wat betreft de 
absolute realiteit, verwijst het woord param naar sväàça (een persoonlijke expansie van 
Kåñëa). Louter om dit te benadrukken, wordt gezegd dat Hij afzonderlijk van de jéva 
gevestigd is, maar toch erg dichtbij (upa) hem is en dat Hij de ziener (getuige) is. Anumantä 
(de veroorlover) betekent dat terwijl Hij dicht bij de jéva blijft, Hij anugrähaka is, 
vriendelijk en vergemakkelijkend is. Er wordt gezegd in Gopäla-täpané Upaniñad (Uttara 
97): säkñé cetäù kevalo nirguëaç ca. “Puruña is säkñé (de getuige), cetäù (bewust), kevalä 
(exclusief) en nirguëa (boven de geaardheden).” Evenzo betekent bhartä ‘ondersteuner’ en 
bhoktä betekent ‘beschermer’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Paramätmä, die zich als getuige in dit lichaam bevindt, is verschillend van de jéva. De 
advaita-vädé’s (monisten) beschouwen de jévätmä en Paramätmä als ππn, maar het blijkt 
duidelijk uit deze çloka dat binnenin elk lichaam, Paramätmä, die de getuige en veroorlover 
is, verschillend is van de jévätmä. Omdat Hij superieur is aan de jévätmä, wordt Hij 
Paramätmä, oftewel de superieure ätmä, genoemd. Deze Paramätmä is een superieure aàça 
van een aàça (deel van een deel) van Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa. Zonder Zijn 
toestemming kan de jévätmä niets doen. Er zijn oneindige jévätmä’s, en Paramätmä bestaat 
eeuwig in ieder van hen als hun vriend en allerhoogste gelukwenser. Hoewel Hij in de 
jévätmä verblijft, is Paramätmä altijd de meester van zowel de jéva als mäyä. 

Bhagavän heeft de jéva een schat van onschatbare waarde geschonken in de vorm van 
onafhankelijkheid. Door op de juiste manier gebruik te maken van deze onafhankelijkheid, 
kan hij erg eenvoudig genieten van prema-mayé sevä aan Bhagavän in Zijn eeuwige dhäma. 
Maar door misbruik te maken van deze onafhankelijkheid, raakt hij gebonden aan mäyä en 
terwijl hij lijdt onder de drie soorten ellende, zit hij vast in de kringloop van geboorte en 
dood. Daarom, hoe kan een jéva die overmand wordt door mäyä ooit Bhagavän, de meester 
van mäyä, zijn? Zo’n opvatting is illusoir en gekant tegen de conclusies van çästra. 

Paramätmä wordt zeer duidelijk beschreven in çruti als zijnde verschillend van de 
jévätmä: nityo nityänäà cetanaç cetanänäm (Çvetäçvatara Upaniñad 6.13). Hij is de 



allerhoogste eeuwige onder de eeuwigen, dat is te zeggen, Hij is het allerhoogste eeuwige 
wezen en onder alle bewuste wezens is Hij de schenker van bewustzijn, het oorspronkelijke 
bewustzijn. Verder wordt er gezegd in de Çvetäçvatara Upaniñad (4.6) en Muëòaka Upaniñad 
(3.1.1): 

 
dvä suparëä sayujä sakhäyä / samänaà våkñaà pariñasvajäte 
tayor anyaù pippalaà svädv atty / anaçnann anyo ’bhicäkaçéti 

 
Kñérodakaçäyé-puruña en de jéva leven samen in deze tijdelijke materiΩle wereld (het 
lichaam) net zoals twee vrienden in een pippala boom. De ene, de jéva, proeft de 
vruchten van de boom naar gelang zijn karma, en de andere, Paramätmä, is de getuige. 
Hij is niet van de vruchten aan het genieten, maar is naar Zijn vriend aan het kijken. 

  
Çrémad-Bhägavatam (11.11.6) verklaart ook: 
 

suparëäv etau sadåçau sakhäyau 
yadåcchayaitau kåta-néòau ca våkñe 

ekas tayoù khädati pippalännam 
anyo niranno ’pi balena bhüyän 

 
Twee vogels in de vorm van de jéva en Éçvara hebben een relatie, gelijk zijnde in 
kwaliteit, dat bewustzijn is. Zij verblijven in het nest (hart) van de boom (het lichaam) 
door de wil der voorziening. De ene vogel (de jéva) is van de vruchten (karma) van die 
boom (het lichaam) aan het genieten. De andere vogel, Éçvara, is niet van de vruchten 
aan het genieten en is immer voldaan in eeuwige gelukzaligheid, tevreden gezeteld 
zijnde door de kracht van Zijn çakti’s zoals jïäna. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “de jéva is Mijn constante 

metgezel. Hij wordt Me nauw verwant wanneer hij zich zuiver in zijn marginale natuur gaat 
bevinden. Deze marginale natuur is zijn onafhankelijkheid. De perfectie van jaiva-dharma, 
de eeuwige bezigheid van de jéva, is om zuivere liefde voor Mij te bereiken door zijn 
marginale (onafhankelijke) natuur te gebruiken. Wanneer de jéva die onafhankelijke 
natuur misbruikt, betreedt hij het materiΩle veld. Zelfs dan word Ik zijn metgezel als 
Paramätmä. Daarom ben Ik alleen de getuige, veroorlover, steun en beschermer, en 
Maheçvara, de Allerhoogste bestuurder van alle handelingen van de jéva’s. Aldus ben Ik, 
onder de naam van Paramätmä, altijd in het lichaam aanwezig als parama-puruña. Ik ken 



het resultaat toe van om het even welke karma er verricht wordt door de jéva in zijn 
geconditioneerde toestand.” 
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ya evaà vetti puruñaà / prakåtiï ca guëaiù saha 
sarvathä varttamäno’pi / na sa bhüyo’bhijäyate 

 
saù—iemand; yaù—die; puruñam—paramätma-tattva en jéva-tattva; ca—en; prakåtim—de 
materiΩle natuur (mäyä); saha—samen; guëaiù—met haar drie geaardheden; vetti—
begrijpt; evam—door dit proces; abhijäyate—neemt zijn geboorte; na—nooit; bhüyo—weer; 
sarvathä varttamäno’pi—ongeacht zijn huidige situatie. 
 

Iemand die zo puruña-tattva, mäyä met haar drie geaardheden, en jéva-tattva 
begrijpt, neemt geen geboorte meer, ongeacht zijn huidige situatie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord ya om het resultaat van deze 
jïäna uit te leggen. “Hoewel overmand door slaap en verstoring van de geest, nemen 
degenen die puruña (Paramätmä), prakåti (de materiΩle energie) en jéva-çakti (begrepen 
middels het woord ca) kennen, nemen niet opnieuw geboorte. ” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De sädhaka wordt gekwalificeerd om mukti te bereiken wanneer hij bhakti-tattva, jéva-
tattva, parama-tattva en hun onderlinge relaties kent. Dan, door de genade van een sad-guru 
en de Vaiñëava’s, en door het pad van çuddha-bhakti te volgen, bereikt hij geleidelijk aan de 
stadia van çraddhä, niñöhä, ruci, äsakti, bhäva en uiteindelijk bhagavat-prema, waarbij hij het 
verblijf van Bhagavän betreedt. Het staat vast dat hij nooit uit bhagavat-dhäma viel, en dat 
hij dit ook nooit zal doen. De denkbeeldige opvatting dat de baddha-jéva’s eerst bezig waren 
in de dienst van Bhagavän in Zijn dhäma en op een of andere manier de materiΩle wereld in 
vielen is volledig tegen de conclusie van alle çästra. In het hypothetische geval dat deze 
theorie wordt geaccepteerd, dient de vraag betreffende het belang (de glorie) van bhakti en 



prema zich aan, als men weer in de materiΩle wereld valt na rigoreuze sädhana te hebben 
verricht om Çré Bhagavän’s dhäma te bereiken. De voorbeelden van Koning Citraketu en 
Jaya en Vijaya zijn niet toepasselijk in dit opzicht omdat zij bhagavat-parikara’s (eeuwige 
metgezellen van Bhagavän) zijn. Zij dalen door de wil van Bhagavän neer in deze materiΩle 
wereld voor het welzijn van de jéva’s en om Çré Bhagavän’s lélä te voeden. Het is een ernstige 
overtreding om hen als gewone geconditioneerde zielen te beschouwen. Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura legt dit uit in zijn Mädhurya-kädambiné. De jéva die bhagavad-dhäma 
bereikt raakt nooit gebonden in deze materiΩle wereld, en als hij ooit wπl hierheen komt, is 
het als een metgezel van Bhagavän en door Zijn wil. Hij is niet onderhevig aan materiΩle 
omstandigheden. Gétä (15.6) verklaart: 

 
na tad bhäsayate süryo / na çaçäìko na pävakaù 

yad gatvä na nivartante / tad dhäma paramaà mama 
 

Noch zon, maan of vuur kan dat allerhoogste rijk verlichten, waarvan overgegeven 
personen bij het bereiken ervan niet meer terugkeren naar deze wereld. Dat verblijf 
van mij is verlichtend en zelfstralend. 
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dhyänenätmani paçyanti / kecid ätmänam ätmanä 

anye säìkhyena yogena / karma-yogena cäpare 
 

kecit—sommigen; paçyanti—zien; ätmänam—de Superziel; ätmani—binnenin het hart; 
ätmanä—door gebruik van de geest; dhyänena—in meditatie; anye—anderen zien Hem; 
säìkhyena yogena—door säìkhya-yoga; ca apare—en anderen; karma-yogena—door 
niñkäma-karma-yoga. 
 

Door op de Allerhoogste Persoon te mediteren, zien de bhakta’s Hem binnenin 
hun harten. De jïäné’s trachten Hem te zien middels säìkhya-yoga, de yogé’s via 
añöäìga-yoga, en anderen middels het proces van niñkäma-karma-yoga. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän legt in deze çloka die begint met het woord dhyänena en in de volgende 
çloka de verschillende methodes uit voor het bereiken van ätma-jïäna, kennis van het zelf. 
Via dhyäna, meditatie op Bhagavän, zien sommige bhakta’s Hem in het hart. Gétä (18.55) 
bhaktyä mäm abhijänäti, zal dit uitleggen. “Maar Ik ben niet zichtbaar voor enig ander type 
aanbidder. De jïäné’s trachten Mij te zien via säìkhya (de analytische studie van bewuste en 
inerte materie), de yogé’s door añöäìga-yoga, en karma-yogé’s proberen Mij te zien via 
niñkäma-karma-yoga.” Säìkhya-yoga, añöäìga-yoga en niñkäma-karma-yoga zijn in deze niet 
de directe oorzaken van het ontvangen van darçana van Paramätmä. Dit komt doordat zij 
allemaal sättvika zijn en Paramätmä guëätéta  is, oftewel boven de geaardheden. Er wordt 
ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.19.1): jïänaà ca mayi sannyaset. “Men dient die jïäna 
aan Mij over te geven.” Bovendien verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.14.21): bhaktyäham 
ekayä grähyaù. “Ik word alleen bereikt door ekäntika-bhakti.” Het is duidelijk uit de 
bovenstaande verklaringen van Bhagavän dat Hij alleen bereikt wordt door bhakti die 
verstoken is van jïäna. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka legt Bhagavän Çré Kåñëa verder uit hoe men viçuddha-ätmä-jïäna (zuivere 
kennis van het zelf), wat beschreven werd in de vorige çloka, kan bereiken. Hoewel çästra 
verschillende processen noemt, zoals säìkhya-yoga, añöäìga-yoga en niñkäma-karma-yoga, 
kan men deze viçuddha-jïäna alleen via bhakti-yoga op een simpele en natuurlijke manier 
verkrijgen. In de dialoog tussen Çré Kåñëa en Uddhava in Çrémad-Bhägavatam (11.14.21), zegt 
Bhagavän Çré Kåñëa Zelf: bhaktyäham ekayä grähyaù. “Ik kan alleen door kevala-bhakti 
worden bereikt.” Bovendien zegt Hij in Çrémad-Bhägavatam (11.20.6-8): 

 
yogäs trayo mayä proktä / nåëäà çreyo-vidhitsayä 

jïänaà karma ca bhaktiç ca / nopäyo ’nyo ’sti kutracit 

nirviëëänäà jïäna-yogo / nyäsinäm iha karmasu 
teñv anirviëëa-cittänäà / karma-yogas tu käminäm 

yadåcchayä mat-kathädau / jäta-çraddhas tu yaù pumän 
na nirviëëo näti-sakto / bhakti-yogo ’sya siddhi-daù 

 
Ten gunste van de menselijke wezens, heb Ik drie soorten yoga beschreven: karma-yoga, 
jïäna-yoga en bhakti-yoga. Er is geen andere manier om Mij te bereiken. Degenen die 
volledig onthecht zijn van de materiΩle wereld komen in aanmerking voor jïäna-yoga, 



maar degenen die noch te onthecht zijn van wereldlijkheid, noch er te gehecht aan 
zijn, en die, door de wil der voorziening, geloof hebben in het horen over Mijn lélä’s, 
zijn gekwalificeerd om aan bhakti te doen. Door het pad van bhakti te volgen, bereiken 
zij zeer spoedig perfectie.  

 
“Bhakti-yoga is de beste van deze drie soorten yoga. Sterker nog, Ik word enkel volledig 

bereikt via bhakti. Dit is een erg diep geheim. Na sädhayati mäà yogo (Çrémad-Bhägavatam 
11.14.20), ‘Ik wordt niet bestuurd door säìkhya en dergelijke.’ Met andere woorden, Ik word 
niet geplezierd door de processen van karma-yoga, jïäna-yoga, japa, tapa, yajïa, zelfstudie 
enzovoorts. Ik word alleen overwonnen door bhakti.” 

Dit wordt ook gezegd in Gétä (6.47): 
 

yoginam api sarvesam / mad-gatenantar-ätmäna 
sraddhavan bhajate yo mam / sa me yuktatamano matah 

 
Hij die voortdurend met volledig geloof Mijn bhajana verricht, altijd uitsluitend aan 
Mij denkend in zichzelf, is naar Mijn mening de allerhoogste van alle yogé’s. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt: “O Arjuna, wat betreft 

het allerhoogste doel (paramärtha), worden de baddha-jéva’s in twee groepen verdeeld: 
bahir-mukha (degenen die gekant zijn tegen het spirituele leven) en antar-mukha (degenen 
die zich aangetrokken voelen tot het spirituele leven). Athe¡sten, agnostici (degenen die 
gehecht zijn aan inerte materie), sceptici en moralisten worden gerekend tot de 
paramärtha-bahir-mukha (degenen die gekant zijn tegen het allerhoogste bovenzinnelijke 
doel). Een nieuwsgierig en gelovig persoon, een karma-yogé en een bhakta zijn antar-mukha. 
Bhakta’s zijn superieur omdat zij beschutting nemen van cit, wat prakåti te boven gaat, en 
mediteren op Paramätmä binnenin het zelf (ätma-tattva). De säìkhya-yogé’s die naar Éçvara 
(de Bestuurder) zoeken zijn de tweede beste. Na te hebben nagedacht over prakåti, wat uit 
vierentwintig elementen bestaat, komen ze erachter dat het vijfentwintigste element, de 
jéva, een zuiver bewust wezen is. Zijn gaan zich geleidelijk aan bezighouden met bhakti-yoga 
aan het zesentwintigste element, Bhagavän. De karmé-yogé’s zijn inferieur aan hen. Middels 
het proces van niñkäma-karma-yoga bereiken zij de gelegenheid om Bhagavän te 
overpeinzen en aanbidden.” 

 

ÇLOKA 26 



vU;s RosoetkuUr% JqRokU;sH; miklrsA 
rs·fi  pkfrrjUR;so   e`R;qa  Jqfrijk;.kk%û„̂ û 

 
anye tv evam ajänantaù / çrutvänyebhya upäsate 
te’pi cätitaranty eva / måtyuà çruti-paräyaëäù 

 
tu—maar; anye—anderen; ajänantaù—weten niet; evam—aldus (wat zojuist geleerd werd); 
upäsate—die aanbidden; çrutvä—na te horen; anyebhyaù—van andere (äcärya’s); çruti-
paräyaëäù—toegewijd zijnde aan het horen; te—zij; atitaranti—ontstijgen; api ca—ook; 
måtyum—de dood; eva—dit is zeker. 
 

Echter, anderen die deze tattva niet kennen, beginnen de Allerhoogste te 
aanbidden na van verschillende äcärya’s te hebben gehoord. Door zulke toewijding 
voor het horen, kunnen zij ook geleidelijk aan deze sterfelijke wereld ontstijgen. Dit is 
zeker. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord anye duidt op degenen die hier en daar op verschillende plekken de kathä 
(onderwerpen) horen die gerelateerd is aan Bhagavän. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka legt Çré Bhagavän een erg belangrijk proces uit. “Er zijn enkele mensen die 
geen athe¡sten zijn, noch zijn ze sceptisch, of mäyävädé’s, of filosofen. Hoewel zij slechts 
doodgewone mensen zijn in de samenleving, zijn ze behoorlijk gelovig omdat ze goede 
indrukken uit vorige levens (saàskära’s) hebben. Wanneer ze bhagavat-kathä horen in sat-
saìga en instructies ontvangen van verschillende predikers, proberen ze Mij op een of 
andere manier te aanbidden. Later, wanneer ze de associatie van çuddha-bhakta’s hebben 
verkregen, krijgen ze de mogelijkheid om zuivere hari-kathä te horen, en door bhakti-tattva 
te betreden, bereiken ze uiteindelijk Mij.” 

In de huidige zogenaamde ontwikkelde samenleving wordt er geen onderricht gegeven 
over ätma-jïäna, maar Bhagavad-Gétä en Çrémad-Bhägavatam verklaren dat het proces van 
horen over ätma-jïäna erg krachtig is. Met name in recente tijden, heeft Çré Caitanya 
Mahäprabhu grote nadruk gelegd op het horen en reciteren van hari-näma: Hare Kåñëa, 
Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. 
Zijn voornaamste instructie is dat men, door de invloed van het horen, reciteren en 



herinneren van çré-hari-näma, erg eenvoudig dienst aan Bhagavän kan verkrijgen. 
Vierhoofdige Brahmä, Çré Närada Gosvämé, Çré Vedavyäsa, Çré Çukadeva Gosvämé, Koning 
Parékñit en Prahläda Mahäräja verkregen allemaal directe darçana van Bhagavän door dit 
proces te volgen. 

Çréla Haridasa Öhäkura was ππn van de metgezellen van Çré Caitanya Mahäprabhu. 
Hoewel hij in een yavana familie was geboren, reciteerde hij dagelijks drie läkh’s (300.000) 
van Çré Hari’s namen. Alle soorten mensen, zowel arm als rijk, respecteerden hem. Toen 
Rämacandra Khan, de beroemde landheer van dat gebied, dit zo zag, werd hij jaloers op 
hem. Om Haridäsa te schande te maken, verlokte hij een mooie jonge prostituee door haar 
grote rijkdom te beloven, en op een maanverlichte nacht stuurde hij haar naar Haridäsa 
Öhäkura. Zittend op een afgelegen plaats aan de oever van Bhagavaté Gaìgä, reciteerde 
Haridäsa Öhäkura, terwijl hij de tel van zijn rondjes bijhield, hardop en aandachtig de Hare 
Kåñëa mahä mantra: Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare / Hare Räma, Hare 
Räma, Räma Räma, Hare Hare. De tulasé plant stond op een nabijgelegen platform. De 
prostituee benaderde hem en liet weten wat ze in gedachten had via haar verschillende 
lichamelijke houdingen, maar dit had geen invloed op Haridäsa Öhäkura. Hij antwoordde, 
“Ik heb een gelofte afgelegd om tien miljoen namen van Hari te reciteren. Ik zal binnen 
afzienbare tijd al je verlangens vervullen, nadat ik dit aantal heb volbracht.” Toen ze deze 
verzekering hoorde, bleef de prostituee de hele nacht dichtbij hem zitten, wachtend totdat 
hij klaar was met chanten. In de ochtend ging ze terug naar haar huis, uit angst dat ze gezien 
zou worden door anderen. De volgende nacht kwam ze weer terug en ging naast Haridäsa 
Öhäkura zitten. Hij vertelde haar wederom dat hij op het punt stond om zijn recitatie te 
voltooien. Die nacht voltrok zich net zoals de vorige. Toen ze op de derde nacht aankwam, 
begon Haridäsa Öhäkura weer hardop te chanten. Aho! Het gevolg van het horen van hari-
näma uit de mond van een çuddha-bhakta was zo wonderbaarlijk dat dit het hart van de 
prostituee veranderde. Ze viel huilend aan zijn voeten en vroeg om vergiffenis. Haridäsa 
Öhäkura was erg tevreden en zei, “Ik zou naar een andere plek zijn gegaan, maar ik ben 
alleen in jouw belang hier gebleven. Dat je hart is veranderd doet me enorm veel deugd. Dit 
is de onfeilbare glorie van het horen en reciteren van hari-näma. Nu zou je zonder angst in 
deze äçrama moeten blijven en voortdurend de naam van Hari reciteren. Je zou Tulasé devé 
en Bhagavaté Gaìgä moeten dienen.” Ze volgde deze instructies en haar leven veranderde 
volledig. Er begonnen zelfs grote bhakta’s naar haar äçrama te komen om darçana te nemen 
van haar, een parama-vaiñëavé. Nederig, laag en zonder bezittingen blijvend, verrichtte ze 
bhajana van Hari, en ging binnen zeer korte tijd naar het verblijf van Bhagavän. Op deze 
manier kan zelfs een doodgewoon persoon Bhagavän bereiken door te horen en reciteren. 

 



ÇLOKA 27 

;koRlatk;rs fdf´pr~ lÙoa LFkkojtÂee~A 
{ks={ks=Kla;ksxkÙkf}f¼         Hkjr"kZHkû„‰û 

 
yävat saàjäyate kiïcit / sattvaà sthävara-jaìgamam 
kñetra-kñetrajïa-saàyogät / tad viddhi bharatarñabha 

 
bharata-åñabha—O beste van het geslacht der Bharata’s; viddhi—begrijp; tat—dit; yävat 
kiïcit—om het even welke; sattvam—wezens (er bestaan); jaìgamam—bewegend; (of) 
sthävara—niet-bewegend; saàjäyate—worden voortgebracht; saàyogät—uit de combinatie; 
kñetra—van het veld; (en) kñetra-jïa—de kenner van het veld. 
 

O beste der Bharata’s, weet dat om het even welke bewegende en niet-bewegende 
wezens geboren worden, ze allemaal voortkomen uit de combinatie van kñetra en 
kñetra-jïa. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hetzelfde onderwerp dat eerder al werd beschreven wordt tot het einde van dit 
hoofdstuk uitgebreid uitgelegd. Yävat betekent ‘ofwel laag of hoog’, en sattvam betekent 
‘levende wezens’. Ze worden allemaal voortgebracht door kñetra en kñetra-jïa. 
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lea       loZs"kq       Hkwrs"kq        fr"BUra       ijes'oje~A 
fou';RLofou';Ura ;% i';fr l i';frû„Šû 

 
samaà sarveñu bhüteñu / tiñöhantaà parameçvaram 

vinaçyatsv avinaçyantam / yaù paçyati sa paçyati 
 

(hij) yaù—wie; paçyati—ziet; parama-éçvaram—de Allerhoogste Persoon; tiñöhantam—
gezeteld; samam—in dezelfde mate; sarveñu—in alle; bhüteñu—wezens; avinaçyantam—
onvergankelijk; vinaçyatsu—onder de vergankelijken; saù—hij; paçyati—ziet (werkelijk). 
 



Alleen iemand die Parameçvara gelijkmatig ziet in alle wezens als de 
onvergankelijke gezeteld in het vergankelijke ziet werkelijk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Om uit te leggen hoe Paramätmä zich in alle vergankelijke lichamen bevindt, spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord samam. “Weet dat Paramätmä in alle 
vergankelijke lichamen verblijft. Degenen die op deze wijze zien zijn echte jïäné’s.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Degenen die in jïäné’s zijn in de ware zin ervaren tegelijkertijd het lichaam, de 
belichaamde ziel (de ätmä) en vriend van de ätmä, Paramätmä, door de invloed van de 
omgang met een tattva-darçé (zelfgerealiseerde) mahätmä. Degenen die verstoken zijn van 
zulke heilige associatie zijn daarentegen werkelijk onwetend. Zij kunnen alleen maar het 
vergankelijke lichaam zien en denken dat het hun werkelijke zelf is. Wanneer het lichaam 
wordt vernietigd, denken ze dat alles verloren is. Een jïäné ervaart echter het bestaan van 
de ätmä en Paramätmä zelfs nadat het lichaam vernietigd is. Wanneer een lichaam 
vernietigd wordt, betreedt de ätmä een ander lichaam samen de zintuigen en het 
fijnstoffelijk lichaam. zijn vriend, Paramätmä, blijft ook gezeteld bij de jévätmä als de 
getuige. Degenen die dit werkelijk begrijpen zijn voorwaar jïäné’s. 
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lea    i';u~    fg    loZ=    leofLFkreh'oje~A 
u fguLR;kReukRekua rrks ;kfr ijka xfre~û„‹û 

 
samaà paçyan hi sarvatra / samavasthitam éçvaram 
na hinasty ätmanätmänaà / tato yäti paräà gatim 

 
éçvaram—de Heer, Éçvara; paçyan—waarnemend; (als zijnde) samavasthitam—gezeteld; 
samam—gelijkwaardig; sarvatra—overal; (hij) hi—zeker; na hinasti—ontaard niet; 
ätmänam—zichzelf; ätmanä—door zijn geest; tataù—aldus; yäti—gaat hij; paräm—naar de 
allerhoogste; gatim—bestemming. 
 

Iemand die ziet dat Parameçvara overal in alle wezens gelijkwaardig verblijft, 
ontaard zichzelf niet via zijn geest. Aldus bereikt hij de allerhoogste bestemming. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ätmanä betekent ‘de geest die iemand naar ontaarding leidt’. Ätmänaà betekent ‘de 
jéva’ en na hinasti betekent ‘het leidt niet tot ontaarding’. Zij ontaarden zichzelf niet middels 
de ontaarde geest. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De baddha-jéva wordt gebonden door verschillende geaardheden en handelingen van de 
materiΩle natuur, en om deze reden wordt hij in verschillende situaties gebracht. Maar 
hoewel Parameçvara zich in de harten van de verschillende jéva’s bevindt, bestaat Hij overal 
in gelijke mate. Degenen die dit begrijpen bereiken uiteindelijk de allerhoogste 
bestemming. Degenen van wie de geest niet op de vermogens, kwaliteiten en glories van 
Bhagavän mediteert daarentegen, blijven verzonken in zinsbevrediging. Doordat zij de 
doder van hun eigen ätmä (zelf) zijn, komen ze ten val. Dit wordt ook beschreven in 
Çrémad-Bhägavatam (11.20.17) waarin Kåñëa zegt: 

 
nå-deham ädyaà su-labhaà su-durlabhaà 

plavaà su-kalpaà guru-karëadhäram 
mayänukülena nabhasvateritaà 

pumän bhaväbdhià na taret sa ätma-hä 
 

O Uddhava, dit menselijk lichaam is de basis van het bereiken van alle gunstige 
resultaten,en hoewel het zeldzaam is, werd het op eenvoudige wijze verkregen. Het is als 
een sterke boot waarin men de oceaan van het materiΩle bestaan kan oversteken. Door 
eenvoudigweg de beschutting van de guru te nemen, die de kapitein en 
navigatieofficier van deze boot wordt, en geblazen door de gunstige wind van 
herinnering aan Mij, wordt het voortgedreven naar zijn bestemming. Iemand die zich 
na het verkrijgen van dit menselijk lichaam niet inspant om deze oceaan van het 
materiΩle bestaan over te steken, wordt zeker als de doder van zijn eigen ätmä 
beschouwd. 
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izÏR;So p dekZf.k fØ;ek.kkfu loZ'k%A 
;%  i';fr   rFkkRekuedÙkkZja  l  i';frû…Œû 

 



prakåtyaiva ca karmäëi / kriyamäëäni sarvaçaù 
yaù paçyati tathätmänam / akarttäraà sa paçyati 

 
saù—hij; yaù—die; karmäëi—activiteiten; paçyati—ziet; (als) kriyamäëäni—uitgevoerd; ca 
sarvaçaù—op elke manier; prakåtyä—door de materiΩle natuur; tathä—en; ätmänam—
zichzelf; akarttäram—een niet-doener; paçyati—ziet; eva—werkelijk. 
 

Iemand die ziet dat alle activiteiten louter worden uitgevoerd door prakåti en dat 
de ätmä niet de doener is, ziet werkelijk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Prakrtyaiva houdt in dat prakåti, getransformeerd tot het lichaam en de zintuigen, al het 
werk verricht. De visie van die jéva’s die denken dat zij de doeners zijn, omdat zij het zelf 
met het inerte lichaam identificeren, is niet echt. Zij bevinden zich in onwetendheid. Maar 
iemand die ziet dat hij niet de doener van daden is, ziet op juiste wijze. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De baddha-jéva wordt aangezet door de handelingen en modi van prakåti vanwege het 
vals ego dat hem laat denken dat hij de doener is van materiΩle handelingen. Maar in de 
ware zin is hij niet de doener. Bhagavän heeft dit eerder al uitgelegd. Parameçvara is ook 
niet de doener hoewel Hij zich in de harten van alle wezens bevindt als Antaryämé, Hij die 
inspiratie geeft. Wat te zeggen van Parameçvara, zelfs de jévätmä in de zuivere toestand 
heeft niet het ego van het zijn van de doener van materiΩle daden die worden uitgevoerd 
door de materiΩle zintuigen. Degenen die dit weten hebben werkelijk kennis. Het wordt ook 
gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.28.15): 

 
çoka-harña-bhaya-krodha- / lobha-moha-spåhädayaù 
ahaìkärasya dåçyante / janma-måtyuç ca nätmanaù 

 
O Uddhava, het materiΩle ego is de enige oorzaak van smart, vreugde, angst, woede, 
hebzucht, begoocheling, verlangen, geboorte en dood. De zuivere ätmä heeft er geen 
verbinding mee. 

 
In de Tantra-bhägavata vindt men ook: ahaìkärät tu saàsäro bhavet jévasya na svataù. 

“Het komt enkel door het materiΩle ego dat dit materiΩle bestaan van geboorte en dood 



plaatsvindt voor de jéva’s. De zuivere jéva’s hebben geen relatie met zulk materieel ego.” 
Echter, in de zuivere toestand van de jéva heeft hij het ego van het zijn van kåñëa-däsa, met 
een mensachtig spiritueel lichaam, naam, gedaante, eigenschappen en activiteiten welke 
allemaal bovenzinnelijk zijn. Hij is niet vormloos of zonder eigenschappen. 
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;nk        Hkwri`FkXHkkoesdLFkeuqi';frA  
rr ,o p foLrkja czã lai|rs rnkû…ƒû 

 
yadä bhüta-påthag-bhävam / eka-stham anupaçyati 

tata eva ca vistäraà / brahma saàpadyate tadä 
 

yadä—wanneer; anupaçyati—hij ziet door de leidraad van voorgaande autoriteiten te 
volgen; påthag-bhävam—de diverse natuur; bhüta—van de levende wezens; (als zijnde) eka-
stham—zich bevindend in ππn natuur; tataù tadä eva ca—dan, op dat exacte moment; 
saàpadyate—bereikt hij; brahma—realisatie van brahma; vistäraà—op een zeer uitgebreide 
wijze (van alle kanten). 
 

Wanneer hij ziet dat de diverse aarden van levende wezens in prakåti alleen 
verblijven, en begrijpt dat ze allemaal zijn ontstaan uit diezelfde prakåti, bereikt hij 
realisatie van brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die werkelijk waarnemen dat, gedurende de vernietiging, alle bewegende en 
niet-bewegende wezens van verschillende vormen opgaan in ππn prakåti, en later, ten tijde 
van de schepping, weer manifesteren uit diezelfde prakåti, bereiken de toestand van brahma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Enkel omdat iemand zich identificeert met het lichaam ziet hij de verschillende vormen 
van lichamen van anderen zoals devatä’s, menselijke wezens, honden, katten, sudra’s, 
Hindu’s, moslims enzovoorts. De oorzaak van dit wereldse onderscheid is onwetendheid, 
waarbij iemand zichzelf valselijk identificeert met het lichaam. Vanwege deze onwetendheid 
vergeet men Bhagavän. Wanneer heugenis aan Bhagavän in hem verschijnt door de invloed 
van de omgang met çuddha Vaiñëava’s, wordt al zijn onwetendheid verdreven en worden al 



zijn materialistische ideeΩn over onderscheid verwijderd. Op dat moment raakt hij 
gesitueerd in brahma, welke begiftigd is met acht kwaliteiten. Hij ziet alles te allen tijden 
gelijkelijk en bereikt uiteindelijk parä bhakti. Een jévätmä die begiftigd is met deze acht 
speciale eigenschappen wordt in de çästra soms brahma of brahma-bhüta genoemd. Deze 
acht kwaliteiten zijn: 

 
ya ätmäpahata-päpnä vijaro vimåtyur viçoko vijighitso ’pipäsaù 
satya-kämaù satya-saìkalpaù so’nveñöavyaù sa vijijïäsitavyaù 

 
Men dient te zoeken naar- alsmede te kennen de ätmä die volledig vrij is van: 1) het 
leed dat ontstaat uit verlangens naar zinssobjecten, 2) de drievoudige ellende zoals 
ouderdom, 3) dood, 4) verdriet, 5) een genietende neiging en 6) wereldse aspiraties. Die 
ätmä is 7) begiftigd met bevorderlijke verlangens om Kåñëa te dienen (satya-käma), en 
8) is in staat om perfectie te bereiken in wat hij ook maar wenst (satya-saìkalpa). 

 
Dit wordt ook uitgelegd in Gétä (18.54): brahma-bhütaù prasannätmä. “Uiteindelijk 

bereikt iemand die een brahma-bhutätmä is parä bhakti.” Het ultieme doeleinde van de 
jévätmä is het bereiken van parä bhakti. Het is onjuist om te zeggen, ‘Param brahma bereikt 
parä bhakti,’ omdat parä bhakti inhoudt dat men dienst levert aan de voeten van param 
brahma. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa die zegt: “Wanneer een man van ware 
wijsheid ziet dat, gedurende de vernietiging, alle bewegende en niet-bewegende jéva’s van 
verschillende gedaantes zich louter in prakåti bevinden, raakt hij bevrijd van de neiging om 
onderscheid te maken tussen materiΩle benamingen. Hij realiseert dan zijn spirituele 
identiteit en zijn relatie met brahma (de Absolute Realiteit). Nu zal Ik uitleggen hoe de jéva, 
na deze kennis van kwalitatieve eenheid te hebben vergaard, Paramätmä ziet, die aanwezig 
is als de getuige.” 
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vukfnRokfékxqZ.kRokr~      ijekRek;eO;;%A 
'kjhjLFkks·fi dkSUrs; u djksfr u fyI;rsû…„û 

 
anäditvän nirguëatvät / paramätmäyam avyayaù 

çaréra-stho’pi kaunteya / na karoti na lipyate 
 



kaunteya—O zoon van Kunté; anäditvät—omdat Hij zonder begin is; (en) nirguëatvät—
omdat Hij vrij is van de drie geaardheden der materiΩle natuur; ayam—deze; avyayaù—
onvergankelijke; parama-ätmä—Allerhoogste Ziel; api—hoewel; çaréra-sthaù—zich 
bevindend in het lichaam; na karoti—verricht geen karma; (en) na lipyate—is onaangedaan 
(door karma). 
 

O Kaunteya, omdat Hij zonder begin (anädi) is en vrij is van de geaardheden 
(nirguëa), verricht de onvergankelijke Paramätmä, hoewel Hij zich in het lichaam 
bevindt, noch karma noch raakt Hij verstrikt in de resultaten van karma. 

  

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zei in Gétä (13.22): käraëaà guëa-saìgo ’sya sad-asad-yoni-janmasu. “De 
jévätmä en Paramätmä verblijven in gelijke mate in het lichaam, maar toch raakt alleen de 
jévätmä materieel geconditioneerd door zijn verwikkeling in de guëa’s. Paramätmä overkomt 
dit niet.” Iemand kan de vraag opwerpen, ‘Hoe komt dat?’ Om deze reden spreekt Çré 
Bhagavän deze çloka die begint met het woord anäditvän. Dat wat geen oorzaak of oorsprong 
heeft is anädi. Wanneer een woord dat eindigt in de vijfde naamval (ablatief) wordt 
gebezigd met het woord anuttama, zal het lezen als paramottama (dan wie niemand hoger is, 
het allerhoogste). Op dezelfde manier betekent het woord anädi hier de allerhoogste 
oorzaak. Aangezien anäditvät in de originele çloka in de vijfde naamval wordt gebruikt, is de 
betekenis: Hij is de Allerhoogste Oorzaak. Nirguëatvät betekent, ‘Hij die vrij is van de 
guëa’s, of van wie alle eigenschappen zoals de schepping voortkomen.’ Hij is die realiteit. 
Vandaar dat Paramätmä verschillend is van de jévätmä en avyaya (onvergankelijk) is. Dat 
wil zeggen, Zijn kennis en gelukzaligheid nemen nooit af. Çaréra-stho’pi houdt in dat hoewel 
Hij zich in het lichaam bevindt, Hij niet de kenmerken van het lichaam aanneemt, en na 
karoti betekent dat Hij, in tegenstelling tot de jéva, niet de doener of de genieter wordt, 
noch verwikkeld raakt door de eigenschappen van het materiΩle lichaam. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In tegenstelling tot de jéva raakt Paramätmä, die avyaya (onvergankelijk), anädi 
(beginloos) en nirguëa (vrij van de guëa’s) is, niet verwikkeld in de kenmerken van het 
lichaam, ook al verblijft Hij in het lichaam. Wanneer de zuivere jéva de toestand bereikt van 
brahma, welke volkomen vrij is van materiΩle visie (brahma-bhüta), begrijpt hij dat de 
volledige kñetra-jïa, Antaryämé, Parameçvara, totaal niet aangetast wordt door materiΩle 
eigenschappen. Hij, de jéva, wordt dan ook volledig afzijdig van de eigenschappen van het 
lichaam, ook al verblijft hij erin. 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “Wanneer de jéva’s 
brahma realisatie hebben bereikt, kunnen ze begrijpeen dat Paramätmä avyaya, anädi en 
nirguëa is. Hoewel Hij samen met de jévätmä in het lichaam bestaat, raakt hij niet 
verwikkeld in de eigenschappen van het lichaam (de geaardheden der natuur), zoals wel het 
geval is bij de baddha-jéva. Daarom raken de jéva’s die de toestand van brahma hebben 
bereikt niet langer meer verwikkeld in materiΩle aangelegenheden. Dit komt doordat zij 
beschutting nemen van deze kennis (betreffende de kwaliteiten van Paramätmä). Hoor nu 
van Me hoe de jéva die niet verwikkeld raakt door materiΩle eigenschappen met dit lichaam 
omgaat.” 

 

ÇLOKA 33 

;Fkk loZxra lkS{E;knkdk'ka uksifyI;rsA 
loZ=kofLFkrks  nsgs  rFkkRek   uksifyI;rsû……û 

 
yathä sarva-gataà saukñmyäd / äkäçaà nopalipyate 

sarvaträvasthito dehe / tathätmä nopalipyate 
 

yathä—zoals; sarva-gatam—de allesdoordringende lucht; äkäçam—lucht; saukñmyät—
vanwege haar subtiele aard; na upalipyate—onaangeraakt is (door de dingen die zich erin 
bevinden); tathä—op die manier; ätmä—de Superziel; (hoewel) avasthitaù—zich 
bevindend; sarvatra—door heel; dehe—het materiΩle lichaam; na upalipyate—is 
onaangetast (door het lichaam). 
 

Net zoals de allesdoordringende lucht zich vanwege haar subtiele aard nergens mee 
mengt, zo ook is de ätmä, die brahma realisatie heeft verworven in het spoor van 
Paramätmä, onaangetast door het materiΩle lichaam, ook al doordringt hij het. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier spreekt Çré Bhagavän de çloka die begint met de woorden yathä sarva-gatam, 
waarin Hij een voorbeeld geeft. De lucht doordringt modder en andere materiΩle 
voorwerpen vanwege haar subtiele aard, maar toch raakt ze niet besmet of vermengd met 
die voorwerpen. Met andere woorden, ze blijft onaangeraakt (asaìga) door modder 
enzovoorts. Evenzo raakt de brahma-bhüta geraliseerde ätmä, die het pad volgt van 



Paramätmä, niet be¡nvloed door de kwaliteiten en gebreken die gerelateerd zijn aan het 
lichaam, ook al verblijft hij erin. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De lucht blijft vrij van enige besmettende connectie of invloed, ook al is ze 
allesdoordringend. Op die manier blijft ze afzijdig. Op dezelfde manier raakt de zuivere jéva 
die de toestand van brahma heeft bereikt ook niet be¡nvloed door de eigenschappen van 
lichaam, ook al verblijft hij erin. Hij blijft altijd onaangedaan. 

 

ÇLOKA 34 

;Fkk izdk'k;R;sd% ÏRLua yksdfeea jfo%A 
{ks=a    {ks=h    rFkk    ÏRLua   izdk'k;fr   Hkkjrû…†û 

 
yathä prakäçayaty ekaù / kåtsnaà lokam imaà raviù 
kñetraà kñetré tathä kåtsnaà / prakäçayati bhärata 

 
bhärata—O telg van Bhärata; yathä—zoals; ekaù—de ene; raviù—zon; imam—dit; 
kåtsnam—hele; lokam—universum; prakäçayati—verlicht; tathä—zo; prakäçayati—verlicht; 
kñetré—de Superziel binnenin het veld (van het lichaam); kåtsnam—het hele; kñetram—
veld (lichaam). 
 

O Bhärata, net zoals een zon het hele universum verlicht, verlicht Paramätmä op 
dezelfde manier het hele lichaam met bewustzijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hoe blijft een voorwerp met de eigenschap van verlichting onaangetast door de 
eigenschappen van het voorwerp dat het verlicht? Om dit met een voorbeeld uit te leggen, 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord yatha. De zon is de verlichter, 
maar toch wordt hij niet be¡nvloed door de eigenschappen van de voorwerpen die hij 
verlicht. Evenzo wordt kñetré, of Paramätmä, niet be¡nvloed door de kwaliteiten van kñetra 
(het lichaam). 

Er wordt ook gezegd in Kaöha Upaniñad (2.2.11): 
 

süryo yathä sarva-lokasya cakñur 



na lipyate cakñuñair bähya-doñaiù 
ekas tathä sarva-bhütäntarätmä 
na lipyate loka-duùkhena bähyaù 

 
De zon, net zoals het oog van alle wezens, wordt niet be¡nvloed door de gebreken van 
het oog van een ander, of enige andere uitwendige tekortkoming. Op dezelfde manier is 
Paramätmä niet onderhevig aan het geluk of ellende van wie dan ook, ook al bevindt 
Hij zich in alle wezens. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Net zoals de zon het hele universum verlicht ook al bevindt deze zich op ππn plek, 
verlicht de ätmä, die zich in een deel van het lichaam bevindt, op dezelfde manier het hele 
lichaam, door en door bewustzijn verspreidend. Brahma-sütra (2.3.25) zegt ook: guëäd vä 
lokavat. “Hoewel de jévätmä atomisch is, doordringt hij het hele lichaam middels zijn 
eigenschap van bewustzijn.” Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura vertaalt hier het woord 
kñetré als Paramätmä, omdat Paramätmä de volkomen kñetra-jïa is en de jéva de gedeeltelijke 
kñetra-jïa is. De bewuste jéva is kñetra-jïa van een bepaald lichaam, maar Parameçvara is de 
volkomen kñetra-jïa van alle lichamen tegelijk. 

 

ÇLOKA 35 

{ks={ks=K;ksjsoeUrja          Kkup{kq"kkA 
HkwrizÏfreks{ka p ;s fonq;kZfUr rs ije~û…‡û 

 
kñetra-kñetrajïayor evam / antaraà jïäna-cakñuñä 
bhüta-prakåti-mokñaï ca / ye vidur yänti te param 

 
te—zij; ye—die; evam—op deze manier; viduù—bevatten; jïäna-cakñuñä—met het oog der 
kennis; antaram—het verschil tussen; kñetra-kñetrajïayoù—het veld en de kenner van het 
veld; ca—en; prakåti-mokñam—de bevrijding van de materiΩle natuur; bhüta—van de 
levende wezens; yänti—bereiken; param—het allerhoogste verblijf van de Heer. 
 

Op deze manier bereiken degenen met het oog der spirituele kennis, die vertrouwd 
raken met het verschil tussen kñetra en kñetra-jïa en de methode voor de jéva’s 
verlossing van prakåti, het allerhoogste verblijf. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu besluit Çré Bhagavän dit hoofdstuk. Degenen die kñetra en kñetra-jïa kennen, 
alsmede de jévätmä en Paramätmä, en het proces zoals dhyäna (meditatie) waardoor de 
levende wezens mokña van prakåti verkrijgen, bereiken de allerhoogste bestemming. 

Van de twee kñetra-jïa’s, raakt de jévätmä gebonden wanneer hij van de eigenschappen 
(vruchten) van kñetra geniet, maar raakt hij bevrijd door het verschijnen van jïäna. Dit is 
het onderwerp dat uitgelegd is in het Dertiende Hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Dertiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bij het besluiten van het onderwerp van de kñetra en kñetra-jïa, zegt Çré Bhagavän dat 
een intelligent persoon de onderscheidende kenmerken van het lichaam en de kenners van 
het lichaam die de gedeeltelijke kñetra-jïa (de ätmä) zijn, en de vriend van de ätmä 
(Paramätmä), die de volkomen kñetra-jïa is, goed dient te begrijpen. Degenen die dit 
realiseren bereiken de allerhoogste bestemming. 

Aanvankelijk dienen gelovige mensen om te gaan met bhakta’s die tattva-darçé’s zijn. 
Door zeer effectieve hari-kathä te horen in hun associatie, kunnen ze eenvoudig kennis van 
bhagavat-tattva, jéva-tattva, mäyä-tattva en bhakti-tattva verwerven. Daarna, wanneer hun 
vereenzelviging met het materiΩle lichaam is verwijderd, bereiken ze de allerhoogste 
bestemming. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Alle gevolgen van de materiΩle natuur vormen kñetra. 
Er zijn twee soorten tattva, parama-tattva en ätmä-tattva, en beide zijn kñetra-jïa. Volgens 
het proces dat beschreven wordt in dit hoofdstuk, begrijpen degenen die met het oog der 
spirituele kennis het verschil begrijpen tussen kñetra en kñetra-jïa door het proces te volgen 
waarmee alle levende wezens verlossing verkrijgen van wereldse activiteiten, erg eenvoudig 
para-tattva Çré Bhagavän, die zich boven zowel kñetra als kñetra-jïa bevindt.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Dertiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK VEERTIEN 

 

 

 

Guëa-Traya-Vibhäga-Yoga 

De Yoga van het Begrijpen van 
de drie geaardheden der MateriΩle Natuur 

 

 

ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
ija    Hkw;%    izo{;kfe    Kkukuka    KkueqÙkee~A 
;TKkRok equ;% losZ ijka flf¼ferks xrk%ûƒû 

 
çré bhagavän uväca 

paraà bhüyaù pravakñyämi / jïänänäà jïänam uttamam 
yaj jïätvä munayaù sarve / paräà siddhim ito gatäù 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Allerhoogste Heer zei; pravakñyämi—Ik zal spreken; 
bhüyaù—verder; param—de beste; jïänam—kennis; uttamam—transcendentaal; 
jïänänäm—aan alle andere vormen van kennis; (na) yat—welke; jïätvä—begrepen 
hebbend; sarve—al; munayaù—de wijzen; paräm—opperste; siddhim—bevrijding; itaù—
van deze (wereld van gebondenheid aan lichamelijke identificatie); gatäù—hebben bereikt. 
 



Çré Bhagavän zei: Ik zal je nadere opperste jïäna verstrekken welke alle andere 
kennis te boven gaat. De wijzen die deze instructies hebben begrepen en gevolgd 
hebben allemaal parä mukti verkregen van deze gebondenheid aan het lichaam. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De drie guëa’s van mäyä zijn voorwaar de oorzaak van gebondenheid. Dit kan men 
concluderen uit hun resultaat. Bhakti is de oorzaak van de symptomen die de drie guëa’s 
vernietigen. Dit wordt uitgelegd in het Veertiende Hoofdstuk. 

Het vorige hoofdstuk (Gétä 13.22) verklaarde: käraëaà guëa-saìgo ’sya sad-asad-yoni-
janmasu. “De oorzaak van het geboorte nemen van de jéva in gunstige en ongunstige soorten 
is zijn gehechtheid aan de guëa’s.” Wat zijn de guëa’s? Hoe gaat men met ze om? Wat is het 
gevolg van associatie met de verschillende guëa’s? Wat zijn de symptomen van iemand die 
be¡nvloed wordt door de guëa’s, en hoe kan hij er van verlost worden? Deze vragen 
verwachtend, maakt Çré Bhagavän een verklaring in deze çloka die begint met de woorden 
param bhüyaù teneinde de onderwerpen te introduceren waarover Hij later zal uitweiden. 
Het woord jïänam betekent ‘waardoor het gekend wordt’, of ‘instructie’, en param betekent 
‘de beste’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het wordt duidelijk beschreven in het Dertiende Hoofdstuk dat in heilige omgang zelfs 
een gewone persoon bevrijd kan worden van gebondenheid aan het materiΩle bestaan door 
de tattva van het lichaam, de jéva en Paramätmä te kennen. De jéva is louter door zijn 
associatie met de guëa’s van de materiΩle natuur (prakåti) gebonden geraakt in deze 
materiΩle wereld. In dit hoofdstuk legt Bhagavän Çré Kåñëa in detail uit aan Zijn bhakta 
Arjuna wat de guëa’s zijn, hoe ze functioneren, hoe ze de jéva binden, en hoe de jéva parama-
gati (de allerhoogste bestemming) kan bereiken door vrij te raken van deze guëa’s. Met deze 
kennis hebben vele åñi’s en muni’s perfectie en de allerhoogste bestemming bereikt. Zelfs 
gewone mensen worden transcendentaal aan de guëa’s nadat ze deze kennis hebben 
verkregen, en kunnen de allerhoogste status bereiken. 

 

ÇLOKA 2 

bna       KkueqikfJR;      ee      lk/kE;Zekxrk%A 
lxsZ·fi uksitk;Urs izy;s u O;FkfUr pû„û 

 



idaà jïänam upäçritya / mama sädharmyam ägatäù 
sarge’pi nopajäyante / pralaye na vyathanti ca 

 
upäçritya—(hun) toevlucht nemend tot; idam—deze; jïänam—kennis; ägatäù—worden zij; 
sädharmyam—begiftigd met een soortgelijke aard; mama—als de Mijne; api—zelfs; sarge—
ten tijde van de schepping; na upajäyante—nemen zij geen geboorte; ca—en; na 
vyathanti—zij zijn onverstoord; pralaye—ten tijde van de vernietiging. 
 

Hun toevlucht nemend tot deze jïäna, bereiken de wijzen särüpya-dharma en 
verwerven een transcendentale aard zoals de Mijne. Aldus nemen zij geen geboorte 
meer, zelfs niet ten tijde van de schepping, noch verstoort de dood hen ten tijde van 
de vernietiging. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord sädharmyam betekent ‘mukti gekenmerkt door särüpya-dharma (het 
verkrijgen van een bovenzinnelijke gedaante zoals die van Çré Bhagavän)’. Na vyathanti 
betekent dat zij geen ellende ervaren. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na ätmä-jïäna (bovenzinnelijke kennis van het zelf) te hebben verkregen, verwerft de 
sädhaka-jéva eigenschappen die hetzelfde zijn als die van Bhagavän, dat is te zeggen, veel 
van zijn eigenschappen worden gedeeltelijk gelijk aan de kwaliteiten van Bhagavän. Zelfs 
na het bereiken van mukti en het verlost worden van de kringloop van geboorte en dood, 
gaat zijn bestaan als een metgezel van Çré Bhagavän door. Hij blijft zich eeuwig bezighouden 
met prema-mayé sevä aan de lotusvoeten van Bhagavän, zich gevestigd hebbend in zijn 
svarüpa. Daarom geven bhakta’s zelfs na mukti hun eigen svarüpa, welke dienaarschap is, 
niet op.  

De essentie van alle instructies van Bhagavän Çré Kåñëa is dat de jévätmä niet volledig 
ππn wordt met Paramätmä door in Hem op te gaan. Integendeel, de çuddha-svarüpa (zuivere 
gedaante) van de jéva gaat door met bestaan, afzonderlijk van die van Çré Bhagavän, en in 
deze zuivere gedaante blijft de jéva zich altijd bezighouden met prema-mayé sevä aan Hem. 
Grote persoonlijkheden zoals Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Çrédhara Svämé 
hebben de betekenis van sädharmya louter als särüpya-mukti geaccepteerd. In de vierde 
prameya van Çréla Vidyäbhüñaëa’s commentaar in het boek getiteld Prameya-ratnävalé, 
heeft hij geschreven dat de woorden sämya in de Muëòaka Upaniñad (3.1.3) en sädharmya 



in Gétä (14.2) begrepen dienen te worden als betekenend dat er, zelfs in de bevrijde toestand 
van mokña, een verschil is tussen de jéva en Éçvara. Hij legt uit dat het bestanddeel 
brahmaiva in de çloka, brahma-vid brahmaiva bhavati, ‘zoals brahma’ betekent. Het woord eva 
is gebruikt in de zin van gelijksoortigheid. Daarom betekent brahmaiva ‘het verwerven van 
kwaliteiten zoals die van Bhagavän’, dat is te zeggen, het vrij worden van geboorte en dood. 
Maar de jéva kan nooit taken zoals de daad van schepping ten uitvoer brengen. 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa licht de huidige çloka als volgt toe: “Wanneer de gelovige 
jéva de bovenvermelde transcendentale jïäna verwerft middels de aanbidding van guru, 
terwijl hij de sädhana van bhakti verricht, bereikt hij kwalitatieve gelijkheid met acht van 
Bhagavän’s eeuwige kwaliteiten en raakt hij verlost van geboorte en dood.” De çruti’s 
verklaren dat de jéva’s zelfs in het stadium van mokña hun individualiteit behouden. Ze 
smelten nooit samen. Met andere woorden, men vindt daar meer dan ππn jéva. Tad viñëoù 
paramaà padaà sadä paçyanti sürayaù. “Bevrijde mensen die zich in het stadium van mukti 
bevinden zien voortdurend het verblijf van Çré Viñëu.” Het woord sämya vindt men ook 
terug in de Muëòaka-çruti, yadä paçyaù paçyate rukma-varëaà…niraïjanaù paramaà 
sämyam upaiti, en in Çrémad Bhägavatam (11.5.48), tat-sämyam äpuù. “Zij bereiken een 
positie op hetzelfde niveau als Hem (in Zijn spirituele verblijf).” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Jïäna is over het algemeen 
saguëa. Nirguëa-jïäna wordt uttama-jïäna (allerhoogste kennis) genoemd. Door 
beschutting te nemen van deze nirguëa-jïäna, bereikt de jéva Mijn sädharmya, dat is te 
zeggen, eigenschappen vergelijkbaar met de Mijne. Minder intelligente personen denken 
dat de jéva zelf, door materiΩle eigenschappen, materiΩle gedaante en het materiΩle bestaan 
op te geven, verstoken wordt van alle eigenschappen, gedaante en bestaan, en zijn identiteit 
verliest. Zij zijn zich er niet van bewust dat, net zoals alle voorwerpen in de materiΩle wereld 
zich van elkaar onderscheiden door hun unieke eigenschappen (viçeña), de zuiverste unieke 
eigenschappen en kwaliteiten zich evenzo bevinden in Mijn Vaikuëöha dhäma, welke deze 
materiΩle natuur (viçuddha-viçeña-dhäma) te boven gaat. Die zuivere, unieke eigenschap 
(viçuddha-viçeña) maakt een eeuwige samenstelling van transcendentale vorm en bestaan 
welke Mijn nirguëa-sädharmya (särüpya die zich boven de guëa’s bevindt) wordt genoemd. 
Middels nirguëa-jïäna ontstijgt men aanvankelijk de saguëa materiΩle wereld, en bereikt de 
staat van nirguëa-brahma. Transcendentale eigenschappen manifesteren zich dan. 
Wanneer dit zich voordoet, neemt de jéva nooit meer geboorte in de materiΩle wereld.” 

 

ÇLOKA 3 



ee ;ksfueZgn~czã rfLeu~ xHk± n/kkE;ge~A 
lEHko%    loZHkwrkuka    rrks    Hkofr   Hkkjrû…û 

 
mama yonir mahad brahma / tasmin garbhaà dadhämy aham 

sambhavaù sarva-bhütänäà / tato bhavati bhärata 
 

bhärata—O Bhärata; mama—Mijn; mahat—grote; brahma—geest (in de vorm van de 
materiΩle natuur); (is) yoniù—een schoot; tasmin—in die (schoot); dadhämi—bezwanger; 
aham—Ik; garbham—een embryo; (en) tataù—daardoor; bhavati—komt tot stand; 
sambhavaù—de geboorte; sarva-bhütänäm—van alle levende wezens. 
 

O Bhärata, Mijn prakåti (mahad brahma) is de schoot die Ik bevrucht met de jéva’s 
die van de taöasthä natuur komen. Alle wezens komen louter voort uit dit mahad 
brahma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De oorzaak van materiΩle gebondenheid is associatie met de guëa’s, wat het gevolg van 
onwetendheid sinds onheuglijke tijden is. Om dit uit te leggen beschrijft Çré Bhagavän hoe 
kñetra en kñetra-jïa ontstaan. “Mahad brahma, het grote brahma, is Mijn plaats van 
impregnatie (mama yonir).” Dat wat niet gedeeld kan worden door tijd en plaats en wiens 
limiet niet vastgesteld kan worden wordt mahat (groot) genoemd. Hier verwijst brahma naar 
prakåti omdat de schepping een expansie is van brahma. Op deze manier wordt de 
woordcombinatie mahad brahma gevormd. 

In de çruti’s wordt het woord brahma soms ook gebruikt om prakåti aan te duiden. 
Dadhämi betekent, ‘Ik plaats garbha (het zaad in de vorm van de jéva) in die prakåti, deze 
daarmee bevruchtend.’ Itas tv anyäà prakåtià viddhi me paräm jéva-bhütäm (Gétä 7.5). Deze 
verklaring noemt de bron van de bewuste wezens, jéva-prakåti, als het marginale vermogen 
(taöastha-çakti), en als het leven van alle wezens. Het woord garbha (bevruchting) beschrijft 
dit. Tataù betekent, ‘Alle jéva’s (sarva-bhütänäà) beginnend vanaf Heer Brahmä worden 
geboren als gevolg van Mijn bevruchtende materiΩle  natuur (prakåti).’ 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze materiΩle wereld gebeurt alles louter door de combinatie van kñetra en kñetra-
jïa, dat is te zeggen, door deha (het lichaam) en dehé (de jévätmä). 



Deze combinatie van prakåti (de materiΩle natuur) en puruña (de jéva) vindt plaats door 
de wil van Parameçvara. De schorpioen legt eieren in een berg rijst. Mensen zeggen dat 
schorpioenen uit rijst ontstaan, maar in werkelijkheid is rijst niet de oorzaak van de 
geboorte van de schorpioen. Schorpioenen worden eigenlijk geboren uit eieren. Op dezelfde 
manier wordt de geboorte van de jéva niet veroorzaakt door de materiΩle natuur. Bhagavän 
plaatst de jéva (zaad) in prakåti, maar mensen denken dat de jéva uit prakåti ontstaat. Elke 
jéva krijgt een verschillend lichaam in overeenstemming met zijn voorgaande daden. Prakåti 
schept simpelweg verschillende materiΩle lichamen onder de supervisie van Bhagavän. De 
jéva’s die zichzelf met hun lichamen identificeren ervaren vreugde of verdriet naar gelang 
hun vorige karma. Het dient duidelijk begrepen te worden dat Parameçvara de 
oorspronkelijke oorzaak is van de manifestaties van de jéva’s en het universum. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “De oorspronkelijke tattva van 
prakåti (mahad brahma) is de bron van het universum. Ik impregneer dat brahma (prakåti) 
en alle wezens worden geboren uit dat prakåti. Het materiΩle aspect van Mijn para prakåti 
(transcendentale natuur) is dat brahma (de materiΩle natuur), waarin Ik de zaden van 
taöastha, de jéva’s, plaats. Alle jéva’s, beginnend bij Heer Brahmä, worden enkel op deze 
manier geboren.” 

 

ÇLOKA 4 

loZ;ksfu"kq dkSUrs; ewrZ;% lEHkofUr ;k%A 
rklka    czã    eg|ksfujga    chtizn%    firkû†û 

 
sarva-yoniñu kaunteya / mürtayaù sambhavanti yäù 
täsäà brahma mahad yonir / ahaà béja-pradaù pitä 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; mahat brahma—de grote materiΩle natuur; (is) yoniù—de 
schoot (moeder); täsäm—voor die; mürtayaù—lichamen; yaù—die; sambhavanti—geboren 
worden; sarva-yoniñu—in alle soorten van leven; (en) aham—Ik (ben); béja-pradaù—de 
zaadgevende; pitä—vader. 
  

O Kaunteya, het mahad-brahma is de moeder uit wiens schoot alle soorten van 
leven voortkomen, en Ik ben de zaadgevende vader. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



“Het is niet slechts ten tijde van de schepping dat prakåti de moeder van alle wezens is 
en dat ik de vader ben; prakåti is altijd de moeder en Ik ben altijd de vader. Mahad brahma 
(prakåti) is de schoot, of geboorteschenkende moeder, van alle variaties van lichamen die 
geboren worden in bewegende of niet-bewegende soorten, van devatä’s tot gras en 
klimplanten, en Ik ben de zaadgever, de vader die bevrucht.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka wordt er duidelijk verklaard dat Bhagavän Çré Kåñëa de oorspronkelijke 
vader van alle jéva’s is. Alle jéva’s in deze materiΩle wereld worden geboren uit de moeder, 
prakåti, middels de zaadgevende vader, Bhagavän. De jéva’s zijn overal, in de aarde en 
erbuiten, in het water en in de lucht, en ook in de zeven lagere en zeven hogere 
planetenstelsels. Er zijn overal jéva’s; in Vaikuëöha, in Goloka en ook in andere 
woonplaatsen. In Vaikuëöha enzovoorts, zijn er mukta-jéva’s die de metgezellen van 
Bhagavän zijn, en binnen dit universum zijn er baddha-jéva’s die in verschillende situaties 
en toestanden van bewustzijn blijven, zoals bedekt (äcchädita), samengetrokken (saìkucita), 
ontluikend (mukulita), in volle bloei komend (vikasita) en vol bloeiend (pürëa-vikasita). 

 

ÇLOKA 5 

lÙoa jtLre bfr xq.kk% izÏfrlEHkok%A 
fuc/ufUr    egkckgks     nsgs    nsfgueO;;e~û‡û 

 
sattvaà rajas tama iti / guëäù prakåti-sambhaväù 
nibadhnanti mahä-bäho / dehe dehinam avyayam 

 
mahä-bäho—O sterk-gearmde Arjuna; guëäù—de drie bindende krachten; sattvam—
goedheid; rajaù—hartstocht; (en) tamaù—onwetendheid; iti—welke; prakåti-sambhaväù—
zijn ontstaan uit de materiΩle natuur; nibadhnanti—binden; avyayam—de leeftijdloze; 
dehinam—belichaamde ziel; dehe—binnenin zijn lichaam. 
 

O Mahä-bäho, het zijn de drie guëa’s: sattva, rajas en tamas, voortgekomen uit 
prakåti, welke de onveranderlijke jéva, die binnenin het lichaam huist, binden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Na te hebben uitgelegd hoe alle jéva’s voortkomen uit prakåti en puruña, legt Çré 
Bhagavän nu uit wat de guëa’s zijn en hoe de jéva’s gebonden raken door hun associatie. Çré 
Bhagavän zegt dehe, wat inhoudt dat de jéva die zichzelf identificeert als iemand met de 
functies van prakåti zich in het lichaam bevindt en gebonden raakt door de guëa’s. In 
werkelijkheid is de jéva onvergankelijk, onveranderlijk en vrij van enig materieel contact, 
maar de guëa’s binden hem vanwege zijn associatie met de guëa’s. Deze associatie wordt 
veroorzaakt door zijn onwetendheid sinds onheuglijke tijden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De drie guëa’s: sattva, rajas en tamas ontstaan uit prakåti, en worden geopenbaard om de 
drie functies van schepping, handhaving en vernietiging van het universum te verrichten. 
Prakåti openbaart zich niet wanneer deze drie guëa’s zich in hun toestand van evenwicht 
bevinden. In die periode vinden schepping, handhaving en vernietiging niet plaats. 

 
prakåtir guëa-sämyaà vai / prakåter nätmano guëäù 
sattvaà rajas tama iti / sthity-utpatty-anta-hetavaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.22.12 
 

De natuur bestaat oorspronkelijk als het evenwicht van de drie geaardheden, welke 
alleen betrekking hebben op de natuur, niet op de transcendentale spirituele ziel. Deze 
geaardheden zijn de wezenlijke oorzaak van de schepping, handhaving en vernietiging 
van dit universum. 

 
Çrémad-Bhägavatam (1.2.23) verklaart ook: sattvaà rajas tama iti prakåter guëäù. “De 

jéva’s die manifesteren uit de taöastha-çakti verkrijgen de associatie van de materiΩle natuur 
(prakåti) doordat ze afkerig (vimukha) worden van Kåñëa.” Van wezenlijke aard gaan de 
jéva’s mäyä te boven, maar vanwege het ego van ‘ik’ en ‘mijn’ wat veroorzaakt wordt door 
omgang met mäyä, zijn ze in de gebondenheid van dit materiΩle bestaan gevallen, in 
lichamen die worden voortgebracht door prakåti. In Çrémad-Bhägavatam (3.26.6-7) geeft 
Heer Kapiladeva op de volgende manier duidelijk onderricht aan Zijn moeder Devahüti: 

 
evaà paräbhidyänena / karttåtvaà prakåteù pumän 

karmasu kriyamäëeñu / guëair ätmani manyate 

tad asya saàsåtir bandhaù / pära-tantryaà ca tat-kåtam 
bhavaty akartur éçasya / säkñiëo nirvåtätmanaù 

 



Vanwege zijn vergeetachtigheid, aanvaardt de transcendentale jéva de invloed van de 
materiΩle energie als zijn veld van activiteiten, en aldus aangedreven, past hij foutief de 
activiteiten op zichzelf toe. Materieel bewustzijn is de oorzaak van iemands 
gebondenheid, waarin de jéva gedwongen wordt om de omstandigheden geplaatst door 
de materiΩle energie te accepteren. Hoewel de jéva niets doet en transcendentaal is aan 
zulke activiteiten, wordt hij zo aangetast door het geconditioneerde leven. 

 
Op deze manier, vanwege de jéva’s vergeetachtigheid van de activiteiten van prakåti, 

beschouwt hij zichzelf als de doener van de activiteiten (karma) die ontstaan uit de 
geaardheden der natuur. Eigenlijk is de jéva enkel een getuige. Hij is van geen enkele 
handeling de verrichter. Hij is de parä-çakti van Éçvara genaamd éça en is zelf de 
gepersonifieerde gelukzaligheid. Hij bevindt zich in de klauwen van dit materiΩle bestaan 
van geboorte en dood omdat hij zich het ego van het zijn van de doener of verrichter heeft 
verworven. Op die manier raakt hij gebonden en wordt hij beheerst door zinsobjecten 
vanwege zijn gebondenheid. 

 
sa eña yarhi prakåter / guëeñv abhiviñajjate 

ahaìkriyä-vimüòhätmä / kartäsméty abhimanyate 

tena saàsära-padavém / avaço ’bhyety anirvåtaù 
präsaìgikaiù karma-doñaiù / sad-asan-miçra-yoniñu 

Çrémad-Bhägavatam 3.27.2-3 
 

Soms raakt de jéva buitensporig verzonken in de geaardheden der natuur in de vorm 
van geluk, verdriet, etc. Op dat moment raakt hij verbijsterd vanwege zijn vals ego en 
ziet hij het lichaam voor het zelf aan, denkend, ‘Ik ben de doener.’ De jéva doolt 
hulpeloos rond door heel de hogere en lagere levenssoorten, zoals devatä’s, mensen en 
dieren, omdat hij het ego heeft van het zijn van de doener en omdat hij ongepaste 
handelingen verricht veroorzaakt door zijn omgang met de materiΩle natuur. Niet in 
staat om verlost te raken van het ervaren van werelds geluk en verdriet dat veroorzaakt 
wordt door karma, ontvangt hij voortdurend lichamen in de materiΩle wereld. 

 

ÇLOKA 6 

r= lÙoa fueZyRokr~ izdk'kdeuke;e~A 
lq[klÂsu      c/ukfr      KkulÂsu      pku?kûˆû 

 



tatra sattvaà nirmalatvät / prakäçakam anämayam 
sukha-saìgena badhnäti / jïäna-saìgena cänagha 

 
anagha—O zondeloze Arjuna; tatra—van deze (guëa’s); (is) sattvam—de eigenschap van 
goedheid; nirmalatvät—vanwege haar zuivere, foutloze aard; prakäçakam—verlichtend; (en) 
anämayam—vrij van ondeugd; badhnäti—ze bindt; sukha-saìgena—middels gehechtheid 
aan geluk; ca—en; jïäna-saìgena—middels gehechtheid aan kennis. 
 

O Anagha, zondeloze, van deze drie guëa’s is sattva-guëa vanwege haar zuiverheid 
gunstig, verlichtend en vrij van ondeugd. Ze bindt de jéva via zijn gehechtheid aan 
geluk en kennis. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Deze çloka, die begint met het woord tatra, legt de kenmerken uit van sattva-guëa en 
hoe deze de jéva bindt. Anämayam betekent ‘kalm’, of ‘vrij van onrust.’ Omdat de jéva kalm 
wordt, zorgt gehechtheid aan het geluk van sättvika activiteiten ervoor dat hij een ego bezit 
van materiΩle voldaanheid. En omdat hij verlicht is, zorgt gehechtheid aan kennis 
betreffende de activiteiten van sattva-guëa ervoor dat de jéva het ego bezit van het zijn van 
een kenner. Het geluk en de kennis in deze genoemde toestanden komt door onwetendheid 
welke de jéva dwingt om zulke opvattingen te hebben gebaseerd op het vals ego. Het is louter 
dit ego wat de jéva bindt. “Echter, O Anagha, zondeloze, je dient deze agha (zonde), dit 
kenmerk van het vals ego waardoor je denkt, ‘Ik ben gelukkig’ of ‘Ik bezit kennis,’ niet te 
accepteren.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de vorige çloka werd beschreven hoe de guëa’s van de materiΩle natuur (prakåti)  de 
jéva binden in zijn lichaam. De huidige çloka verklaart hoe sattva-guëa de jéva bindt. Van de 
drie guëa’s is sattva-guëa relatief zuiver, verlichtend en kalm. Daarom bindt ze de jéva aan 
geluk en kennis. Sommigen denken dat mukti bereikt kan worden door simpelweg 
beschutting te nemen van sattva-guëa omdat deze superieur aan de andere twee guëa’s. 
Maar dit is niet waar. In zijn commentaar op deze çloka zegt Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa 
dat deze wereldse kennis, het onderscheid tussen materie en bewustzijn, van sattva-guëa 
komt, evenals het geluk van het voldane lichaam en geest. Vanwege gehechtheid aan zulke 
kennis en geluk, gaat men zich bezighouden met activiteiten die naar die vredige toestand 
van bestaan leiden. Echter, de jéva moet een ander lichaam accepteren om de gevolgen van 



deze daden te ervaren, en daaraan gehecht rakend moet hij weer handelingen (karma) 
verrichten. Op deze manier gaat de kringloop door en kan hij nooit verlost worden van de 
kringloop van geboorte en dood. Een ego in sattva-guëa is eveneens zondig. Dit is de 
strekking van het woord anagha (zondeloos) dat wordt gebezigd om Arjuna aan te spreken 
in deze çloka. Daarom wordt Arjuna (de sädhaka) geadviseerd om geen sättvika ego te 
aanvaarden. 

 

ÇLOKA 7 

jtks jkxkReda fof¼ r`".kklÂleqÚoe~A 
rfékc/ukfr    dkSUrs;    deZlÂsu    nsfgue~û‰û 

 
rajo rägätmakaà viddhi / tåñëä-saìga-samudbhavam 
tan nibadhnäti kaunteya / karma-saìgena dehinam 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; viddhi—weet dat; rajaù—de eigenschappen van hartstocht; 
räga-ätmakam—gekenmerkt (wordt) door gehechtheid; tåñëä-saìga-samudbhavam—(en is) 
voortgekomen uit associatie met het verlangen naar zingenot; tat—het; nibadhnäti—bindt; 
dehinam—het belichaamde wezen; karma-saìgena—met gehechtheid aan baatzuchtig werk. 
 

O Kaunteya, weet dat rajo-guëa zich manifesteert door gehechtheid aan 
zinsobjecten en het verlangen om van ze te genieten. Het bindt de belichaamde jéva 
via gehechtheid aan baatzuchtige handelingen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ken rajo-guëa als dat wat werelds genot schenkt. Verlangen naar een ding wat men nog 
niet heeft wordt tåñëä genoemd, en gehechtheid aan dingen die men al heeft verworven 
wordt saìga genoemd. De rajo-guëa waaruit zowel tåñëä als saìga voortkomen, bindt de 
belichaamde ziel bewust of onbewust, dåñöa (gezien) of adåñöa (ongezien), door gehechtheid 
aan handelingen. Gehechtheid aan baatzuchtige actie komt enkel door tåñëä (verlangen) en 
saìga (omgang). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Aangezien het de baddha-jéva vervult met gehechtheid aan zinsobjecten, wordt het rajo-
guëa genoemd. De wederzijdse aantrekking tussen man en vrouw is de specifieke eigenschap 



van rajo-guëa. Het genereert een hunkering in belichaamde wezens om van materiΩle 
dingen te genieten. Zo iemand wil aanzien in maatschappij of land, een mooie vrouw, goed 
nageslacht, en een gelukkige familie. Zulks zijn de kenmerken van rajo-guëa. 

De reden waarom het hele universum in de gebondenheid van mäyä terecht is gekomen 
is gehechtheid aan zingenot via rajo-guëa. De invloed van rajo-guëa is overal zichtbaar in 
de moderne samenleving, maar in vervlogen tijden overheerste sattva-guëa. Zelfs een man 
in sattva-guëa is niet in staat om mukti te bereiken, wat te zeggen van iemand die bedekt is 
door rajo-guëa. 

 

ÇLOKA 8 

reLRoKkuta fof¼ eksgua loZnsfguke~A 
izeknkyL;fuækfHkLrfékc/ukfr      HkkjrûŠû 

 
tamas tv ajïäna-jaà viddhi / mohanaà sarva-dehinäm 

pramädälasya-nidräbhis / tan nibadhnäti bhärata 
 

tu—echter;  bhärata—O telg van Bhärata; viddhi—weet; (dat) tamaù—de eigenschap van 
duisternis; ajïäna-jam—ontstaan (is) uit onwetendheid; mohanam—het veroorzaakt 
begoocheling; sarva-dehinäm—voor alle belichaamde wezens; tat—het; nibadhnäti—bindt; 
pramäda-älasya-nidräbhiù—door achteloosheid, luiheid en slaap. 
 

Echter, O Bhärata, weet dat tamo-guëa, wat is voortgekomen uit onwetendheid, 
de oorzaak is begoocheling voor alle jéva’s. Het bindt de belichaamde ziel middels 
achteloosheid, luiheid en slaap. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ajïäna-jam betekent dat men tamas (duisternis) alleen kan opmaken of waarnemen 
door haar resultaat, onwetendheid. Daarom wordt het ajïäna-ja, of ajïäna-janaka genoemd, 
wat betekent dat het leidt tot onwetendheid. Mohana betekent ‘dat wat begoocheling 
veroorzaakt’; pramädaù betekent ‘krankzinnigheid’; älasyam betekent ‘gebrek aan 
inspanning’, en nidrä betekent ‘neerslachtigheid van de geest.’ Dit zijn allemaal symptomen 
van tamo-guëa. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Tamo-guëa is de laagste van de drie guëa’s. Het is volledig tegenovergesteld aan sattva-
guëa. Iemand in tamo-guëa beschouwt het lichaam en lichamelijk genot als zijn alles. Als 
gevolg hiervan, verliest hij al zijn onderscheidingsvermogen en wordt haast krankzinnig. 
Iedereen komt erachter dat onze vader en grootvaders zijn gestorven; wij zullen sterven en 
ons nageslacht zal ook sterven. Dat betekent dat de dood vast staat. Toch laten degenen in 
tamo-guëa het na om naar het zelf binnenin te zoeken. Domweg om hun zintuigen te 
bevredigen, verzamelen ze rijkdom middels oplichterij, dubbelhartigheid en andere 
gelijksoortige daden. Dit is krankzinnigheid. Het specifieke kenmerk van tamo-guëa is dat 
het men op deze manier krankzinnig maakt. Symptomen van iemand die zich in tamo-guëa 
bevindt zijn dat hij bedwelmende middelen neemt, en vlees, vis, eieren, wijn, etc., nuttigt. 
Hij blijft dadeloos, lui, nalatig en achteloos, en hij slaapt te veel. Een sädhaka dient deze 
geaardheid volledig op te geven. 

 

ÇLOKA 9 

lÙoa lq[ks l´t;fr jt% deZf.k HkkjrA 
Kkueko`R;    rq   re%   izekns   l´t;R;qrû‹û 

 
sattvaà sukhe saïjayati / rajaù karmaëi bhärata 
jïänam ävåtya tu tamaù / pramäde saïjayaty uta 

 
bhärata—O telg van Bhärata; sattvam—de eigenschap van goedheid; saïjayati—bindt 
iemand; sukhe—aan geluk; rajaù—hartstocht; karmaëi—aan baatzuchtig werk; tu—maar; 
tamaù—duisternis; uta—voorwaar; ävåtya—door te bedekken; jïänam—kennis; saïjayati—
bindt iemand; pramäde—aan krankzinnigheid. 
 

O Bhärata, sattva-guëa bindt iemand aan geluk en rajo-guëa bindt iemand aan 
baatzuchtig werk, maar tamo-guëa bedekt alle kennis en bindt iemand aan 
krankzinnigheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän herhaalt in het kort wat Hij al gezegd heeft. Sattva-guëa bindt de jéva door 
gehechtheid aan geluk, dat het voortvloeisel van sattva-guëa is, te creΩren. Rajo-guëa bindt 
de jéva via gehechtheid aan karma (vruchtdragende activiteit), en tamo-guëa betrekt de jéva 
in begoocheling, jïäna bedekkend en leidend tot onwetendheid. 



 

ÇLOKA 10 

jtLre'pkfHkHkw;       lÙoa       Hkofr       HkkjrA 
jt% lÙoa re'pSo re% lÙoa jtLrFkkûƒŒû 

 
rajas tamaç cäbhibhüya / sattvaà bhavati bhärata 

rajaù sattvaà tamaç caiva / tamaù sattvaà rajas tathä 
 

bhärata—O telg van Bhärata; eva—zeker; sattvaà—goedheid; bhavati—wordt 
gemanifesteerd; rajaù—hartstocht; abhibhüya—overmannend; ca—en; tamaù—duisternis; 
(wanneer) rajaù—hartstocht; (manifesteert); sattvam—goedheid (overmannend); (en) 
tamaù—duisternis; (overstelpt) tathä—ook; sattvam—goedheid; (en) rajaù—hartstocht. 
 

O Bhärata, wanneer sattva-guëa zich aandient, overstelpt het rajas en tamas. 
Wanneer rajo-guëa verschijnt, overweldigt het sattva en tamas, en wanneer tamo-
guëa zich manifesteert, onderwerpt het zowel sattva als rajas. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hoe manifesteren de guëa’s hun invloed op hun uitwerkingen zoals geluk, zoals eerder 
vermeld? Deze vraag verwachtend, zegt Çré Bhagavän dat wanneer sattva-guëa zich 
manifesteert, deze rajo-guëa en tamo-guëa overstelpt. Evenzo, wanneer rajo-guëa zich 
manifesteert, overmant het sattva en tamas. En wanneer tamo-guëa zich manifesteert, 
overweldigt het sattva en rajas. Dit alles vindt plaats middels adåñöa-vaçäd, wat ‘de invloed 
van het ongeziene’ betekent. 

 

ÇLOKA 11 

loZ}kjs"kq    nsgs·fLeu~    izdk'k    mitk;rsA 
Kkua ;nk rnk fo|kf}o`¼a lÙofeR;qrûƒƒû 

 
sarva-dväreñu dehe’smin / prakäça upajäyate 

jïänaà yadä tadä vidyäd / vivåddhaà sattvam ity uta 
 



yadä—wanneer; jïänam—kennis; upajäyate—verschijnt; (is er) prakäçaù—verlichting; 
sarva-dväreñu—in alle poorten (kennisvergarende zintuigen); asmin—in dit; dehe—
lichaam; tadä—op dat moment; vidyät—dient men te begrijpen; iti—dat; sattvam—de 
eigenschap van goedheid; uta—daadwerkelijk; vivåddham—aan het overheersen is. 
 

Wanneer jïäna verschijnt en er verlichting is in alle poorten van de 
kennisvergarende zintuigen van het lichaam, en wanneer geluk zich aandient, dient 
men met zekerheid te weten dat sattva-guëa overheerst. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Eerder werd er gezegd dat, wanneer een geaardheid toeneemt, deze heerst over de twee 
andere zwakkere geaardheden. Nu, in drie opeenvolgende çloka’s, waarvan de eerste hier 
begint met het woord sarva, legt Çré Bhagavän de symptomen uit van de overheersende 
geaardheid. Wanneer de zintuigen, zoals de oren, perfecte kennis beginnen te ontvangen 
van Vedisch geluid enzovoorts, dient men te weten dat sattva-guëa aan het overheersen is. 
Het woord uta benadrukt dat verlichting in de vorm van geluk door het zelf wordt 
voortgebracht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De symptomen waarmee men kan begrijpen welke guëa overheerst worden hier 
uitgelegd. Er wordt begrepen dat sattva-guëa overheerst wanneer men zich in correcte 
kennis van zaken bevindt door middel van de zintuigen (zoals de oren en de neus) en 
wanneer zich een gevoel van geluk manifesteert vanuit de ziel. Çrémad-Bhägavatam 
(11.25.13) verklaart ook: 

 
yadetarau jayet sattvaà / bhäsvaraà viçadaà çivam 
tadä sukhena yujyeta / dharma-jïänädibhiù pumän 

 
Sattva-guëa is verlichtend, zuiver en vredig. De jéva komt in aanmerking voor het 
verkrijgen van geluk, deugdzaamheid en kennis, etc., wanneer deze eigenschap 
toeneemt middels de beteugeling van rajo-guëa en tamo-guëa. 

 
Verder, wordt er in Çrémad-Bhägavatam (11.25.9) gezegd: puruñaà sattva-saàyuktam 

anuméyäc chamädibhiù. “Men dient te erkennen dat iemand die zijn geest kan beteugelen en 
andere soortgelijke eigenschappen heeft begiftigd is met sattva-guëa.” 



“Wanneer bhakti aan Mij gemengd gaat met de materiΩle geaardheden, wordt het 
saguëa-bhakti genoemd.” 

Er wordt gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.25.10): 
 

yadä bhajati mäà bhaktyä / nirapekñaù sva-karmabhiù 
taà sattva-prakåtià vidyät / puruñaà striyam eva vä 

 
Iedereen, man of vrouw, die zich in sattva-guëa bevindt wordt ongevoelig voor 
voorgeschreven karma en houdt zich bezig met bhajana van Bhagavän. 

 
Gétä (9.27) verwijst naar saguëa-bhakti: 
 

yat karoñi yad açnäsi / yaj juhoñi dadäsi yat 
yat tapasyasi kaunteya / tat kuruñva mad-arpaëam 

 
O Kaunteya, offer alle activiteiten die je verricht, wat je ook maar eet of offert, alle 
liefdadigheid die je schenkt, en wat voor ascese je ook maar beoefent, aan Mij. 

 

ÇLOKA 12 

yksHk% izo`fÙkjkjEHk% deZ.kke'ke% Li`gkA 
jtL;srkfu      tk;Urs    foo`¼s    Hkjr"kZHkûƒ„û 

 
lobhaù pravåttir ärambhaù / karmaëäm açamaù spåhä 

rajasy etäni jäyante / vivåddhe bharatarñabha 
 

bharata-åñabha—O beste uit de lijn der Bharata’s;  rajasi—wanneer hartstocht; vivåddhe—
overheersend is; jäyante—manifesteren zich; etäni—al deze; (symptomen) pravåttiù—
activiteit; lobhaù—hebzucht; ärambhaù—inspanning; karmaëäm—voor baatzuchtige 
activiteit; açamaù—rusteloosheid; (en) spåhä—verlangen. 
 

O Bharata-åñabha, wanneer rajo-guëa prominent wordt, verschijnen de 
symptomen van hebzucht, vurig streven en voortdurende hunkering naar zingenot 
allemaal. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Pravåtti betekent ‘verschillende soorten inspanning.’ Karmaëäm ärambhaù betekent 
‘inspanningen zoals het bouwen van een huis’, en açamaù betekent ‘onvervuld zijn in 
zingenot’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Deze çloka vermeldt een aantal symptomen die wijzen op een toename aan rajo-guëa. 
Lobha betekent dat zelfs wanneer rijkdom uit verschillende bronnen toeneemt, men er nog 
steeds naar hunkert om meer te vergaren. Pravåtti duidt op de neiging om altijd met 
handelingen bezig te zijn. Karmaëäm ärambhaù staat voor inspanningen zoals het bouwen 
van gebouwen. Açama duidt op de kringloop van besluit en verwerping, “Ik zal dit werk 
verrichten en daarna zal ik dat andere werk verrichten.” Spåhä staat voor het verlangen om 
goede of slechte zinsobjecten te bemachtigen zodra men deze ziet (een dorst naar zingenot). 

Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.25.14): 
 

yadä jayet tamaù sattvaà / rajaù saìgaà bhidä calam 
tadä duùkhena yujyeta / karmaëä yaçasä çriyä 

 
Wanneer rajo-guëa, welke de oorzaak is van gehechtheid en separatisme en welke een 
rusteloze aard heeft, sattva-guëa en tamo-guëa overweldigt, werkt een persoon hard om 
roem en rijkdom te verwerven maar ontvangt slechts ellende. 

 
Tevens vindt men in Çrémad-Bhägavatam (11.25.9): kämädibhé rajo-yuktaà. “Men dient 

de overheersing van rajo-guëa te begrijpen via zijn verlangen naar zinsobjecten, etc.” Bij 
het beschrijven van de guëé-bhütä-bhakti van een persoon in rajo-guëa verklaart Çrémad-
Bhägavatam (11.25.11): yadä äçiña äçäsya / mäà bhajeta sva-karmabhiù / täà rajaù prakåtià 
vidyät. “Wanneer iemand om zinsobjecten bidt middels de aanbidding van Bhagavän, 
bevinden hij en zijn aanbidding zich in rajo-guëa.” 

 

ÇLOKA 13 

vizdk'kks·izo`fÙk'p izeknks eksg ,o pA 
reL;srkfu    tk;Urs     foo`¼s    dq#uUnuûƒ…û 

 
aprakäço’pravåttiç ca / pramädo moha eva ca 

tamasy etäni jäyante / vivåddhe kuru-nandana 



 
kuru-nandana—O afstammeling van Kuru Mahäräja; tamasi—wanneer duisternis; 
vivåddhe—de overhand heeft;  etäni—deze; (dingen) jäyante—worden gemanifesteerd; 
aprakäçaù—gebrek aan onderscheidingsvermogen; apravåttiù—inertie; pramädaù—
krankzinnigheid; ca—en; eva—zeker; mohaù—begoocheling. 
 

O Kuru-nandana, wanneer tamo-guëa overheerst, leidt het tot inertie, dwaasheid, 
begoocheling en een gebrek aan onderscheidingsvermogen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Aprakäçaù betekent ‘gebrek aan onderscheidingsvermogen’ en ‘datgene aanvaarden wat 
çästra verbiedt.’ Apravåttiù betekent ‘gebrek aan inspanning.’ Pramädaù staat voor het 
geloven in het niet bestaan van dingen die zich recht voor zich bevinden. Moha houdt in 
dat men verzonken is in denkbeeldige dingen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka legt Çré Bhagavän de symptomen uit die zich voordoen in tamo-guëa. 
Aprakäça betekent ‘gebrek aan onderscheiding’ of ‘gebrek aan kennis.’ Het wordt 
waargenomen dat er in zo’n toestand de neiging is om handelingen te verrichten die 
verboden zijn in çästra. Apravåtti betekent ‘geen neiging hebben om de plichten te begrijpen 
die worden aangeraden in çästra.’ Men gelooft dat dit niet zijn lot is en hij blijft 
onverschillig jegens zijn plichten. Moha betekent ‘opgaan in begoocheling’, dat is te zeggen, 
het gehecht raken aan tijdelijke zaken, denkend dat ze eeuwig zijn. Dit wordt ook verklaard 
in Çrémad-Bhägavatam (11.25.15): 

 
yadä jayed rajaù sattvaà / tamo müòhaà layaà jaòam 

yujyeta çoka-mohäbhyäà / nidrayä hiàsayäçayä 
 

Het wordt waargenomen dat smart, begoocheling, slaap en het verlangen om geweld te 
plegen de jéva overheersen wanneer tamo-guëa, welke het onderscheidingsvermogen 
bedekt en ontaarding veroorzaakt, rajo-guëa en sattva-guëa overweldigt.  

 
Çrémad-Bhägavatam (11.25.9) verklaart ook: krodhädyais tamasä yutam. “Men kan een 

exces aan tamo-guëa vaststellen door het waarnemen van symptomen zoals woede.” Tijdens 
het beschrijven van de symptomen waarmee iemand in tamo-guëa Bhagavän aanbidt, 



verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.25.11): hiàsäm äçäsya tämasam. “Iemand die Mij aanbidt 
met het verlangen om geweld te plegen dient begrepen te worden als zijnde tämasika.” 

 

ÇLOKA 14 

;nk lÙos izo`¼s rq izy;a ;kfr nsgHk`r~A 
rnksÙkefonka     yksdkueyku~     izfri|rsûƒ†û 

 
yadä sattve pravåddhe tu / pralayaà yäti deha-bhåt 

tadottama-vidäà lokän / amalän pratipadyate 
 

yadä—wanneer; deha-bhåt—een belichaamde ziel; pralayam—ontbinding (de dood); yäti—
betreedt; (terwijl) sattve—goedheid; pravåddhe—overheerst; tu—voorwaar; tadä—op dat 
tijdstip; pratipadyate—bereikt hij; amalän—de zuivere; lokän—planeten; uttama-vidäm—
van mensen die transcendentie kennen. 
 

Wanneer men zijn lichaam verlaat onder de overheersing van sattva-guëa, bereikt 
hij de zuivere, hogere planeten, welke de verblijfplaatsen zijn van de grote wijzen, de 
aanbidders van Hiraëyagarbha, en welke vrij zijn van de geaardheden van rajas en 
tamas. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na de dood, gaan mensen in sattva-guëa, zoals degenen die Hiraëyagarbha aanbidden 
en die de kenners van transcendentie zijn, naar de hogere plezierschenkende planeten. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Naar gelang van de geaardheid die overheerst op het moment van sterven, neemt men 
een andere geboorte. Men bereikt de genotschenkende en vlekkeloze planeten van de 
aanbidders van Hiraëyagarbha, etc., als hij sterft wanneer sattva-guëa aan het overheersen 
is. Çrémad-Bhägavatam (11.25.22) verklaart ook: sattve pralénäù svar yänti. “Als iemand sterft 
wanneer sattva-guëa overheerst, bereikt hij Svarga-loka.” 

 

ÇLOKA 15 



jtfl izy;a xRok deZlfÂ"kq tk;rsA 
rFkk     izyhuLrefl     ew<;ksfu"kqq    tk;rsûƒ‡û 

 
rajasi pralayaà gatvä / karma-saìgiñu jäyate 
tathä pralénas tamasi / müòha-yoniñu jäyate 

 
pralayam—ontbinding (de dood); gatvä—binnengegaan zijnde; rajasi—wanneer hartstocht 
(overheerst); jäyate—neemt men geboorte; karma-saìgiñu—onder de baatzuchtige werkers; 
tathä—en; pralénaù—iemand die sterft; tamasi—wanneer onwetendheid (overheerst); 
jäyate—neemt geboorte; müòha-yoniñu—in de schoot van de dwazen (dieren enzovoorts). 
 

Iemand die sterft wanneer rajo-guëa overheersend is neemt een menselijke 
geboorte onder de baatzuchtige werkers, daar waar iemand die sterft onder de 
overheersing van tamo-guëa geboorte neemt onder de dieren en andere onwetende 
levenssoorten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Karma-saìgiñu betekent ‘iemand die gehecht is aan karma, baatzuchtige activiteiten.’ 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Als een persoon sterft wanneer rajo-guëa overheerst, neemt hij geboorte in een familie 
van degenen die gehecht zijn aan vruchtdragende activiteiten. Als iemand sterft wanneer 
tamo-guëa uitermate overheersend is, neemt hij geboorte in een dierensoort. Sommigen 
denken dat wanneer de ziel eenmaal geboorte heeft genomen in een mensensoort, hij niet 
degradeert naar een lagere soort. Maar uit de huidige çloka kan men opmaken dat iemand, 
zelfs na een mensenlichaam te hebben verkregen,  na zijn dood een dierenlichaam krijgt als 
hij bestuurd wordt door tamo-guëa in plaats van sattva-guëa. Hij gaat zelfs naar de hel als 
hij zich bezighoudt met activiteiten zoals geweld. Men weet niet wanneer hij weer een 
menselijke geboorte zal nemen nadat hij is teruggekeerd van die plaats. Daarom is het de 
plicht van elk menselijk wezen om geleidelijk aan te verrijzen van tamo-guëa naar rajo-
guëa, en van rajo-guëa naar sattva-guëa. En zelfs boven dat, dient men nirguëa, vrij van de 
guëa’s, te worden, door beschutting te nemen van çuddha-bhakti in de associatie van 
çuddha-bhakta’s. Enkel die nirguëa-sädhaka die beschutting neemt van nirguëa-bhakti ziet 
Çré Bhagavän direct. Op deze manier wordt zijn leven perfect en succesvol.  



De specifieke regel is dat iemand een bestemming bereikt die overeenkomt met zijn 
bewustzijn op het moment van sterven: maraëe yä matiù sa gatiù. “Waar iemands geest ook 
maar heen gaat op het moment van sterven zal iemands volgende bestemming en lichaam 
bepalen.” Daarom is het noodzakelijk om zich louter Bhagavän te heugen op het moment 
van sterven. Men kan zijn leven succesvol maken door nirguëa-bhakti te verkrijgen middels 
heugenis van Bhagavän. 

 

ÇLOKA 16 

deZ.k% lÏrL;kgq% lkfÙoda fueZya Qye~A 
jtlLrq  Qya   nq%[keKkua  rel%   Qye~ûƒ̂ û 

 
karmaëaù sukåtasyähuù / sättvikaà nirmalaà phalam 
rajasas tu phalaà duùkham / ajïänaà tamasaù phalam 

 
(de wijzen) ähuù—zeggen; (dat) karmaëaù—voor iemand die handelt; sukåtasya—vroom; 
(er is) sättvikam—een goed; (en) nirmalaà—zuiver; phalam—resultaat; phalam—het 
resultaat; rajasaù—van hartstocht; (is) tu—waarlijk; duùkham—leed, verdriet; (en) 
phalam—de vrucht; tamasaù—van duisternis; (is) ajïänam—onwetendheid. 
 

Er wordt gezegd door de wijzen dat sättvika karma zuivere en aangename 
resultaten oplevert; räjasika karma brengt slechts ellende met zich mee, en het enige 
resultaat van tämasika karma is onwetendheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het resultaat van deugdzame sättvika karma is sättvika, zuiver en vrij van verstoring. 
Ajïäna verwijst naar gebrek aan bewustzijn, domheid. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Degenen die zich in sattva-guëa bevinden blijven zich bezighouden met het welzijn van 
hun persoonlijke leven, de maatschappij en mensen in het globaal. Hun daden worden 
puëya-karma (vrome activiteiten) genoemd. Degenen die puëya-karma verrichten blijven 
tevreden in deze materiΩle wereld, en zij hebben meer kans op het verkrijgen van sädhu-
saìga.  



De karma die verricht wordt door degenen die zich in rajo-guëa bevinden veroorzaakt 
ellende. Handelingen die verricht worden voor tijdelijk zingenot zijn nutteloos. De levens 
van zulke mensen zitten vol ellende, met geen werkelijk geluk.  

De daden van iemand die overheerst wordt door tamo-guëa zijn zeer pijnlijk voor hem. 
Na zijn dood moet hij geboorte nemen als een worm, vogel, dier enzovoorts. Het doden van 
dieren en het eten van hun vlees is het voornaamste symptoom van degenen die zich in 
tamo-guëa bevinden. Degenen die dieren doden weten niet dat diezelfde dieren hun in de 
toekomst in een of andere gedaante zullen doden. Dit is de wet der natuur. Wanneer 
iemand in de menselijke samenleving een ander persoon doodt, krijgt hij de doodstraf. Dit 
is de wet van de staat. Maar onwetende mensen weten niet dat Parameçvara de 
oorspronkelijke bestuurder is van het hele universum. Hij kan zelfs het doden van een mier 
in Zijn koninkrijk niet verdragen; daarom zullen zulke mensen zeker straf moeten 
ondergaan.  

Het doden van dieren enkel om de smaakpapillen genoegen te schenken is een 
gruwelijke overtreding. Onder zulke daden is het doden van een koe onverbiddelijk 
strafbaar. De koe en stier zijn als onze moeder en vader. Daarom wordt in de Veda’s en 
Puräëa’s het doden van koeien beschreven als de meest zondige daad. De koe met haar melk 
is als een moeder, en de stier is door zijn arbeid in de landbouw als een vader. Aldus voeden 
ze ons als ouders. Uit onwetendheid slaan de huidige zogenaamde beschaafde mensen geen 
acht op dit feit. Op deze manier banen ze zich een weg naar hun eigen ontaarding, en naar 
de ontaarding van de maatschappij in zijn totaliteit. Zo zijn ze op weg naar vernietiging en 
nemen ze de hele maatschappij met zich mee.  

Op dit moment is er in de menselijke samenleving een overheersing van rajo-guëa en 
tamo-guëa. Dit is gevaarlijk voor iedereen. Het is noodzakelijk voor intelligente personen 
om gesitueerd te raken in sattva-guëa en beschutting te nemen van bhagavad-bhakti en hari-
näma saìkértana om de mensheid te beschermen tegen dit grote gevaar. Wanneer men zich 
Bhagavän heugt in sat-saìga, wordt al iemands onwetendheid verwijderd, worden zijn 
wereldse sektarisme en aardse discriminatie allemaal verdreven, en ziet hij Parameçvara 
overal. 

 

ÇLOKA 17 

lÙokr~ l´tk;rs Kkua jtlks yksHk ,o pA 
izekneksgkS     relks      Hkorks·Kkueso     pûƒ‰û 

 
sattvät saïjäyate jïänaà / rajaso lobha eva ca 



pramäda-mohau tamaso / bhavato’jïänam eva ca 
 

eva—zeker; jïänam—kennis; saïjäyate—ontstaat; sattvät—uit goedheid; ca—en; lobhaù—
hebzucht; rajasaù—uit hartstocht; pramäda-mohau—dwaasheid en begoocheling; ca eva—
alsmede;  ajïänam—onwetendheid; bhavataù—vertonen zich; tamasaù—uit de eigenschap 
van duisternis. 
 

Jïäna ontstaat uit sattva-guëa, terwijl rajo-guëa tot hebzucht leidt. Achteloosheid, 
begoocheling en onwetendheid zijn de voortbrengsels van tamo-guëa. 

 
ÇLOKA 18 

Å¼~o± xPNfUr lÙoLFkk e/;s fr"BfUr jktlk%A 
t?kU;xq.ko`fÙkLFkk  v/kks  xPNfUr  rkelk%ûƒŠû 

 
ürddhvaà gacchanti sattva-sthä / madhye tiñöhanti räjasäù 

jaghanya-guëa-våtti-sthä / adho gacchanti tämasäù 
 

sattva-sthäù—degenen die zich in goedheid bevinden; gacchanti—gaan; ürddhvam—
opwaarts (naar de bovenste planeten); räjasäù—degenen in de geaardheid van hartstocht; 
tiñöhanti—blijven; madhye—in de middelste (planeten); våtti-sthäù—degenen die zich in 
activiteiten bevinden; (die) jaghanya-guëa—afschuwelijk; (zijn) tämasäù—die zich in de 
eigenschap van duisternis bevinden; gacchanti—gaan; adhaù—neerwaarts (naar de lagere 
planeten). 
 

Degenen die zich in sattva-guëa bevinden gaan naar de hogere hemelse planeten. 
Degenen in rajo-guëa blijven op de aardse planeten, en degenen die opgaan in de 
afschuwelijke activiteiten van tamo-guëa dalen af naar de lagere helse planeten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens deze gradatie gaan degenen in sattva-guëa opwaarts naar Satya-loka, en blijven 
degenen in rajo-guëa in het midden, Manuñya-loka. Het woord jaghanya betekent 
‘afschuwelijk’, en haar neigingen zijn grove onwetendheid, luiheid, etc. Degenen die zich in 
zo’n situatie bevinden gaan naar de hel. 

 



ÇLOKA 19 

ukU;a  xq.ksH;%  dÙkkZja   ;nk   æ"Vkuqi';frA 
xq.ksH;'p ija osfÙk eÚkoa lks·f/kxPNfrûƒ‹û 

 
nänyaà guëebhyaù karttäraà / yadä drañöänupaçyati 
guëebhyaç ca paraà vetti / mad-bhävaà so’dhigacchati 

 
yadä—wanneer; drañöä—de ziener (jévätmä); anupaçyati—ziet in (zijn) streven naar de 
Vedische leringen; (dat er) na—geen; anyam—andere; karttäram—agens; (bestaat) 
guëebhyaù—behalve de drie geaardheden; ca—en; vetti—begrijpt; (dat de ätmä) param—
transcendentaal; (is) guëebyaù—aan die geaardheden; adhi-gacchati—bereikt; saù—hij; 
mat-bhävam—Mijn natuur. 
 

Wanneer de jéva geen ander agens ziet behalve de drie guëa’s, en realiseert dat de 
ätmä transcendentaal is aan die geaardheden, ontwikkelt hij çuddha-bhakti voor Mij 
en bereikt hij Mijn spirituele aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na het beschrijven van de materiΩle wereld, die uit de drie guëa’s bestaat, verklaart Çré 
Bhagavän mokña, wat behoorlijk verschillend is van de guëa’s, in deze çloka die begint met 
het woord nänyam en in de volgende çloka. “Wanneer de jéva geen andere actieve agens ziet 
behalve de guëa’s, welke zijn aangepast om de doener, het gevolg en de voorwerpen de 
worden, ziet en realiseert hij dat de guëa’s alleen de actieve agentia zijn in iedere situatie. 
Hij realiseert ook dat de ätmä superieur is aan de guëa’s en verschillend van ze is. Zo’n 
ziener (de jéva) bereikt liefde voor Mij (mad-bhävam) of säyujya met Mij. Met andere 
woorden, hij bereikt Mijn spirituele aard. Op dat moment bereikt hij Mij alleen door bhakti 
te verrichten, zelfs nadat hij deze kennis heeft verworven.” Dit zal duidelijk worden uit de 
betekenis van de zesentwintigste çloka van dit hoofdstuk. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Alle jéva’s in verschillende soorten van leven, van rivieren, bergen en mieren, tot aan 
klimplanten, bomen en menselijke wezens, werken terwijl ze hulpeloos gebonden zijn door 
de guëa’s. In werkelijkheid is er geen andere actieve werkende kracht in al hun handelingen 
behoudens de drie guëa’s der materiΩle natuur. Parameçvara is volledig buiten de materiΩle 



natuur en de guëa’s, hoewel Hij hun oorspronkelijke bestuurder is. Degenen die deze 
waarheid kennen steken ook prakåti en de guëa’s over om de allerhoogste bestemming te 
bereiken, maar niemand kan dit enkel middels zijn eigen intelligentie en 
onderscheidingsvermogen begrijpen. Daarom is het van het allerhoogste belang om de 
omgang te hebben van mahä-puruña’s die bedreven zijn in bovenzinnelijke kennis. Hoe 
ontaard een jéva ook maar kan zijn, in het gezelschap van grote sädhu’s wordt hij zeer 
spoedig en gemakkelijk transcendentaal aan deze drie guëa’s. 

 

ÇLOKA 20 

xq.kkusrkurhR; =hu~ nsgh nsgleqÚoku~A 
tUee`R;qtjknq%[kS£oeqäks·e`re'uqrs     û„Œû 

 
guëän etän atétya trén / dehé deha-samudbhavän 

janma-måtyu-jarä-duùkhair / vimukto’måtam açnute 
 

atétya—na het transcenderen; (van) etän—deze; trén—drie; guëän—geaardheden; deha-
samudbhavän—die het lichaam voortbrengen; açnute—bereikt; dehé—het belichaamde 
wezen; amåtam—onsterfelijkheid; (en) vimuktaù—wordt volledig bevrijd; janma-måtyu-
jarä-duùkhaiù—van de ellende van geboorte, dood en ouderdom. 
 

Na het transcenderen van deze drie geaardheden die het lichaam produceren, 
bereikt de jéva mokña, zuivere toewijding, verlost rakend van geboorte, ziekte, 
ouderdom en dood. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hij raakt dan verlost van de guëa’s nadat hij de toestand heeft bereikt waarin hij de 
materiΩle natuur als de enige werkende kracht ziet. Daarom spreekt Çré Bhagavän deze çloka 
die begint met het woord guëän. 

  

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Iemand die de natuur van brahma heeft bereikt wordt niet aangegrepen door de ellende 
van geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Zelfs bhakti-miçrä-jïäné’s die perfectie in jïäna 
hebben bereikt geven het op teneinde parä-bhakti tot de lotusvoeten van Bhagavän te 
bereiken. In de gelukzaligheid van die dienst bezig blijvend, proeven ze uiteindelijk de 



nectar van prema. In tegenstelling bereiken de nirviçeña-jïäné’s, die zich simpelweg 
bezighouden met de cultivatie van jïäna, niets. In Çrémad-Bhägavatam (10.14.4) wordt 
verklaard: çreyaù-såtià bhaktim udasya. “Alleen de çuddha-bhakta’s van Çré Bhagavän 
transcenderen de guëa’s der materiΩle natuur, en niemand anders.” 

 

ÇLOKA 21 

vtqZu mokp 
dS£yÂSL=hu~ xq.kkusrkurhrks Hkofr izHkksA 

fdekpkj% dFka pSrkaL=hu~ xq.kkufroÙkZrsû„ƒû 
 

arjuna uväca 
kair liìgais trén guëän etän / atéto bhavati prabho 

kim äcäraù kathaà caitäàs / trén guëän ativarttate 
 

arjuna uväca—Arjuna zei; prabho—O meester; kaiù—door welke?; liìgaiù—symptomen; 
bhavati—wordt iemand; atétaù—bekend als transcendentaal; etän trén guëän—aan deze drie 
geaardheden; kim—wat?; (is) äcäraù—zijn gedrag; ca—en; katham—hoe?; ativarttate—
transcendeert hij; etän—deze; trén—drie; guëän—geaardheden. 
 

Arjuna vroeg: O Prabhu, wat zijn de symptomen van iemand die transcendentaal 
is aan deze drie guëa’s? Hoe gedraagt hij zich? En hoe transcendeert hij de 
geaardheden? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In het Tweede Hoofdstuk kreeg Arjuna antwoord op de vraag: “Wat zijn de symptomen 
van iemand die sthita-prajïa is?” Nu, echter, gaat hij door met vragen stellen, omdat hij 
verlangt naar meer specifieke kennis betreffende dit onderwerp: 1) “Door welke symptomen 
dienen degenen die de drie guëa’s te boven zijn gegaan herkend te worden?” 2) “Wat is hun 
gedrag?” en 3) “Hoe kan men de drie guëa’s transcenderen, en daardoor de toestand van 
transcendentie bereiken?” In het Tweede Hoofdstuk, toen Arjuna vroeg, “Wat zijn de 
symptomen van iemand die sthita-prajïa is?” vroeg hij niet, “Hoe transcendeert hij de 
guëa’s?” Maar hier stelt hij specifiek deze vraag. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



In deze çloka heeft Arjuna Çré Bhagavän gevraagd over de symptomen van iemand die 
de drie guëa’s te boven gaat. Hoe gedraagt hij zich en op wat voor manier bereikte hij dat 
stadium? Het is erg belangrijk voor ieder menselijk wezen om deze vragen te stellen. Deze 
vragen zijn essentieel voor degenen die echt enthousiast zijn om de lering van de Gétä te 
volgen. Hun antwoorden geven instructies over hoe men tämasika, räjasika en sättvika 
guëa’s kan ontstijgen en de toestand van nirguëa bereikt. Daarna, middels het cultiveren 
van bhagavad-bhakti, kan men het hoogste doel bereiken in de vorm van bhagavat-prema. 

 

ÇLOKA’S 22-25 

JhHkxokuqokp 
izdk'ka p  izo`¥Ùk p eksgeso p ik.MoA 

u }sf"V laizo`Ùkkfu  u fuo`Ùkkfu dkÀfrû„„û 
 

mnklhuonklhuks       xq.kS;ksZ       u       fopkY;rsA 
xq.kk     orZUr     bR;soa     ;ks·ofr"Bfr     usÂrsû„…û 

 
lenq%[klq[k% LoLFk% leyks"Vk'edk´pu%A 

rqY;fiz;kfiz;ks       /khjLrqY;fuUnkRelaLrqfr%û„†û 
 

ekukieku;ksLrqY;LrqY;ks     fe=kfji{k;ks%A 
lokZjEHkifjR;kxh     xq.kkrhr%     l      mP;rsû„‡û 

 
çré bhagavän uväca 

prakäçaï ca pravåttiï ca / moham eva ca päëòava 
na dveñöi saàpravåttäni / na nivåttäni käìkñati 

udäséna-vad äséno / guëair yo na vicälyate 
guëä vartanta ity evaà / yo’vatiñöhati neìgate 

säma-duùkha-sukhaù sva-sthaù / säma-loñöäçma-käïcanaù 
tulya-priyäpriyo dhéras / tulya-nindätma-saàstutiù 

mänäpamänayos tulyas / tulyo miträri-pakñayoù 
sarvärambha-parityägé / guëätétaù sa ucyate 



 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Allerhoogste Heer zei; päëòava—O zoon van Päëòu; 
saù—hij; yaù—wie; saàpravåttäni—de verschijning; prakäçam—van verlichting; 
pravåttim—activiteit; ca—en; moham—begoocheling; eva na dveñöi—zeker niet haat; ca—
en; na käìkñati—(er) niet (naar) hunkert; (wanneer) nivåttäni—ze verdwijnen; äsénaù—
gezeteld; udäséna-vat—alsof neutraal; yaù—wie; na vicälyate—onbewogen is; guëaiù—door 
de geaardheden; iti evam—wie denkt dat (in alle situaties): guëaù; de drie geaardheden; 
vartante—hun kringloop volgen; avatiñöhati—blijft; na iìgate—onbewogen; säma—gelijk; 
duùkha-sukhaù—in blijdschap en verdriet; sva-sthaù—wie zich in zijn svarüpa bevindt; 
säma—wie als gelijk beschouwt; loñöa-açma-kaïcanaù—aarde, steen en goud; tulya—wie 
gelijkgezind is; priya-apriyaù—gedurende plezierige en onplezierige gebeurtenissen; 
dhéraù—intelligent; tulya—evenwichtig; ninda-ätma-saàstutiù—bij het horen van lof en 
lastering over zichzelf; tulyaù—evenwichtig; mäna-apamänayoù—in eer en schande; 
tulyaù—evenwichtig; mitra-ari-pakñayoù—jegens partijen van vrienden en vijanden; sarva-
ärambha-parityägé—wie alle inspanning verzaakt (behalve de inspanning die nodig is voor 
niets meer dan lichamelijke instandhouding); ucyate—wordt gezegd; guëa-ätétaù—
transcendentaal aan de drie geaardheden (te zijn). 
 

Çré Bhagavän zei: O zoon van Päëòu, iemand die guëätéta is, oftewel 
transcendentaal aan de drie geaardheden, is iemand die verlichting, activiteit en 
begoocheling niet haat wanneer ze plaatsvinden, noch er naar verlangt wanneer ze 
ophouden, die daarom onaangedaan is, en niet verstoord raakt door, de guëa’s zoals 
geluk en ellende, wetend dat alleen de geaardheden handelen, die onverstoord en 
gelijkmoedig blijft, die zich in zijn svarüpa bevindt, die aarde, steen en goud als 
hetzelfde beschouwt, die gelijk blijft te midden van prettige en onprettige 
gebeurtenissen, die intelligent is, die evenwichtig blijft bij zowel kritiek als 
verheerlijking en in eer en schande, die vriend en vijand op dezelfde wijze behandelt, 
en die alle karma heeft opgegeven behalve de karma die noodzakelijk is om het 
lichaam in stand te houden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Welke symptomen duiden erop dat iemand guëätéta is? In antwoord op deze eerste vraag 
zegt Çré Bhagavän, “Het effect van sattva-guëa is dat kennis alle zintuigen van het lichaam 
verlicht. Het effect van rajo-guëa is hartstochtig handelen, en het effect van tamo-guëa is 
begoocheling. Deze drie symptomen duiden de invloed van de drie guëa’s aan. Wanneer de 



guëa’s hun natuurlijke functies uitvoeren, koestert iemand die guëätéta is geen wrok tegen 
ze, omdat hij begrijpt dat ze waardeloos zijn. Evenzo verlangt iemand die guëätéta is niet 
naar ze met een verlangen om geluk te verwerven wanneer de geaardheden niet handelen. 
Deze çloka (14.22) is gerelateerd aan 14.25. In antwoord op de tweede vraag: kim äcäraù, 
“Hoe gedragen ze zich?,” spreekt Çré Bhagavän drie çloka’s beginnend met de woorden 
udäséna-vat. Degenen die niet verstoord raken door geluk en ellende, welke de uitwerking 
zijn van de guëa’s, blijven immer verankerd in hun wezenlijke svarüpa. Zij beschouwen de 
guëa’s als werkzaam zijnde in hun respectieve functies, en hebben geen relatie met ze. Na 
zorgvuldige overweging blijven zulke wijze personen stil (mauné). Degenen die niet naar 
enige lichamelijke zinsbevrediging streven worden guëätéta genoemd. Iemand kan alleen 
guëätéta worden genoemd wanneer men alle symptomen van iemand die de geaardheden is 
ontstegen kan terugvinden in zijn gedrag. Maar praatzieke mensen die beweren dat ze boven 
de geaardheden zijn verheven worden niet guëätéta genoemd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na het horen van de drie vragen van Arjuna’s, legt Çré Bhagavän eerst de symptomen 
uit van iemand die guëätéta is. De functie van sattva-guëa bestaat uit het verlichten, die van 
rajo-guëa bestaat uit het aangaan van harstochtig handelen, en die van tamo-guëa bestaat 
uit het begoochelen. Een jévätmä wordt gezegd guëätéta te zijn wanneer hij niet afkerig is 
van deze drie guëa’s terwijl deze actief zijn in hun respectieve functies, ze beschouwend als 
een bron van ellende. Noch hunkert hij naar het genot dat van ze verkregen kan worden 
wanneer hun werkingen ophouden. Wat is zijn gedrag? In antwoord op deze vraag zegt Çré 
Bhagavän dat iemand die de guëa’s te boven gaat niet verstoord raakt ten tijde van geluk of 
problemen, maar in een onaangedane toestand blijft. Hij is gelijk gezind jegens werelds 
geluk en lijden, hitte en kou, verlies en winst, overwinning en nederlaag en, neutraal 
blijvend, begrijpt dat ze geen relatie met de ätmä hebben. Met deze opvatting blijft hij 
alleen bezig met de progressieve ontwikkeling van het zelf (ätmä), en is hij niet het minste 
beetje bezorgd om lichamelijke activiteiten. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Na de drie vragen van Arjuna te hebben gehoord, zei 
Çré Bhagavän, ‘Je eerste vraag is, “Wat zijn de symptomen van iemand die transcendentaal is 
aan de guëa’s?” Het antwoord is vrijheid van afgunst en verlangen. Zo lang men zich in deze 
materiΩle wereld bevindt, staat de baddha-jéva onder invloed van de guëa’s der materiΩle 
natuur: sattva, rajas en tamas. Deze drie guëa’s worden alleen vernietigd wanneer men 
volledige mukti bereikt. Maar, totdat men, door de wil van Bhagavän, mukti heeft bereikt in 
de vorm van de vernietiging van het fijnstoffelijke lichaam, dient men te weten dat het 
proces om nirguëa te worden het opgeven van afgunst en verlangen (materiΩle 



hunkeringen) behelst. Zo lang men een lichaam heeft zal er zeker verlichting, handeling en 
begoocheling (de werkingen van sattva, rajo en tamo-guëa) zijn, maar men dient er niet 
naar te smachten, noch dient men te trachten ze te verzaken wegens afkeer. Degenen in wie 
deze twee symptomen zichtbaar zijn worden nirguëa genoemd. Degenen die zich met 
inspanning bezighouden met materialistische activiteiten vanwege de aanhoudendheid van 
een of ander zelfzuchtig motief, of degenen die geforceerde verzaking beoefenen, denkend 
dat deze materiΩle wereld illusoir is, zijn niet nirguëa.’ 

‘Je tweede vraag is, “Hoe gedraagt iemand zich die guëätéta is?” Zijn gedrag is als volgt: 
Hij denkt, “De guëa’s zelf zijn werkzaam in dit lichaam.” Hij laat de guëa’s hun werk doen, 
en raakt er niet in verwikkeld. Hij blijft los staan van ze, net zoals een onverschillig persoon 
die niettemin bewust is. Ellende, geluk, een kluit aarde, steen, goud, gunstige of ongunstige 
omstandigheden, kritiek of verheerlijking, allen verschijnen als gevolg van zijn lichamelijke 
activiteiten, maar hij beschouwt ze allemaal met gelijke blik en behandelt ze allemaal 
hetzelfde, zich bevindend in zijn eigen zelf of wezenlijke positie. In zijn wereldse handelen 
denkt hij, “Als een bewuste entiteit heb ik geen relatie met eer en schande en het gedrag 
van vijanden en vrienden.” Alle gevoelens van gehechtheid en verzaking opgevend, 
verwerft hij de benaming van guëätéta.” 

 

ÇLOKA 26 

eka    p   ;ks·O;fHkpkjs.k   Hkfä;ksxsu   lsorsA 
l xq.kku~ lerhR;Srku~ czãHkw;k; dYirsû„̂ û 

 
mäà ca yo’vyabhicäreëa / bhakti-yogena sevate 

sa guëän samatétyaitän / brahma-bhüyäya kalpate 
 

ca—en; saù—hij; yaù—die; mäm—Mij; sevate—dient; avyabhicäreëa—met 
gecentraliseerde; bhakti-yogena—devotionele verbinding; samatétya—transcendeert 
volledig; etän—deze; guëän—drie geaardheden; kalpate—en komt in aanmerking; brahma-
bhüyäya—voor brahma realisatie. 
 

Iemand die met ekäntika-bhakti dienst levert aan Mij, in Mijn Çyämadundara 
gedaante, kan aan deze drie guëa’s ontstijgen en zich kwalificeren om realisatie van 
brahma, Mijn spirituele aard, te verkrijgen. 
 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Hoe kan men deze drie guëa’s te boven gaan?” In antwoord op deze derde vraag, 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden mäà ca. Het woord ca betekent, 
‘Mij alleen’. “Alleen degenen die dienst leveren aan Mij, Çyämasundara, wie Parameçvara 
ben, worden brahma-bhüyäya of geschikt om Mijn spirituele natuur te ervaren.” Dit wordt 
bewezen door het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord ekayä in de verklaring: 
bhaktyäham ekayä grähyaù. “Ik wordt alleen bereikt door ekäntika-bhakti.” (Çrémad-
Bhägavatam 11.14.21) 

Volgens Gétä (7.14): mäm eva ye prapadyante mäyäm etäà taranti te. “Alleen degenen die 
zich overgegeven hebben aan Mij, steken mäyä over.” Het wordt ook benadrukt, middels het 
woord eva, dat brahma op geen enkele andere manier ervaren kan worden dan met behulp 
van bhakti. De strekking van het woord avyabhicäreëa (niet afwijkend) is dat er in bhakti-
yoga geen mengsel van karma, jïäna, etc., aanwezig dient te zijn. Zelfs niñkäma-karma dient 
te worden opgegeven. “Verzaak zelfs jïäna van Mij.” In Çrémad-Bhägavatam (11.19.1) wordt 
gezegd: jïänan ca mayi sannyaset. “Men dient zowel die kennis als het middel waarmee hij 
deze verkregen heeft aan Mij over te geven.” Volgens deze verklaring verzaken jïäné’s hun 
jïäna zelfs wanneer ze jïäna tot in de hoogste graad hebben gecultiveerd, maar er wordt 
nooit gezegd dat bhakti-yoga opgegeven dient te worden. Er zijn vele soorten bhakti, welke 
niet allemaal avyabhicära zijn. Daarom kan een jïäné, net zoals niñkäma-karma-yoga wordt 
opgegeven door een jïäné, alleen guëätéta worden wanneer jïäna-yoga wordt opgegeven en 
er avyabhicära (kevala-bhakti) wordt verricht. Er bestaat geen ander middel om de nirguëa 
toestand te bereiken. Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (11.25.26): “Een verrichter 
van daden (karttä) die beschutting heeft genomen van Mij, is nirguëa. Met andere woorden, 
alleen ekäntika bhakta’s zijn vrij van de geaardheden.” 

 
sättvikaù kärako ’saìgé / rägändho räjasaù småtaù 
tämasaù småti-vibhrañöo / nirguëo mad-apäçrayaù 

Çrémad-Bhägavatam 11.25.26 
 

Iemand in sattva-guëa is niet gehecht. Iemand in rajo-guëa is extreem gehecht, en 
iemand in de geaardheid van tamas verliest zijn geheugen en kan niet langer 
onderscheid maken. Maar iemand die beschutting heeft genomen van Mij is nirguëa. 

 
Deze çloka (11.25.26) beschrijft de karmé’s en jïäné’s die onthecht zijn als tat-sähacarya-

sädhaka’s (sättvika sädhaka’s), terwijl degenen die beschutting hebben genomen van 



Bhagavän als nirguëa beschreven worden. Uit deze verklaring wordt begrepen dat Kåñëa’s 
bhakta’s de enige echte sädhaka’s zijn. 

Na perfect te zijn geworden in jïäna en sattva-guëa verzaakt te hebben, wordt een jïäné 
guëätéta, transcendentaal aan de geaardheden. Çréla Çrédhara Svämépäda zegt, “Het woord 
ca in deze çloka wordt gebezigd om een conclusie aan te duiden.” Çré Madhusüdana Sarasvaté 
schrijft, “Alleen degenen die Mij alleen, Éçvara Näräyaëa, dienen met avyabhicära-bhakti-
yoga, exclusieve toewijding zoals beschreven staat in het Twaalfde Hoofdstuk, worden 
guëätéta.” 

  

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hoe steken de hierboven vermelde mensen die guëätéta zijn over tot voorbij de drie 
guëa’s? in antwoord op deze derde vraag zegt Çré Bhagavän, “Mijn bhakta’s steken eenvoudig 
deze guëa’s over en worden geschikt om Mijn svarüpa te ervaren als gevolg van het leveren 
van dienst aan Mij in Mijn Çyämasundara gedaante, met avyabhicäré of ekäntiké bhakti-
yoga.” De bhakta’s die beschutting hebben genomen van Bhagavän worden nirguëa. Dit 
wordt bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (11.25.26): nirguëo mad-apäçrayaù. “Degenen die 
exclusieve beschutting nemen van Mij zijn nirguëa.” Het woord mad-apäçrayaù betekent 
‘mad-eka-çarano bhaktaù’. “Alleen een toegewijde die exclusieve beschutting van Mij neemt 
is Mijn açritaù (afhankelijk van Mij) en is nirguëa.” 

In Çrémad-Bhägavatam (10.88.5) vindt men ook: 
 

harir hi nirguëaù säkñät / puruñaù prakåteù paraù 
sa sarva-dåg upadrañöä / taà bhajan nirguëo bhavet 

 
Çré Hari Zelf is zeker direct nirguëa, buiten de guëa’s der materiΩle natuur. Hij is de 
getuige van iedereen. Degenen die bhajana aan Hem verrichten worden ook nirguëa. 

 
Het woord brahma-bhüyäya betekent hier ‘het gekwalificeerd worden om brahma-tattva 

(de spirituele natuur) te realiseren’. Brahma kan door geen enkele andere beoefening dan 
bhakti gerealiseerd worden, een deze realisatie vereist dat degenen die zal ervaren (de jéva) 
eeuwig verschillend moet zijn van datgene wat ervaren (parabrahma) dient te worden. Met 
andere woorden, de jéva moet een afzonderlijk bestaan hebben. De nirviçeña-vädé’s 
(monisten) accepteren niet dat de jéva en brahma afzonderlijk van elkaar bestaan na mukti. 
Daarom is het niet mogelijk voor hen om Hem te ervaren. Daarentegen zijn alleen bhakta’s 
gekwalificeerd om brahma (Çré Bhagavän) te realiseren middels bhakti alleen, door de 
genade van Çré Bhagavän. Dit is zeer duidelijk verklaard in Çrémad-Bhägavatam (11.14.21): 



bhaktyäham ekayä grähyaù. “Ik kan alleen door bhakti bereikt worden.” Men kan niet louter 
door jïäna mukti bereiken. Enkel met behulp van bhakti, op een of andere manier, kan men 
mukti bereiken door jïäna. Dit wordt duidelijk verklaard in vele çloka’s in Çrémad-
Bhägavatam, zoals (1.5.12): 

 
naiñkarmyam apy acyuta-bhäva-varjitaà 

na çobhate jïänam alaà niraïjanam 
 

Kennis van zelfrealisatie, ook al is deze vrij van alle materiΩle affiniteit, is niet gunstig 
wanneer ze verstoken is van een voorstelling van de Allerhoogste Heer. 

 
Zelfs wanneer die jïäna niñkäma (onzelfzuchtig) en nirmala (zuiver) is, is ze niet gunstig 

wanneer ze verstoken is van bhagavad-bhäva (een dienstbare houding tot Bhagavän). Met 
andere woorden, ze is nutteloos. Wat dan te zeggen van kämya-karma (baatzuchtig 
handelen), wat altijd waardeloos en onbeduidend is. Zulke jïäné’s komen zelfs nadat ze het 
hoogste stadium van jïäna hebben bereikt ten val: sthänäd bhrañöäù patanty adhaù (Çrémad-
Bhägavatam 11.5.3). Met betrekking tot dit onderwerp kan men de volgende çloka’s uit het 
Çrémad-Bhägavatam raadplegen: 10.2.32, , 11.14.21 en 4.31.12. 

Sommige mensen vertalen het woord brahma-bhüyäya in de huidige çloka als 
implicerend dat de jéva ππn wordt met brahma. Maar de jéva wordt zelfs nadat hij mukti heeft 
bereikt niet ππn met brahma. In de Chandogya Upaniñad wordt er gezegd dat een brahma-
bhüta (gerealiseerd persoon) acht kenmerken heeft: 

 
ätmä ’pahata-päpnä vijaro vimåtyur viçoko vijighatso ‘pipäsuù 

satya-kämaù satya-saìkalpaù so ’nveñöavyaù 
 

Deze zijn: 
 
(1) Apahata-päpa—Hij heeft geen relatie met de zondige neigingen van mäyä, zoals 

avidyä. 
(2) Vijara—Hij is vrij van ouderdom, eeuwig jeugdig zijnde. 
(3) Vimåtyu—Er bestaat geen mogelijkheid dat hij ontaard raakt. 
(4) Viçoka—Hij is vrij van werelds geluk, verdriet, etc. 
(5) Vijighatsa—Hij heeft geen verlangen om van zinsobjecten te genieten. 
(6) Apipäsu—Hij heeft geen ander verlangen dan het verlangen naar bhagavat-sevä. 
(7) Satya-käma—Hij is begiftigd met verlangens die bevorderlijk zijn voor Kåñëa sevä. 



(8) Satya-saìkalpa—Hij bereikt perfectie in wat hij ook maar verlangt. 
 
Volgens de verklaring van Gétä (14.17): sattvät saïjäyate jïänaà, komt jïäna van sattva-

guëa, en daarom zijn jïäné’s sättvika. Nadat hij perfectie in jïäna heeft bereikt, geeft een 
jïäné zijn sättvika aard op en wordt hij vrij van alle guëa’s, dat is te zeggen, hij wordt 
nirguëa. Maar de specialiteit van de bhakta’s is dat ze vanaf het begin van hun sädhana vrij 
zijn van de guëa’s. Çrémad-Bhägavatam (11.29.34) verklaart: 

 
martyo yadä tyakta-samasta-karmä 

niveditätmä vicikérñito me 
tadämåtatvaà pratipadyamäno 

mayätma-bhüyäya ca kalpate vai 
 

Een sterveling bereikt onsterfelijkheid en wordt Me zeer dierbaar op het exacte 
moment dat hij zich volledig aan Mij overgeeft, alle vormen van karma (actie) te 
hebben opgegeven en nirguëa te zijn geworden. 

 
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura becommentarieert de çloka’s: jïänaà viçuddhaà 

paramärtham ekam, “De non-duale Absolute Waarheid die verstoken is van materiΩle 
besmetting geeft ons bevrijding” (Çrémad-Bhägavatam 5.12.11), en martyo yadä tyakta-
samasta-karmä, “Die overgegeven sterveling die alle baatzuchtige verlangens heeft 
opgegeven en Mij zijn hele leven heeft geofferd, verwerft vermogens zoals die van Mij” 
(Çrémad-Bhägavatam 11.29.34). Hij schrijft: “Vanaf het allereerste begin van het sädhana 
stadium, wanneer men beschutting neemt van bhagavad-bhakti, begint Bhagavän met de 
behandeling van de çaraëägata (overgegeven) bhakta’s. Dat wil zeggen, Hij begint ze nirguëa 
te maken.” De strekking is dat een bhakta terwijl hij bhakti aan het beoefenen is geleidelijk 
aan terecht komt in de stadia van niñöhä, ruci en äsakti. Uiteindelijk bereikt hij rati en 
wordt hij volkomen nirguëa. Op dat moment heeft hij geen relatie met illusoire dingen 
(lichaam, huis, etc.). “Het transcendentale lichaam, alsmede de geest en zintuigen van de 
bhakta worden, zelfs terwijl hij door Mij onderricht wordt in bhakti, door de onvoorstelbare 
kracht van bhakti geschapen op een manier die verborgen of onzichtbaar is.” Met andere 
woorden, het is de jéva onbekend. Evenzo worden zijn illusoire lichaam, geest en zintuigen 
op een verborgen manier verwijderd. Dit toont de glorie van bhakti. “Op dat moment, na 
gevestigd te in zijn eigen svarüpa in Mijn dhäma, wordt die jéva gekwalificeerd om de 
gelukzaligheid van het verlenen van dienst aan Mij te proeven.” 



Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft op veel plaatsen bevestigd dat een bhakta 
zelfs tijdens het sädhana stadium verlost wordt van de guëa’s. Hoewel dingen zoals een blad, 
bloem, fruit, water en candana materiΩle ingrediΩnten lijken te zijn in de ogen van niet-
toegewijden, worden ze wanneer ze door de bhakta’s met toewijding aan Bhagavän worden 
geofferd nirguëa en bereiken ze een bovenzinnelijke aard (apräkåta-bhäva). Hoeveel meer 
geldt dit dan voor de bhakta’s wanneer ze zichzelf volledig offeren? Dit wordt ook bevestigd 
in Caitanya-caritämåta, Antya-lélä (4.191): 

 
prabhu kahe vaiñëava-deha präkåta kabhu naya 

apräkåta deha bhaktera ’cid-änanda-maya 
 

Çré Caitanya Mahäprabhu zei, “Het lichaam van een bhakta is nooit materieel. Het 
wordt gezien als transcendentaal, vol spirituele gelukzaligheid.” 

 

ÇLOKA 27 

czã.kks       fg       izfr"Bkgee`rL;kO;;L;       pA 
'kk'orL; p /keZL; lq[kL;SdkfUrdL; pû„‰û 

 
brahmaëo hi pratiñöhäham / amåtasyävyayasya ca 
çäçvatasya ca dharmasya / sukhasyaikäntikasya ca 

 
aham—Ik (ben); hi—zeker; pratiñöhä—de toevlucht; brahmaëaù—voor dat (zelfde) 
nirviçeña-brahma; ca—en (de toevlucht); avyayasya—voor oneindige; amåtasya—
onsterfelijkheid; ca—en; çäçvatasya dharmasya—voor de eeuwige dharma; ca—en; 
sukhasya—voor het geluk van prema; eka-antikasya—welke bereikt wordt middels 
geconcentreerde (exclusieve) toewijding aan Mij. 
 

Ik alleen ben de basis van dat nirviçeña-brahma en de enige toevlucht van 
oneindige onsterfelijkheid, eeuwige dharma en de transcendentale gelukzaligheid van 
prema die voortkomt uit ekäntika-bhakti. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men kan de vraag stellen: “Hoe kunnen Uw bhakta’s de staat van nirguëa-brahma, 
welke alleen mogelijk is door eenheid met brahma te ervaren, bereiken?” In antwoord 



hierop spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint het woord brahmaëo. “Ik ben voorwaar de 
basis (parama-pratiñöhä) van dat brahma en sta bekend als de allerhoogste basis van alles. 
Aangezien brahma van Mij afhankelijk is, ben Ik zijn toevlucht, of basis. Het woord 
pratiñöhä (basis) heeft dezelfde betekenis als dit in alle çruti verklaringen zoals “annamaya”. 
En bovendien ben Ik ook de basis (pratiñöhä) van onsterfelijkheid (amåta). Is deze amåta 
hemelse nectar? Nee! Het betekent, ‘onvergankelijke mokña’: çäçvatasya dharmasya. Ik ben 
ook de basis (parama-pratiñöhä) van bhakti, de allerhoogste eeuwige dharma (sanätana-
dharma) die eeuwig bestaat in zowel het stadium van beoefening (sädhana) als 
perfectionering (siddha), en Ik ben de prema die bereikt wordt door ekäntika-bhakti. Dus, 
aangezien alles van Mij afhankelijk is, kan men het platform van brahma (gekenmerkt door 
op te gaan in brahma) bereiken door Mijn bhajana te verrichten met een verlangen om 
kaivalya te bereiken.” Kaivalya heeft hier betrekking op een unieke toestand van spiritueel 
bestaan die verstoken is van fysieke en mentale activiteiten.  

In zijn commentaar op deze çloka, citeert Çréla Çrédhara Svämé Kåñëa als zeggend, “Ik 
ben de pratiñöhä (basis) van brahma, wat inhoudt dat Ik geconcentreerd brahma ben. Hoewel 
de zon geconcentreerd licht is, staat hij bekend als de beschutting van licht. Op dezelfde 
manier, hoewel Ik de gedaante van Kåñëa (kåñëa-svarüpa) ben, ben Ik de basis 
(pratiñöhäham) van nirviçeña-brahma.” De Viñëu Puräëa bewijst dit punt ook. “Die Viñëu is 
de beschutting (äçraya) van alle gunstigheid. Hij is zowel de beschutting van citta 
(bewustzijn) als van de allesdoordringende ätmä.” In zijn commentaar op deze çloka schrijft 
Çréla Çrédhara Svämé ook dat Viñëu de parama-pratiñöhä (de allerhoogste beschutting, of 
basis) is van parabrahma, de alwetende ätmä. “Zoals Çré Bhagavän zegt in de Gétä, ‘Ik ben de 
pratiñöhä (basis) van brahma.’” 

In de Viñëu-dharma wordt gezegd, “Onder prakåti, puruña en brahma, is alleen puruña, 
Väsudeva, de Heer. Dit is de conclusie.” Diezelfde çästra verklaart ook, “Net zoals Acyuta, 
para-tattva Çré Bhagavän, parabrahma is, is Hij ook Paramätmä.” 

In Zijn spel van het terugbrengen van de zonen van de brähmaëa, zegt Çré Kåñëa tegen 
Arjuna dat parabrahma Zichzelf uitbreidt als de verschillende manifestaties (vibhüti’s) over 
het hele universum. “O Arjuna, die geconcentreerde lichtstraling dient gezien te worden als 
Mijn schitterende svarüpa” (Hari-vaàça Puräëa, Viñëu-parva 114.11.12). 

Ook in Çrémad-Bhägavatam (8.24.38), zei Bhagavän Matsya tegen Koning Satyavrata: 
“Op dat tijdstip zal Ik al uw vragen beantwoorden, en door Mijn genade zal Mijn glorie, die 
algemeen bekend staat als parabrahma, zich in uw hart manifesteren en zult u in staat zijn 
om het volledig te realiseren.” 

Çré Madhusüdana Sarasvaté schrijft in zijn commentaar: “Men kan de volgende twijfel 
opwerpen: ‘Hoe kunnen Uw bhakta’s, nadat ze Uw bhäva (bovenzinnelijke natuur) hebben 



verworven, gekwalificeerd worden om die toestand van brahma te bereiken als U 
verschillend bent van brahma?’ Anticiperend op deze vraag, zegt Çré Bhagavän: brahmaëo hi 
pratiñöhäham (pratiñöhä houdt in, ‘Ik alleen ben voldoende en volkomen’). ‘Aangezien Ik de 
basis ben van brahma, zal, wanneer iemand Mij realiseert, zijn realisatie voldoende en 
compleet zijn, en de realisatie van brahma zit daar ook bij inbegrepen.’” 

Volgens het Amara-koña woordenboek betekent het woord paryäpti ‘de volkomen 
Absolute Realiteit’. Çréla Madhusüdana Sarasvaté heeft een çloka geschreven om te bewijzen 
dat brahma saviçeña is: 

 
parä-kåta-mana-dvandvaà paraà brahman naräkåtim 
saundarya-sära-sarvasvaà vande nandätmajam aham 

 
Ik aanbid de stralende gedaante van de essentie van alle schoonheid, de zoon van 
Nanda Mahäräja, de parabrahma die een menselijke gedaante heeft, en die de dualiteit 
van mijn geest opzij heeft gezet. 

 
De drie guëa’s alleen scheppen de anartha’s die obstakels zijn op het pad van perfectie. 

Deze perfectie voor de jéva is ananya-bhakti, welke hij alleen kan bereiken wanneer hij vrij 
is van de drie guëa’s. Dit is wat er is uitgelegd in dit hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Veertiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Arjuna, die zegt, “Als U zegt dat het bereiken van 
brahma het ultieme doeleinde is van alle vormen van sädhana, hoe is het dan mogelijk voor 
personen die brahma hebben gerealiseerd om van Uw nirguëa-prema te genieten?” In 
antwoord, zegt Çré Bhagavän, “In Mijn eeuwige nirguëa toestand, in Mijn svarüpa als 
Bhagavän, plaats Ik het bewuste zaad, de jéva, die van de taöastha-çakti is, in de schoot van 
Mijn inerte materiΩle energie (jaòa-çakti). Het mahad brahma, de zelfstralende lichtgloed 
van Mijn lichaam, is de eerste manifestatie van Mijn spirituele rijk, en is Mijn brahma 
aspect. Wanneer een baddha-jéva naar hogere en hogere stadia vordert middels de cultivatie 
van jïäna-yoga, bereikt hij uiteindelijk Mijn brahma aspect. Dit is de eerste stap van het 
nirguëa stadium. Voordat hij deze stap bereikt wordt hij in de war gebracht door een 



nirviçeña (aspectloos) gevoel dat ontstaat doordat hij alle aantrekking tot wereldse 
diversiteit heeft opgegeven. Deze nirviçeña-bhäva wordt verwijderd door in dat nirguëa 
stadium gevestigd te raken en door beschutting te nemen van çuddha-bhakti-yoga. Hij 
realiseert dan het stadium van cid-viçeña (transcendentale verscheidenheid). 

“Åñi’s zoals Sanaka en Vämanadeva, die zich eerst bezonnen over nirviçeña-brahma door 
het pad van jïäna te volgen, verkregen later nectar in de vorm van nirguëa-bhakti-rasa door 
dit proces. Helaas kunnen degenen die door hun lagere verlangen gedwongen worden om 
mokña (verlossing) te verwerven zichzelf niet op de juiste wijze in brahma-tattva vestigen, en 
daarom bereiken ze geen nirguëa-bhakti als hun hoogste stadium van bereiking. In de vorm 
van nirguëa-saviçeña-tattva (de Allerhoogste Godspersoon), ben Ik voorwaar de beschutting 
(pratiñöhä) van brahma, welke de allerhoogste bestemming is voor de jïäné’s. 
Onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, eeuwigheid, prema in de vorm van nitya-dharma 
(eeuwige bezigheid) en de immer gelukzalige toestand van vraja-rasa (de zoete smaak van 
Vraja), zijn allemaal verkrijgbaar door beschutting te nemen van Mijn kåñëa-svarüpa, die 
para-tattva die nirguëa (boven de materiΩle geaardheden) is en vol van diversiteit 
(saviçeña).” 

Mukti-pradätä sarveñäà viñëur eva na saàçayaù. “Viñëu alleen is de schenker van 
mukti.” Çruti zegt ook: tam eva viditvätimåtyum eti. “Louter door Hem te kennen, wordt men 
bevrijd uit de greep van de dood.” (Çvetäçvatara Upaniñad 3.8). Padma Puräëa zegt ook: 
viñëor anucaratvaà hi mokñam ähur manéñinaù. “De diepzinnige wijzen die het Absolute 
hebben gerealiseerd (zij die tattva-darçé zijn), zegt dat mokña ‘dienst aan de lotusvoeten van 
Bhagavän’ betekent.” De Skanda Puräëa zegt: kaivalya-daù paraà brahma viñëur eva 
sanätanaù. “Alleen Viñëu, die het opperste brahma is, gaat onpersoonlijke eenheid te boven 
en is eeuwig.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Veertiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
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ÇLOKA 1 

JhHkxokuqokp 
Å¼~oZewye/k%'kk[ke'oRFka         izkgqjO;;e~A 
NUnkafl ;L; i.kkZfu ;Lra osn l osnfor~ûƒû 

 
çré bhagavän uväca 

ürddhva-mülam adhaù-çäkham / açvatthaà prähur avyayam 
chandäàsi yasya parëäni / yas taà veda sa veda-vit 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Allerhoogste Heer zei; prähuù—zij (de çästra’s) 
zeggen; (er is) avyayam—een onvergankelijke; açvattham—banyanboom; yasya—wiens; 
ürddhva-mülam—wortels omhoog groeien; (en) adhaù-çäkham—wiens takken naar beneden 
groeien; parëäni—haar bladeren; (zijn) chandäàsi—de Vedische hymnes; saù yaù—hij wie; 
tat—die (boom); veda—kent; (is) veda-vit—de kenner van de Veda’s. 
 

Çré Bhagavän zei: De çästra’s beschrijven deze materiΩle wereld als een 
onvergankelijke açvattha boom, een speciaal soort banyanboom wiens wortels omhoog 



groeien, wiens takken naar beneden reiken en wiens bladeren de Vedische hymnes 
zijn die baatzuchtige activiteiten instellen. Hij die de tattva van deze boom kent is de 
kenner van de Veda’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Kåñëa snijdt de gebondenheid aan het materiΩle bestaan door en is er ook onthecht 
(afzijdig) van. De ätma, of jéva, is een aàça (deel) van Éçvara. Kåñëa alleen is de puruña die 
zowel de vergankelijke (kñara) als de onvergankelijke (akñara) wezens te boven gaat. Dit 
alles wordt beschreven in het Vijftiende Hoofdstuk. 

In het laatste hoofdstuk werd gezegd, “Degenen die Mij met ananya-bhakti aanbidden 
ontstijgen aan de guëa’s en worden gekwalificeerd om brahma te ervaren” (Gétä 14.26). Nu 
kan men de vraag stellen, “U heeft een menselijke gedaante, dus hoe zal men brahma-bhäva 
(een spirituele aard) verwerven middels bhakti-yoga door U te aanbidden?” In antwoord 
hierop zegt Çré Bhagavän, “In werkelijkheid ben ik zeker een mensachtig wezen, maar Ik ben 
ook de opperste beschutting en steun (pratiñöhä) van dat brahma.” Het Vijftiende Hoofdstuk 
begint met een uitleg van dit punt. In Gétä (14.26) werd gezegd, “”Nadat ze aan de guëa’s 
zijn ontstegen zullen ze gekwalificeerd raken om brahma te realiseren.” Wat is dan de aard 
van deze materiΩle wereld die uit de guëa’s bestaat? Waaruit is het voortgekomen? Wie zijn 
de jéva’s die deze materiΩle wereld oversteken middels het verrichten van bhakti? Wat is de 
betekenis van brahma in de verklaring, ‘Ze worden gekwalificeerd om brahma te realiseren’? 
Wie bent U als de pratiñöhä (beschutting en basis) van brahma? Deze vragen verwachtend 
gebruikt Çré Bhagavän zeer sierlijke taal om deze materiΩle wereld te beschrijven door te 
zeggen dat het een prachtige banyan (açvattha) boom is. Satya-loka is haar hoogste domein. 
“Het mahat-tattva is de eerste scheut van het zaad dat door Mij bevrucht wordt in de schoot 
van prakåti.” 

Adhaù betekent dat de takken van deze boom naar beneden reiken naar zulke planeten 
als Svarga, Bhuvaù en Bhü als oneindige devatä’s, Gandharva’s, Kinnara’s, Asura’s, 
Räkñasa’s, Preta’s, menselijke wezens en dieren, zoals koeien, honden, vogels, zwanen, 
insecten en niet-bewegende levende wezens. Voor de baatzuchtige arbeiders (niet-
toegewijden) schenkt deze boom de viervoudige doeleinden van dharma, artha, käma en 
mokña als haar vruchten. Om deze reden wordt ze uttama (het beste) genoemd. 

Een andere betekenis van het woord açvattha is dat, volgens de visie van bhakta’s, deze 
materiΩle wereld niet zal bestaan in de toekomst. Met andere woorden, voor hen is ze 
tijdelijk en onderhevig aan vernietiging. Maar voor niet-toegewijden is ze avyayam, eeuwig. 
In de Veda’s worden verklaringen gegeven die baatzuchtige activiteiten instellen. 
Chandäàsi betekent dat die mensen die weelde verlangen yajïa’s aan Väyu-deva (de devatä 



van de lucht) zullen uitvoeren door een witte geit te offeren, en dat degenen die nageslacht 
verlangen yajïa aan de elf Indra’s zullen verrichten. Aangezien vruchtdragende activiteiten 
er voor zorgen dat de materiΩle wereld expandeert, zijn ze als de bladeren aan de boom van 
de Veda’s. Ook wordt er gezegd in Kaöha Upaniñad (2.3.1), “Deze materiΩle wereld is een 
eeuwige açvattha (banyan) boom die haar wortels opwaarts en takken neerwaarts heeft.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd dat een jéva zich alleen middels bhakti aan Çré 
Kåñëa kwalificeert om brahma te ervaren. Dit komt doordat alleen Çré Kåñëa Zelf de 
beschutting (äçraya) is van brahma. In het huidige hoofdstuk wordt puruñottama-yoga 
uitgelegd om duidelijk informatie over Kåñëa’s svarüpa te betuigen. Çré Kåñëa, de oorsprong 
of oorspronkelijk beschutting van de materiΩle wereld, is de allerhoogste tattva. Zijn 
vibhinnäàça (afgescheiden deeltjes), de jéva’s, Hem niet erkennend, hebben Zijn dienst 
verwaarloosd, en zijn sinds onheuglijke tijden gebonden in de kringloop van het materiΩle 
bestaan, geboorte en dood, terwijl ze door de verschillende levenssoorten dolen en de 
drievoudige ellende ondergaan. Ze zijn niet in staat om uit de kringloop van het materiΩle 
bestaan te ontsnappen omdat ze herhaaldelijk gehecht raken aan de vruchten van hun 
daden.  

In dit hoofdstuk geeft Bhagavän Çré Kåñëa uit Zijn oorzaakloze genade op een erg 
plezierige manier onderricht over de aard van deze materiΩle wereld, teneinde deze 
hulpeloze jéva’s uit de kringloop van karma te halen en in hen een gevoel van verzaking 
jegens de materiΩle wereld tot stand te brengen. Hij legt dit onderwerp op erg eenvoudige 
wijze uit door de materiΩle wereld met een banyan boom te vergelijken. Net zoals een 
banyan boom zich enorm uitbreidt met oneindige takken, bladeren, bloemen en vruchten, 
expandeert deze materiΩle wereld ook op dezelfde wijze. Haar uiteenlopende takken zijn de 
Åg, Säma, Yajuù en Atharva Veda’s. Haar bladeren zijn de Vedische hymnes die 
onmiddellijk bevredigende baatzuchtige activiteiten instellen. Aldus verschijnt deze boom 
van het materiΩle bestaan als de verlener van de vruchten van dharma, artha, käma en 
mokña voor de baddha-jéva’s die gebonden zijn door het resultaat van hun karma.  

Het zien van deze boom is zo onmiddellijk bevredigend dat een baddha-jéva niet kan 
weten dat haar vruchten giftig zijn en hij wordt er tot aangetrokken. Echter, bhakta’s die 
zich realiseren dat haar vruchten giftig zijn, beschrijven het als een boom die moet worden 
omgehakt met het wapen van verzaking. De naam van deze boom, açvattha, betekent na 
çvaù sthäsyäti (het zal niet bestaan in de toekomst). Degenen die het inzicht hebben dat de 
materiΩle wereld tijdelijk is, zijn de kenners der Veda’s. Bhagavän heeft de opvatting van de 
mäyävädé’s dat deze materiΩle wereld vals is, of een droom is, duidelijk weerlegd. Alle 



verklaringen van çästra en Çré Bhagavän stellen duidelijk het feit vast dat deze materiΩle 
wereld een realiteit is, maar dat ze veranderingen ondergaat en periodiek vernietigd wordt; 
daarom is ze vergankelijk. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Bhagavän als zeggend, “O Arjuna, als je denkt 
dat het beter is om beschutting te nemen van het materiΩle leven door de verklaringen van 
de Veda’s te volgen, luister dan. Deze materiΩle wereld, die wordt veroorzaakt door karma 
(baatzuchtige activiteiten), is een speciaal soort açvattha boom. Voor degenen die 
beschutting nemen van karma is deze boom onvergankelijk (immer bestaand) en haar 
wortels verspreiden zich opwaarts. De verklaringen van de Veda’s die baatzuchtige 
activiteiten instellen zijn haar bladeren, en haar takken verspreiden zich neerwaarts. Dit 
betekent dat deze boom de resultaten van de jéva’s karma schenkt via Mij, de Allerhoogste 
Absolute Realiteit. Degenen die de tijdelijke aard van deze boom kennen, kennen voorwaar 
haar wezenlijkheid.” 

 

ÇLOKA 2 

v/k'pks¼~o± izl`rkLrL; 'kk[kk 
  xq.kizo`¼k  fo"k;izokyk%A 
v/k'p ewykU;uqlUrrkfu  

  dekZuqcU/khfu euq";yksdsû„û 
 

adhaç corddhvaà prasåtäs tasya çäkhä 
guëa-pravåddhä viñaya-praväläù 
adhaç ca müläny anusantatäni 

karmänubandhéni manuñya-loke 
 

tasya—haar; çäkhäù—takken; prasåtäù—reiken; adhaù—neerwaarts; ca—en; ürddhvam—
opwaarts; guëa-pravåddhäù—gevoed door de drie geaardheden; viñaya-praväläù—haar 
twijgjes zijn de zinsobjecten; ca—en; müläni—haar wortels; anusantatäni—breiden zich 
(ook) uit; adhaù—neerwaarts; karma-anubandhéni—baatzuchtige activiteiten genererend; 
manuñya-loke—in de menselijke samenleving. 
 

De bladeren aan de takken van deze boom van de materiΩle wereld, in de vorm van 
verschillende zinsobjecten, worden gevoed door de drie guëa’s. Haar takken 
verspreiden zich zowel naar de lagere soorten van leven, zoals menselijke wezens en 



dieren, als naar hogere soorten, zoals deva’s. De wortels van deze banyan boom zijn de 
verlangens naar zingenot, die zich naar beneden verspreiden om de stroom van karma 
te genereren in de menselijke samenleving. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De takken van deze boom van de materiΩle wereld zijn overal verspreid. Adhaù betekent 
‘in de lagere soorten, zoals dieren’, en ürddhva betekent ‘in de hogere soorten, zoals de 
devatä’s’. Net zoals een boom wordt gevoed door water op haar wortels te gieten, wordt deze 
boom van de materiΩle wereld gevoed door de verschillende neigingen van de guëa’s, zoals 
sattva-guëa. Zinsobjecten, zoals geluid, zijn haar twijgjes. Tevens geloven sommigen dat er 
een grote schat verborgen gaat onder de oorspronkelijke wortels van de boom. Zoals de 
banyan boom, heeft deze boom ook takken en externe klitten. Hoewel de oorsprong van de 
wortels zich in Brahma-loka bevindt, bevinden haar andere wortels zich in de menselijke 
samenleving. Deze wortels, die hulp nemen van karma (baatzuchtige activiteiten), breiden 
zich immer uit. Na de gevolgen van zijn handelingen te hebben ondergaan door een lichaam 
in een van de levensvormen te ontvangen, houdt de jéva zich in de menselijke vorm van 
leven wederom bezig met karma. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “De vele takken van deze boom nemen steun van 
tamo-guëa en spreiden neerwaarts. Vele takken worden gevoed door rajo-guëa en bevinden 
zich in de intermediaire toestand, wat inhoudt dat ze zich buitenwaarts verspreiden. En vele 
takken worden ondersteund door sattva-guëa en spreiden zich opwaarts uit. Het materiΩle 
zingenot vormt de twijgjes van deze takken. De externe lange klitten van deze açvattha 
boom, zoals die van de banyan boom, zoeken naar de vruchten van karma en breiden zich 
neerwaarts uit.” 

 

ÇLOKA’S 3-4 

u :ieL;sg rFkksiyH;rs 
ukUrks    u    pkfnuZ    p    laizfr"BkA 

v'oRFkesua lqfo:<ewye~ 
vlÂ'kL=s.k     n`<su     fNÙokû…û 

 
rr% ina rr~ ifjek£xrO;a 



;fLeu~ xrk u fuorZfUr Hkw;%A 
reso pk|a iq#"ka izi|s 

;r%      izo`fÙk%      izl`rk      iqjk.khû†û 
 

na rüpam asyeha tathopalabhyate 
nänto na cädir na ca saàpratiñöhä 

açvattham enaà su-virüòha-mülam 
asaìga-çastreëa dåòhena chittvä 

tataù padaà tat parimärgitavyaà 
yasmin gatä na nivarttanti bhüyaù 
tam eva cädyaà puruñaà prapadye 

yataù pravåttiù prasåtä puräëé 
 

rüpam—de vorm; asya—van deze (boom); tathä—zoals hierboven beschreven; na—noch; 
saàpratiñöhä—haar fundament; na upalabhyate—is niet waarneembaar; iha—in deze 
wereld; ca—en; enam—deze; su-virüòha-mülam—zeer hecht gewortelde; açvattham—
banyan boom; dåòhena—met de intense (scherpe); asaìga-çastreëa—bijl der onthechting; 
chittvä—omgehakt hebbend; tataù—dan; parimärgétävyam—dient men op zoek te gaan; 
(naar) tat—die; padam—plek; yasmin—van waar; gatäù—er heen gegaan zijnde; na 
nivartanti—zij niet terugkeren; bhüyaù—weer; ca—en; eva—voorwaar; prapadye—zich 
overgeven; tam—aan die; ädyam—oorspronkelijke; puruñaà—persoon; yataù—van waar; 
puräëé—deze oeroude; pravåttiù—kringloop van geboorte en dood; prasåtä—geΩxpandeerd 
is. 
 

De ware vorm van deze boom van het materiΩle bestaan, zoals hierboven 
beschreven, is niet zichtbaar in deze wereld. Haar begin, einde en fundament kan niet 
worden nagegaan. Na deze diepgewortelde boom van het materiΩle bestaan (açvattha) 
te hebben omgehakt met de scherpe bijl van intense onthechting, is het noodzakelijk 
om op zoek te gaan naar de lotusvoeten van die oorspronkelijke persoon, Çré 
Bhagavän, welke de wortels zijn van deze beginloze boom van saàsära, en beschutting 
van Hem te nemen. Nadat men zich heeft overgegeven aan Hem, uit wie de kringloop 
van geboorte en dood in de materiΩle wereld zich heeft ontplooid, en Hem bereikt 
heeft, keert men nooit terug naar deze saàsära. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze sterfelijke wereld kan de svarüpa (werkelijke vorm) van deze boom, zoals 
hierboven beschreven, zeker niet begrepen worden. Men treft vele meningen aan over deze 
boom: ‘Ze is echt’; ‘Ze is niet echt’; ‘Ze is eeuwig’. Omdat deze boom geen limiet heeft, is ze 
eindeloos, en omdat ze geen begin heeft, is ze beginloos. Ze heeft ook geen substraat of 
steun. Wat is dan haar basis, of fundament? Iemand die verstoken is van tattva-jïäna kan 
het niet begrijpen. Echter, wat het ook maar mag zijn, asaìga (onthechting) kennende als 
de enige remedie tegen de eindeloze ellende die de jéva ondergaat, dient men deze boom om 
te hakken met het wapen van onthechting en op zoek te gaan naar de grote rijkdom die 
aanwezig is aan haar wortels. Vandaar dat Çré Bhagavän deze çloka spreekt die de açvattha 
boom beschrijft. Het woord asaìga in de derde çloka betekent hier ‘onthechting van alles’. 
Deze boom omhakkend met de bijl van onthechting, zou men moeten zoeken naar brahma, 
welke de grote rijkdom en wortel (oorsprong) van de boom is. 

“Wat is de aard van die oorsprong?” In antwoord hierop zegt Çré Bhagavän, “Na het 
bereiken van die bestemming, die oorspronkelijke staat, keert men nooit meer terug naar 
deze tijdelijke materiΩle wereld.” 

“Hoe hoort men hier naar op zoek te gaan?” In antwoord hierop, zegt Hij, “Men dient 
beschutting te nemen van die oorspronkelijke puruña en zich bezig te houden met bhajana 
aan Hem uit wie deze materiΩle wereld, die zonder begin is, geΩxpandeerd is. Daarom is het 
noodzakelijk om naar Hem te zoeken met bhakti.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Gewone mensen kunnen de realiteit van deze boom van het materiΩle bestaan niet 
begrijpen. Dat is te zeggen, ze zijn niet in staat om haar begin, einde en fundament vast te 
stellen. Zelfs nadat ze de volgorde begrijpen van hoe deze materiΩle wereld werd geschapen 
van het mahat-tattva tot ahaìkära (het vals ego), etc., blijven ze zich nog steeds onbewust 
van het feit dat Parameçvara, de werkelijke beschutting van iedereen, de oorspronkelijke 
steun van de materiΩle natuur is. Omdat de jéva gekant is tegen Bhagavän, wordt hij 
begoocheld door mäyä en is hij gebonden aan het materiΩle bestaan die uit de drie guëa’s 
bestaat. Aangespoord door deze guëa’s, dwaalt hij naar de lagere en hogere regionen van 
deze materiΩle wereld, en wordt hij volkomen hulpeloos en uitgeput. Hij voelt de noodzaak 
om deze boom van het materiΩle bestaan om te hakken, maar hij kan haar wortel niet 
vinden. Het is alleen mogelijk om gehechtheid aan de materiΩle wereld af te snijden door 
bhakti te beoefenen in sat-saìga; dit stelt iemand in staat om intense onthechting van de 
wereld te ontwikkelen. Met dit inzicht geeft een fortuinlijke jéva zich over aan de 



lotusvoeten van parama-tattva Çré Hari en begint hij bhajana aan Hem te verrichten. Als 
gevolg hiervan raakt hij verlost uit de greep van de materiΩle wereld en verkrijgt hij 
eeuwige dienst aan Çré Bhagavän in Zijn verblijf. Dit wordt ook beschreven in Çrémad-
Bhägavatam (1.5.18): 

 
tasyaiva hetoù prayateta kovido 

na labhyate yad bhramatäm upary adhaù 
tal labhyate duùkhavad anyataù sukhaà 

kälena sarvatra gabhéra-raàhasä 
 

Intelligente mensen dienen enkel te streven naar dat bovenzinnelijke geluk van het 
zelf, dat niet bereikt kan worden door van Brahma-loka in de bovenste planeten tot 
Sutala-loka in de lagere planeten rond te dwalen. Echter, wat zingenot betreft, wordt 
dit automatisch verkregen na verloop van tijd, net zoals we na verloop van tijd leed 
krijgen, hoewel we daar niet naar verlangen. 

 
Verder wordt er in Çrémad-Bhägavatam (11.2.37) gezegd: 
 

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd 
éçäd apetasya viparyayo ’småtiù 

tan-mäyayäto budha äbhajet taà 
bhaktyaikayeçaà guru-devatätmä 

 
De jéva heeft zijn geheugen verloren vanwege zijn afkerigheid van Parameçvara. Deze 
afkeer heeft er toe geleid dat de jéva verzonken is geraakt in zinsobjecten. Met andere 
woorden, hij begaat de fout dat hij zijn ware zelf met het lichaam in de externe illusoire 
energie bestaande uit de drie guëa’s identificeert. De guëa’s wekken angst in hem op 
vanwege dit opgaan. Geconditioneerde jéva’s worden gebonden door mäyä. Daarom 
dienen geleerde personen beschutting te nemen van de lotusvoeten van Çré Guru, en 
bhajana te verrichten met ananya-bhakti aan Çré Kåñëa. Op deze manier kunnen ze 
mäyä oversteken. 

 

ÇLOKA 5 

fuekZueksgk ftrlÂnks"kk 



v/;kRefuR;k fofuo`Ùkdkek%A 
}U}S£oeqäk% lq[knq%[klaKS& 

xZPNUR;ew<k%   ineO;;a   rr~û‡û 
 

nirmäna-mohä jita-saìga-doñä 
adhyätma-nityä vinivåtta-kämäù 

dvandvair vimuktäù sukha-duùkha-saàjïair 
gacchanty amüòhäù padam avyayaà tat 

 
amüòhäù—degenen die niet verbijsterd zijn (bevrijde persoonlijkheden); nirmäna-mohäù—
die vrij zijn van trots en begoocheling; jita-saìga-doñäù—die ontaardende gehechtheden 
hebben overwonnen; adhyätma-nityäù—die zich altijd bezighouden met spirituele 
praktijken en de voorbeelden van heilige personen volgen; vinivåtta-kämäù—die het 
streven naar zingenot hebben achter zich hebben gelaten; vimuktäù—die volledig bevrijd 
zijn; dvandvaiù—van de dualiteiten; sukha-duùkha-saàjïaiù—bekend staande als geluk en 
verdriet; gacchanti—betreden; tat—dat; avyayaà—onvergankelijke; padam—verblijf. 
 

Alleen die bevrijde persoonlijkheden—die vrij zijn van trots en begoocheling, die 
de ontaarding van valse gehechtheid hebben overwonnen, die zich bezighouden met 
het zoeken naar Paramätmä, die verlost zijn van het verlangen om van de zintuigen te 
genieten en van de dualiteiten van geluk en verdriet—bereiken dat onveranderlijke, 
eeuwige verblijf. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wat zijn de symptomen van mensen die het verblijf bereiken van de oorspronkelijke 
puruña, Çré Bhagavän, bhakti voor Hem verkregen hebbend? In antwoord op deze vraag, 
spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden nirmäna-mohä. Adhyätma-nityäù 
betekent dat degenen die handelen over het begrijpen van wat eeuwig is en wat tijdelijk is 
zich bezig blijven houden met het bespiegelen over Paramätmä en de zoektocht naar Hem. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De woorden padam avyayam betekenen hier ‘de eeuwige positie van gelukzaligheid’. 
Prema-mayé-sevä tot de lotusvoeten van Çré Bhagavän is de enige eeuwige positie. Om dienst 
tot de lotusvoeten van Çré Bhagavän te verkrijgen in een van de rasa’s in Zijn dhäma, is het 



eerst verplicht om je over te geven aan Zijn lotusvoeten. Maar het is niet eenvoudig om je 
aan Hem over te geven. Zolang een jéva bedwelmd blijft door het vals ego dat gerelateerd is 
aan het grof- en fijnstoffelijke lichaam, denkt hij dat hij zelf de bestuurder van prakåti is. In 
zo’n toestand veronachtzaamd hij Çré Bhagavän en Zijn bhakta’s, en aanvaardt hij hun 
instructies niet. Maar wanneer de jéva, door de genade van Bhagavän of Zijn bhakta, gestraft 
wordt door de materiΩle natuur in de vorm van allerlei soorten leed, begint hij te realiseren 
dat Parameçvara de meester van prakåti is en dat hij zelf volkomen machteloos en hulpeloos 
is. Geboorte en dood, winst en verlies, roem en schande staan allemaal onder de controle 
van Parameçvara alleen, en de jéva is als een marionet in Zijn handen. Dit feit realiserend, 
geeft hij zich over aan de lotusvoeten van Bhagavän. Op dat moment wordt zijn pad van 
bhakti gezegend en voortreffelijk. De hedendaagse niet-toegewijde persoon denkt dit land, 
gebied en aarde hem toebehoren, en dat de maatschappij hun bestuurder is, maar dit is een 
illusoire opvatting. Zo’n illusoire opvatting is de grondoorzaak van gebondenheid en alle 
leed. Çaraëägati (overgave) alleen is de deuropening naar het spirituele leven, het rijk van 
bhakti. 

 

ÇLOKA 6 

u rÚkl;rs lw;kZs u 'k'kkÁks u ikod%A 
;n~xRok  u   fuoÙkZUrs   r¼ke   ijea   eeûˆû 

 
na tad bhäsayate süryo / na çaçäìko na pävakaù 

yad gatvä na nivarttante / tad dhäma paramaà mama 
 

na—noch; süryaù—de zon; na—noch; çaçäìkaù—de maan; na—noch; pavakaù—vuur; 
bhäsayate—kan verlichten; tat—dat; paramam—allerhoogste; dhäma—verblijf; mama—
van Mij; tat—die (plaats); yat—waarvandaan; gatvä—heen gegaan zijnde; na nivarttante—
men niet terugkeert. 
 

De zon, maan en vuur kunnen dat opperste rijk, dat zelfstralend is en al het 
andere verlicht, niet verlichten. Wanneer overgegeven personen dat rijk van Mij 
bereiken, keren ze niet terug naar deze wereld. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



“Wat is de aard van dat opperste rijk?” In antwoord op deze vraag, spreekt Çré Bhagavän 
deze çloka die begint met de woorden na tad. Die plek is vrij van leed, zoals hitte en kou, en 
is zelfverlichtend. “Die opperste dhäma van Mij is de allerhoogste, is bewust en is buiten het 
bereik van de materiΩle zintuigen. Het is tejaù, alles verlichtend.” In de Hari-vaàça Puräëa 
wordt gezegd dat parabrahma, die superieur is aan brahma, het universum heeft verdeeld en 
het in verschillende vormen heeft laten verschijnen. “O Bhärata! Je dient te weten over die 
geconcentreerde lichtstraling van Mij (brahma).” Er wordt ook gezegd in Kaöha Upaniñad 
(2.2.15): 

 
na tatra süryo bhäti na candra tärakam 

nemä vidyuto bhänti kuto ‘agni 
 

Wat te zeggen van vuur, de straling van de zon, het licht van de maan en sterren, en de 
pracht van bliksem bestaan daar allemaal niet. Alles wordt daar enkel door Zijn 
zelfstraling verlicht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De svarüpa van Bhagavän’s dhäma wordt uitgelegd in de huidige çloka. Nadat men dat 
verblijf heeft bereikt, hoeft men niet meer terug te keren naar de materiΩle wereld. Dat 
verblijf wordt niet verlicht door de zon, maan, vuur of bliksem. Het is  zelfverlichtend. Dat 
allerhoogste verblijf wordt Goloka, Kåñëa-loka, Vraja, Gokula of Våndävana genoemd. 
Svayaà Bhagavän, Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, houdt zich, samen met Zijn metgezellen, 
eeuwig bezig met gelukzalig spel en vermaak in Zijn allerhoogste dhäma. Men kan die dhäma 
alleen bereiken middels de cultivatie van prema-bhakti, dat is, rägänugä-bhakti die specifiek 
in de voetsporen treedt van de Vraja gopé’s. Het is onmogelijk om het op een andere manier 
te bereiken. Çré Kåñëa heeft die exacte dhäma aangeduid met de woorden paramaà mama. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Zon, maan of vuur kan die 
onveranderlijke dhäma van Mij niet verlichten. Na die dhäma te hebben bereikt, verkrijgt 
de jéva eeuwige gelukzaligheid. In werkelijkheid is de jéva of baddha (gebonden) of mukta 
(bevrijd). Door het lichaam foutief voor het zelf aan te nemen, verlangt de jéva er in zijn 
gebonden staat naar om met materie om te gaan. In de bevrijde toestand proeft de zuivere 
jéva altijd de nectar van Mijn gelukzalige sevä. Om deze toestand te bereiken is het 
noodzakelijk voor iemand die zich in deze wereld bevindt om de açvattha boom in de vorm 
van de materiΩle wereld om te hakken met asaìga, het wapen van onthechting. 
Gehechtheid aan wereldse dingen wordt saìga genoemd. De aard van degenen die in staat 
zijn om gehechtheid op te geven, zelfs terwijl ze zich in deze gewone wereld bevinden, is 



nirguëa, en alleen zij verkrijgen nirguëa-bhakti. Sat-saìga wordt ook asaìga genoemd. 
Daarom dient een jéva die gebonden is in deze materiΩle wereld gehechtheid aan wereldse 
zaken op te geven en, met behulp van sat-saìga (de associatie van bhakta’s), zijn 
gebondenheid aan de materiΩle wereld bij de wortel om te hakken. Het wereldse bestaan 
van degenen die doen alsof ze vairägya (onthechting) beoefenen door enkel de kledij van 
een sannyäsé  te aanvaarden hakt hun materiΩle verwikkeling niet door. Wanneer een jéva 
Mijn opperste gelukzalige bhakti aanneemt en alle verlangens opgeeft die losstaan van Mij, 
is het secundaire resultaat dat hij mukti bereikt, of de vernietiging of zijn gebondenheid aan 
de materiΩle wereld. Daarom is de bhakti die Ik beschreven heb (in het Twaalfde 
Hoofdstuk) het ultieme doeleinde van de jéva’s die eeuwige gunstigheid verlangen.” 

In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd dat alle soorten empirische jïäna saguëa zijn, en 
dat alleen zuivere jïäna die als een hulpmiddel voor bhakti fungeert nirguëa is. In dit 
hoofdstuk wordt getoond dat alle soorten vairägya saguëa zijn, behalve die vairägya die zich 
aandient als bijkomend resultaat van bhakti. Die vairägya is nirguëa. 

 

ÇLOKA 7 

eeSoka'kks    thoyksds   thoHkwr%   lukru%A 
eu% "k"BkuhfUæ;kf.k izÏfrLFkkfu d"kZfrû‰û 

 
mamaiväàço jéva-loke / jéva-bhütaù sanätanaù 
manaù ñañöhänéndriyäëi / prakåti-sthäni karñati 

 
eva—zeker; mama—Mijn; sanätanaù—eeuwige; aàçaù—afgescheiden deeltje; jéva-
bhütaù—dat het geconditioneerde leven ervaart; jéva-loke—in de wereld van 
geconditioneerde wezens; karñati—worstelt; manaù—met de geest; (en) ñañöhäni—de zes; 
indriyäëi—zintuigen; prakåti-sthäni—die onderhevig zijn aan de invloeden van de materiΩle 
natuur. 
 

De eeuwige jéva’s in deze materiΩle wereld zijn zeker Mijn afgescheiden deeltjes 
(vibhinnäàça). Gebonden door de materiΩle natuur, worden ze aangetrokken door de 
zes zintuigen inclusief de geest. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



“Wat is de aard van de jéva’s die, door Uw bhakti te verrichten, deze materiΩle wereld 
oversteken en Uw dhäma bereiken?” In antwoord op deze vraag, spreekt Çré Bhagavän deze 
çloka die begint met het woord mamaiväàçaù. In de Varäha Puräëa wordt gezegd, “De 
aàça’s van Bhagavän bestaan uit twee soorten, svaàça (een persoonlijke expansie of deel) 
en vibhinnäàça (een afgescheiden expansie of deel). De jéva’s zijn vibhinnäàça, afgescheiden 
deeltjes.” De jéva’s zijn eeuwig, maar terwijl ze materiΩle lichamen vertoeven, worden ze 
gebonden door wereldse aantrekking middels de geest en de vijf zintuigen. Vanwege zo’n 
ego, waarbij ze denken, ‘Al deze dingen zijn van mij,’ raken ze aangetrokken tot 
wereldlijkheid alsof ze getrokken worden door een ketting die aan de voeten is gebonden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de huidige çloka legt Çré Bhagavän jéva-tattva uit. De jéva is een aàça (deel) van 
Bhagavän, maar wat voor soort aàça het is dient begrepen te worden. ‘De aàça’s van Çré 
Bhagavän bestaan uit twee soorten: sväàça en vibhinnäàça. Binnen de sväàça categorie 
bevindt zich viñëu-tattva. Avatära’s zoals Matsya, Kürma, Nåsiàha en Räma zijn sväàça-
tattva. Jéva’s zijn vibhinnäàça-tattva. 

Dit wordt ook op de volgende manier uitgelegd: De jéva’s die worden voortgebracht uit 
de jéva-çakti of taöastha-çakti, welke niet-verschillend is van Bhagavän, zijn vibhinnäàça-
tattva. Sommige van hun kenmerken zijn kwalitatief hetzelfde als die van Bhagavän, en 
andere eigenschappen zijn verschillend. Vandaar dat hun relatie met Bhagavän 
onvoorstelbaar en tegelijkertijd ππn en verschillend is, acintya-bheda-abheda-tattva. 

Jéva’s hebben twee toestanden: gebonden en bevrijd. In de bevrijde toestand is de jéva 
vrij van illusoire benoemingen en blijft hij bezig in dienst aan Bhagavän, maar in de 
gebonden toestand blijft hij verwikkeld in de materiΩle wereld, bedekt door de illusoire 
benoemingen van grof- en fijnstoffelijke lichamen. In Çrémad-Bhägavatam (11.11.4) is dit op 
de volgende manier uitgelegd: 

 
ekaisyaiva mamäàçasya / jévasyaiva mahä-mate 
bandho ’syävidyayänädir / vidyayä ca tathetaraù 

 
O meest intelligente Uddhava, de jéva’s zijn de afgescheiden deeltjes van Mij, wie 
advitéya-svarüpa (ππn zonder een gelijke, de non-duale Absolute Realiteit) ben. Door 
avidyä zijn ze gebonden geraakt, en door vidyä bereiken ze mukti. 

 
En bovendien wordt er verklaard in Çrémad-Bhägavatam (1.7.5): yayä sammohito jévaù. 

“Door deze externe energie denkt de jéva, hoewel hij transcendentaal is aan de guëa’s, dat 



hijzelf een materieel voortbrengsel is. Aldus ondergaat hij de reacties van het materiΩle 
lijden.” 

Door het spreken van deze çloka, mamaiväàço jéva-loke, “De jéva is Mijn afgescheiden 
deeltje”, weerlegt Bhagavän Çré Kåñëa hierin de illusoire opvatting van degenen die zeggen 
dat de jéva zelf brahma is. 

Naast dit, weerlegt Çré Bhagavän de mening van de mäyävädé’s door het woord 
sanätanaù (eeuwig) te gebruiken. Zij zeggen dat, wanneer brahma de beschutting van mäyä 
aanvaardt, brahma bekend staat als de jéva, en dat hij weer brahma wordt wanneer brahma 
bevrijd is van mäyä. Uit deze çloka blijkt duidelijk dat de jéva een eeuwig wezen is, sanätana-
tattva. Hij kan nooit in het bestaan van iets anders opgaan, of vernietigd worden. Het 
bestaan van de jéva is eeuwig, zowel in zijn bevrijde als gebonden staat. De jéva blijft altijd 
een jéva. Hij wordt nooit brahma. Dit feit werd bevestigd in Gétä (2.23-24). Als de jéva ooit 
brahma was geweest, of als hij in alle opzichten niet verschillend was van brahma, zou hij 
niet gebonden hoeven te worden in de materiΩle wereld. Met andere woorden, hij geen 
materieel lijden te hoeven ondergaan. Satyaà jïänam anantam. “De Absolute Realiteit is 
waarheid, kennis en oneindig.” Volgens deze verklaring van çästra is het onmogelijk voor 
brahma om in illusie of onwetendheid te verkeren. Çré Caitanya Mahäprabhu zei daarom 
tegen beroemde advaita-vädé, Särvabhauma Bhaööäcärya, “Parameçvara is de bestuurder van 
mäyä, en de jéva’s staan onder controle van mäyä. Dit is bevestigd in çästra. Maar u zegt dat 
de jéva en Éçvara hetzelfde zijn, wat volkomen tegen de richtlijnen van çästra gekant is.” 

De çruti’s kondigen duidelijk af dat de jéva geen brahma is: vasanti yatra puruñäù sarve 
vaikuëöha-mürtayaù (Çrémad-Bhägavatam 3.15.14). “Mensen die vrij zijn van mäyä kunnen 
een gedaante verwerven die geschikt is om in Vaikuëöha te verblijven en Çré Näräyaëa, de 
meester van Vaikuëöha, te dienen.” Met andere woorden, na het verkrijgen van särüpya-
mukti (een spirituele aard en gedaante) dienen zij Çré Näräyaëa. De woorden van Çré Kåñëa 
in de huidige çloka, zoals jéva-bhütaù, mamäàçaù en sanätanaù tonen ook de zinloosheid van 
de mening van degenen die zeggen dat deze materiΩle wereld vals is, en dat de jéva en 
brahma ππn zijn. 

Andere mäyävädé’s (pratibimba-vädé’s) accepteren dat de jéva en inerte materie een 
reflectie van brahma is, maar deze opvatting is ook speculatief en zinloos voor de volgende 
redenen: 1) Als brahma allesdoordringend is, welke mogelijkheid bestaat er dan dat Hij een 
reflectie heeft? 2) Wie is de persoon die de reflectie ziet, en waar wordt Hij precies 
gereflecteerd? Als de jéva als de ziener wordt gezien, en avidyä als de plaats van reflectie, 
moet men het bestaan van twee dingen die afgescheiden zijn van brahma accepteren, dat is 
te zeggen, de jéva en mäyä in de vorm van onwetendheid. Hoe kan brahma dan ekam 
evädvitéyam, ‘ππn zonder een gelijke’, zijn, en hoe kan Hij allesdoordringend zijn? 3) Brahma 



is niet het voorwerp van waarneming, met andere woorden, Hij is zonder energie, 
transformatie of kwaliteiten en is nirguëa-tattva. Hoe kan het transcendentale brahma 
verdeeld worden als zelfs het materiΩle element lucht niet verdeeld kan worden?  

Daarom is de mäyäväda filosofie, dat brahma is opgesplitst in deeltjes als de jéva 
(pariccheda-väda), ook volkomen ongegrond. Çästra zegt dat brahma avikäré is, zonder enige 
transformaties. Dit houdt in dat Hij niet getransformeerd kan worden tot een jéva of tot 
materie. Op grond daarvan zien we dus dat beide denkbeelden van de mäyävädé’s: 
pratibimba-väda (dat de jéva en inerte materie een reflectie zijn van brahma) en pariccheda-
väda (dat brahma in deeltjes is opgesplitst als de jéva) illusoir zijn. Men kan stellen dat deze 
bewering in tegenspraak is met Vedische verklaringen zoals sarvaà khalv idam brahma, 
“Alles is brahma,” en tat tvam asi, “Jij bent dat” (wat wil zeggen dat de jéva brahma is). 
Echter, alle çästra’s, inclusief de Upaniñads en Vedänta, leggen uit dat het Bhagavän’s çakti 
is, en niet Bhagavän Zelf, dat is veranderd in de jéva’s en de universums. Bhagavän (brahma) 
is ook niet verschillend van Zijn çakti, dus zijn de jéva en deze materiΩle wereld, welke 
transformaties zijn van de çakti van brahma, ook niet verschillend van brahma. Dat er een 
verschil is tussen de jéva, brahma en Bhagavän is ook vastgesteld uit de verklaringen van de 
çruti’s, zoals nityo nityänäà cetanaç cetanänäm, en uit verschillende verklaringen in de Gétä. 
Bijvoorbeeld, Gétä (15.18) verklaart: “Ik ben puruñottama-tattva, de Allerhoogste Persoon, 
boven zowel vergankelijke als onvergankelijke wezens.” 

Aldus bestaat alles uit brahma, maar parabrahma is Çré Kåñëa Zelf, en Hij gaat voorwaar 
alles te boven. De mäyävädé’s beweren ten onrechte dat de verklaring tat tvam asi in de 
Upaniñads ‘Jij bent dat’ betekent, maar deze speculatie druist tegen de geboden van çästra 
in. De ware strekking van deze verklaring  is ‘Jij behoort Hem toe; jij bent de dienaar van 
Bhagavän.’ Alle Vedische verklaringen hebben vastgesteld dat dit de betekenis is van tat 
tvam asi. 

Çaìkaräcärya legt de volgende twee verklaringen uit: 
 

åtaà pibanto sukåtasya loke guhäà / praviñöau parame parärdhe 
Kaöha Upaniñad 1.3.1 

 
Na de grot van het hart te zijn binnengetreden, drinken zowel Paramätmä als de 
vijïänätmä (zelfgerealiseerde ziel) voor een zeer lange tijd de nectar van de waarheid. 

 
En: 
 

guhäm praviñöäv ätmänau hi tad-darçanät 



Brahma-sütra 1.2.113 
 

Voorzeker, de twee zielen zijn de grot binnengegaan opdat de Allerhoogste Heer Zijn 
glories moge onthullen aan de jévätmä. 

 
Çaìkaräcärya, wat te zeggen van anderen, heeft het bestaan van twee afzonderlijke 

puruña’s geaccepteerd vanwege de grammatische constructie van het woord ätmänau. Deze 
twee puruña’s zijn vijïänätmä (de jéva) en Paramätmä. Op verschillende plaatsen in de çruti’s 
wordt het verschil tussen de jéva en brahma getoond door uit te leggen dat Parameçvara 
vibhu (allesdoordringend) is, en de jéva aëu (atomisch) is. Enkele voorbeelden hiervan 
luiden als volgt: 

 
(i) yathägneù kñudrä visphulingä (Båhad-äraëyaka Upaniñad 2.1.20). “...net zoals 

kleine vonkjes van een vuur alle kanten opvliegen.” 
(ii) bälägra-çata-bhägasya çatadhä kalpitasya ca (Çvetäçvatara Upaniñad 5.9). “Een 

deeltje ter grootte van ππn honderste deel van het puntje van een haar dat 
daarna nogmaals door honderd wordt gedeeld wordt beschouwd als de afmeting 
van de jéva, en zulke jéva’s worden als eeuwig verklaard.” 

(iii) eño ’ëur ätmä cetasä veditavyo (Muëòaka Upaniñad 3.1.9). “Deze miniscule ätmä, 
die rust op de vijf soorten vitale lucht, dient begrepen te worden via de geest. Het 
gehele bewustzijn van de levende wezens wordt door en door uitgebreid middels 
die vijf soorten levenslucht, en in die volledig zuivere staat van bewustzijn, 
openbaart die ätmä zich.” 

(iv) yathä samudre vahavaç taraìgä (Tattva-muktävali 10). “...zoals er in de oceaan 
vele golven zijn.” 

(v) aëu hi jévaà prati-deha-bhinnam (Daça-çloké door Nimbarka). “De jévätmä’s zijn 
voorzeker van atomische afmeting en bevinden zich in elk lichaam.” 

(vi) hlädinyä saàvidäçliñöaù sac-cid-änanda éçvaraù / svävidyä-samvåto jévaù saìkleça 
nikaräkaraù (Çréla Çrédhar Svämé). “De Allerhoogste Heer, die de belichaming is 
van eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid, wordt omarmd door volkomen 
kennisneming van Zijn pleziervermogen.” 

(vii) yaù sarveñu bhuteñu tiñöhan sarvebhyo bhütebhyo’ntaro (Båhad-äraëyaka Upaniñad 
3.7.15). “De jévätmä, ondergedompeld in onwetendheid van zijn ware aard, 
ervaart hulpeloosheid gedurende een veelheid aan leed.” 

 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Als je niet zeker bent hoe de 
jéva’s deze twee toestanden verkrijgen, luister dan. Ik ben Bhagavän, de volkomen sac-cid-
änanda. Ik heb twee soorten aàça: sväàça en vibhinnäàça. Als sväàça volbreng Ik lélä’s in 
gedaantes zoals Räma en Nåsiàha. Als Mijn vibhinnäàça heb ik jéva’s, die Mijn eeuwige 
dienaren zijn, gemanifesteerd. In sväàça-tattva bestaat het ego van Mijn Allerhoogste 
Heerschappij volkomen (ahaà-tattva). In Mijn vibhinnäàça echter, heb Ik geen ahaà-
tattva, het ego van het zijn van Parameçvara, en daarom verschijnt er een afzonderlijk, 
individueel ahaà-tattva ego. Deze jéva, vibhinnäàça-tattva, heeft twee toestanden: mukta 
(bevrijd) en baddha (gebonden). In de bevrijde toestand is de jéva volledig afhankelijk van 
Mij en heeft hij geen relatie met de materiΩle natuur. In de gebonden toestand aanvaardt de 
jéva de zes zintuigen (de geest en de vijf externe zintuigen) als de zijne en identificeert 
zichzelf ermee terwijl hij zich in het materiΩle lichaam (prakåti), wat zijn benoeming is, 
bevindt.” 

 

ÇLOKA 8 

'kjhja ;nokIuksfr ;PpkI;qRØkerh'oj%A 
x`ghRoSrkfu la;kfr ok;qxZU/kkfuok'k;kr~ûŠû 

 
çaréraà yad aväpnoti / yac cäpy utkrämatéçvaraù 

gåhétvaitäni saàyäti / väyur gandhän iväçayät 
 

iva—net zoals; väyuù—de wind; gandhän—geuren; äçayät—van een (bloemen)bed; 
(meeneemt) éçvaraù—de heer (van de zintuigen van het materiΩle lichaam, jévätmä); yat 
yat—van om het even welk (voorwerp van overpeinzing); utkrämati—heengaat (bij de 
dood); äpnoti—aanvaardt hij; (een nieuw) çaréram—lichaam; ca—en; etäni—deze (de geest 
en de vijf zintuigen); gåhétvä—meenemend; saàyäti—reist hij. 
 

Net zoals de wind de geur van bloemen meedraagt, zo ook draagt de belichaamde 
jéva de zes zintuigen en hun verlangens met zich mee van om het even welk lichaam 
hij achterlaat naar het lichaam dat hij verkrijgt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat doet hij wanneer hij aangetrokken wordt door de zintuigen?” deze vraag 
verwachtend, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de woorden çaréraà yad 



aväpnoti. Welk grofstoffelijk lichaam er ook maar verkregen wordt door de jéva, de meester 
van het lichaam en de zintuigen, wordt bestuurd door karma. Van welk lichaam hij ook 
maar vertrekt, hij draagt deze zintuigen samen met de fijnstoffelijke elementen van zijn 
vorige lichaam met zich mee. Hij betreedt dan een nieuw lichaam, net zoals de wind een 
geur samen met fijnstoffelijke elementen met zich mee voert vanuit haar bron, zoals een 
bloemenketting of sandelhout, naar een andere plaats. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Bhagavän legt uit hoe een baddha-jéva een ander lichaam verkrijgt. Na de dood 
houdt zijn gebonden staat niet op. Totdat een jéva vrij wordt van de materiΩle wereld door 
bhagavad-bhajana te verrichten, moet hij herhaaldelijke geboortes nemen in 
overeenstemming met de indrukken van zijn voorgaande handelingen. Door een voorbeeld 
te gebruiken, legt Çré Bhagavän uit hoe hij een nieuw lichaam krijgt. Väyu (de wind) voert 
de geur van bloemen mee, maar draagt de bloem, die blijft waar hij is, niet met zich mee. 
Evenzo geeft de jéva zijn grofstoffelijke lichaam prijs op het moment van sterven en 
accepteert de beschutting van een ander grofstoffelijk lichaam, de geest met haar 
verlangens en de zintuigen met zich meedragend. Op deze manier accepteert hij 
herhaaldelijk verschillende lichamen naar gelang de handelingen die hij verricht, gebaseerd 
op zijn verlangens. Dit wordt ook beschreven in Çrémad-Bhägavatam (11.22.37): 

 
manaù karma-mayaà ëåëäm / indriyaiù païcabhir yutam 

lokäl lokaà prayäty anya / ätmä tad anuvartate 
 

Het is enkel de geest die de indrukken van karma heeft, en samen met de vijf zintuigen 
van het ene lichaam naar het andere reist. De ätmä is daar verschillend van, maar hij 
volgt de geest vanwege ahaìkära, het vals ego. 

 
Dit wordt ook verklaard door Kapiladeva in Çrémad-Bhägavatam (3.31.43): 
 

dehena jéva-bhütena / lokäl lokam anuvrajan 
bhuïjäna eva karmäëi / karoty avirataà pumän 

 
Vanwege zijn specifieke soort lichaam, dwaalt de geconditioneerde jéva van de ene 
planeet naar de andere, zijn materiΩle verlangens achtervolgend. Op deze manier 
verwikkelt hij zich in baatzuchtige activiteiten en plukt hij daar onophoudelijk de 
vruchten van. 



 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Het is niet zo dat iemands gebonden levenstoestand 

eindigt na de dood. De jéva krijgt een ander grofstoffelijk lichaam in overeenstemming met 
zijn voorgaande daden, en na verloop van tijd zal hij ook dat lichaam opgeven. Terwijl hij 
van het ene naar het andere lichaam gaat, draagt hij het verlangen naar handelingen 
gerelateerd aan het lichaam met zich mee. Net zoals de wind naar een andere plek reist en 
de geuren van haar bron, zoals bloemen of sandelhout, met zich mee voert, reist de jéva ook 
van het ene grofstoffelijke lichaam naar het andere grofstoffelijke lichaam samen met de 
subtiele elementen en de zintuigen.” 

 

ÇLOKA 9 

Jks=a p{kq% Li'kZua p jlua ?kzk.keso pA 
vf/k"Bk;    eu'pk;a     fo"k;kuqilsorsû‹û 

 
çrotraà caksuù sparçanaï ca / rasanaà ghräëam eva ca 

adhiñöhäya manaç cäyaà / viñayän upasevate 
 

adhiñöhäya—beschutting nemend; çrotram—van oren; caksuù—ogen; sparçanam—de 
tastzin; rasanam—de tong; ghräëäm—de neus; ca—en; eva—vooral; manaù—de geest; 
ayam—deze (jévätmä); upasevate—geniet van; viñayän—zinsobjecten. 
 

Beschutting nemend van oren, ogen, tong, neus, tastzin en ook de geest in 
verschillende lichamen, geniet de jéva van allerlei zinsobjecten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat doet de jéva nadat hij het volgende lichaam?” In antwoord op deze vraag, spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka beginnend met het woord çrotram. Beschutting nemend van de 
zintuigen zoals de oren en de geest, geniet hij van zinsobjecten zoals geluid. 

 

ÇLOKA 10 

mRØkeUra fLFkra okfi Hkq´tkua ok xq.kkfUore~A 
foew<k    ukuqi';fUr    i';fUr    Kkup{kq"k%ûƒŒû 

 



utkrämantaà sthitaà väpi / bhuïjänaà vä guëänvitam 
vimüòhä nänupaçyanti / paçyanti jïäna-cakñuñaù 

 
vimüòhäù—dwazen; na anupaçyanti—zien niet in overeenstemming met çästra, sädhu en 
guru; (de jévätmä) sthitam—zich bevindend (in het lichaam); utkrämantam—(het lichaam) 
verlaten; va api va—of zelfs; bhuïjänam—tijdens het genieten; guëa-anvitam—via zijn 
zintuigen; (maar) cakñuñaù—degenen die ogen hebben; jïäna—van goddelijke kennis; 
paçyanti—zien (werkelijk). 
 

De dwazen, die verstoken zijn van onderscheidingsvermogen, kunnen de jéva niet 
waarnemen met hun zintuigen wanneer hij het lichaam verlaat, terwijl hij in het 
lichaam verblijft, of zelfs wanneer hij aan het genieten is via zijn zintuigen. De wijzen 
echter, kunnen dit allemaal zien. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als Arjuna zegt, “Ik heb de tattva van hoe de jéva zijn lichaam verlaat, hoe hij er in 
verblijft, en hoe hij van de zintuigen geniet terwijl er in verblijft, niet goed begrepen,” 
spreekt Çré Bhagavän in antwoord hierop deze çloka die begint met het woord utkrämantam. 
“Mensen die verstoken zijn van wijsheid kunnen de ätmä samen met de zintuigen niet 
begrijpen, noch wanneer hij het lichaam verlaat, terwijl hij in het lichaam woont, noch 
terwijl hij van de zinsobjecten geniet. Maar degenen met de ogen van kennis, jïäna-cakñu, 
kunnen de gebonden staat van de jéva realiseren.” 

 

ÇLOKA 11 

;rUrks ;ksfxu'pSua i';UR;kReU;ofLFkre~A 
;rUrks·I;ÏrkRekuks    uSua    i';UR;psrl%ûƒƒû 

 
yatanto yoginaç cainaà / paçyanty ätmany avasthitam 

yatanto’py akåtätmäno / nainaà paçyanty acetasaù 
 

yatantaù—strevende; yoginaù—personen die zich met bhakti bezighouden; ca—voorzeker; 
paçyanti—nemen waar; enam—hem (de ätmä); avasthitam—gesitueerd;  ätmani—in het 
lichaam; akåta-ätmänaù—degenen van wie de geest niet gezuiverd is; (en) acetasaù—



bewusteloos zijn; api—ook al; yatantaù—zich inspannend; na paçyanti—nemen niet waar; 
enam—hem. 
 

Strevende yogé’s kunnen deze ätmä die zich in het lichaam bevindt wel 
waarnemen, maar degenen wier gedachten onzuiver zijn en die verstoken zijn wijsheid 
kunnen de ätmä niet zien, ook al streven ze daar wel naar. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Alleen de strevende yogé’s die wijsheid bezitten kennen de ätmä; niet degenen met 
onzuivere harten. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Zich inspannende yogé’s die wijsheid bezitten kunnen de ätmä die zich in het lichaam 
bevindt ervaren of waarnemen door de beoefening van bhakti-yoga in de vorm van horen 
en reciteren. Maar degenen wier gedachten onzuiver zijn en die verstoken zijn van 
bhagavad-bhakti kunnen ätmä-tattva, de wetenschap van het zelf, niet kennen. Dit is 
onbegrijpelijk voor hen. 

 

ÇLOKA 12 

;nkfnR;xra       rstks       txÚkl;rs·f[kye~A 
;PpUæefl ;PpkXukS rÙkstks fof¼ ekede~ûƒ„û 

 
yad äditya-gataà tejo / jagad bhäsayate’khilam 

yac candramasi yac cägnau / tat tejo viddhi mämakam 
 

tejaù—de praal; yat—welke; äditya-gatam—afkomstig is van de zon; (en die) akhilam—het 
gehele; jagat—universum; bhäsayate—verlicht; tat—die; tejaù—praal; yat—die- 
candramasi—van de maan komt; ca—en; yat—welke; agnau—in vuur is; viddhi—dien je te 
begrijpen; (als zijnde) mämakam—de Mijne. 
 

Weet dat de stralen van de zon die het hele universum verlichten, alsmede de praal 
van de maan en vuur van Mij alleen afkomstig zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



“Ik alleen steun de jéva in zijn gebonden staat, in de vorm van de zon, maan enzovoorts, 
hem in staat stellend om al zijn benodigdheden te verwerven.” Dit wordt hier uitgelegd 
beginnend met de woorden yad-äditya-gatam, en wordt verder uitgelegd in de volgende twee 
Gétä çloka’s. “De pracht van de rijzende zon vanaf de Udaya berg in de ochtend zijnde, 
verlicht Ik het universum voor de aanvang van karma (actie), wat de openlijke en 
verborgen verlangens van de jéva naar zingenot vervult. De praal van de maan en vuur is 
ook van Mij. Ikzelf heb de namen Sürya, Candra, etc. Ze worden gezien als Mijn vibhüti’s 
omdat ze onderdeel zijn van Mijn grootsheid.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Iemand die verstoken is van bhakti, en dus onwetend is, verwart het lichaam met het 
zelf. Hij kan niet begrijpen dat Parameçvara de oorspronkelijke oorzaak is achter het 
bestaan of de manifestatie van alle wezens, gevoelens, elementen, handelingen en 
eigenschappen van deze wereld. Hij denkt dat aarde, water, vuur, lucht, ether, maan, zon 
enzovoorts de grondoorzaak van alle bestaan is. Hier zegt Çré Kåñëa duidelijk dat de zon, 
maan, vuur en elektriciteit zich uit Hem alleen manifesteren. Bhagavän is de enige 
schenker van genot en bevrijding aan de jéva. Hij schept zichtbare en onzichtbare variaties 
van genot voor de jéva’s door Zijn gedeeltelijke luister de zon, maan, etc., te laten betreden. 

Een jéva kan de bovenstaande tattva gemakkelijk begrijpen door bhakti-yoga te 
beoefenen. Op deze manier kan hij dit aspect van Çré Bhagavän’s luister (vibhüti-yoga) dat 
Hij aan het uitleggen is begrijpen. Echter, een jéva die begoocheld wordt door mäyä kan deze 
realiteit nooit realiseren. Overmand door het wereldse vals ego, tracht hij tevergeefs om 
controle over alle dingen, zoals water, vuur, zon, maan en wind te bewerkstelligen, teneinde 
ze uit te buiten voor zijn eigen materiΩle genot. Het beste voor hem is om deze vruchteloze 
inspanningen op te geven en het proces van bhakti te volgen door zich over te geven aan 
Bhagavän. Door dit eenvoudige en gemakkelijke proces kan hij eeuwige vrede en geluk 
verkrijgen, anders niet. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Als je zegt, ‘een jéva die zich in 
deze materiΩle wereld bevindt is niet in staat om zich te beraden op iets anders dan materie, 
dus hoe is het mogelijk voor hem om na te denken over bewuste realiteit?’, dan is het 
antwoord dat de pracht van Mijn spirituele bestaan ook in deze materiΩle wereld is. Door er 
steun van te nemen, is het mogelijk om geleidelijk aan een spirituele staat te bereiken die 
resulteert in de vernietiging van de materiΩle staat. De straling van de zon, maan en vuur 
welke de hele wereld verlicht is echt alleen van Mij afkomstig.” 

 

ÇLOKA 13 



xkekfo';    p     Hkwrkfu    /kkj;kE;gekstlkA 
iq".kkfe pkS"k/kh% lokZ% lkseks HkwRok jlkRed%ûƒ…û 

 
gäm äviçya bhütäni / dhärayämy aham ojasä 

puñëämi cauñadhéù sarväù / somo bhütvä rasätmakaù 
 

ca—en; gäm—de aarde; äviçya—bezielend; ojasä—door Mijn vermogen; aham—Ik; 
dhärayämi—houd staande; (alle) bhütäni—wezens; ca—en; rasa-ätmakaù—de 
nectargelijke; somaù—maan; bhütvä—wordend; puñëämi—voed Ik; sarväù—al het; 
auñadhéù—plantenleven. 
 

Door de aarde te bezielen met Mijn vermogen, ondersteun Ik alleen alle levende 
wezens. De nectargevulde maan wordend, lever Ik voeding aan al het plantenleven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Door de aarde te bezielen met Mijn çakti, ondersteun Ik alle bewegende en niet-
bewegende levende wezens. Ik alleen word Candra, de maan, al het plantenleven voedend.” 

 

ÇLOKA 14 

vga oS'okujks HkwRok izkf.kuka nsgekfJr%A 
izk.kkikulek;qä%  ipkE;éka  prq£o/keûƒ†û 

 
ahaà vaiçvänaro bhütvä / präëinäà deham äçritaù 

präëäpäna-samäyuktaù / pacämy annaà catur-vidham 
 

äçritaù—beschutting nemend; deham—van de lichamen; präëinäm—van levende wezens; 
(en) vaiçvänaraù—het vuur van spijsvertering; bhütvä—wordend; präëa-apäna-
samäyuktaù—gekoppeld aan de inkomende en uitgaande lucht; pacämi—verteer; aham—Ik; 
catuù-vidham—de vier soorten; annam—voedsel. 
 

Als het vuur der vertering in de lichamen van de levende wezens, verbind Ik Me 
met de uitgaande en inkomende lucht teneinde de vier soorten voedsel te verteren. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“In de vorm van het spijsverteringsvuur gecombineerd met diens stimulator, de präëa 
en apäna lucht, verteer Ik de vier soorten voedsel die gekauwd, gedronken, gelikt en 
gezogen worden.” Voedsel dat met de tanden gebroken wordt, zoals kikkererwten, etc., 
noemt men ‘gekauwd’. Kandij wordt gelikt, suikerriet wordt gezogen en suikerrietsap wordt 
gedronken. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Alle belichaamde wezens, van de worm tot aan de mens, hebben niet eens het 
onafhankelijke vermogen om hun voedsel te verteren. Çré Bhagavän zegt, “In de vorm van 
het vuur van spijsvertering, verteer Ik het voedsel in de lichamen van de jéva’s.” Wat is 
iemand die niet in staat is om zijn voedsel te verteren dan in staat te doen? Het is essentieel 
dat men zich overgeeft aan de lotusvoeten van Bhagavän en het vals ego van het 
vertrouwen op zijn eigen kracht en intelligentie opgeeft. Het dient ook begrepen  te worden 
dat het louter Parameçvara is die de aarde binnengaat en alle levende wezens in stand houdt 
door Zijn vermogen. Niets is mogelijk zonder Zijn vermogen. 

 

ÇLOKA 15 

loZL; pkga âfn lfékfo"Vks eÙk% Le`frKkZueiksgua pA 
osnS'ploSZjgeso    os|ks    osnkUrÏ}snfonso       pkge~ûƒ‡û 

 
sarvasya cähaà hådi sanniviñöo 

mattaù småtir jïänam apohanaï ca 
vedaiç ca sarvair aham eva vedyo 
vedänta-kåd veda-vid eva cäham 

 
aham—Ik; sanniviñöaù—bevind Me; hådi—in de harten; sarvasya—van allen; ca—en; 
mattaù—van Mij komt; småtiù—heugenis; jïänam—kennis; ca—en; apohanam—
vergeetachtigheid; sarvaiù—door alle; vedaiù—Veda’s; aham—Ik; eva—alleen; vedyaù—
dien gekend te worden; ca—en; eva—zeker; aham—Ik (ben); vedänta-kåt—de samensteller 
van de Vedänta-sütra’s; ca—en; veda-vit—de kenner van de Veda’s. 
 



Ik bevind Me als Antaryämé in de harten van alle levende wezens. Van Mij alleen 
komt heugenis, kennis en vergeetachtigheid. Door alle Veda’s dien Ik alleen gekend te 
worden. Voorwaar, Ik ben de grondlegger alsmede de kenner van Vedänta. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Net zoals Ik vaiçvänara ben, het verterende vuur in de maag, ben Ik, Antaryämé, de 
harten van alle bewegende en niet-bewegende levende wezens binnengegaan als het 
principe van geheugen. Vanuit Mij herinnert men zich de dingen die men eerder ervaren 
heeft, en wanneer de zintuigen in aanraking komen met de zinsobjecten, komt kennis. 
Verlies van geheugen en kennis vinden ook plaats vanwege Mij.” Nadat Çré Bhagavän de 
hulp uitlegt die Hij verleent aan de jéva in zijn gebonden staat, gaat Hij door met uit te 
leggen hoe Hij maatregelen treft voor de jéva om de bevrijde toestand te bereiken. “Ik ben 
de samensteller van Vedänta middels Mijn avatära Veda-vyäsa, daarom ken Ik alleen de 
betekenis van de Veda’s. Met andere woorden, niemand behalve Mij kent de betekenis van 
de Veda’s.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die het volgende zegt, “Ik bevind Me als 
Éçvara in de harten van alle jéva’s. Naar gelang de resultaten van de voorgaande daden van 
de jéva’s, verkrijgen ze geheugen, kennis om hun daden voort te zetten, en ook 
vergeetachtigheid van hun vorige levens. Daarom ben Ik niet alleen brahma, die het hele 
universum doordringt, maar ook Paramätmä, die zich in de harten van alle jéva’s bevindt, 
hen de vruchten van hun karma verlenend. Bovendien ben Ik niet alleen 
aanbiddenswaardige brahma en Paramätmä van de jéva’s, maar ben Ik ook hun leermeester, 
hen eeuwige voorspoedigheid schenkende middels de Veda’s. Ik ben Bhagavän, en Ik alleen 
dien gekend te worden door alle Veda’s. Ik ben de samensteller en kenner van Vedänta. 
Daarom manifesteer Ik me als brahma voor de hoogste eeuwige voorspoedigheid van de 
jéva’s, en als Éçvara of Paramätmä verblijf Ik in hun harten en doordring Ik ook prakåti. Als 
Bhagavän schenk Ik het allerhoogste transcendentale doel. In deze drie manifestaties verlos 
Ik de baddha-jéva’s.” 

 

ÇLOKA 16 

}kfoekS iq#"kkS yksds {kjÓpk{kj ,o pA 
{kj%  lokZf.k  Hkwrkfu  dwVLFkks·{kj  mP;rsûƒ̂ û 



 
dväv imau puruñau loke / kñaraç cäkñara eva ca 
kñaraù sarväëi bhütäni / küöa-stho’kñara ucyate 

 
loke—in deze wereld; (zijn er) eva—alleen; imau—deze; dvau—twee; (soorten) puruñau—
personen; kñaraù—de feilbare; ca—en; akñaraù—de onfeilbare; ca—en; ucyate—er wordt 
gezegd; sarväëi—alle; bhütäni—levende wezens; (zijn) kñaraù—feilbaar; (en) küöa-sthaù—
de onveranderlijke (brahma of Paramätmä); (is) akñaraù—onfeilbaar. 
 

In de veertien planetenstelsels zijn er twee puruña’s beroemd: kñara (de feilbare) 
en akñara (de onfeilbare). Alle bewegende en niet-bewegende levende wezens worden 
kñara genoemd, en de onveranderlijke puruña (küöa-stha) wordt akñara genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Aangezien Ik alleen de kenner van de Veda’s ben, zal Ik in het kort de essentie van de 
Veda’s spreken. Luister aandachtig.” Om dit uit te leggen, spreekt Çré Bhagavän deze en de 
volgende twee çloka’s, hier beginnend met de woorden dväv imau. In dit universum dat uit 
veertien planetenstelsels bestaat, zijn er twee bewuste puruña’s (wezens). Wie zijn zij? In 
antwoord hierop, zegt Çré Bhagavän, “Iemand die verzuimt om volgens zijn wezenlijke 
identiteit te handelen is kñara (feilbaar) jéva, en die nooit van Zijn eigen svarüpa valt is 
akñara (het onvergankelijke) brahma.” Çruti zegt, “Brähmaëa’s, de kenners van brahma, 
noemen Hem akñara.” Ook in småti wordt alleen brahma akñara genoemd: akñaraà brahma 
paramam. Nogmaals, om specifiek de betekenis van de woorden kñara en akñara uit te 
leggen, zegt Çré Bhagavän: sarväëi bhütäni. Louter de jéva verzuimt om te handelen in 
overeenstemming met zijn oorspronkelijke, spirituele identiteit wegens onwetendheid sinds 
onheuglijke tijden. Gebonden door zijn karma, doolt hij door alle soorten van leven 
beginnend vanaf Brahmä, het gezamenlijke zelf, tot aan de niet-bewegende wezens. De 
tweede puruña is echter akñara (onfeilbaar), en is küöa-stha, dat is te zeggen, in Zijn zelfde 
onfeilbare svarüpa is Hij allesdoordringend. Volgens het Amara-koña woordenboek betekent 
küöa-stha ‘iemand die allesdoordringend is, die Zijn eeuwige svarüpa niet verandert en die in 
ππn gedaante blijft.’ 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Als je zegt dat prakåti ππn is, dan 
heb je het goed begrepen, Arjuna. Maar als je niet begrepen hebt hoeveel puruña’s er zijn, 



luister dan. In werkelijkheid zijn er slecht twee puruña’s in deze wereld: kñara en akñara. De 
bewuste jéva’s die zich afscheiden als vibhinnäàça zijn kñara-puruña. De jéva wordt kñara-
puruña genoemd omdat zijn aard taöastha is; vandaar dat hij de neiging heeft om van zijn 
wezenlijke positie te vallen. De sväàça-tattva die nooit van Hun svarüpa vallen, worden 
akñara-puruña genoemd.” Een andere naam voor akñara puruña is küöa-stha (de 
onveranderlijke) puruña. De küöa-stha puruña manifesteert zich op drie manieren: 

(1) De akñara-puruña die het hele universum doordringt, en het negatieve aspect is van 
het gemanifesteerde universum, is brahma. Daarom is brahma een tattva die alleen 
gerelateerd is aan het universum. Het is geen onafhankelijke tattva. 

(2) De gedeeltelijke manifestatie van transcendentie, de toevlucht en inwonende 
getuige van de bewuste jéva in het universum, is Paramätmä. Hij is ook een tattva die 
alleen gerelateerd is aan het universum, en is dus geen absolute tattva. 

(3) De derde manifestatie van küöa-stha is bhagavat-tattva, Çré Bhagavän Zelf. Dit zal 
worden uitgelegd in de achttiende çloka. 

 

ÇLOKA 17 

mÙke%      iq#"kLRoU;%      ijekResR;qnkâr%A 
;ks yksd=;ekfo'; fcHkR;ZO;; bZ'oj%ûƒ‰û 

 
uttamaù puruñas tv anyaù / paramätmety udähåtaù 

yo loka-trayam äviçya / bibharty avyaya éçvaraù 
 

tu—echter; (er is) anyaù—een andere; uttamaù—bovenzinnelijke; puruñaù—
persoonlijkheid; udähåtaù—beschreven; (door de wijzen) iti—als; parama-ätmä—de 
Superziel; (Hij is) éçvaraù—de bestuurder; avyayaù—de onveranderlijke; yaù—die; loka-
trayam—de drie werelden; äviçya—binnengaand; (hen) bibharti—in stand houdt. 
 

Er is echter een andere superieure akñara-puruña die bekend staat als Paramätmä. 
Hij is Éçvara, de onveranderlijke bestuurder die de drie werelden binnengaat en in 
stand houdt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na het uitleggen van brahma, de aanbiddenswaardige werkelijkheid van de jïäné’s, legt 
Çré Bhagavän in deze çloka die begint met het woord uttamaù Paramätmä, het 



aanbiddenswaardige doel van de yogé’s, uit. Het woord tu (maar) duidt op een kenmerk dat 
duidelijk verschillend is van de eerder beschreven akñara-puruña (brahma). In Gétä (6.46) 
werd gezegd dat yogé’s superieur zijn aan jïäné’s: jïänibhyo’pi mato ‘dhikaù karmibhyaç 
cädhiko yogé. Uit deze verklaring wordt begrepen dat de Absolute Realiteit zich op een 
superieure en specifieke manier manifesteert naar gelang de vordering en specialiteit van de 
aanbidder. 

Paramätmä-tattva wordt uitgelegd als Hij die Éçvara (de bestuurder) is, die avyayaù 
(zonder transformatie) is, en die de drie werelden binnengaat, steunt en in stand houdt. Dit 
is Paramätmä. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “De tweede akñara (onfeilbaar) puruña, Paramätmä, is 
superieur aan de eerste akñara-puruña, brahma. Hij is Éçvara. De drie werelden betredend, is 
Hij gevestigd als hun handhaver.” 

 

ÇLOKA 18 

;Lekr~     {kjerhrks·ge{kjknfi     pksÙke%A 
vrks·fLe yksds osns p izfFkr% iq#"kksÙke%ûƒŠû 

 
yasmät kñaram atéto ’ham / akñaräd api cottamaù 

ato’smi loke vede ca / prathitaù puruñottamaù 
 

yasmät—omdat; aham—Ik; atétaù—transcendentaal; (ben) kñaram—aan de feilbare; ca—
en; api—zelfs; uttamaù—transcendentaal; akñarät—aan de onfeilbare; ataù—daarom; 
asmi—ben Ik; prathitaù—vermaard; (als) puruña-uttamaù—de Allerhoogste Persoon; ca—
zowel; loke—in de wereld; (als) vede—in de Veda’s. 
 

Aangezien Ik kñara-tattva (de feilbare jéva) te boven ga, en zelfs akñara-tattva (de 
tweevoudige puruña, brahma en Paramätma) overtref, sta Ik algemeen bekend in 
zowel deze wereld als in de Veda’s als Puruñottama, de Allerhoogste Persoon. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na Paramätmä, het aanbiddenswaardige doel van de yogé’s, te hebben uitgelegd, 
beschrijft Çré Bhagavän nu bhagavat-tattva, de aanbiddenswaardige Godheid van de 



bhakta’s. Van de bhagavat-tattva gedaantes staat alleen Zijn Kåñëa svarüpa bekend als 
Puruñottama. Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord yasmät om de term 
Puruñottama en Zijn oppermacht uit te leggen. Deze svarüpa-tattva, de realiteit van Zijn 
gedaante, is transcendentaal aan de kñara (feilbare) puruña, de jévätmä. Hij is ook superieur 
aan akñara-brahma, en aan de onveranderlijke, nirvikära Paramätmä. Volgens Gétä (6.47): 
yoginäm api sarveñäà / mad-gatenäntarätmanä. “Degene die altijd Mijn bhajana verricht met 
volledig geloof, altijd uitsluitend aan Mij denkend in zichzelf, is naar Mijn mening de 
allerhoogste van alle yogé’s.” De vordering van de sädhaka’s aanbidding wordt vastgesteld 
door de superioriteit en specialiteit van zijn aanbiddenswaardige Godheid. Aangezien Çré 
Kåñëa de allerhoogste manifestatie is van de Absolute Realiteit, is iemand die Hem aanbidt 
de allerhoogste yogé. Onder alle meest aanbiddenswaardige werkelijkheden (bhagavat-
tattva), is de superioriteit van Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa over Vaikuëöha-nätha Näräyaëa 
vastgesteld middels het woord ca. In Çrémad-Bhägavatam (1.3.28) zegt Çré Süta Gosvämé: 
“Sommige persoonlijkheden zijn Zijn gedeeltes en delen van Zijn gedeeltes, maar Kåñëa 
alleen is Svayaà Bhagavän.” Volgens deze verklaring van Süta Gosvämé is Kåñëa de 
Allerhoogste Werkelijkheid. 

Hoewel de drie woorden brahma, Paramätmä en Bhagavän de ene Transcendentale 
Realiteit, welke sat, cit en änanda is, uitleggen, is er geen verschil in Hun svarüpa, ware 
wezenlijke aard. In Çrémad-Bhägavatam (6.9.36) wordt eveneens gezegd: svarüpa-
dvayäbhävät, “U hebt geen twee svarüpa’s.” Toch, door het verschil in sädhana en in de 
resultaten die verkregen worden door degenen die brahma, Paramätmä en Bhagavän 
aanbidden, lijkt er een verschil te zijn in die ene bovenzinnelijke realiteit. Jïäna, yoga en 
bhakti zijn de respectieve middelen voor de jïäné’s, yogé’s en bhakta’s om hun specifieke 
doeleinden van brahma, Paramätmä en Bhagavän te bereiken. Eigenlijk is het resultaat van 
jïäna en yoga alleen mokña, daar waar het resultaat van bhakti het worden van een 
liefdevolle metgezel van Bhagavän is. In Çrémad-Bhägavatam (1.5.12) wordt gezegd: 
“Brahma-jïäna in de vorm van naiñkarmya (vrijheid van materiΩle affiniteit) is niet erg 
mooi of voorspoedig wanneer het verstoken is van bhakti aan Bhagavän.” En in Çrémad-
Bhägavatam (10.14.5) wordt gezegd: “O grote persoonlijkheid, in het verleden waren er vele 
yogé’s in de wereld die al hun activiteiten aan Uw lotusvoeten offerden wanneer ze U niet 
konden bereiken via de processen van yoga enzovoorts. Alleen dan konden ze bhakti aan U 
verkrijgen, waarmee ze Uw svarüpa realiseerden, en erg eenvoudig Uw opperste verblijf 
bereikten.” 

Uit deze verklaringen wordt begrepen dat men zonder bhakti geen mokña kan bereiken 
middels de processen van jïäna en yoga. Het is noodzakelijk voor de aanbidders van brahma 
en Paramätmä om bhagavad-bhakti te verrichten als ze perfectie willen bereiken in de 



resultaten van hun respectieve beoefening. In Çrémad-Bhägavatam (11.20.31) wordt gezegd: 
“De processen van jïäna en vairägya in deze wereld worden niet gezien als het middel om de 
hoogste perfectie te bereiken voor iemand die zich bezighoudt met bhakti-yoga aan Mij.” 
Verder verklaart Çrémad-Bhägavatam (11.20.32-33): “Welke resultaten men ook maar bereikt 
door het verrichten van zulke processen als karma, tapasyä, jïäna en vairägya, kunnen Mijn 
bhakta’s eenvoudig verkrijgen via het proces van bhakti, of het nu Svarga, mokña, Mijn 
Vaikuëöha-dhäma of wat dan ook is. Iemand die beschutting neemt van Çré Näräyaëa 
bereikt de vier doelen van het leven (dharma, artha, käma en mokña) zonder aparte 
sädhana’s te verrichten om ze te bereiken.” 

Men ziet dat men door het aanbidden van Bhagavän de resultaten van Svarga, mukti of 
prema kan bereiken, maar men kan geen prema verkrijgen door aanbidding van brahma en 
Paramätmä. Ook al verschillen brahma en Paramätmä niet van Bhagavän op basis van 
tattva, wordt hier alleen de oppermacht van Bhagavän verheerlijkt. 

Een vlam, een lamp en een groot vuur zijn allemaal lichtgevende dingen en dus niet 
verschillend van aard, maar toch is het grote vuur het meest effectief in het verwijderen 
van het leed van degenen die kou lijden. En superieur aan het grote vuur is de zon. Evenzo 
is Bhagavän Çré Kåñëa de allerhoogste Absolute Realiteit. Mokña, in de vorm van nirväëa, 
verkregen door perfecte aanbidding van brahma, wordt zelfs verleend door Çré Kåñëa aan 
degenen die afgunstig zijn op Hem en zeer zondig zijn, zoals Aghäsura, Bakäsura en 
Jaräsandha. Daarom heeft Çréla Çrédhara Svämé toepasselijk commentaar geleverd op de 
verklaring, “Ik ben het draagvlak van nirviçeña-brahma.” Çréla Madhusüdana Sarasvaté heeft 
ook de oppermacht van Çré Kåñëa bewezen middels de volgende verklaringen: “Sädhaka’s die 
willen aanvangen met hun eeuwige goede fortuin zouden voortdurend de bhajana moeten 
verrichten van Çré Kåñëacandra, wiens gedaante wordt beschreven in de çruti’s als sac-cid-
änanda, wiens gelaatskleur als die van verse regenwolken is, die de bloemenketting is van de 
Vraja gopé’s, die voor intelligente mensen het middel is om de oceaan van de materiΩle 
wereld over te steken, en wiens avatära’s lélä’s verrichten teneinde de last van de aarde te 
verwijderen. Ik ken geen andere realiteit die superieur is aan de lotus-ogige Çré Kåñëa, die 
een gezicht heeft als een volle maan, die getooid gaat met een fluit in Zijn handen, die gele 
kleding draagt, en wiens lippen roodachtig zijn zoals bimba fruit. Verschillende çästra’s 
geven bewijs van de wonderbaarlijke glories van Çré Kåñëa. Degenen die dit niet kunnen 
verdragen zijn dwazen en bestemd voor de hel.” Met deze verklaringen heeft Çréla 
Madhusüdana Sarasvaté de voortreffelijkheid van Çré Kåñëa vastgesteld. Daarom is het 
ongepast voor iemand om te uiten dat hij het niet eens is met deze uitleg van deze drie Gétä 
çloka’s beginnend met dväv imu (15.16). 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Dit onderwerp wordt duidelijker beschreven in Çrémad-Bhägavatam (1.2.11): 
 

vadanti tat tattva-vidas tattvaà / yaj jïänam advayam 
brahmeti paramätmeti / bhagavän iti çabdyate 

 
Degenen die tattva-vit zijn noemen de Absolute Realiteit advaya-jïäna, non-duale 
kennis. Sommigen kennen die exacte advaya-jïäna als brahma, sommigen noemen Hem 
Paramätmä, en sommigen noemen Hem Bhagavän. 

 
Jïäné’s ervaren diezelfde para-tattva als brahma middels hun beoefening van jïäna-yoga. 

Yogé’s realiseren dezelfde realiteit als Paramätmä, en via bhakti-yoga zien de bhakta’s Hem 
als Bhagavän. Door aiçvarya-mayé bhakti (bhakti in eerbied en ontzag), realiseren bhakta’s 
die para-tattva als Vaikuëöha-nätha Näräyaëa en leveren ze dienst aan Hem, en door 
mädhurya-mayé-prema bhakti, het proces van aanbidding in de gemoedstoestand van Vraja 
(vraja-bhäva), zien ze Hem als Svayaà Bhagavän Vrajendra-nandana Çyämasundara. 
Realisatie van brahma, Paramätmä en Bhagavän is niet hetzelfde. Er is een gradatie. In 
wezenlijke aard zijn water, ijs en mist ππn (water), hoewel water geen ijs of mist wordt 
genoemd, noch wordt ijs mist of water genoemd. Op dezelfde manier is Svayaà Bhagavän 
Çré Kåñëa het toppunt van para-tattva. De eerste realisatie van die para-tattva is brahma, de 
tweede realisatie is Paramätmä, en de derde realisatie is Svayaà Bhagavän. Deze drie 
inzichten zijn niet hetzelfde. Daarom wordt parabrahma in çästra beschreven als superieur 
aan brahma. Dit is erg duidelijk uitgelegd in Gétä (14.27): brahmaëo hi pratiñöhäham. “Ik 
alleen ben de basis van die nirviçeña-brahma.” Het bijvoeglijk naamwoord param voor 
brahma en voor ätmä stelt de superioriteit van parabrahma en Paramätmä ten opzichte van 
respectievelijk brahma en ätmä vast. Maar het bijvoeglijk naamwoord param wordt nooit 
gebruikt v∫∫r het woord Bhagavän. Daarom is Svayaà Bhagavän alleen de allerhoogste 
limiet van para-tattva; Paramätmä en brahma zijn slechts Zijn twee manifestaties. De 
lichamelijke uitstraling van Kåñëa wordt brahma genoemd, en het gedeelte van Zijn deel 
wordt Paramätmä genoemd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “De derde en allerhoogste akñara-
puruña wordt Bhagavän genoemd. Ik ben die exacte bhagavat-tattva. Ik ben transcendentaal 
aan kñara-puruña (de jéva), en zelfs superieur aan de twee andere akñara-puruña: brahma en 
Paramätmä. Ik wordt daarom geroemd als Puruñottama, zowel in deze wereld als in de 
Veda’s. Deze siddhänta dient begrepen te worden: er zijn twee puruña’s, kñara en akñara. 



Akñara-puruña heeft drie manifestaties. De algemene manifestatie is brahma, een hogere 
manifestatie is Paramätmä, en de allerhoogste manifestatie is Bhagavän.” 

 

ÇLOKA 19 

;ks ekesoelaew<ks tkukfr iq#"kksÙkee~A 
l loZfoÚtfr eka loZHkkosu Hkkjrûƒ‹û 

 
yo mäm evam asammüòho / jänäti puruñottamam 
sa sarva-vid bhajati mäà / sarva-bhävena bhärata 

 
bhärata—O telg van Bhärata; saù—hij; yaù—die; asammüòhaù—niet begoocheld(is); (en) 
mäm—Mij; evam—aldus; jänäti—kent; (als) puruña-uttamam—de Allerhoogste Persoon; 
(is) sarva-vit—een kenner van alle (waarheden); (en) bhajati—hij aanbidt; mäm—Mij; 
sarva-bhävena—hartgrondig. 
 

O Bhärata, iemand die niet begoocheld is door allerlei meningen kent Mij op deze 
manier als Puruñottama. Zo iemand is de kenner van alles, en hij houdt zich daarom 
hartgrondig bezig met bhajana aan Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Als iemand het niet eens is met de betekenis die Çré Bhagavän heeft vastgesteld, zegt 
Hij in antwoord daarop, “Zij ruziΩn omdat ze begoocheld zijn door Mijn mäyä. Sädhu’s zijn 
echter niet begoocheld.” Om de kenmerken van zulke vrome personen uit te leggen, spreekt 
Hij deze çloka die begint met yo mäm. Asammüòhaù betekent ‘degenen die niet misleid zijn 
door de meningen van verschillende filosofen’. “Hoewel degenen die Mij kennen als 
Puruñottama, de Allerhoogste Persoon, misschien niet de çästra’s hebben bestudeerd, weten 
zij alles (sarva-vid) omdat ze de ware betekenis en tattva van alle çästra kennen. Echter, 
degenen die alle çästra’s bestuderen en deze aan anderen leren, zonder Mij op deze manier 
te begrijpen, zijn begoocheld en volkomen dwaas. Alleen degenen die Mij werkelijk kennen 
als Puruñottama doen aan Mijn bhajana met hun ziel en zaligheid. Anderen houden zich 
niet echt bezig met Mijn bhajana, ook al lijkt het alsof ze dat wel zijn.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Na het uitleggen van paramätmä-tattva, het aanbiddenswaardige doel van de yogé’s, legt 
Bhagavän Çré Kåñëa Zelf Zijn Puruñottama-tattva en zijn glories uit. Hij staat bekend als 
Puruñottama, transcendentaal zijnde aan kñara-puruña (de jéva), en ook superieur aan de 
andere twee akñara-puruña’s; brahma en Paramätmä. Hij is daarom de beschutting van zowel 
de jévätmä en Paramätmä. Dit wordt bewezen op verschillende plaatsen in de Gétä. De 
oppermacht van de aanbiddenswaardige Godheid (upäsya) wordt vastgesteld door de 
uitmuntendheid van de aanbidder (upäsaka). Gétä (6.47) verklaart ook: çraddhävän bhajate 
yo mäà sa me yuktatamo mataù. “Men zegt dat de bhakti-yogé’s die zich met geloof 
bezighouden met de bhajana van Bhagavän superieur zijn aan alle soorten yogé’s.” Daarom is 
de oppermacht van Bhagavän, het aanbiddenswaardige doel van de bhakta’s, vastgesteld ten 
opzichte van de anderen. In Çrémad-Bhägavatam (1.3.28) wordt ook gezegd: ete cäàça-kaläù 
puàsaù kåñëas tu bhagavän svayam. “Kåñëa is de oorspronkelijke Godpersoon.” 

In Çré Bhakti-rasämåta-sindhu wordt ook gezegd dat, hoewel er vanuit het perspectief 
van tattva geen verschil bestaat tussen de svarüpa van Çré Näräyaëa en die van Çré Kåñëa, de 
svarüpa van Çré Kåñëa vanuit het perspectief van rasa superieur is: 

 
siddhäntatas tva abhede ‘pi çréça-kåñëa svarüpayoù 

rasenotkåñyate kåñëa-rüpam eñä rasa-sthitiù 
Bhakti-rasämåta-sindhu, Oostelijke Divisie 2.32 

 
Hoewel er in siddhänta geen verschil is tussen Çré Kåñëa en Çré Näräyaëa, is Çré Kåñëa 
vanuit het oogpunt van rasa superieur. Dit is de glorie van rasa. 

  

ÇLOKA 20 

bfr    xqárea    'kkL=feneqäa    e;ku?kA 
,rn~cqn~/ok c`f¼eku~ L;kr~ ÏrÏR;'p Hkkjrû„Œû 

 
iti guhyatamaà çästram / idam uktaà mayänagha 

etad buddhvä buddhimän syät / kåta-kåtyaç ca bhärata 
 

anagha bhärata—O zondeloze Bhärata; iti—aldus; idam—deze; guhyatamam—meest 
vertrouwelijke; çästram—çästra; uktam—is gesproken; mayä—door Mij; syät—men wordt; 
buddhimän—verlicht; ca—en; kåta-kåtyaù—vervuld; etat—dit; buddhvä—begrepen 
hebbend. 
 



O zondeloze Bhärata, Ik heb hierbij het meest vertrouwelijke geheim van çästra 
onthuld. Iemand met zuivere intelligentie wordt volledig verlicht en gezegend door dit 
te weten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän besluit dit hoofdstuk met deze çloka die begint met het woord iti. Çré 
Bhagavän zegt, “In deze twintig çloka’s, heb Ik de meest geheime doctrine van çästra ten 
volste uiteengezet.” Dit hoofdstuk stelt het onderscheid tussen geest en materie vast, en 
toont dat, onder de drievoudige akñara puruña’s, de svarüpa van Puruñottama puruña Çré 
Kåñëa de Allerhoogste Realiteit is. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Vijftiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Tot besluit van dit onderwerp heeft Çré Bhagavän gezegd dat puruñottama-yoga, zoals 
beschreven in dit hoofdstuk, dat gedeelte van çästra is dat de meest vertrouwelijke kennis 
bevat. De strekking van deze verklaring is dat niemand behalve de bhakta’s kennis van deze 
tattva kan bevatten. Aangezien Arjuna een zeer dierbare bhakta van Bhagavän is, onthult 
Çré Bhagavän kennis van deze meest vertrouwelijke werkelijkheid aan hem. Door de genade 
van de bhakta’s zijn de levens van degenen die in staat zijn om kennis te verkrijgen van deze 
geheime tattva gezegend. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O zondeloze, deze puruñottama-
yoga is voorwaar het meest vertrouwelijke onderricht in çästra. Door dit te weten wordt een 
jéva verlicht en gezegend. O Bhärata, alle onzuiverheden in verband met äçraya (het 
verblijf, de jéva) en viñaya (het doel van bhakti) worden verdreven zodra men deze yoga 
begrijpt. Bhakti is de zegenrijke activiteit van de ätmä. Om het proces van bhakti op juiste 
wijze uit te voeren, zijn er twee factoren uiterst noodzakelijk: de zuiverheid van de jéva die 
äçraya is, en de volkomen manifestatie van Bhagavän, die zijn viñaya is. Zolang de jéva het 
idee heeft dat brahma en Paramätmä gelijk zijn aan Bhagavän (bhagavata-tattva), kan hij 
het proces van viçuddha-bhakti (de functie van zijn onvermengde bestaan) niet bereiken. 
Het proces van bhakti wordt alleen uitgevoerd in zijn zuiverste vorm wanneer hij 
Puruñottama-tattva als para-tattva realiseert. 



“Gedurende het sädhana stadium van bhakti-yoga, dienen de drie grote anartha’s 
(ongewenste dingen) verwijderd te worden via de kracht van sädhu-saìga en door zich over 
te geven aan de takken van çuddha-bhajana. De jéva’s eerste zwakte van hart is het 
verlangen om van mäyä te genieten door de vrijheid die aan hem verleend werd in zijn 
zuivere stadium door Bhagavän, te misbruiken. Later, terwijl hij ronddoolde in de materiΩle 
wereld, ontwikkelde hij zijn tweede zwakte van hart, namelijk de gehechtheid aan 
zinsobjecten. Onder deze zwaktes van hart, hådaya-daurbalya, is gehechtheid aan de 
materiΩle wereld de derde anartha. Alle andere anartha’s komen voort uit deze drie zwaktes 
van hart.” 

De eerste vijf çloka’s verklaren dat zuivere verzaking het symptoom is dat de 
bovenstaande zwaktes vernietigt. Van de zesde çloka tot aan het einde van dit hoofdstuk 
wordt beraadslaging over puruñottama-tattva samen met yukta-vairägya opgewekt door 
bhakti gegeven. Dit hoofdstuk beschrijft het verschil tussen inerte materie en het spirituele, 
en de beraadslaging over verschillende manifestaties van bewuste werkelijkheid. 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Vijftiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 
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Daiväsura Sampada-Yoga 

De Yoga van het Onderscheiden van 
De Goddelijke en Demonische Eigenschappen 

 

 

ÇLOKA’S 1-3 

JhHkxokuqokp 
vHk;a    lÙola'kqf¼KkZu;ksxO;ofLFkfr%A 

nkua ne'p ;K'p Lok/;k;Lri vktZoe~ûƒû 
 

v¥glk lR;eØks/kLR;kx% 'kkfUrjiS'kque~A 
n;k  Hkwrs"oyksyqIRoa eknZoa Îhjpkiye~û„û 

 
rst% {kek /k̀fr%  'kkSpeæksgks     ukfrekfurkA 
HkofUr  lEina  nSohefHktkrL;   Hkkjrû…û 

 
çré bhagavän uväca 

abhayaà sattva-saàçuddhir / jïäna-yoga-vyavasthitiù 
dänaà damaç ca yajïaç ca / svädhyäyas tapa ärjavam 

ahiàsä satyam akrodhas / tyägaù çäntir apaiçunam 



dayä bhüteñv aloluptvaà / märdavaà hrér acäpalam 

tejaù kñamä dhåtiù çaucam / adroho näti-mänitä 
bhavanti sampadaà daivém / abhijätasya bhärata 

 
çré bhagavän uväca—de alvermogende Allerhoogste Heer zei; bhärata—O telg van Bhärata; 
abhayam—vrijheid van angst; sattva-saàçuddhiù—zuivering van zijn bestaan; jïäna-yoga-
vyavasthitiù—het standvastige bestuderen van goddelijke kennis; dänam—liefdadigheid; 
damaù—het bedwingen van de externe zintuigen; ca—en; yajïaù—het verrichten van 
offerandes; ca—en; svädhyäyaù—het lezen van de Veda’s; tapaù—ascese; ärjavam—
eenvoud; ahiàsä—geweldloosheid; satyam—waarheidlievendheid; akrodhaù—vrijheid van 
woede; tyägaù—het opgeven van bezitterigheid jegens vrouw, zonen enzovoorts; çäntiù—
vreedzaamheid; apaiçunam—het vermijden van het zoeken naar fouten in anderen; dayä—
genade; bhüteñu—voor alle wezens; aloluptvaà—vrijheid van hebzucht; märdavaà—
zachtaardigheid; hriù—bescheidenheid; acäpalam—zonder wispelturigheid; tejaù—
levenskracht; kñäma—vergevensgezindheid; dhåtiù—vastberadenheid; çaucam—reinheid 
(zowel intern als extern); adrodaù—afwezigheid van haat; na atimänitä—vrijheid van 
verwaandheid; bhavanti—deze (eigenschappen) manifesteren; abhijätasya—voor iemand 
geboren; daivém—met goddelijke; sampadam—kwaliteiten. 
 

Çré Bhagavän zei: Onbevreesdheid, blijheid van hart, vastberadenheid in het 
proces van kennisverwerving, liefdadigheid, beteugeling van de zintuigen, het 
verrichten van yajïa, het bestuderen van çästra, boetedoening, eenvoud, 
geweldloosheid, waarheidlievendheid, het ontbreken van woede, onthechting van 
vrouw en familie, vreedzaamheid, het vermijden van het zoeken naar fouten in 
anderen, vriendelijkheid tegen alle wezens, vrijheid van hebzucht, zachtaardigheid, 
bescheidenheid, het ontbreken van wispelturigheid, levenskracht, 
vergevensgezindheid, geduld, interne en externe reinheid, en volkomen afwezigheid 
van haat en verwaandheid—dit zijn de daivika eigenschappen, O Bhärata, die zich 
zullen manifesteren in iemand die in deze wereld verschijnt op een gunstig tijdstip, dat 
is te zeggen, iemand die geboren wordt met goddelijke kwaliteiten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



In het Zestiende Hoofdstuk beschrijft Bhagavän Çré Kåñëa daivika (goddelijke) en 
äsurika (demonische) eigenschappen. Ook beschrijft hij de aard van twee soorten 
geschapen wezens die overeenkomen met deze eigenschappen, de deva en de asura. 

De eerste çloka van het Vijftiende Hoofdstuk, ürdhva-mülam adhaù-çäkham, beschrijft 
de açvattha boom van de materiΩle wereld, maar maakt geen melding van haar vruchten. Dit 
in aanmerking nemend, legt Çré Bhagavän in het huidige hoofdstuk de twee soorten 
vruchten uit van de boom: een die bevrijdt en een die bindt. In de eerste drie çloka’s legt Çré 
Bhagavän de vrucht uit die mokña verleent. 

“Hoe zal ik in leven blijven, alleen in een woud zonder mijn vrouw en familie?” Vrij zijn 
van dit soort angst wordt angstloosheid genoemd. Vreugde van de citta (het hart) wordt 
sattva-saàçuddhiù genoemd. Jïäna-yoga-vyavasthitiù betekent standvastig zijn in het proces 
van kennisvergaring, zonder, bijvoorbeeld, trots te zijn op zijn geleerde status. Dänam 
betekent ‘het aan anderen aanbieden van voedsel na het op de juiste manier te hebben 
verdeeeld’. Damaù betekent ‘het beteugelen van de externe en interne zintuigen.’ Yajïaù 
betekent ‘aanbidding van de Godheid en de deva’s.’ Svädhyäyaù betekent ‘studie van de 
Veda’s.’ Tyägaù betekent ‘het opgeven van bezitterigheid ten opzichte van vrouw en 
familie.’ Aloluptvam betekent ‘vrij zijn van hebzucht.’ De betekenis van de rest van de 
woorden is duidelijk. 

Deze zesentwintig kwaliteiten, beginnend met angstloosheid, duiden op een sättvika 
aard. Deze worden verkregen door iemand die geboorte neemt op een tijdstip welke die 
sättvika aard verlicht. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De daivika en äsurika eigenschappen en neigingen die in het kort werden beschreven in 
het vorige hoofdstuk worden nu in detail beschreven. Doordat ze verstrikt zijn in het 
netwerk van mäyä, nemen personen van een äsurika aard geboorte in verschillende äsurika 
levenssoorten die in ellende en pijn uitmonden. Aan de andere kant steken degenen met 
een daivika natuur, begiftigd zijnde met goddelijke kwaliteiten, de ellendige oceaan van 
geboorte en dood over, en vorderen geleidelijk aan op het meest voorspoedige pad middels 
het proces van bhagavad-bhakti. Uiteindelijk proeven ze de gelukzaligheid van dienst aan 
Bhagavän in Zijn dhäma. Zulke bevrijde personen worden nooit meer gebonden door deze 
materiΩle wereld. De massa van goddelijke eigenschappen die hier vermeld worden kunnen 
zich enkel manifesteren in verheven personen die geboorte nemen op een gunstig tijdstip 
van ouders die gunstige eigenschappen bezitten, en die de garbhädhäna-saàskära, het proces 
van het verwekken van nageslacht volgens Vedische richtlijnen, hebben ondergaan. Dit is 
de geheime betekenis van het woord abhijätasya in de bovenstaande çloka. Ouders zouden 



op zijn minst geen kinderen moeten verwekken zoals honden en katten dat doen. Çré Kåñëa 
heeft Zelf gezegd in de Gétä dat Hij dat seksleven is dat leidt tot goede kinderen. Daarom is 
het seksleven niet verboden, maar wanneer het louter voor dierlijk zingenot wordt gedaan, 
is het van een helse aard. 

In het varëäçrama systeem wordt een sannyäsé beschouwd als de meest vooraanstaande 
guru van de vier varëa’s en äçrama’s van de samenleving. De brähmaëa is de guru van de 
andere drie varëa’s: kñatriya, vaiçya en çüdra. Alleen een echte sannyäsé die alle goddelijke 
eigenschappen bezit is de guru van de brähmaëa. 

Al zulke goede eigenschappen zijn zichtbaar in çuddha-bhakta’s. Een overgegeven 
sädhaka van bhakti moet onverschrokken zijn en de hechte overtuiging hebben: “Bhagavän 
is mijn beschermheer en Hij is altijd met mij. Hij ziet en weet alles en Hij ondersteunt mij.” 
Wanneer een toegewijde dit soort geloof ontwikkelt, blijft hij volkomen onverschrokken, 
waar hij ook maar mag wonen, in een huis of in het woud. Prahläda Mahäräja, Draupadé, de 
vijf Päëòava’s en Haridäsa Öhäkura zijn hier voorbeelden van. Haridäsa Öhäkura bleef 
onbevreesd, zelfs toen hij op tweeΩntwintig marktplaatsen in Navadvépa, dat onder het 
strenge bewind stond van fanatieke Moslims, geslagen werd door wrede personen van lage 
afkomst. Nadat ze hem geslagen hadden, gooiden ze hem in de Ganges, maar hij kwam daar 
weer uit tevoorschijn met een gezond lichaam en keerde terug naar zijn bhajana-kuöéra. 
Toen ze dit zagen waren de Käzé en anderen met stomheid geslagen. Daarom zou de bhakti-
sädhaka altijd onbevreesd moeten zijn. 

Sattva-saàçudddhi staat voor de zuiverheid van de ätmä. De handelwijze van de bhakti-
sädhaka is zuiver. Vooral de sannyäsé ’s en brähmacäré’s, die huis, vrouw en familie hebben 
opgegeven, dienen geen intieme relaties met vrouwen te onderhouden. Het is verboden 
voor ze om grapjes met ze te maken of zelfs met een vrouw op een afgezonderde plek te 
praten. Çré Caitanya Mahäprabhu was erg strikt in dit opzicht. Dit wil niet zeggen dat Hij 
een wrok koesterde tegen vrouwen in het algemeen; Hij maakte deze restrictie voor 
sannyäsé’s en brahmacäré’s die hun familieleven hebben opgegeven. Voor mannen is de 
omgang met vrouwen verboden, en voor vrouwen is de omgang met mannen verboden. Çré 
Caitanya Mahäprabhu gaf voor altijd Zijn dierbare Choöa Haridäsa op omdat hij met een 
vrouw omging. In ππn opzicht wordt het kijken naar om het even welk ding met het 
verlangen om er van te genieten gezien als omgang met vrouwen (stré-saìga). Kåñëa is de 
Allerhoogste Genieter van iedereen, en iedereen is bedoeld voor Zijn genot. Een sädhaka 
hoort altijd zuiver te blijven en zichzelf als Kåñëa-däsa te beschouwen. 

Het zich bezig blijven houden met de cultivatie van tattva-jïäna wordt jïäna-yoga-
vyavasthitiù genoemd. Saìkértana-yajïa is geaccepteerd als de meest vooraanstaande van 
alle yajïa’s. Hiàsä betekent ‘geweld aan de jéva’. Het niet veroorzaken van pijn aan enige 



jéva middels lichaam, geest of woorden, is ahiàsä. Men dient vooral dieren geen geweld aan 
te doen. Het is geweld om de vooruitgang van enige jéva naar de hogere regionen van 
bewustzijn te blokkeren. Wanneer een belichaamd wezen een te vroege dood ervaart, moet 
hij opnieuw geboorte nemen in dezelfde levensvorm, en nadat hij zijn resterende periode in 
dat lichaam heeft volbracht, gaat hij een andere levenssoort binnen. Men hoort de 
progressie van om het even welk levend wezen niet te stoppen voor de voldoening van de 
tong of enig ander zelfzuchtig doeleinde. Dit is geweldloosheid. 

De zesentwintig hierboven beschreven kwaliteiten worden daivika genoemd. Door deze 
eigenschappen te ontwikkelen, kan men geleidelijk aan het hoogste platform van 
zelfrealisatie bereiken. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura schrijft, “Nu zou Arjuna de validiteit van de verschillende 
verklaringen van çästra kunnen betwijfelen dat men jïäna hoort te bereiken terwijl men 
sättvika eigenschappen cultiveert. Om deze twijfel weg te nemen zegt Çré Bhagavän, ‘De 
açvattha boom in de vorm van de materiΩle wereld heeft twee vruchten. De ene vrucht 
bindt de jéva krachtig aan de materiΩle wereld, en de andere schenkt er bevrijding van. 
Sattva-saàçuddhi, de zuivering van iemands bestaan, is het enige angstloze pad voor de jéva. 
Het exacte bestaan van de jéva bestaat uit çuddha-sattva, maar in de gebonden toestand 
wordt zijn çuddha-sättvika aard overheerst door de drie guëa’s. Alle çästra’s duiden aan dat 
de cultivatie van jïäna-yoga iemands bestaan zuivert. Sattva-guëa is bevorderlijk voor de 
cultivatie van kennis die tot bevrijding leidt. Al deze eigenschappen zijn een goddelijke 
volheid (daivé-sampad) en helpen de jéva zijn zuivere te realiseren. Datgene wat de sattva-
saàçuddhi van de jéva blokkeert wordt äsuré-sampad (äsurika eigenschappen) genoemd. 
Onbevreesdheid, zuiverheid van bestaan (sattva-saàçuddhi), jïäna-yoga, liefdadigheid, 
zinsbeteugeling, yajïa, boetedoening, eenvoud, studie van de Veda’s, geweldloosheid, 
waarheidlievendheid, afwezigheid van woede, verzaking, vreedzaamheid, het opgeven van 
het bekritiseren van anderen, vriendelijkheid, afwezigheid van hebzucht, 
welgemanierdheid, verlegenheid, afwezigheid van wispelturigheid, levenskracht, 
vergevensgezindheid, standvastigheid, reinheid en het ontbreken van afgunst en trots zijn 
de zesentwintig eigenschappen die daivé-sampad worden genoemd. Als men geboorte neemt 
op een gunstig tijdstip, ontvangt hij deze kwaliteiten.’” 

 

ÇLOKA 4 

nEHkks niksZ·fHkeku'p Øks/k% ik#";eso pA 
vKkua   pkfHktkrL;   ikFkZ   lEineklqjhe~û†û 

 



dambho darpo’bhimänaç ca / krodhaù päruñyam eva ca 
ajïänaà cäbhijätasya / pärtha sampadam äsurém 

 
pärtha—O zoon van Påthä; eva—zeker; dambaù—hypocrisie; darpaù—arrogantie; 
abhimänaù—verlangen naar aanzien; ca—en; krodhaù—woede; päruñyam— harteloosheid; 
ca—en; ajïänam—onwetendheid (manifesteren zich); abhijätasya—voor iemand geboren; 
äsurém—met demonische; sampadam—eigenschappen. 
 

O Pärtha, hypocrisie, arrogantie, verlangen naar aanzien, woede, harteloosheid en 
gebrek aan onderscheidingsvermogen vindt men terug in degenen die geboren worden 
met äsurika eigenschappen. Degenen die op een ongunstig tijdstip worden geboren 
ontvangen deze äsurika eigenschappen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu legt Çré Bhagavän de vruchten uit die iemand aan het materiΩle bestaan binden. Om 
zich voor te doen als een religieus persoon terwijl men niet religieus is wordt dambha, 
hypocriet, genoemd. Trots zijn op rijkdom of scholing wordt darpaù, ofwel arrogantie, 
genoemd. Verlangen om gerespecteerd te worden door anderen en gehechtheid aan vrouw 
en familie wordt abhimänaù, verwaandheid, genoemd. De betekenis van het woord krodha 
(woede) is duidelijk. Päruñyam betekent ‘hardvochtig zijn’. Ajïänam betekent ‘gebrek aan 
onderscheidingsvermogen’. Äsuré-sampad duidt ook op räkñasé-sampad. Iemand die geboren 
wordt op een tijdstip dat leidt tot räjasika en tämasika eigenschappen ontvangt zulke 
eigenschappen dienovereenkomstig. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Degenen die geboren worden op een uitermate ongunstig tijdstip, en de gunstige 
zuiveringçrétes (saàskära’s) niet hebben ondergaan, hebben een äsurika natuur. Het zijn 
mensen van zo’n aard die te koop lopen met religie en vordering in het spirituele leven. 
Aldus bedriegen zij eenvoudige en onschuldige mensen. Zij denken dat het vergaren van 
rijkdom, vrouwen en aanzien de vervolmaking van het leven is. Zij volgen de instructies 
van çästra niet, maar bezitten grote trots. Zij worden kwaad om kleinigheden. Er is geen 
vleugje nederigheid in ze te bekennen. Ze zijn hardvochtig en verstoken van 
onderscheidingsvermogen. Al deze eigenschappen zijn äsurika. Men dient altijd op afstand 
te blijven van zulke eigenschappen. 

 



ÇLOKA 5 

nSoh      lEif}eks{kk;     fucU/kk;klqjh     erkA  
ek 'kqp% lEina nSohefHktkrks·fl ik.Moû‡û 

 
daivé sampad vimokñäya / nibandhäyäsuré matä 

mä çucaù sampadaà daivém / abhijäto’si päëòava 
 

daivé—de goddelijke; sampat—eigenschappen; matä—worden gezien; vimokñäya—naar 
bevrijding te leiden; äsuré—de demonische; nibandhäya—naar gebondenheid; mä çucaù—
treur niet; päëòava—O zoon van Päëòu; asi—jij bent; abhijätaù—geboren; daivém—met 
goddelijke; sampadam—kwaliteiten. 
 

Daivika kwaliteiten zijn de oorzaak van mokña, en äsurika eigenschappen zijn de 
oorzaak van gebondenheid. O zoon van Päëòu, treur niet, want jij bent geboren met 
daivika kwaliteiten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu, in deze çloka die begint daivé, toont Çré Bhagavän hoe deze twee aarden 
functioneren. Ten eerste, wanneer Arjuna treurt, “Ach! Ach! Ik moet wel äsurika 
eigenschappen zoals harteloosheid en woede bezitten, want ik verlang er naar om mij 
verwanten te doden met pijlen,” zegt Çré Bhagavän mä çucaù, “Treur niet,” om hem soelaas 
te bieden. “Je bent geboren in een dynastie van kñatriya’s. Dharma-çästra staat het toe dat je 
als kñatriya hardvochtig en boos bent terwijl je oorlog voert. Echter, het gewelddadig zijn 
onder andere omstandigheden is äsurika.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Het komt louter door daivika 
kwaliteiten dat men mokña kan bereiken, en het komt door äsurika eigenschappen dat men 
gebonden raakt aan deze wereld. O Arjuna, door jïäna-yoga te cultiveren terwijl men 
varëäçrama-dharma volgt, bereikt men sattva-saàçuddhi (de loutering van zijn bestaan). Jij 
bent gezegend met daivé-sampad (goddelijke eigenschappen), daar je geboren bent in een 
nobele kñatriya klasse. Het is niet äsurika om je verwanten te doden in een dharmika 
gevecht door ze neer te schieten met pijlen, en je in overeenstemming met de richtlijnen 



van çästra met andere agressieve activiteiten in te laten. Nu je dit gehoord hebt, zou je jouw 
verdriet moeten laten varen.” 

 

ÇLOKA 6 

}kS HkwrlxkSZ yksds·fLeu~ nSo vklqj ,o pA 
nSoks   foLrj'k%   izksä    vklqja   ikFkZ    es    Ük`.kqûˆû 

 
dvau bhüta-sargau loke’smin / daiva äsura eva ca 
daivo vistaraçaù prokta / äsuraà pärtha me çåëu 

 
pärtha—O zoon van Påthä; asmin—in deze; loke—wereld; (zijn er) eva—voorwaar; dvau—
twee; bhüta-sargau—geschapen wezens; (de) daivaù—goddelijke; ca—en; (de) äsuraù—
demonische; (over) daivaù—de goddelijke; proktaù—is gesproken; vistaraçaù—uitvoerig; 
çåëu— hoor nu; me—van Mij; äsuraà—over de demonische. 
 

O Pärtha, in deze wereld zijn er twee soorten geschapen wezens: de daivika en de 
äsurika. De daivika kwaliteiten zijn uitvoerig beschreven. Hoor nu van Mij over de 
äsurika aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän geeft een uitvoerige beschrijving van äsurika eigenschappen aan de 
moedeloze Arjuna, ook al was Arjuna geboren met daivika kwaliteiten. De daivika 
eigenschappen werden uitgebreid beschreven in de serie çloka’s beginnend met abhayaà 
sattva-saàçuddhi. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Bhagavän Çré Kåñëa geeft een uitgebreide beschrijving van äsurika eigenschappen zodat 
men ze volledig op kan geven, nadat men ze te kent. De Padma Puräëa verklaart: 

 
dvau bhüta-sargau loke ’smin daiva äsura eva ca 
viñëu-bhaktaù småto daiva äsuras tad-viparyayaù 

 
Bhakta’s die bhajana aan Bhagavän verrichten worden devatä’s genoemd. Daarentegen 
worden degenen de afgunstig zijn op Bhagavän en Zijn bhakta’s asura’s genoemd. 



Degenen die de instructies van çästra volgen, verlost rakend van wereldse gehechtheid 
en haat, en die zich bezighouden met bhagavad-bhakti, dienen beschouwd te worden als 
devatä’s. Degenen die zich niet houden aan de instructies van çästra doordat ze geleid 
worden door materiΩle gehechtheid en nijd, en die zich bezighouden met adharmika 
activiteiten, worden asura’s genoemd. 

 

ÇLOKA 7 

izo`¥Ùk  p  fuo`¥Ùk   p   tuk   u   fonqjklqjk%A 
u 'kkSpa ukfi pkpkjks u lR;a rs"kq fo|rsû‰û 

 
pravåttià ca nivåttià ca / janä na vidur äsuräù 
na çaucaà näpi cäcäro / na satyaà teñu vidyate 

 
äsuräù—demonische; janäù—personen; na viduù—begrijpen niet; pravåttim—de neiging 
naar deugd; ca—en; nivåttim—het afzien van ondeugd; na—noch; çaucam—reinheid; na—
noch; api—zelfs; äcäraù—goed gedrag; na—noch; satyam—oprechtheid; vidyate—bestaat; 
teñu—in hen. 
 

Degenen die äsurika zijn begrijpen voorwaar niet wat deugd is, noch hoe ze van 
ondeugd moeten afzien. Reinheid, goed gedrag en waarheidlievendheid worden niet in 
hen teruggevonden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord pravåtti betekent ‘neiging naar deugd (dharma)’, en nivåtti betekent ‘zich 
onthouden van ondeugd’. 

 

ÇLOKA 8 

vlR;eizfr"Ba     rs     txnkgqjuh'oje~A 
vijLijlEHkwra fdeU;r~ dkegsrqde~ûŠû 

 
asatyam apratiñöhaà te / jagad ähur anéçvaram 

aparaspara-sambhütaà / kim anyat käma-hetukam 
 



te ähuù—ze zeggen; jagat—de wereld; (is) asatyam—onwerkelijk; apratiñöham—zonder basis; 
anéçvaram—zonder een bestuurder; aparaspara-sambhütam—ontstaan uit 
geslachtsgemeenschap; (en) kim—welke?; anyat—andere; käma-hetukam—oorzaak dan lust. 
 

Äsura’s beschrijven de wereld als onwerkelijk, zonder basis, en goddeloos. Ze 
zeggen dat ze het voortbrengsel is van geslachtsgemeenschap, of dat ze autogeen is. 
Niet alleen dit, ze zeggen zelfs dat ze het gevolg is van zelfzuchtige verlangens. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän beschrijft de filosofie van de asura’s. “Ze zeggen dat materiΩle wereld 
asatyam, onwerkelijk is, en een resultaat van illusie. Dat wat geen basis heeft wordt 
apratiñöha genoemd. Ze zeggen dat net zoals een bloem in de lucht geen basis heeft, de 
materiΩle wereld op dezelfde manier geen basis heeft.” Anéçvaram houdt in dat aangezien de 
wereld onwerkelijk is, ze niet is geschapen door Éçvara; integendeel, ze is per toeval tot stand 
gekomen zonder enige wederzijdse samenkomst, net zoals levende wezens die voortkomen 
uit transpiratie.  

“Niet alleen dit, maar ze zeggen dat deze wereld enkel het resultaat is van käma, het 
zelfzuchtige verlangen van de schepper, als die er een is. Aangezien ze beweren dat deze 
wereld onwerkelijk is, vinden ze dat ze gemachtigd zijn om er speculatieve uitleg over te 
geven. Verder beweren sommigen dat het bewijs dat gegeven wordt in de Veda’s en Puräëa’s 
vals is. Äsurika personen zeggen, “trayo vedasya karttäro muni-bhaëòa-niçäcaräù—denkers, 
narren, jakhalzen en uilen hebben de Veda’s samengesteld.” 

Apratiñöham wil zeggen dat dharma en adharma niet worden vastgesteld in de Veda’s en 
dat ze beide het resultaat zijn van illusie. Anéçvaram houdt in dat zelfs Éçvara verzonnen is 
als gevolg van illusie. “Als iemand zegt dat deze materiΩle wereld voort lijkt te komen uit de 
verbinding van man en vrouw, dan zeggen de asura’s in antwoord daarop, aparaspara-
sambütam, dat er helemaal niet zo’n oorzaak en gevolg achter zit en dat de geboorte van een 
kind uit ouders ook een illusie is. Zij zeggen dat wanneer een pottenbakker een pot 
vervaardigt uit klei, hij weet wat hij aan het doen is, maar dat wanneer ouders een kind 
verwekken, ze niet weten hoe het plaatsvindt; daarom is het proces van het verkrijgen van 
een kind ook een illusie. O Arjuna, wat kan Ik nog meer zeggen? Asura’s zeggen dat 
zelfzuchtig verlangen de enige oorzaak van het universum is. Volgens hun logica zijn 
atomen, de begoochelende materiΩle energie, de Allerhoogste Heer en al het andere de 
oorzaak van de schepping van de wereld.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



In de huidige çloka legt Çré Bhagavän de filosofie uit van degenen die een äsurika aard 
bezitten. De kern van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa’s commentaar op deze çloka luidt als 
volgt: 

(1) Volgens de mening van de mäyävädé’s is deze materiΩle wereld asatya, apratiñöhita 
en anéçvara. Ze zeggen dat ze asatya is omdat het een illusie is, net zoals men een 
touw voor een slang kan aanzien. Ze zeggen dat ze apratiñöhita is omdat ze geen 
basis heeft, net zoals een bloem in de lucht, en dat ze anéçvara is, omdat Éçvara 
niet de oorzaak is van de schepping. 

(2) Volgens een bepaalde school van Boeddhisten—de svabhävavädé’s—is de 
materiΩle wereld aparaspara-sambütam, niet ontstaan uit wederzijdse 
samenkomst tussen man en vrouw maar voortgekomen uit de natuur (svabhäva). 
Ze zeggen dat de natuurlijke en noodzakelijke actie van materie in 
overeenstemming met hun inherente eigenschappen het universum 
voortbrengen en in stand houden. 

(3) Volgens de filosoof Cärväka is deze materiΩle wereld käma-haitukam, ontstaan 
uit de stroom van lust tussen man en vrouw. 

(4) Volgens de Jains is käma (zelfzuchtig verlangen) de oorzaak van deze wereld. Op 
basis van hun speculatieve logica, slaan ze geen acht op de gezaghebbende 
Vedische geschriften en trachten ze vruchteloos om de oorzaak van deze 
materiΩle wereld vast te stellen. 

Çré Kåñëa’s verklaring, mayädhyakñeëa prakåtiù süyate sa-caräcaram (Gétä 9.10), legt zeer 
duidelijk uit dat deze hele materiΩle wereld bestaande uit bewegende en niet-bewegende 
wezens onder Zijn supervisie is geschapen door de materiΩle natuur (prakåti). Aangezien 
deze wereld is geschapen door de wil van Bhagavän, die satya-saìkalpa is, ofwel Hij wiens 
verlangens uit moeten komen, is ze ook echt maar wel veranderlijk en vergankelijk. De 
asura’s verzinnen allerlei soorten tijdelijke athe¡stische filosofieΩn omdat ze verstoken zijn 
van zuivere en volmaakte wijsheid. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Degenen met een äsurika temperament noemen deze 
wereld asatya—illusoir; apratiñöhita—zonder basis; en anéçvara—zonder een Opperwezen. 
Hun filosofie is dat er geen reden is om het bestaan van een Allerhoogste Bestuurder te 
aanvaarden, aangezien de betrekking van oorzaak en gevolg niet de basis is van de 
schepping het universum. Sommigen zeggen dat Éçvara wel bestaat, maar dat toen Hij de 
wereld schiep, Hij be¡nvloed werd door Zijn zelfzuchtige verlangens, en dat Hij daarom niet 
gekwalificeerd is om het doel van onze aanbidding te zijn.” 

 

ÇLOKA 9 



,rka n`f"Veo"VH; u"VkRekuks·Yicq¼;%A 
izHkoUR;qxzdekZ.k%     {k;k;     txrks·fgrk%û‹û 

 
etäà dåñöim avañöabhya / nañöätmäno’lpa-buddhayaù 
prabhavanty ugra-karmäëaù / kñayäya jagato ’hitäù 

 
ahitäù—de schadelijke asura’s; alpa-buddhayaù—van karige intelligentie; nañöa-ätmänaù—
zonder kennis van ätma-tattva; avañöabhya—beschutting nemend; (van) etäm—deze; 
dåñöim—filosofie; ugra-karmäëaù—zich bezighoudend met wrede en gewelddadige 
activiteiten; prabhavanti—nemen geboorte; kñayäya—ter vernietiging; jagataù—van de 
wereld. 
 

Aangezien ze verstoken zijn van ätma-tattva, denken de dwaze äsura’s dat het 
lichaam het zelf is. Beschutting nemend van deze athe¡stische zienswijze, nemen ze 
louter geboorte om deze wereld te vernietigen en houden ze zich voor dat doel bezig 
met wrede activiteiten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Op deze manier zijn sommige van deze asura’s volledig verloren gegaan. Sommigen 
hebben erg weinig intelligentie, en anderen houden zich bezig met wrede daden, zijn frivool 
en voorbestemd voor de hel. Om deze reden spreekt Çré Bhagavän elf opeenvolgende çloka’s, 
waarvan de eerste hier begint met het woord etäm. Avañöhabhya betekent ‘beschutting 
nemen’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Asura’s zijn verstoken van kennis aangaande het zelf, oftewel ätmä-jïäna. Ze verzinnen 
verschillende soorten machines onder het voorwendsel van het vooruithelpen van de 
menselijke beschaving. Een overvloed aan wapens en apparaten worden uitgevonden om 
het maximale aantal mensen te doden in een minimaal tijdsbestek, zelfs degenen op 
afgelegen continenten. De asura’s zijn best trots op zulke uitvindingen, die de wereld op elk 
moment kunnen vernietigen. De äsurika samenleving heeft geen vertrouwen in Éçvara of de 
Veda’s, en daarom werken ze om de wereld te vernietigen, niet om voor vrede en geluk voor 
de samenleving te zorgen. 

 

ÇLOKA 10 



dkeekfJR;       nq"iwja       nEHkekuenkfUork%A 
eksgkn~x`ghRok·ln~xzkgku~ izoÙkZUrs·'kqfpozrk%ûƒŒû 

 
kämam äçritya duñpüraà / dambha-mäna-madänvitäù 
mohäd gåhétvä ’sad-grähän / pravarttante ’çuci-vratäù 

 
äçritya—beschutting nemend; duñpüram—van onverzadigbare; kämam—lust; anvitäù—
vervuld van; dambha—hypocrisie; mäna—trots; mada—(en) arrogantie; mohät—uit 
begoocheling; asat-grähän—tijdelijke zinsobjecten; gåhétvä—accepterend; açuci-vratäù—
toegewijd aan verdorvenheid; pravarttante—houden ze zich bezig (met de aanbidding van 
onbeduidende devatä’s);. 
 

Gedreven door onverzadigbare verlangens en vervuld van hypocrisie, trots en 
arrogantie, hunkeren deze misleide personen altijd naar tijdelijke zinsobjecten. Zich 
wijdend aan verdorvenheid, houden ze zich bezig met de aanbidding van onbeduidende 
devatä’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Asad-grähän pravarttante houdt in dat ze geneigd raken om valse ideologieΩn te volgen, 
en açuci-vratäù duidt op degenen die hun zuivere gedrag hebben opgegeven en zich op een 
afschuwelijke manier gedragen.  

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Personen die een äsurika temperament hebben, die de Allerhoogste Bestuurder en de 
Vedische conclusies niet accepteren, denken dat het succes van het menselijke leven louter 
bestaat uit het vergaren van rijkdom, en het daarmee vervullen van hun zelfzuchtige 
verlangens. Om deze reden blijven ze gehecht aan onreine bezigheden zoals het drinken van 
wijn, het eten van vlees, het hebben van ongeoorloofde seks en gokken. Volledig bedwelmd 
door trots en vals ego, bespotten ze de Vedische conclusies. In de moderne athe¡stische 
samenleving worden er louter zulke mensen geprezen. Hoewel ze de samenleving naar de 
drempel der vernietiging stuwen, beschouwen ze zichzelf vol trots als zeer intelligent. 

 

ÇLOKA 11-12 



fpUrkeifjes;ka p izy;kUrkeqikfJrk%A 
dkeksiHkksxijek  ,rkofnfr   fuf'prk%ûƒƒû 

 
vk'kkik'k'krScZ¼k%     dkeØks/kijk;.kk%A 

bZgUrs      dkeHkksxkFkZeU;k;sukFkZl´p;ku~ûƒ„û 
 

cintäm aparimeyäà ca / pralayäntäm upäçritäù 
kämopabhoga-paramä / etävad iti niçcitäù 

äçä-päça-çatair baddhäù / käma-krodha-paräyaëäù 
éhante käma-bhogärtha / anyäyenärtha-saïcayän 

 
pralaya-antäm—tot de dood; upäçritäù—beschutting nemend; aparimeyäm—in oneindige; 
cintäm—vrees; etävat—aldus; niçcitäù—vaststellend; iti—dat; paramäù—het hoogste (doel 
van het leven); käma-upabhoga—om van de materiΩle zintuigen te genieten; (is) ca—en; 
baddhäù—gebonden; çataiù—door honderden; päça—van touwen; äçä—van verlangen; 
paräyaëäù—verzonken; käma-krodha—in lust en woede; éhante—streven zij; anyäyena—op 
volstrekt onrechtvaardige wijze; saïcayän—ter vergaring; artha—van rijkdom; artham—
teneinde; käma-bhoga—van sensueel genot;. 
 

Aangezien ze geloven dat zintuiglijk genot het ultieme doel is van het leven, 
worden ze tot het moment van de dood bestookt door oneindige zorg en vrees. 
Gebonden door de touwen van oneindige verlangens en altijd verzonken in lust en 
woede, streven ze ernaar om rijkdom te vergaren, op elke mogelijke onrechtvaardige 
manier, zodat ze zich te buiten kunnen gaan aan zintuiglijk genot. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Pralayäntäm betekent ‘tot de dood’. Etävad iti verwijst naar degenen die uit de çästra 
hebben opgemaakt dat de zintuigen ondergedompeld moeten blijven in zintuiglijk genot. 
“Waarom zouden we ons druk moeten maken om iets anders?” 

 

ÇLOKA 13 



bne| e;k yC/kfena izkIL;s euksjFke~A 
bneLrhnefi     es     Hkfo";fr    iqu/kZue~ûƒ…û 

 
idam adya mayä labdham / idaà präpsye manoratham 

idam astédam api me / bhaviñyati punar dhanam 
 

adya—vandaag; idam—dit; labdham—is verworven; mayä—door mij; idam—dit; manaù-
ratham—verlangen; präpsye—zal ik verwezenlijken; idam—dit; asti—is (van mij); (en) 
punaù—toename; dhanam—van rijkdom; api—ook; idam—dit; bhaviñyati—zal zijn; me—
van mij. 
 

Zij denken, “Vandaag heb ik zoveel bereikt, en in ook de toekomst zal ik al mijn 
gekoesterde verlangens vervullen. Ik bezit nu zoveel rijkdom en in de toekomst zal het 
alleen maar toenemen.” 

 
ÇLOKA 14 

vlkS    e;k    gr%    'k=qgZfu";s    pkijkufiA 
bZ'ojks·gega Hkksxh fl¼ks·ga cyoku~ lq[khûƒ†û 

 
asau mayä hataù çatrur / haniñye cäparän api 

éçvaro ’ham ahaà bhogé / siddho ’haà balavän sukhé 
 

asau—deze; çatruù—vijand; hataù—is gedood; mayä—door mij; ca—en; api—ook; 
haniñye—ik zal doden; aparän—de andere vijanden; aham—ik (ben); éçvaraù—de heer; 
aham—ik (ben); bhogé—de genieter; siddhaù—volmaakt; aham—ik (ben); balavän—
machtig; (en) sukhé—gelukkig. 
 

“Ik heb deze vijand gedood en ik zal ook anderen doden. Ik ben een grote 
bestuurder en genieter. Ik ben volmaakt, machtig en gelukkig.” 

 
ÇLOKA 15 



vk<îks·fHktuokufLe dks·U;ks·fLr ln`'kks e;kA 
;{;s   nkL;kfe   eksfn";bR;Kkufoeksfgrk%ûƒ‡û 

 
äòhyo ’bhijanavän asmi / ko’nyo’sti sadåço mayä 
yakñye däsyämi modiñya / ity ajïäna-vimohitäù 

 
asmi—ik ben; äòhyaù—rijk; abhijanavän—van adel; kaù—wie?; anyaù—anders; asti—is er; 
sadåçaù—gelijk; mayä—aan mij; yakñye—ik zal offeren; däsyämi—ik zal aan liefdadigheid 
doen; modiñye—ik zal gelukkig zijn; iti—aldus; (worden) ajïäna-vimohitäù—personen 
begoocheld door onwetendheid. 
 

“Ik ben rijk en van adel. Wie is er gelijk aan mij? Ik zal yajïa’s verrichten en aan 
liefdadigheid doen; zo zal ik erg gelukkig zijn.” Begoocheld door onwetendheid, 
spreken ze op deze manier. 

 
ÇLOKA 16 

vusdfpÙkfoHkzkUrk      eksgtkyleko`rk%A 
izläk% dkeHkksxs"kq irfUr ujds·'kqpkSûƒ̂ û 

 
aneka-citta-vibhräntä moha-jäla-samävåtäù 

prasaktäù käma-bhogeñu patanti narake ’çucau 
 

aneka—door vele; citta—zorgen; vibhräntäù—verbijsterd; samävåtäù—gevangen; jäla—in 
een net; moha—van begoocheling; prasaktäù—buitensporig gehecht; (aan) käma-bhogeñu—
zintuiglijk genot; patanti—vallen zij; (in een) açucau—onreine; narake—hel. 
 

Verbijsterd door vele verlangens en bekommeringen, verstrikt in een netwerk van 
begoocheling en buitensporig gehecht aan zintuiglijk genot, komen ze in situaties 
terecht die onzuiver en hels zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Açucau narake betekent ‘In een hel zoals Vaitaraëé’ (een eindeloze rivier van bloed, pus 
en urine). 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Äsurika personen zien zichzelf als Éçvara, de Allerhoogste Bestuurder, ook al raken ze 
verontrust door allerlei onbeduidende bekommeringen en zijn ze gebonden in een netwerk 
van begoocheling. Ze worden zelfs onderwijzers en leren hun volgelingen hun eigen 
afschuwelijke opvattingen. “Jijzelf bent de Éçvara en je kunt doen wat je wilt. Alleen een 
dwaas gelooft in een andere bestuurder. Zo’n wezen bestaat niet.” 

Deze mensen beelden zich in dat ze een speciaal vliegtuig kunnen fabriceren waarmee ze 
naar een hogere planeet kunnen gaan. Ze hebben geen vertrouwen in Vedische yajïa’s en 
rituelen, noch in het proces van bhakti. Rävaëa was prominent onder zulke asura’s. Hij 
smeedde een plan om een trap naar de hemelse planeten te bouwen zodat doodgewone 
personen daarheen konden gaan zonder enige Vedische yajïa’s te verrichten, maar hij werd 
gedood door Çré Rämacandra en dus werd zijn plan verijdeld. 

Vandaag de dag trachten degenen met een äsurika aard de hogere planeten te bereiken 
in allerlei soorten ruimtevaartuigen. Ze hebben niet in de gaten dat ze zich op een pad van 
vernietiging bevinden. Hier betekenen de woorden moha-jäla-samävåtäù dat een vis door de 
vraatzuchtige aard van de tong gevangen komt te zitten in een net en zijn leven verliest. Op 
dezelfde manier vallen degenen die van een äsurika aard zijn in een netwerk van 
begoocheling waaruit men niet kan ontsnappen. Aldus worden ze vernietigd. 

 

ÇLOKA 17 

vkRelEHkkfork% LrC/kk /kuekuenkfUork%A 
;tUrs    uke;KSLrs   nEHksukfof/kiwoZde~ûƒ‰û 

 
ätma-sambhävitäù stabdhä / dhana-mäna-madänvitäù 

yajante näma-yajïais te / dambhenävidhi-pürvakam 
 

ätma-sambhävitäù—vol eigendunk; stabdhäù—zonder nederigheid; dhana—vanwege 
rijkdom; mäna-mada-anvitäù—bedwelmd door een verlangen om geΩerd te worden; te—zij; 
yajante näma-yajïaiù—verrichten alleen in naam offerandes; dambhena—vol hypocrisie, 
praalziek; avidhi-pürvakam—zonder de geboden te volgen die worden voorgeschreven in de 
geschriften. 
 



Vervuld van trots, arrogantie en de bedwelming van valse prestige wegens 
rijkdom, verrichten deze äsura’s enkel in naam opzichtige yajïa’s, zonder alle regels en 
bepalingen van çästra in acht te nemen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ätma-sambhävitäù betekent dat ze zichzelf als aanbiddenswaardig beschouwen; daarom 
zijn ze stabdhäù, niet nederig maar arrogant. Echter, geen sädhu geeft hen respect. Näma-
yajïaiù betekent ‘handelingen die slechts in naam yajïa’s zijn’. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Nadat hij de symptomen en activiteiten van degenen met een daivika en äsurika aard 
begrepen had, vroeg Arjuna aan Kåñëa, “Sommige mensen geven de regels en bepalingen 
van çästra op en aanbidden willekeurig wat onbeduidende devatä’s naar gelang hun eigen 
speculatieve ideeΩn. Hoe kan hun aanbidding worden gecategoriseerd?” tegenwoordig is het 
zo dat de meeste mensen die de devatä’s en andere persoonlijkheden aanbidden, dit doen 
naar gelang hun eigen speculatieve bevliegingen, en de geboden van çästra in de wind slaan. 
In dit opzicht dienen we de instructies gegeven door Çré Kåñëa te horen. 
 

ÇLOKA 18 

vgÁkja cya ni± dkea Øks/ka p lafJrk%A 
ekekReijnsgs"kq        izf}"kUrks·H;lw;dk%ûƒŠû 

 
ahaìkäraà balaà darpaà / kämaà krodhaà ca saàçritäù 

mäm ätma-para-deheñu / pradviñanto ’bhyasüyakäù 
 

saàçritäù—beschutting nemend; ahaìkäram—van het vals ego; balam—fysieke kracht; 
darpam—brutaliteit, trots; kämam—lust; ca—en; krodham—woede; pradviñantaù—zij 
haten; abhyasüyakäù—en benijden (aanmerkingen maken op de goede eigenschappen van 
de sädhu’s); mäm—Mij; deheñu—in de lichamen; ätma-para—van degenen die toegewijd 
zijn aan de Allerhoogste Ziel. 
 

Begoocheld door het vals ego, lichamelijke kracht, trots, lust en woede, richten zij 
hun afgunst op Mij via de toegewijde sädhu’s, in wier harten Ik, (Paramätmä), altijd 
verblijf. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ze benijden Mij, Paramätmä, door geen acht te slaan op Mij. Of, ätmä-paraù, ze 
verachten de sädhu’s omdat Ik altijd in de lichamen verblijf van degenen die toegewijd zijn 
aan Paramätmä. Aldus is het afgunstig zijn op een sädhu voorwaar het benijden van Mij.” 
Abhyasüyakäù betekent ‘de goede eigenschappen van sädhu’s als tekortkomingen zien’. 

 

ÇLOKA 19 

rkuga f}"kr% Øwjku~ lalkjs"kq ujk/keku~A 
f{kikE;tòe'kqHkkuklqjh'oso       ;ksfu"kqûƒ‹û 

 
tän ahaà dviñataù krürän / saàsäreñu narädhamän 

kñipämy ajasram açubhän / äsuréçv eva yoniñu 
 

dviñataù—omdat ze afgunstig zijn op sädhu’s; kñipämi—werp; aham—Ik; nara-adhamän—
ontaarde mensen; tän—degenen; (die) krürän—wreed; (en) açubhän—onzalig; (zijn) eva—
zeker; ajasram—voorgoed; saàsäreñu—in materialistische; äsurésu—demonische; yoniñu—
moederschoten (soorten). 
 

De wrede en en ontaarde personen die afgunstig zijn op sädhu’s en zeer onzalige 
daden verrichten, werp Ik voor eeuwig in het wereldse bestaan onder de verschillende 
soorten asura’s. 

 
ÇLOKA 20 

vklqjha    ;ksfuekiékk   ew<k   tUefu   tUefuA 
ekeizkI;So dkSUrs; rrks ;kUR;/keka xfre~û„Œû 

 
äsuréà yonim äpannä / müòhä janmani janmani 

mäm apräpyaiva kaunteya / tato yänty adhamäà gatim 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; müòhäù—zulke dwazen; äsurém—demonische; yonim—
geboortes; äpannäù—ontvangende; janmani janmani—geboorte na geboorte; mäm—Mij; 



apräpya—niet bereikend; yänti—gaan; tataù—dan; eva—zeker; adhamäm—naar de meest 
afschuwelijke; gatim—bestemming. 
 

O Kaunteya, geboorte na geboorte onder de äsurika soorten aanvaardend, kunnen 
zulke dwazen Mij nooit bereiken. Aldus dalen ze verder af naar de laagste en meest 
afschuwelijke levensvormen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Mäm apräpyaiva houdt in dat ze, door Mij niet te bereiken, afdalen naar een lagere 
soort van leven.  Echter, wanneer Ik verschijn aan het einde van de Dväpara-yuga in de 
achtentwintigste catur yuga van Vaivasvata manvantara, zullen degenen die afgunstig op 
Mij zijn, zoals Kaàsa, mukti bereiken wanneer ze ten overstaan van Mij komen. Ik, wie een 
oceaan van oneindig mededogen ben, schenk die zeldzame mukti die bereikt wordt in het 
volgroeide stadium van bhakti-miçrä-jïäna (jïäna gemengd met bhakti), zelfs aan zondaars 
zoals Kaàsa. Er wordt gezegd in de gebeden van Çrémad-Bhägavatam (10.87.23): ‘O Prabhu! 
Simpelweg door voortdurend aan U te denken, hebben zelfs Uw vijanden dezelfde 
Allerhoogste Absolute Werkelijkheid bereikt als de muni’s die verankerd zijn in yoga en die 
U aanbidden door hun adem, geest en zintuigen te beteugelen.’ Daarom is Mijn 
oppermacht, zoals eerder beschreven, vastgesteld.” Dit vindt men ook terug in een çloka van 
de Laghu-Bhägavatämåta, welke verklaart dat, zolang degenen die afgunstig zijn op Kåñëa 
Hem niet bereiken, zij in een lage levensvorm blijven. Dit is erg duidelijk. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de negentiende çloka zei Çré Kåñëa dat Hij wrede mensen die afgunstig zijn op sädhu’s 
en de laagste der mensen zijn, in een ellendig äsurika species werpt. Door deze verklaring 
zou iemand het gedrag van Bhagavän in twijfel kunnen trekken en zeggen dat Zijn gedrag 
niet gelijkmoedig is maar juist getuigt van partijdigheid. Echter, hoewel Éçvara in staat is om 
alles wat Hij maar wil kan doen, karttum akarttum anyathä karttum samarthaù (‘De Heer is 
in staat om te doen of ongedaan te maken wat Hij maar wenst’), krijgt de jéva normaal 
gesproken alleen het resultaat van zijn eigen karma (handelingen). Vandaar dat zondige 
mensen die gekant zijn tegen de Veda’s, bhakta’s en Bhagavän, om het resultaat van hun 
eigen karma te ondergaan steeds weer de äsurika vormen van leven binnengaan. Wegens 
herhaaldelijke demonische geboortes, krijgen ze geen kans om bevrijd te raken van hun 
overtredingen. Als men niet boet voor de overtredingen en zondes die worden begaan in 
het mensenleven, krijgt men geen kans om ze te zuiveren wanneer hij naar lagere 
levensvormen zoals vogels en dieren gaat. Een geboorte in alle soorten behalve de 



menselijke soort, is louter bedoeld om de resultaten van voorgaand karma (bhoga-yoni) te 
oogsten. In dit verband schrijft Çréla Madhusüdana Sarasvaté: 

 
ihaiva naraka-vyädheç cikitsäà na karoti yaù 

gatvä nirauñadham sthänaà sarujaù kià kariñyati 
 

Als een persoon de ziekte van het zinken tot een hels leven terwijl hij in dit menselijke 
lichaam verblijft niet kan genezen, wat zal hij dan doen wanneer hij daar naartoe gaat 
waar geen geneesmiddel is, namelijk een lagere soort van leven? 

 
Éçvara is nooit partijdig. Dit werd eerder al uitgebreid uitgelegd. Hier dient men op te 

merken dat degenen zoals Hiraëyakaçipu, Hiraëyäkña, Rävaëa, Kumbhakarna, Çiçupäla en 
Dantavakra geboorte namen in kñatriya dynastieΩn omdat ze vervloekt werden om dit te 
doen. In die geboortes, traden ze als rechtstreekse opponenten van Bhagavän’s avatära’s 
zoals Çré Nåsiàha, Çré Varäha, Çré Räma en Çré Kåñëa, die zij als hun vijanden beschouwden. 
Maar omdat ze gedood werden door deze avatära’s, kregen ze een zegenrijke bestemming en 
gaven ze hun äsurika aard op. Degenen die in het bijzonder door Çré Kåñëa werden gedood 
bereikten de hoogste bestemming. Verder dient het opgemerkt te worden dat zij allemaal 
vertrouwen hadden in de Veda’s en Vedische activiteiten, en Vedische yajïa’s hadden 
verricht. Indirect geloofden ze in een allerhoogste bestuurder, käla-çakti (het vermogen van 
tijd), en in de Allerhoogste Heer. 

De oppermacht van Çré Kåñëa, de glorie van Zijn allerhoogste tattva, en Zijn specifieke 
kwaliteit van het schenken van mukti aan degenen die Hij doodt, wordt vastgesteld door 
deze avatära’s te bestuderen. Wanneer de asura’s die afgunstig zijn op Bhagavän gedood 
worden door andere avatära’s dan Kåñëa Zelf, krijgen ze immens genot in Svarga en andere 
plaatsen, of geboorte in een hoogstaande familie. Maar wanneer ze door Kåñëa Zelf worden 
gedood bereiken ze mukti: särüpya, sälokya, särñöi of sämépya. Het is zelfs mogelijk dat ze 
dienst aan Bhagavän verkrijgen als ππn van Zijn metgezellen. Daarom wordt gezegd dat Çré 
Kåñëa alleen de bron van alle avatära’s is: ete cäàça-kalä puàsaù kåñëas tu bhagavän svayaà 
(Çrémad-Bhägavatam 1.3.28). “Alle vermelde avatära’s zijn ofwel volkomen delen of delen 
van de volkomen delen van Svayaà Bhagavän, de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods.” 
Kåñëa beloonde Pütanä zelfs met de positie van Zijn voedster. Toen Hij neerdaalde in de 
vorm van Çré Caitanya Mahäprabhu, schonk Hij zelfs bhagavat-prema aan Jagäi, Madäi en 
de Chänd Käzé. 

In de zinsnede mäm apräpyaiva, uit Kåñëa Zelf dit diepe geheim middels het woord eva, 
wat ‘zeker’ betekent. “Het staat vast dat zolang iemand Mij, Kåñëa (of het pad dat naar Mij 



leidt), niet bereikt, er geen mogelijkheid bestaat dat hij volledig verlost wordt van het 
ellendige materiΩle leven.” 

 

ÇLOKA 21 

f=fo/ka     ujdL;sna      }kja     uk'kuekReu%A 
dke% Øks/kLrFkk yksHkLrLeknsrR=;a R;tsr~û„ƒû 

 
tri-vidhaà narakasyedaà /  dväraà näçanam ätmanaù 
kämaù krodhas tathä lobhas / tasmäd etat trayaà tyajet 

 
idam tri-vidham—er zjn drie soorten; dväram—poorten; narakasya—naar de hel; kämaù—
lust; krodhaù—woede; tathä—en; lobhaù—hebzucht; näçanam—zij veroorzaken de 
vernietiging; ätmanaù—van de ziel; tasmät—daarom; etat—deze; trayam—drie; tyajet—
dient men op te geven. 
 

Er zijn drie poorten die naar de hel leiden: lust, woede en hebzucht. Zij 
veroorzaken de vernietiging van de ätma, en daarom dient men ze volledig op te geven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De äsurika eigenschappen zijn nu uitgebreid uitgelegd. “O Arjuna, treur niet, aangezien 
jij met daivika kwaliteiten bent geboren” (Gétä 16.5). Deze verklaring is zeker correct. Deze 
kwade tekortkomingen (lust, woede en hebzucht) zijn alleen voor de asura’s natuurlijk, 
daarom spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord tri-vidham. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De hierboven beschreven äsurika eigenschappen zijn zowel zelfvernietigend als de 
poorten naar de hel. Drie van deze eigenschappen—lust, woede en hebzucht—liggen ten 
grondslag aan alle andere äsurika eigenschappen. Daarom hoort ieder menselijk wezen die 
het beste met zichzelf voor heeft ze volledig op te geven. Ondanks hun verschillende 
pogingen, is het niet mogelijk voor de karmé’s, jïäné’s of yogé’s om deze neigingen te 
beheersen, maar door de invloed van sädhu-saìga gebruikt een çuddha-bhakta deze drie 
vijanden eenvoudig in dienst van Çré Hari, en vertoont zo een buitengewoon voorbeeld van 
het beteugelen van deze vijanden. 

 



ÇLOKA 22 

,rS£oeqä%      dkSUrs;      reks}kjSfL=fHkuZj%A 
vkpjR;kReu% Js;Lrrks ;kfr ijka xfre~û„„û 

 
etair vimuktaù kaunteya / tamo-dvärais tribhir naraù 

äcaraty ätmanaù çreyas / tato yäti paräà gatim 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; naraù—een man; vimuktaù—verlost; etaiù—van deze; 
tribhiù—drie; tamo-dväraiù—poorten naar onwetendheid; äcarati—beoefent; çreyaù—
welzijnswerk; ätmanaù—voor de ziel; tataù—daarna; yäti—betreedt hij; paräm—de hoogste; 
gatim—bestemming. 
 

O Kaunteya, iemand die verlost is van deze drie poorten naar de hel handelt voor 
het welzijn van zijn eigen ätmä. Daarna bereikt hij de allerhoogste bestemming. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Verlost rakend van deze drie poorten naar duisternis, 
hoort men te handelen voor de verheffing van zijn ätmä. Alleen dan zal hij de allerhoogste 
bestemming bereiken.” De strekking hiervan is dat men kåñëa-bhakti, de allerhoogste 
bestemming, verkrijgt door het beoefenen van dharma en het volgen van een 
gereglementeerd leven als een middel voor zelfzuivering. De jéva kan alleen een angstvrije 
positie bereiken als gevolg van zijn gelouterde bestaan (vrijheid van materiΩle 
gebondenheid) wanneer er een gepaste relatie bestaat tussen zuivere arbeid (karma) en 
zuivere kennis (jïäna) als een middel en een doel, zoals beschreven staat in çästra. Dit is hoe 
mukti functioneert als een dienares van Bhakti-devé.” 

 

ÇLOKA 23 

;%  'kkL=fof/keqRl`T;   oÙkZrs   dkepkjr%A 
u l flf¼eokIuksfr u lq[ka u ijka xfre~û„…û 

 
yaù çästra-vidhim utsåjya / varttate käma-cärataù 

na sa siddhim aväpnoti / na sukhaà na paräà gatim 
 



saù—hij; yaù—wie; utsåjya—opzijzet; çästra-vidhim—de codes van çästra; varttate—
gedragend; käma-cärataù—door de invloed van verlangen; na aväpnoti—bereikt noch; 
siddhim—perfectie; na—noch; sukham—geluk; na—noch; paräm—de allerhoogste; gatim—
bestemming. 
 

Hij die de regels en bepalingen van çästra terzijde legt, en handelt in 
overeenstemming met zijn grillige verlangens, bereikt noch perfectie, geluk, noch de 
allerhoogste bestemming. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Toegewijd zijn aan Bhagavän is zeer zegenrijk. Om deze reden spreekt Çré Bhagavän 
deze çloka die begint met het woord yaù. Käma-cärataù betekent ‘grillig handelen’, en het 
leidt iemand naar de hel. Alleen degenen die the¡sten en sädhu’s zijn, en alleen zij, bereiken 
de allerhoogste bestemming. Degenen die athe¡sten zijn gaan naar de hel. Dit is de kern van 
dit hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Zestiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Losbandige mensen die geen acht slaan op de voorschriften van çästra kunnen de 
hoogste bestemming niet bereiken. In Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.101) wordt verklaard: 

 
çruti-småti-puräëädi-païcarätra-vidhià vinä 

ekäntiké harer bhaktir utpätäyaiva kalpate 
 

Hoewel men zich bezighoudt met ekäntika-bhakti aan Çré Hari, als men de regels en 
bepalingen overtreedt die vermeld worden in de çruti, småti, Puräëa’s en Närada 
Païcarätra, worden er grote misvattingen (anartha’s) voortgebracht. 

 

ÇLOKA 24 



rLekPNkL=a izek.ka rs dk;kZdk;ZO;ofLFkrkSA 
KkRok 'kkL=fo/kkuksäa deZ drqZfegkgZflû„†û 

 
tasmäc chästraà pramäëaà te / käryäkärya-vyavasthitau 

jïätvä çästra-vidhänoktaà / karma karttum ihärhasi 
 

tasmät—daarom; (is) çästram—çästra; te—je; pramäëam—gezaghebbende bron; 
vyavasthita—met betrekking tot; kärya—wat men hoort te doen; (en) akärya—wat men 
dient te laten; jïätva—door te weten; uktam—wat gesproken wordt; vidhäna—wat betreft 
de voorschriften van spirituele beoefening; çästra—in de Vedische geschriften; arhasi—
dien je; karma—je werk; (te) karttum—verrichten; iha—in deze wereld. 
 

Daarom is çästra de enige gezaghebbende bron met betrekking tot wat correct en 
incorrect gedrag is. Wat betreft je dharma, dien je al je daden te verrichten in 
realisatie van de essentie van çästra. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na de regels en bepalingen van çästra te hebben geleerd, is het gepast voor degenen die 
naar eeuwige zegenrijkheid verlangen om bhakti tot Çré Hari te cultiveren onder begeleiding 
van de guru-varga, in overeenstemming met hun respectieve adhikära. Het is spiritueel 
gezien niet gunstig voor een intelligent persoon om tegen de voorschriften van çästra te 
handelen en de fantasievolle ideeΩn van zogenaamde leraren die verheerlijkt worden door 
niet-toegewijden als gezaghebbend te beschouwen. Louter de çruti’s zijn gezaghebbend 
wanneer het aankomt op het verifiΩren van wat correct of incorrect gedrag is, omdat ze 
apauruñeyä (niet geschreven door enig menselijk wezen) zijn, en vrij zijn van de vier 
gebreken zoals bhrama (begoocheling) en pramäda (onachtzaamheid). De instructies van 
iemand die de vier gebreken van illusie, onachtzaamheid, onvolmaakte zintuigen en het 
verlangen om anderen te bedriegen bezit zijn niet gezaghebbend. 

Speciale instructie: De eerste overtreding van de jéva is het misbruiken van zijn vrije wil, 
en zijn daaropvolgende aversie tegen dienst aan Çré Bhagavän. Daarom brengt mäyä, die als 
een dienstmeisje van Bhagavän is, de jéva in gebondenheid. Gebonden door mäyä, geeft de 
jéva de sättvika aard op die hem in staat stelt om Bhagavän te begrijpen. Door aldus tämasika 
eigenschappen te aanvaarden, wordt de jéva äsurika van aard. Op dat moment manifesteren 
zich vele overtredingen, zoals het bekritiseren van de sädhu’s; volhouden dat er vele goden 
zijn, of dat er geen God is; het niet gehoorzamen van de guru; geen acht slaan op de çästra; 



denken dat de glorie van bhakti, zoals beschreven in çästra, niet waar is; opperen dat karma 
en jïäna bhakti zijn; niet geloven in bhakti; en bhakti onderrichten aan mensen die niet 
gekwalificeerd zijn. 

Dit hoofdstuk leert ons dat het verplicht is om zich, nadat men deze äsurika aard heeft 
opgegeven, met geloof bezig te houden met de beoefening van de negen soorten bhakti, en 
de principes die voorgeschreven worden in çästra te volgen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Daarom is alleen çästra 
gezaghebbend in het vaststellen wat juist of onjuist gedrag is. De conclusie van çästra is dat 
men bhakti hoort te verrichten. Dit wetende, zul je gekwalificeerd worden om een actief 
toegewijd leven te leiden. The¡sten bereiken de allerhoogste bestemming door in Bhagavän 
te geloven, en de ongelovige athe¡sten gaan naar de hel. Dit is de strekking van dit 
hoofdstuk.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Zestiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK ZEVENTIEN 

 

 

 

Çraddhä-Traya-Vibhäga-Yoga 

Yoga Via het Onderscheiden van 
De Drie Soorten Geloof 

 

 

ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 
; 'kkL=fof/keqRl`T; ;tUrs J¼;kfUork%A 

rs"kka fu"Bk rq dk Ï".k lÙoekgks jtLre%ûƒû 
 

arjuna uväca 
ye çästra-vidhim utsåjya / yajante çraddhayänvitäù 
teñäà niñöhä tu kä kåñëa / sattvam äho rajas tamaù 

 
arjuna uväca—Arjuna zei; kåñëa—O Kåñëa; kä—wat?; (is) tu—voorwaar; niñöhä—de 
gehechtheid; teñäm—van degenen; ye—die; çästra-vidhim—de regels en bepalingen van 
çästra; utsåjya—opgeven; (maar) çraddhayä anvitäù—met geloof; yajante—aanbidden; (is 
het?) sattvam—goedheid; rajaù—hartstocht; äho—of; tamaù—duisternis. 
 

Arjuna vroeg: O Kåñëa, wat is de positie van degenen die geen acht slaan op de 
regels en bepalingen van çästra, maar toch met geloof aanbidding verrichten? Zijn zij 
sättvika, räjasika of tämasika? 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In het Zeventiende hoofdstuk, geeft Çré Bhagavän een uitleg over datgene wat sättvika, 
räjasika en tämasika is, in antwoord op Arjuna’s vraag. Arjuna zegt, “Nadat U de aard van 
de asura’s had uitgelegd, zei U dat degenen die de regels en bepalingen van çästra 
overtreden en willekeurig handelen geen perfectie, geluk of de allerhoogste bestemming 
bereiken (Gétä 16.23). Nu heb ik een vraag. Wat is de niñöhä (basis van geloof) van degenen 
die stoppen met het volgen van de regels en bepalingen van de çästra en willekeurig yajïa’s 
zoals tapa, jïäna en japa verrichten met een gemoedstoestand die vrij is van genot en 
begiftigd is met geloof? Wat is hun niñöhä? Is deze sättvika, räjasika of tämasika? Leg dit 
alstublieft uit.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura merkt op dat Arjuna bij het horen van de conclusie van 
het afgelopen hoofdstuk zei, “O Kåñëa, ik heb een twijfel.  Eerder (in Gétä 4.39) zei U dat 
alleen mensen die geloven jïäna verkrijgen. Daarna (in Gétä 16.23), zei U dat degenen het 
volgen van de regels en bepalingen van satra opgeven en zich, gedreven door wereldse 
verlangens, bezig gaan houden met karma, geen perfectie, geluk of het hoogste doel 
bereiken. Mijn vraag is: Wat is hun positie als het geloof wat ze cultiveren gekant is tegen 
çästra? Bereiken mensen wier geloof zo grillig is sattva-saàçuddhi (de zuivering van hun 
bestaan), wat het resultaat is van jïäna-yoga en andere processen van yoga? Vertel me 
alstublieft duidelijk over de niñöhä van degenen die de voorschriften van çästra opgeven, 
maar wel met geloof aanbidden. Is deze niñöhä van een sättvika, räjasika of tämasika aard?” 

 

ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
f=fo/kk  Hkofr  J¼k  nsfguka  lk  LoHkkotkA 
lkfÙodh jktlh pSo rkelh psfr rka Ük`.kqû„û 

 
çré bhagavän uväca 

tri-vidhä bhavati çraddhä / dehinäà sä svabhäva-jä 
sättviké räjasé caiva / tämasé ceti täà çåëu 

 



çré bhagavän uväca—de Alvermogende Heer zei; çraddhä—het geloof; dehinäm—van 
belichaamde wezens; bhavati—is; eva—zeker; tri-vidhä—van drie soorten; sättviké—
goedheid; räjasé—hartstocht; ca—en; tämasé—onwetendheid; ca—en; sä—dat (geloof); (is) 
svabhäva-jä—ontstaan uit iemands eigen aard; çåëu—hoor nu; iti—over; täm—datgene. 

 
Çré Bhagavän zei: Het geloof van belichaamde wezens bestaat uit drie soorten: 

sättvika, räjasika of tämasika. Dit wordt bepaald door indrukken uit vorige levens. 
Hoor nu hierover. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“O Arjuna, hoor eerst over de niñöhä van degenen die bhajana verrichten in 
overeenstemming met de voorschriften van çästra. Daarna zal Ik spreken over de niñöhä van 
degenen wier aanbidding die regels schendt. Het woord sva-bhäva-jä staat voor çraddhä die 
ontstaan is uit vroegere indrukken. Deze bestaat ook uit drie types.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Sommigen denken dat het pijnlijk en moeilijk is om de regels en bepalingen van çästra 
te volgen, terwijl anderen ze uit luiheid opgeven en met laukika-çraddhä (werelds geloof), 
die ontstaan is uit indrukken uit vorige levens, willekeurig verschillende deva’s aanbidden. 
Het geloof van deze mensen bestaat uit drie soorten: sättvika, räjasika en tämasika. Echter, 
geloof dat gericht wordt op het cultiveren van bhagavad-bhakti onder begeleiding van 
çuddha-bhakta’s, die bedreven zijn in çästra, is nirguëa. Er iets dat overwogen dient te 
worden in dit verband. In de aanvankelijke stadia kan het geloof van een bhakti-sädhaka 
zich in sattva-guëa bevinden, maar door de invloed van sädhu’s, wordt het zeer snel 
verankerd als nirguëa-çraddhä. Als men op dat moment, terwijl men uiterst nauwkeurig de 
regels en bepalingen van çästra volgt, zich met sterk geloof bezighoudt met çravaëa, kértana 
en smaraëa van hari-näma en hari-kathä, vangt hij aan met zijn vooruitgang op het pad van 
bhakti. 

 

ÇLOKA 3 

lÙokuq:ik     loZL;     J¼k     Hkofr     HkkjrA 
J¼ke;ks·;a iq#"kks ;ks ;PNzª¼% l ,o l%û…û 

 
sattvänurüpä sarvasya / çraddhä bhavati bhärata 



çraddhä-mayo ’yaà puruño / yo yac-chraddhaù sa eva saù 
 

bhärata—O telg van Bhärata; çraddhä—geloof; bhavati—wordt (bepaald); anurüpä—in 
overeenstemming; sattva—met de zijnstoestand; sarvasya—van alle wezens; ayam—de; 
puruñaù—persoon (ziel); (is) çraddhä-mayaù—vervuld met geloof; (hij) yaù—die; yat-
çraddhaù—om het even welk doel van geloof; (heeft) saù—hij; (heeft) eva saù—precies 
dezelfde (aard). 
 

O Bhärata, ieders geloof wordt bepaald door de aard van zijn geest. Alle mensen 
hebben geloof, en in welk aanbiddenswaardige doel ze dat geloof ook maar plaatsen, 
ontwikkelen ze een overeenkomstig karakter. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Sattvam verwijst naar het innerlijke zintuig, de citta (het hart). Deze bestaat uit drie 
soorten: sättvika, räjasika en tämasika. Iemand met een sättvika citta heeft sättvika geloof; 
iemand met een räjasika citta heeft räjasika geloof, en iemand met een tämasika citta heeft 
tämasika geloof. Yac-chraddhaù betekent dat iemands aard zich ontwikkelt naar gelang zijn 
aanbiddenswaardige doel. Dit houdt in dat de aard van een persoon overeenkomt met de 
aard van degenen die hij aanbidt, al zijn ze deva’s, asura’s of räkñasa’s. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het inherente goed van een jéva is de çraddhä of rati die hij heeft in zijn çuddha-svarüpa 
(wezenlijke positie). Die inherente çraddhä in zijn svarüpa is enkel gerelateerd aan 
Bhagavän, en is ongetwijfeld nirguëa. Echter, in de gebonden staat, wordt de wezenlijke 
natuur van de jéva vervormd. Wanneer de jéva omgaat met prakåti, is het resultaat dat hij 
ofwel zalige of onzalige activiteiten verrichten. Dat vervormde geloof, dat bekend staat als 
sättvika, räjasika of tämasika, komt overeen met om het even welke aanbiddenswaardige 
godheid waar zijn geloof op gericht is. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Bhärata, iedereen heeft 
geloof. Een persoon uit zijn geloof naar gelang de aard van zijn geest, en zijn natuur 
ontwikkelt zich in overeenstemming met aard van de godheid waar hij in gelooft. De 
werkelijkheid is dat aangezien de jéva wezenlijk Mijn aàça (deel) is, hij daarom nirguëa is. 
De jéva die zijn relatie met Mij is vergeten is saguëa (gebonden door de guëa’s) geworden. 
Hij heeft die saguëa natuur verworven als gevolg van zijn aversie tegen Mij sinds 
onheuglijke tijden. Het is deze aversie die de aard of instelling vormt van zijn citta (hart). 



Deze citta wordt sattva genoemd, en wanneer ze wordt gelouterd resulteert het in 
onbevreesdheid. Het geloof van de gezuiverde citta is het zaad van nirguëa-bhakti. Het 
geloof van het onzuivere hart is saguëa, gebonden door de geaardheden. Zolang dit geloof 
niet nirguëa wordt, of nirguëa (Bhagavän) ten doel heeft, wordt het käma (passie) genoemd, 
wat saguëa is. Ik ben nu saguëa-çraddhä (geloof binnen de drie guëa’s gekenmerkt door 
materiΩle verlangens) aan het uitleggen. Luister alsjeblieft.” 

 

ÇLOKA 4 

;tUrs lkfÙodk nsoku~ ;{kj{kkafl jktlk%A 
izsrkUHkwrx.kka'pkU;s   ;tUrs   rkelk    tuk%û†û 

 
yajante sättvikä devän / yakña-rakñäàsi räjasäù 

pretän bhüta-gaëäàç cänye / yajante tämasä janäù 
 

sättvikäù—degenen die zich in goedheid bevinden; yajante—aanbidden; devän—de deva’s; 
räjasaù—degenen in hartstocht; (aanbidden) yakña-rakñäàsi—heksen en demonen; ca—
en; anye—andere; janäù—personen; tämasäù—die zich in duisternis bevinden; yajante—
aanbidden; pretän—spoken; (en) bhüta-gaëän—geesten. 
 

Personen in sattva-guëa aanbidden de deva’s, die eenzelfde geaardheid bezitten. 
Personen in rajo-guëa aanbidden de yakña’s en räkñasa’s, die ook een gelijksoortige 
hartstochtelijke aard bezitten, en degenen in tamo-guëa aanbidden spoken en geesten, 
die qua aard gelijk zijn aan hen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu legt Çré Bhagavän de guëa’s uitvoerig uit. Eerder vermeldde Hij ze slechts in het 
kort. Degenen met een sättvika citta (geest) zijn begiftigd met sättvika çraddhä en aanbidden 
de sättvika devatä’s in overeenstemming met de richtlijnen van sättvika çästra’s. Zij hebben 
geloof in de deva’s en om deze reden worden zij ook devatä’s (omdat ze dezelfde aard en 
eigenschappen ontwikkelen) genoemd. Hetzelfde principe geldt ook voor degenen van wie 
de geest räjasika en tämasika is. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



In deze çloka legt Çré Bhagavän de variaties aan laukiké (wereldse) çraddhä uit van 
personen die de verschillende deva’s aanbidden. Volgens çästra is Çré Bhagavän het enige 
aanbiddenswaardige wezen. Echter, het geloof van degenen die de verschillende deva’s en 
andere wezens aanbidden wordt gedreven door verschillende soorten laukika verlangens, en 
bestaat uit drie soorten: sättvika, räjasika en tämasika. Degenen die sättvika çraddhä hebben, 
aanbidden deva’s zoals Brahmä, Çiva, Indra, Candra en Sürya. Evenzo aanbidden degenen 
wier çraddhä räjasika is Durgä, yaksa’s, räkñasa’s enzovoorts, en degenen die tämasika 
çraddhä bezitten aanbidden spoken en geesten.  

Soms komt het voor dat de drie soorten mensen in de drie verschillende geaardheden 
dezelfde deva aanbidden. Märkaëòeya Åñi’s aanbidding van Heer Çiva ten tijde van de 
vernietiging was bijvoorbeeld sättvika. Kägabhuñuëòijé’s aanbidding van Çiva was ook 
sättvika. Als gevolg van hun sättvika aanbidding bleef Märkaëòeya Åñi ππn kalpa lang in 
leven en vergaarde kennis betreffende de schepping van het universum, etc., en 
Kägabhuñuëòi verkreeg bhakti voor Bhagavän Çré Rämacandra. De aanbidding van Heer 
Çiva zoals verricht door Bäëäsura en Rävaëa, etc., is räjasika, en de aanbidding door 
Bhasmäsura, etc., is tämasika. Durgä devé wordt ook aanbeden door personen met sättvika, 
räjasika en tämasika çraddhä. Echter, door de invloed van sädhu-saìga kan tämasika çraddhä 
worden getransformeerd tot räjasika çraddhä, kan räjasika çraddhä tot sättvika çraddhä 
worden getransformeerd en kan sättvika çraddhä tot nirguëa çraddhä worden 
getransformeerd. 

De çraddhä van nirviçeña-vädé’s is ook sättvika. Ze denken dat brahma vormloos en 
aspectloos is. Vandaar dat ze de gedaantes van vijf devatä’s als denkbeeldig beschouwen en 
ze aanbidden. Op deze manier trachten ze hun citta te zuiveren en jïäna te bereiken. 

 

ÇLOKA’S 5-6 

v'kkL=fofgra     ?kksja     rI;Urs     ;s     riks    tuk%A 
nEHkkgÁkjla;qäk%        dkejkxcykfUork%û‡û 
d'kZ;Ur%      'kjhjLFka      Hkwrxzkeepsrl%A 
ek pSokUr%'kjhjLFka rku~ fo¼îklqjfu'p;ku~ûˆû 

 
açästra-vihitaà ghoraà / tapyante ye tapo janäù 

dambhähaìkära-saàyuktäù / käma-räga balänvitäù 

karçayantaù çaréra-sthaà / bhüta-grämam acetasaù 
mäï caiväntaù çaréra-sthaà / tän viddhy äsura-niçcayän 



 
janäù—personen; ye—die; saàyuktäù—bezig (zijn); dambha-ahaìkära—met trots en vals 
ego; (en) anvitäù—verzonken in; käma—verlangen; räga—gehechtheid; bala—kracht; 
acetasaù—die geen onderscheid maken; tapyante—verrichten; ghoram—verschrikkelijke; 
tapaù—verstervingspraktijken; açästra-vihitam—niet voorgeschreven door çästra; 
karçayantaù—zij dienen pijn toe; bhüta-grämam—aan de elementen; çaréra-stham—(die) 
zich in het lichaam bevinden; ca—en; mäm—aan Mij; antaù çaréra-stham—(wie) zich in 
het lichaam bevindt; eva—zeker; viddhi—je dient te kennen; tän—hen; (als zijnde) äsura-
niçcayän—vastgesteld als demonen. 
 

Uit trots en egotisme verrichten sommige mensen zware ascese die niet wordt 
aangeraden in çästra. Gedreven door lust, wereldse gehechtheid en verlangen naar 
macht, dienen ze niet alleen pijn toe aan de elementen van het lichaam, maar ook aan 
Mij, die Me binnenin bevind. Zulke personen horen erkend te worden als äsura’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Kåñëa zei, “O Arjuna! Je hebt Me gevraagd over de status van degenen die zich ontdoen 
van de voorschriften van çästra, maar toch aanbidding vervuld van çraddhä verrichten; zijn 
zij sättvika, räjasika of tämasika? Hoor nu Mijn antwoord in de twee çloka’s die beginnen 
met het woord açästra. Geloof en de verzaking van zelfzuchtige verlangens zijn zichtbaar in 
degenen die zich bezighouden met heftige, martelende verstervingspraktijken die angst 
veroorzaken in alle levende wezens, en andere daden zoals onbevoegde japa-yajïa, maar 
zulke mensen zijn verstoken van tattva-jïäna. Degenen die trots en egotistisch zijn zullen 
zeker de regels van çästra schenden. Käma verwijst naar verlangens zoals eeuwig jong 
blijven, onsterfelijk zijn en het verlangen naar een koninkrijk. Räga betekent gehechtheid 
aan zijn ascese, en bala betekent het vermogen om verstervingspraktijken te verrichten 
zoals Hiraëyakaçipu. Vanaf de prille aanvang van hun ascese, kwellen zulke personen de 
bhuta-gramam (groep van elementen zoals aarde) die zich in het lichaam bevinden, en 
onnodige pijn veroorzaken aan zowel Mij als Mijn aàça, de jéva. Zulke personen hebben een 
äsurika aard.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier zegt Çré Kåñëa tegen Arjuna dat degenen die geen acht slaan op de çästra en zware 
ascese verrichten, zoals vasten om materiΩle verlangens te vervullen, niet inbegrepen zijn 
bij degenen die de eerder beschreven sättvika, räjasika en tämasika activiteiten verrichten. 



Zulke mensen zijn zeer onfortuinlijk. Be¡nvloed door de omgang met schijnheiligen, 
verrichten ze zware ascese die het gewone volk angst inboezemt, en welke niet wordt 
aangeraden in de çästra. Verstervingspraktijken zoals waardeloze, pijnlijke vormen van 
vasten, het aanbieden van zijn lichaam of vlees in yajïa (nara-bali), het offeren van dieren 
in yajïa (paçu-bali) en andere van zulke gewelddadige handelingen veroorzaken pijn aan 
het zelf (ätmä) en ook aan Paramätmä. Zulke mensen die een wrede aard hebben dienen als 
äsurika beschouwd te worden.  

Vandaag de dag vasten sommige mensen uit zelfzuchtig of politiek belang op manieren 
die niet worden aangeraden in çästra. De bepalingen voor vasten die zijn gegeven in çästra 
zijn louter voor het bereiken van het transcendentale doel, en niet voor politieke of sociale 
doeleinden. Op ekädaçé is er de bepaling dat men van zich van alles onthoudt, zelfs van 
water (nirjala-vrata), en dat men de gehele nacht wakker blijft om hari-kértana te 
verrichten (rätri-jägaraëa). Tegenwoordig verrichten mensen rätri-jägaraëa door vlees te 
eten, wijn te drinken en vulgaire en verachtelijke liedjes te zingen. Op deze manier 
overtreden ze de regels van çästra. Zulke rätri-jägaraëa is niet inbegrepen bij de drie soorten 
çraddhä, en is waardeloos. Dit soort vasten en jägaraëa’s komt niemand ten goede. 
Bovendien worden zulke activiteiten verricht uit de trots en het ego dat ontstaat uit 
bovenmatige gehechtheid aan materiΩle verlangens en zingenot. Ze veroorzaken ook 
onnodige pijn aan het lichaam en verstoren zowel zijn innerlijke vrede als de vrede van 
anderen. Soms sterven personen zelfs door het verrichten van deze fanatieke ascese en 
vormen van vasten. Terwijl ze herhaaldelijk in de äsurika levensvormen ronddolen, 
ontvangen ze louter ellende. Maar als ze door de wil van de voorziening de omgang van een 
çuddha-bhakta verkrijgen, kunnen ze wat voordeel krijgen. Voorbeelden hiervan zijn 
Nalaküvera, Maëigréva en Mahäräja Surat. 

 

ÇLOKA 7 

vkgkjLRofi loZL; f=fo/kks Hkofr fiz;%A 
;KLriLrFkk    nkua    rs"kka    Hksnfeea     Ük`.kqû‰û 

 
äharas tv api sarvasya / tri-vidho bhavati priyaù 

yajïas tapas tathä dänaà / teñäà bhedam imaà  çåëu 
 

tu—voorwaar; api—zelfs; ähäraù—het voedsel; sarvasya—van alle levende wezens; 
bhavati—is; priyaù—dierbaar; tri-vidhaù—in overeenstemming met de drie geaardheden; 



(dit geldt) tathä—ook; (voor) yajïaù—offerande; tapaù—ascese; (en) dänaà—
liefdadigheid; çåëu—hoor nu; imam—deze; bhedam—verdeling; teñäm—van ze. 
 

Het voedsel waar verschillende mensen van houden bestaat uit drie soorten, 
afhankelijk van hun eigenschappen. Hetzelfde geldt voor offerandes, ascese en 
liefdadigheid. Hoor nu van het onderscheid tussen deze. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Degenen die de regels en bepalingen van çästra in de wind slaan en grillig handelen 
betreden de äsurika levenssoorten. Dit werd vermeld in het vorige hoofdstuk. Degenen met 
een äsurika aard die de yakña’s, räkñasa’s en geesten aanbidden, betreden ook de äsurika 
levenssoorten zoals verklaard in dit hoofdstuk. Men kan mensen onderbrengen in de 
categorie goddelijk of demonisch naar gelang het soort voedsel dat ze eten. Dit zal worden 
uitgelegd in dertien opeenvolgende çloka’s die hier beginnen met de woorden ähäras tu. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na de drie categorieΩn van çraddhä te hebben uitgelegd, beschrijft Bhagavän Çré Kåñëa 
nu specifiek voedsel, yajïa’s enzovoorts die met iedere categorie overeenkomen. Degenen 
die een bepaalde geaardheid hebben neigen naar voedsel, ascese en liefdadigheid uit 
dezelfde geaardheid. Heden ten dage beelden sommige mensen zich in dat het beschermen 
en in stand houden van het lichaam de basis van alle dharma is: çaréram ädyaà khalu 
dharma sädhanam. Derhalve dient men op te merken dat degenen die zingenot als het enige 
doel van het menselijke leven zien grote voldoening scheppen in het drinken van wijn en 
het eten van vlees, eieren en zelfs koeienvlees. Gelukkig hebben sommige mensen begrepen 
dat de neiging naar zingenot de jéva’s gebondenheid aan mäyä heeft veroorzaakt, en dat ze 
daarom zoveel ellende ondergaan, leven na leven. Voor degenen die verlost willen raken 
van alle ellende is het onontkoombaar dat ze hun verlangen om zich in te laten met 
zingenot opgeven. Alleen mensen die zo’n bewustzijn hebben ontwikkeld in dit 
mensenleven begrijpen de noodzaak  om louter zuiver, sättvika voedsel te aanvaarden. 
Teneinde de drie guëa’s van mäyä over te steken, proberen ze eerst tamo-guëa te 
overwinnen middels rajo-guëa,  vervolgens rajo-guëa met sattva-guëa en uiteindelijk sattva-
guëa met nirguëa (çuddha-sattva). 

Sädhu en çästra verklaren dat beteugeling van de geest voorwaar de wortel van alle 
dharma is. De naaste verwant van het lichaam is de geest, en zo wordt iemands 
geestesneiging goed of slecht afhankelijk van het soort voedsel dat men nuttigt. Dit is overal 
zichtbaar. De meeste mensen in de wereld van vandaag nuttigen oneetbare en äsurika 



soorten voedsel en laten zich  in met daden van ongeoorloofde seks, bedrog, 
dubbelhartigheid en geweld. Werkelijk moreel gedrag (sad-äcära) is een zeldzaamheid 
geworden tegenwoordig. Daarom dienen degenen die verstandig zijn na zorgvuldige 
overweging alleen zulk voedsel te aanvaarden dat het lichaam en het functioneren van 
zuivere intelligentie voedt. Om deze reden heeft Çré Bhagavän de drie soorten voedsel 
beschreven welke de drie geaardheden vertegenwoordigen. Men heeft waargenomen dat 
degenen die er naar streven om sattva-guëa aan te nemen, hun interesse in räjasika en 
tämasika voedsel verliezen en alleen ge¡nteresseerd zijn in sättvika voedsel. 

In zijn commentaar op deze çloka heeft Çré Rämänujäcärya twee bewijzen geciteerd uit 
çruti. 1) Annamayam hi saumyamanaù. “Iemand die granen eet zal een vredige geest 
hebben.” 2) Ähära-çuddhau sattva-çuddhiù. “Als iemands voedsel zuiver is, dan wordt zijn 
bestaan gezuiverd.” De çruti’s hebben ons ook gewaarschuwd dat de zuiverheid van de geest 
afhankelijk is van de zuiverheid van het voedsel. Dit kan eenvoudig begrepen worden door 
deze bewijzen. We moeten daarom al het voedsel opgeven dat çästra verbiedt. Çré Kåñëa 
heeft dit Zelf zeer duidelijk uitgelegd in Çrémad-Bhägavatam (11.25.28): 

 
pathyaà pütam anäyas tam / ähäryaà sättvikaà småtam 

räjasaà cendriya-preñùhaà / tämasaà cärtti-däçuci 
 

Voedsel dat gezond en zuiver is, en zonder moeite wordt verkregen, is sättvika. Dat wat 
erg scherp, zuur en zout is en enkel bedoeld is om de zintuigen te bevredigen is räjasika, 
en onzuiver voedsel is tämasika. Maar dat voedsel dat wordt goedgekeurd door çästra en 
aan Mij wordt geofferd is nirguëa. 

 
Uit het woord ca in deze bovenstaande çloka (11.25.28) hebben zowel Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura als Çrédhara Svämé geconcludeerd dat voedsel wat aan Bhagavän wordt 
geofferd nirguëa is. Degenen die zich niet houden aan deze instructies en elke soort 
onzuiver voedsel aanvaarden op basis van waar ze zin in hebben worden zeker tot de asura’s 
gerekend. 

 

ÇLOKA 8 

vk;q%lÙo&cykjksX;&lq[k&izhfr&foo/kZuk%        A 
jL;k% fLuX/kk% fLFkjk â|k vkgkjk% lkfÙodfiz;k%ûŠû 

 
äyuù-sattva-balärogya / sukha-préti-vivarddhanäù 



rasyäù snigdhäù sthirä-hådyä / ähäräù sättvika-priyäù 
 

ähäräù—voedsel; vivarddhanäù—dat doet toenemen; äyuù—leven; sattva—enthousiasme; 
bala—kracht; ärogya—goede gezondheid; sukha—blijdschap; préti—voldoening; (en dat) 
rasyäù—smakelijk; snigdhäù—ondersteunend; (en) hådyäù—opbeurend (is); (is) sättvika-
priyäù—dierbaar aan degenen die zich in de geaardheid goedheid bevinden. 
 

Voedsel dat het leven, enthousiasme, kracht, goede gezondheid en voldoening doet 
toenemen, dat smakelijk, vettig, voedzaam en aangenaam voor het hart en de maag is, 
zijn dierbaar aan sättvika mensen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In deze wereld is het een bekend feit dat iemands levensduur door het eten van sättvika 
voedsel toeneemt. Het woord sattvam betekent ‘enthousiasme’. Rasyä verwijst naar 
substanties zoals guòä (gur) die droog maar smakelijk (rasyä) zijn. Çré Bhagavän verwijst dan 
naar voedsel zoals melk en room, die zowel smakelijk (rasyä) als vettig (snigdhä) zijn, maar 
niet vast (sthiräù). Vervolgens verwijst Hij naar voedsel dat rasyä, snigdhä en sthiräù is, zoals 
broodvrucht. Hoewel broodvrucht in de bovenstaande categorieΩn valt, is het niet goed 
voor hart en maag; om die exacte reden noemt Çré Bhagavän voedsel dat heilzaam is voor 
zowel het hart als de maag. Koeienproducten zoals melk en yoghurt, alsmede graan, suiker 
en rijst bezitten de kenmerken van sattva en vinden sättvika mensen dit lekker. Sättvika 
mensen houden niet van onzuiver voedsel, zelfs niet wanneer ze de bovenstaande 
kenmerken bezitten, dus het bijvoeglijk naamwoord pavitra (zuiver) is van toepassing op 
deze çloka. In Gétä (17.10) wordt het bijvoeglijk naamwoord amedhya (onzuiver) gebruikt 
voor mensen die van tamo-guëa voedsel houden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de huidige çloka laat Çré Kåñëa aan Arjuna weten dat naar gelang de kwaliteit of 
categorie van voedsel dat genuttigd wordt, er een overeenkomstige guëa is. Over het 
algemeen aanvaardt iemand die het beste met zichzelf voor heeft louter sättvika voedsel. 
Sättvika voedsel is bevorderlijk voor de uitvoering van dharma omdat het zuiver is. Het is 
niet alleen goed voor de gezondheid maar verlengt ook de levensduur. Zulk voedsel is in alle 
opzichten gunstig aangezien het lichaam en geest zuivert. Het is makkelijk om het verschil 
te zien tussen het effect van het drinken van melk en het drinken van wijn. Mensen geven 



het eten van sättvika voedsel op vanwege slechte omgang, verkeerde kennis en een tekort 
aan correcte saàskära’s. 

 

ÇLOKA 9 

dV~oEyyo.kkR;q".krh{.k#{kfonkfgu% A 
vkgkjk   jktlL;s"Vk   nq%[k'kksdke;iznk%û‹û 

 
kaöv-amla-lavaëäty-uñëa- / tékñëa-rukña-vidähinaù 

ähärä räjasasyeñöä / duùkha-çokämaya-pradäù 
 

ähäräù—voedsel; (dat erg) kaöu—bitter; amla—zuur; lavaëa—zout; aty-uñëa—erg heet; 
tékñëa—scherp; rukña—droog; vidähinaù—brandend; (is) pradäù—zij geven; duùkha—pijn; 
çoka—leed; (en) ämaya—ziekte; (en zijn) iñöäù—dierbaar; räjasasya—aan degenen die zich 
in de geaardheid hartstocht bevinden. 
 

Voedsel dat erg bitter, zuur, zout, pittig, scherp en brandend is, en dat pijn, leed 
en ziekte veroorzaakt, is geliefd bij mensen met een räjasika aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord ati (zeer) is gebezigd bij zeven woorden, waarvan de eerste kaöu is. Voedsel 
dat erg bitter (zoals neem), erg zuur, erg zout, erg pittig en erg scherp (zoals radijs) is, 
specerijen zoals zwarte peper of voedsel en specerijen die erg droog zijn (zoals asafoetida), of 
erg brandend (zoals geroosterde zwarte gram), zijn de oorzaak van pijn, ziekte en leed. Hier 
refereert het woord duùkha (pijn) aan het onmiddellijke leed dat wordt veroorzaakt aan de 
ogen, keel enzovoorts terwijl men eet, en het woord çoka (kwelling) verwijst naar de angst 
voor reacties die zullen volgen. Het woord ämaya betekent ziekte. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Men krijgt onmiddellijk een brandend gevoel aan de tong, keel en buik door räjasika 
voedsel te nuttigen, en winderigheid en maag- en darmstoornissen volgen daar op. Later 
wordt de geest rusteloos door onaangename gedachten en angst, en ontwikkelen zich allerlei 
soorten ziektes. Op deze manier wordt het leven ellendig. Naast dit, raakt de geest afgeleid 
van dharmika activiteiten en verliest ze er de interesse in als gevolg van het eten van dit 
räjasika voedsel. Daarom accepteren mensen met een sättvika aard zulk voedsel niet. 



 

ÇLOKA 10 

;kr;kea   xrjla    iwfr    i;qZf"kra    p    ;r~A 
mfPN"Vefi pkes/;a Hkkstua rkelfiz;e~ûƒŒû 

 
yätayämäà gata-rasaà / püti paryuñitaï ca yat 

ucchiñöam api cämedhyaà / bhojanaà tämasa-priyam 
 

bhojanam—voedsel; yat—dat; tämasa-priyam—dierbaar (is) aan degenen in de geaardheid 
duisternis; (is) yäta-yämam—bedorven; gata-rasam—zonder smaak; püti—vergaan; 
paryuñitam—oudbakken; ca—en; ucchiñöam—gedeeltelijk gegeten; api ca—en ook; 
amedhyam—onzuiver. 
 

Tämasika mensen houden van voedsel dat meer dan drie uur voor het gegeten 
wordt is gekookt, en dat koud, smakeloos, bedorven, oudbakken, gedeeltelijk gegeten 
of weggegooid is, en ook onzuiver is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord yäta-yämam betekent ‘voedsel dat drie uur voor het gegeten wordt gekookt is 
en koud is geworden’. Gata-rasam betekent ‘datgene wat haar natuurlijke smaak verloren 
heeft’, of ‘datgene waarvan het sap is onttrokken’, zoals de schil of pit van een mango. Püti 
betekent ‘vergaan’. Paryuñitam betekent ‘dat wat de vorige dag gekookt was’. Ucchiñöam 
betekent ‘iemands etensresten’. Dit verwijst niet naar de etensresten van hooggeachte 
mensen zoals degenen in de guru-varga. Amedhya betekent ‘datgene wat niet geschikt is om 
gegeten te worden’, zoals vlees en tabak. Daarom horen degenen die om hun eigen welzijn 
geven louter sättvika voedsel te eten. Vaiñëava’s echter, horen zelfs geen sättvika voedsel te 
accepteren als dit niet aan Çré Bhagavän is geofferd. Uit Çrémad-Bhägavatam kan men 
opmaken dat voedsel wat eerst aan Bhagavän is geofferd nirguëa is. Alleen dit voedsel is 
dierbaar aan de bhakta’s. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het doel van voedsel is om het lichaam gezond en sterk te houden, de geest te zuiveren, 
de levensduur te verlengen en iemand aan te zetten tot zijn spirituele welzijn. In de oudheid 
accepteerden degenen die geleerd en verstandig waren alleen voedsel dat hun gezond hield 



en hun levensduur deed toenemen. Melk, yoghurt, suiker, rijst, granen, groenten en fruit 
zijn dierbaar aan sättvika mensen. 

Veel mensen denken dat het geen kwaad kan om voedsel zoals vlees en wijn te nuttigen 
dat ze hebben geofferd in hun aanbidding van de devatä’s. Hoewel çästra in zulke daden 
voorziet, verrichten mensen ze niet in overeenstemming met deze voorwaarden. De 
voorziening in çästra voor het doden van dieren of het drinken van wijn in yajïa is 
eigenlijk voor uitermate tämasika mensen die volledig gehecht zijn aan zinsbevrediging. Het 
is een tijdelijke maatregel om ze op deskundige wijze naar het platform van onthouding van 
zulke daden te brengen. Dit wordt ook bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (11.5.11): 

 
loke vyaväyämiña-madya-sevä 

nityä hi jantor na hi tatra codanä 
vyavasthitis teñu viväha-yajïa 
surä-grahair äsu nivåttir iñöä 

 
Het wordt waargenomen dat mensen in de materiΩle wereld een natuurlijke neiging 
hebben voor het drinken van wijn, het eten van vlees en seks. Toch moedigt çästra deze 
activiteiten nooit aan. Tot een bepaalde hoogte zijn er maatregelen getroffen voor 
seksleven binnen een gewijd huwelijk, en voor het eten van vlees en drinken van wijn 
in een yajïa genaamd çauträmaëi. Het doel hiervan is om de ongeremde aard van zulke 
mensen te beteugelen, en ze binnen de grens van moraliteit te verankeren. De 
werkelijke, diepe strekking van de Veda’s is om mensen aan te moedigen deze 
activiteiten volledig op te geven. 

 
Verder zegt Çrémad-Bhägavatam (11.5.13): 
 

yad ghräëa-bhakño vihitaù suräyäs 
tathä paçor älabhanaà na hiàsä 

 
Çästra verordent het ruiken van wijn ten tijde van een yajïa, maar niet het drinken 
ervan, en alleen voor het bovenstaande doel van het geleidelijk aan volledige verzaking 
bereiken. Op dezelfde manier machtigt çästra niemand om een dier te doden en vlees te 
eten. Het staat iemand toe om het dier alleen aan te raken en daarna weer vrij te laten. 

 



Sommige mensen denken dat, hoewel het zondig is om vlees te eten, men zich geen 
zonde op de hals haalt door het eten van vis omdat deze als de bloemen of vruchten van het 
water zijn. Manu-saàhitä verbiedt het eten van vis echter volkomen: 

 
yo yasya mäàsam açnäti / sa tan-mäàsäd ucyate 

matsyädaù sarva-mäàsädas / tasmän matsyän vivarjayet 
 

Degenen die het vlees van een bepaald dier eten staan bekend als eters van dat 
bepaalde dier, maar degenen die vis nuttigen, eten het vlees van alles, omdat een vis 
het vlees van alle levende wezens zoals koeien en varkens eet. Ze eten zelfs rotte 
dingen. Degenen die vis eten, eten in werkelijkheid het vlees van alle wezens. 

 
Het eten van vis hoort daarom volledig opgegeven te worden. Çrémad-Bhägavatam 

(11.5.14) verklaard verder: 
 

ye tv anevaà-vido ’santaù / stabdhäù sad-abhimäninaù 
paçün druhyanti visrabdhäù / pretya khädanti te ca tän 

 
Bedwelmd door hun vals ego, zijn degenen die niets van dharmika principes weten niet 
scherpzinnig. Zulke tämasika mensen die onbevreesd dieren eten na ze gedood te 
hebben zullen door diezelfde dieren gegeten worden in hun volgende leven. 

 
Met betrekking tot het woord mäàsa (vlees), zegt Manu-saàhitä: 
 

mäà sa bhakñayitämutra / yasya mäàsam ihädmy aham 
etan mäàsasya mäàsatvaà / pravadanti manéñiëaù 

 
Het woord mäàsa betekent: ‘Dat wat ik hier aan het eten ben, zal mij in mijn volgende 
leven opeten.’ Om deze reden zeggen de wijzen dat vlees mäàsa (een zich herhalende 
daad: ik eet hem; hij eet mij) wordt genoemd. 

 
Hier dient ook begrepen te worden dat het eten van sättvika voedsel iemands sattva, 

goedheid, doet toenemen. Maar zelfs deze geaardheid is niet volledig vrij van zonde, omdat 
er zich ook leven bevindt in klimplanten, groenten, planten en bomen. Er blijft ook een 
vleugje zonde aan het bereiden van vegetarisch voedsel zitten omdat er tot op een bepaalde 
hoogte ook geweld bij komt kijken. Om deze reden accepteren çuddha-bhakta’s louter 



voedsel dat aan Bhagavän is geofferd (mahäprasäda). Mahäprasäda is het enige voedsel dat 
geschikt is om genuttigd te worden, omdat het nirguëa is en volledig verstoken van zonde. 
Voedsel dat niet geofferd is dient geheel vermeden te worden. Dit staat ook geschreven in 
Brahma-vaivarta en de Padma Puräëa: annaà viñtù jalaà mütraà yad viñëor anivedanam. 
“Het nemen van voedsel en water dat niet aan Çré Viñëu is geofferd wordt vergeleken met 
het eten van ontlasting en het drinken van urine.” 

 

ÇLOKA 11 

vQykdkfÀfHk;ZKks  fof/kfn"Vks   ;   bT;rsA 
;"VO;esosfr eu% lek/kk; l lkfÙod%ûƒƒû 

 
aphaläkäìkñibhir yajïo / vidhi-diñöo ya ijyate 

yañöavyam eveti manaù / samädhäya sa sättvikaù 
 

yañöavyam—offerande is verplicht; (zo) samädhäya—besloten; (in) manaù—de geest; iti—
die; yajïaù—offerande; saù—die; ijyate—verricht wordt; vidhi-diñöaù—die geleid wordt 
door de regels en bepalingen van çästra; (en) yaù—welke; aphala-akäìkñibhiù—zonder 
verlangens naar resultaten (is); (is) eva—zeker; sättvikaù—in goedheid. 
 

Het verrichten van yajïa is verplicht. De yajïa die met zulke vastberadenheid van 
geest wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels en bepalingen van çästra en 
zonder een beloning te verwachten, is sättvika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu beschrijft Çré Bhagavän de drie soorten yajïa. Als men zich afvraagt hoe men zich 
zal bezighouden met yajïa’s zonder de resultaten te verwachten, zegt Çré Bhagavän, “Hij 
verricht de yajïa door te concluderen dat het verrichten ervan noodzakelijk is, omdat het 
zijn plicht is en ook voorgeschreven staat in de çästra.” 

 

ÇLOKA 12 

vfHklU/kk; rq Qya nEHkkFkZefi pSo ;r~A 
bT;rs     HkjrJs"B    ra    ;Ka    fof¼    jktle~ûƒ„û 

 



abhisandhäya tu phalaà / dambhärtham api caiva yat 
ijyate bharata-çreñöha / taà yajïaà viddhi räjasam 

 
tu—echter; bharata-çreñöha—beste uit de lijn der Bharata’s; viddhi—je dient te begrijpen; 
tam—dat; yajïam—de offerande; yat—die; ijyate—verricht wordt; abhisandhäya—met 
gehechtheid; phalam—aan de resultaten; api ca—en ook; dambha-artham—uit trots; eva—
zeker; räjasam—in de geaardheid hartstocht (is). 
 

O beste van de Bharata dynastie, de yajïa die wordt uitgevoerd met het verlangen 
naar haar vruchten, en die pretentieus en pompeus wordt verricht, is räjasika van 
aard. 

 
ÇLOKA 13 

fofèkghuel`"Vkéka     eU=ghuenf{k.ke~A 
J¼kfojfgra ;Ka rkela ifjp{krsûƒ…û 

 
vidhi-hénam asåñöännaà / mantra-hénam adakñinaà 

çraddhä-virahitaà yajïaà / tämasaà paricakñate 
 

yajïam—de offerande; vidhi-hénam—die geen acht slaat op de richtlijnen van çästra; 
asåñöa—daar waar geen uitdeling plaatsvindt; annam—van granen (prasädam); mantra-
hénam—zonder het uitspreken van mantra’s; adakñiëam—waar geen donaties worden 
gegeven aan de priesters; çraddhä-virahitam—welke (verricht wordt) zonder geloof; 
paricakñate—wordt veroordeeld; tämasam—in de geaardheid onwetendheid. 
 

De yajïa die geen acht slaat op de richtlijnen van çästra, waar geen prasädam 
wordt uitgedeeld, geen Vedische mantra’s worden gereciteerd, geen donaties worden 
gegeven aan de priesters, en die verricht wordt zonder çraddhä, wordt door de wijzen 
veroordeeld als zijnde tämasika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Asåñöännam betekent ‘zonder het uitdelen van prasädam’. 
 



ÇLOKA 14 

nsof}txq#izkKiwtua     'kkSpektZoe~A 
czãp;Ze¥glk p 'kkjhja ri mP;rsûƒ†û 

 
deva-dvija-guru-präjïa- / püjanaà çaucam ärjavam 

brahmacaryam ahiàsä ca / çäréraà tapa ucyate 
 

tapaù—ascese; çäréram—van het lichaam; ucyate—wordt gezegd te zijn; püjanam—
aanbidding; deva—van de goden; dvija—de brähmaëa’s; guru—de spirituele leermeesters; 
präjïa—de wijzen; çaucam—reinheid; ärjavam—eenvoud; brahmacaryam—seksuele 
onthouding; ca—en; ahiàsä—geweldloosheid. 
 

Ascese gerelateerd aan het lichaam behelst aanbidding van de devatä’s, de 
brähmaëa’s, guru’s, personen met een diepgaand begrip van het Absolute, en het 
naleven van reinheid, eenvoud, seksuele onthouding en geweldloosheid. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Tapasyä bestaat uit drie soorten. Om dit te verklaren legt Çré Bhagavän eerst sättvika 
tapasyä uit in drie opeenvolgende çloka’s, waarvan de eerste begint met deva-dvija. 

 

ÇLOKA 15 

vuq}sxdja  okD;a  lR;a  fiz;fgra  p   ;r~A 
Lok/;k;kH;lua pSo ok³~e;a ri mP;rsûƒ‡û 

 
anudvega-karaà väkyaà / satyaà priya-hitaï ca yat 
svädhyäyäbhyasanaà caiva / väì-mayaà tapa ucyate 

 
väkyam—spraak; yat—welke; anudvega-karam—geen opschudding teweegbrengt; satyam—
welke waar is; ca—en; priya-hitam—heilzaam; ca—ook; äbhyasanam—de beoefening; 
svädhyäya—van het reciteren van de Veda’s (en gerelateerde çästra); eva—zeker; ucyate—
wordt gezegd te zijn; tapaù—ascese; väì-mayam—van de spraak. 
 



Woorden die geen opschudding teweegbrengen, die waar zijn, en aangenaam en 
heilzaam, alsmede de beoefening van het reciteren van de Veda’s; al deze dingen 
worden ascese van de spraak genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Anudvega-karam betekent ‘spraak die geen opschudding veroorzaakt bij anderen’. 
 

ÇLOKA 16 

eu%izlkn% lkSE;Roa ekSuekRefofuxzg%A 
Hkkola'kqf¼fjR;srÙkiks     ekuleqP;rsûƒ̂ û 

 
manaù-prasädaù saumyatvaà / maunam ätma-vinigrahaù 

bhäva-saàçuddhir ity etat / tapo mänasam ucyate 
 

etat—de; tapaù—ascese; mänasam—van de geest; ucyate—wordt gezegd te zijn; iti—als 
volgt; manaù-prasädaù—tevredenheid van geest; saumyatvam—zachtaardigheid; 
maunam—stilte; ätma-vinigrahaù—geestelijke discipline; bhäva-saàçuddhiù—zuiverheid 
van gedrag. 
 

Ascese van de geest bestaat uit voldaanheid, tederheid, ernst, mentale discipline en 
zuiverheid van gedrag. 

 
ÇLOKA 17 

J¼;k   ij;k   rIra   riLrfR=fo/ka   ujS%A 
vQykdkfÀfHk;ZqäS% lkfÙoda ifjp{krsûƒ‰û 

 
çraddhayä parayä taptaà / tapas tat tri-vidhaà naraiù 

aphaläkäìkñibhir yuktaiù / sättvikaà paricakñate 
 

iha—in deze wereld; tat—die; tri-vidham—drievoudige; tapaù—ascese; taptam—uitgevoerd; 
naraiù—door mensen; yuktaiù—verbonden met de Allerhoogste Heer; aphala-
akäìkñibhiù—zonder verlangen naar resultaten; paräya—middels bovenzinnelijk; 



çraddhayä—geloof; paricakñate—wordt gezegd te zijn; sättvikam—in de geaardheid 
goedheid. 
 

Van deze drievoudige ascese, uitgevoerd door mensen met transcendentaal geloof, 
die vrij zijn van het verlangen naar enige wereldse beloning, zegt men dat ze sättvika 
is. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord tri-vidham verwijst naar matiging van lichaam, spraak en geest begiftigd met 
de hierboven beschreven symptomen. 

 

ÇLOKA 18 

lRdkjekuiwtkFk± riks nEHksu pSo ;r~A 
fØ;rs  rfng   izksäa   jktla   pye/kzqoe~ûƒŠû 

 
satkära-mäna-püjärthaà / tapo dambhena caiva yat 
kriyate tad iha proktaà / räjasaà calam adhruvam 

 
tat—die;  tapaù—ascese; yat—welke; kriyate—wordt uitgevoerd; dambhena—met trots; 
ca—en; artham—voor het doel om te bereiken; satkära—erkenning; mäna—eer; (en) 
püja—aanbidding; eva—zeker; proktam—wordt verklaard (te zijn); räjasam—in de 
geaardheid hartstocht; (het is) calam—tijdelijk; (en) adhruvam—onstabiel. 
 

De ascese die wordt verricht met trots, om aanzien te verwerven, voor eer en 
verering wordt räjasika genoemd. Ze is zowel tijdelijk als onzeker. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord satkäraù betekent ‘het aanbidden van iemand middels vleierij, door ze te 
vertellen dat ze heilig zijn, of door ze met bloemrijke woorden te vereren’. Mäna betekent 
‘lichamelijke aanbidding’, zoals het opstaan om iemand te begroeten wanneer hij arriveert 
en hem naar de deur te volgen wanneer hij vertrekt. Püjä betekent ‘mänasé püjä’, dat wil 
zeggen, wanneer iemand een ander als sädhu aanvaardt in zijn gedachten, zijn ascese ziet en 
hem zo aanbidt door het offeren van rijkdom, geschenken, etc. De ascese die voor dit doel 



met trots worden verricht, is räjasika. Het woord calam betekent ‘dat wat slechts voor een 
korte periode blijft’, en adhruvam betekent ‘dat wat tijdelijk is’. 

 

ÇLOKA 19 

ew<xzkgs.kkReuks ;RihM;k fØ;rs ri%A 
ijL;ksRlknukFk±    ok    rÙkkeleqnkâre~ûƒ‹û 

 
müòha-gräheëätmano yat / péòayä kriyate tapaù 

parasyotsädanärthaà va / tat tämasam udähåtam 
 

tat—die; tapaù—ascese; yat—welke; müòha-gräheëa—dwaas; kriyate—verricht wordt; 
péòayä—door pijn te geven; ätmanaù—aan zichzelf; vä—of; artham—met het doel; 
utsädana—het ru¡neren; parasya—van een ander; udähåtam—wordt gezegd te zijn; 
tämasam—in de geaardheid onwetendheid. 
 

De ascese die dwaas verricht wordt, welke het zelf pijn aandoet, of bedoeld is om 
een ander te ru¡neren, staat bekend als tämasika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Müòha-gräheëa betekent ‘dwaas uitgevoerd’. Parasya utsädan-ärtham betekent dat de 
tapasyä die verricht wordt om anderen te vernietigen tämasika is. 

 

ÇLOKA 20 

nkrO;fefr     ;íkua     nh;rs·uqidkfj.ksA 
ns'ks dkys p ik=s p ríkua lkfÙoda Le`re~û„Œû 

 
dätavyam iti yad dänaà / déyate’nupakäriëe 

deçe kale ca pätre ca / tad dänaà sättvikaà småtam 
 

dänam—liefdadigheid; dätavyam—dient gegeven te worden; iti—aldus; tat—die; dänam—
liefdadigheid; yat—welke; déyate—gegeven is; anupakäriëe—aan iemand die niets 
teruggeeft; deçe—op een (geschikte) plek; ca—en; (geschikte) käle—tijd; ca—en; pätre—



aan een waardige ontvanger; småtam—wordt beschouwd; (als zijnde) sättvikam—in de 
geaardheid goedheid. 
 

‘Liefdadigheid dient gegeven te worden als een verplichte aangelegenheid.’ Met 
deze vastberadenheid wordt liefdadigheid, gegeven zonder iets terug te verwachten, op 
een heilige plaats, op een gunstig tijdstip en aan een waardig persoon, beschouwd als 
sättvika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord dätavyam betekent ‘liefdadigheid gegeven uit plichtsgevoel aan een 
gekwalificeerd persoon op de juiste tijd’. Liefdadigheid die gegeven wordt in de verwachting 
dat men er iets voor terug krijgt is geen liefdadigheid. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de huidige çloka legt Çré Bhagavän de drie soorten liefdadigheid uit. Hij zegt dat 
liefdadigheid sättvika is wanneer het uit plicht en zonder verwachting van enige beloning 
wordt gegeven aan iemand die onbaatzuchtig is en nooit dingen doet voor zijn eigen welzijn, 
of die niet in staat is om maatschappelijk werk voor anderen te verrichten. In dit opzicht is 
het ook noodzakelijk om de juiste tijd, plaats en persoon in acht te nemen. 

 

ÇLOKA 21 

;Ùkq    izR;qidkjkFk±     Qyeqfí';    ok    iqu%A 
nh;rs p ifjfDy"Va ríkua jktla Le`re~û„ƒû 

 
yat tu pratyupakärärthaà / phalam uddiçya vä punaù 

déyate ca parikliñöaà / tad dänaà räjasaà småtam 
 

tu—maar; tat—die; dänam—liefdadigheid; yat—welke; déyate—gegeven wordt; artham—
met het doel; pratyupakära—om iets terug te krijgen; va—of; phalam—wat voordeel; 
uddiçya—eisend; ca—en; punaù—bovendien; parikliñöam—met tegenzin; småtam—wordt 
gezegd te zijn; räjasam—in de geaardheid hartstocht. 
 

Maar de liefdadigheid die wordt aangeboden met de verwachting dat men er iets 
voor terugkrijgt, of die met tegenzin gegeven wordt, wordt räjasika gezegd te zijn. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Parikliñöam betekent dat iemand, nadat hij iets in liefdadigheid heeft gegeven, berouw 
heeft, ‘Waarom heb ik zo veel gegeven?’ Het betekent ook ‘geven op bevel van superieuren, 
zoals de guru, hoewel niet bereidwillig dit te doen’. Het woord parikliñöam betekent hier dat 
een liefdadig doel of liefdadige daad die besmet is met zulke onheilzame gevoelens räjasika 
is. 

 

ÇLOKA 22 

vnsÓkdkys ;íkueik=sH;Óp nh;rsA 
vlRÏreoKkra       rÙkkeleqnkâre~û„„û 

 
adeça-käle yad dänam / apätrebhyaç ca déyate 

asat-kåtam avajïätaà / tat tämasam udähåtam 
 

tat—die; dänam—liefdadigheid; yat—welke; déyate—gegeven wordt; adeça-käle—op een 
ongepaste plaats en tijd; ca—en; apätrebhyaù—aan onwaardige ontvangers; asat-kåtam—
zonder respect; (en) avajïätam—met minachting; udähåtam—wordt gezegd te zijn; 
tämasam—in de geaardheid onwetendheid. 
 

Liefdadigheid die gegeven wordt op een onzuivere plaats en op een ongepast 
tijdstip aan een onwaardige ontvanger, in een gemoedstoestand van minachting en 
respectloosheid, wordt gezegd in tämasika te zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Asat-käraù betekent ‘het resultaat van oneerbiedigheid’. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Liefdadigheid die wordt gegeven op een onzuivere plaats aan iemand die niet 
gekwalificeerd is, zoals een danser of prostituee, aan iemand die het niet nodig heeft, of aan 
een zondig persoon, is tämasika. Liefdadigheid die oneerbiedig wordt gegeven aan een 
waardig persoon is ook tämasika. 

 

ÇLOKA’S 23-24 



¬ rRlfnfr funsZÓkks czã.kfL=fo/k% Le`r%A 
czkã.kkLrsu   osnkÓp   ;KkÓp   fofgrk%   iqjkû„…û 

 
rLekn~    ¬    bR;qnkâR;    ;Knkuri%fØ;k%A 

izoRkZUrs     fo/kkuksäk%     lrra      czãokfnuke~û„†û 
 

oà tat sad iti nirdeço / brahmaëas tri-vidhaù småtaù 
brähmaëäs tena vedäç ca / yajïäç ca vihitäù purä 

tasmäd oà ity udähåtya / yajïa-däna-tapaù-kriyäù 
pravarttante vidhänoktäù / satataà brahma-vädinäm 

 
småtaù—het wordt beschouwd; iti—dat; oà tat sat—oà, tat en sat; tri-vidhaù—een 
drievoudige; nirdeçaù—indicatie; (zijn) brahmaëaù—van het Allerhoogste brahma; purä—
in oude tijden; brähmaëäù—de brähmaëa’s; vedaù—de Veda’s; ca—en; yajïäù—offerandes; 
vihitäù—werden geschapen; tena—door deze uiting; tasmät—daarom; brahma-vädinäm—
voor degenen die de Vedische versie prediken; kriyäù—activiteiten; yajïa—van offerandes; 
däna—liefdadigheid; tapaù—en ascese; vidhäna-uktäù—zoals verkondigd volgens zeer oude 
voorschriften; iti—aldus; satatam—altijd; pravarttante—vinden plaats; udähåtya—tijdens 
het uiten; (van)  oà—oà. 
 

Er wordt gezegd dat oà, tat en sat de drie woorden zijn om brahma, de 
Allerhoogste Absolute Realiteit, aan te duiden. Brähmaëa’s, de Veda’s en yajïa’s 
werden oorspronkelijk geschapen uit deze drie woorden. Daarom verrichten 
toegewijde volgelingen van de Veda’s altijd offerandes, liefdadigheid, ascese en door 
çästra voorgeschreven activiteiten door de heilige lettergreep oà uit te spreken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Over het algemeen wordt uitgelegd dat ieder menselijk wezen een van de drie soorten 
yajïa, tapasyä, etc., kan verrichten naar gelang zijn adhikära. Degenen die sättvika zijn en 
degenen die brahma-vädé’s zijn, beginnen hun verrichting van yajïa met een invocatie tot 
brahma. Daarom zegt Çré Bhagavän dat de sädhu’s Hem heugen en eren middels de 
drievoudige invocatie van brahma: oà tat sat. De vermaarde heilige lettergreep oà is in alle 
Veda’s prominent onder deze invocaties, en het is zeker de naam van brahma. Tat (brahma) 
staat bekend als de oorzaak van het universum en het verwijdert ook atat (mäyä). Sat wordt 



als volgt beschreven in de çruti (Chändogya Upaniñad): “O zachtaardige, in het begin was er 
louter sat (de Allerhoogste Absolute Eeuwige Werkelijkheid). De brähmaëa’s, Veda’s en een 
hoeveelheid aan yajïa’s werden uitsluitend voortgebracht uit brahma, die vertegenwoordigd 
wordt door de namen oà, tat en sat.” Dientengevolge, verrichten de huidige volgelingen 
van de Veda’s yajïa’s door het uitspreken van de heilige klank oà. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Luister alsjeblieft terwijl Ik de 
strekking van deze çloka’s uitleg. Tapasyä, yajïa, däna en voedsel bestaan uit drie soorten: 
sättvika, räjasika en tämasika. Het geloof waarmee de geconditioneerde jéva’s deze 
activiteiten verrichten kan dan wel van eerste, tweede of derde klas zijn, maar ze blijft 
besmet door de geaardheden en is waardeloos. Deze activiteiten worden alleen betekenisvol 
in het bereiken van het stadium van onbevreesdheid (de zuivering van sattva, het bestaan) 
wanneer ze verricht worden met nirguëa-çraddhä, dat is te zeggen, met die çraddhä die leidt 
tot bhakti. Het staat voorgeschreven door de gehele çästra dat voorgeschreven taken 
verricht moeten worden met zulke transcendentale çraddhä. Er zijn drie principes in çästra 
die wijzen op brahma: oà, tat en sat. Deze drie namen, die duiden op brahma, beschrijven 
ook de brähmaëa’s, de Veda’s en yajïa’s. Çraddhä waarbij men de regels van çästra niet in 
acht neemt is saguëa (besmet door de geaardheden). Het doelt op geen enkele wijze op 
nirguëa-brahma en zal enkel een materieel resultaat opleveren. Daarom is transcendentale 
çraddhä de essentie van çästra. Je twijfel over çästra en çraddhä is ontstaan uit 
onwetendheid. Volgelingen van de Veda’s verrichten al hun activiteiten zoals 
voorgeschreven in çästra, zoals yajïa, tapasyä en dana, door de heilige lettergreep oà, wat 
brahma aanduidt, te reciteren.” 

 

ÇLOKA 25 

rfnR;ufHklU/kk;       Qya      ;Kri%fØ;k%A 
nkufØ;k'p fofo/kk% fØ;Urs eks{kdkaf{kfHk%û„‡û 

 
tad ity anabhisandhäya / phalaà yajïa-tapaù-kriyäù 
däna-kriyäç ca vividhäù / kriyante mokña-käìkñibhiù 

 
iti—aldus; (het woord) tat—tat; (uitsprekend) mokña-käìkñibhiù—degenen die naar 
bevrijding verlangen; vividhäù—verschillende soorten; kriyäù—praktijken; yajïa-tapaù—



van offerande, ascese; ca—en; däna-kriyäù—liefdadigheid; kriyante—worden verricht; 
anabhisandhäya—zonder gehechtheid; phalam—aan het resultaat. 
 

Aldus het woord tat uitsprekend, verrichten degenen die verlangen naar het 
bereiken van mokña verschillende soorten yajïa, tapasyä en däna, waarbij ze de 
vruchten van hun activiteiten verzaken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

De activiteiten van yajïa etc., horen verricht te worden door het woord tat uit te 
spreken zoals beschreven in de vorige çloka. Het woord anabhisandhäya houdt in dat men 
verschillende voorgeschreven plichten dient te verrichten zonder naar hun vruchten te 
verlangen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het woord idam verwijst naar deze zichtbare wereld, en tat verwijst naar brahma (de 
werkelijkheid) dat zich buiten deze wereld bevindt. Yajïa’s horen alleen verricht te worden 
teneinde para-tattva te bereiken. 

 

ÇLOKA 26 

lÚkos    lk/kqHkkos   p   lfnR;srr~   iz;qT;rsA 
iz'kLrs deZf.k rFkk lPNCn% ikFkZ ;qT;rsû„̂ û 

 
sad-bhäve sädhu-bhäve ca / sad ity etat prayujyate 

praçaste karmaëi tathä / sac-chabdaù pärtha yujyate 
 

pärtha—O zoon van Påthä; etat—dit (woord); sat—sat; prayujyate—wordt gebruikt; iti—
aldus; sat-bhäve—in de zin van brahma (de Allerhoogste Absolute Waarheid); ca—en; 
sädhu-bhäve—in de zin van de sädhu, de toegewijde van brahma; tathä—ook; sat-çabdaù—
het woord sat; yujyate—wordt gebruikt; praçaste—bij gunstige; karmaëi—activiteiten. 
 

O Pärtha! Het woord sat (eeuwigheid) verwijst naar de Allerhoogste Absolute 
Waarheid en naar de aanbidders van brahma. Op dezelfde manier wordt het woord sat 
ook gebruikt in verband met gunstige handelingen. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het woord sat vertegenwoordigt brahma, en wordt gebruikt bij gunstige en 
lovenswaardige handelingen. Het kan ook gebruikt worden voor alle gunstige daden, zowel 
materiΩle als transcendentale. Çré Bhagavän spreekt deze twee çloka’s, waarvan de eerste 
met het woord sad-bhäve begint, om dit uit te leggen. Sad-bhäve (het hebben van de aard 
van de eeuwige realiteit) is een gepaste betekenisverklaring voor brahmatva (spirituele 
hoedanigheid) en brahmaväditva (aanbidders van brahma). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De heilige lettergreep oà is de naam van para-tattva brahma. Hij wordt ook tat 
genoemd. Op dezelfde manier geeft het woord sat aan dat Hij eeuwig bestaat en dat Hij de 
oorzaak van alles is. Hij alleen is sad-vastu, of de werkelijke entiteit. Dit wordt ook 
verklaard in de Veda’s: sad eva saumya idam agra äséta. “O zachtaardige, voorheen bestond 
deze materiΩle wereld in de vorm van sat, ππn zonder een gelijke, en voor de schepping was 
er enkel sat” (Chändogya Upaniñad 6.2.1 ). Sädhu’s zijn degenen in wier harten louter deze 
sat bestaat. In Çrémad-Bhägavatam (3.25.25) wordt ook gezegd: satäà prasaìgän. Ook hier 
wordt het woord sat gebezigd voor de bhakta’s van Çré Bhagavän die de Absolute Waarheid 
hebben gerealiseerd. Over het algemeen staan gunstige daden in deze materiΩle wereld ook 
bekend sat-kärya, gezegende daden. In Sat-kriyä-sära-dépikä definieert Çréla Gopäla Bhaööa 
Gosvämé, een prominente Gauòéya Vaiñëava Äcärya en beschermer van Gauòéya Vaiñëava 
opvattingen, sat als volgt: “De gefixeerde bhakta’s van Çré Govinda zijn toegewijd aan sat 
gedachten. Aangezien al hun activiteiten verricht worden voor het genot van Bhagavän, 
worden al hun activiteiten sat genoemd. Alle andere activiteiten zijn asat, en zijn 
verboden.” 

In dit opzicht legt Bhagavän Çré Kåñëa de betekenis van het woord sat uit in deze twee 
çloka’s, waarvan de eerste begint met het woord sad-bhäve. “O Pärtha, het woord sat wordt 
gebruikt voor sad-bhäva (dat wat zich op brahma richt) en sädhu-bhäva (de opperste 
deugdzame aard en activiteiten van de gefixeerde overgegeven bhakta’s van Kåñëa). Op 
dezelfde manier wordt het woord sat ook gebruikt voor gunstige daden.” 

Het woord sat wordt gebruikt voor brahma. Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, die 
alvermogend is, de oorzaak van alle oorzaken is en de steun en basis van alle rasa, is Zelf het 
volkomen sat wezen. Het woord sat wordt ook gebruikt voor Zijn metgezellen, Zijn dhäma’s, 
al Zijn avatära’s, de dhäma’s van die avatära’s, Zijn ekäntika-bhakta’s, de heersende Godheid 
van de gäyatré-mantra, brähmaëa’s, bhakti enzovoorts. Het wordt ook gebruikt voor Çré 
Bhagavän’s näma, guëa, rüpa, lélä, etc. Oà tat sat wordt uitgesproken terwijl men dékñä geeft 
aan een gelovig persoon, of terwijl men hem de heilige draad geeft. Çré Gurudeva die de 



gäyatré-mantra en hari-näma schenkt, wordt ook sat (sad-guru) genoemd. De discipel die 
deze mantra’s aanneemt, wordt sat-çiñya genoemd, en het proces van dékñä wordt sat (sad-
anuñöhäna), wat ‘spirituele rite of ceremonie’ betekent, genoemd. Op deze manier gaat çästra 
akkoord met het gebruik van het woord sat in alle doelen, diensten, activiteiten en 
manifestaties van Bhagavän Çré Kåñëa. 

 

ÇLOKA 27 

;Ks rifl nkus p fLFkfr% lfnfr pksP;rsA 
deZ    pSo     rnFkhZ;a    lfnR;sokfHk/kh;rsû„‰û 

 
yajïe tapasi däne ca / sthitiù sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthéyaà / sad ity eväbhidhéyate 
 

sthitiù—standvastigheid; yajïe—in offerande; tapasi—ascese; ca—en; däne—liefdadigheid; 
ca ucyate—wordt ook beschreven; iti—als; sat—sat; ca—en; eva—zeker; karma—actie; tat-
arthéyaà—ten gunste van sat (de Allerhoogste Heer); eva abhidhéyate—wordt zeker 
beschreven; iti—als; sat—sat. 
 

Het standvastig zijn in het verrichten van yajïa, tapasyä en däna, en het kennen 
van hun werkelijke doel, wordt sat genoemd. En activiteiten zoals het schoonmaken 
van de tempel teneinde brahma (Çré Bhagavän) te plezieren, worden ook sat genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Sthitiù betekent ‘standvastig in het verrichten van yajïa, etc., nadat men achter hun 
werkelijke doel is gekomen’. Tad-arthéyaà karma staat voor activiteiten zoals het 
schoonmaken van de tempel als dienst aan brahma (Çré Bhagavän). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “De strekking van het woord sat kan ook worden 
toegepast op yajïa, tapasyä en dana, omdat al deze activiteiten sat worden wanneer ze voor 
het genot van brahma worden uitgevoerd, anders zijn ze allemaal asat (waardeloos). Alle 
wereldse activiteiten zijn in strijd met de svarüpa van de jéva. Wanneer men besluit om de 
exacte oorzaak van brahma te dienen, houdt men zich bezig met zulke activiteiten welke 
para-bhakti opwekken. Ze worden dan nuttig voor het zuiveren van bestaan van de jéva, 



sattva-saàçuddhi. Met andere woorden, ze worden nuttig voor het schenken van kåñëa-
däsyam aan de jéva. Dit is de vervolmaking van zijn svarüpa.” 

 

ÇLOKA 28 

vJ¼;k gqra nÙka riLrIra Ïra p ;r~A 
vlfnR;qP;rs ikFkZ u p rRizsR; uks bgû„Šû 

 
açraddhayä hutaà dattaà / tapas taptaà kåtaï ca yat 

asad ity ucyate pärtha / na ca tat pretya no iha 
 

taptam—ondergane; tapaù—ascese; hutam—geofferde; (offerande) dattam—gegeven; 
(liefdadigheid) açraddhayä—zonder geloof; ucyate—wordt beschreven; iti—als; asat—
vergankelijk; pärtha—O zoon van Påthä; ca—en; tat—dat; (heeft baat) no—noch; iha—in 
deze wereld; na—noch; pretya—in de volgende. 
 

Yajïa, däna, tapasyä of enige andere handelingen die zonder geloof worden 
verricht worden asat genoemd, O zoon van Påthä. Zulke activiteiten hebben geen nut, 
noch in deze wereld noch in de volgende. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ik heb over sat-karma gehoord, maar wat is asat-karma?” Deze vraag verwachtend van 
Arjuna, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord açraddhayä. Alle vuur 
yajïa’s (hutam), liefdadigheid (dattam), ascese (tapaù) en al het andere dat zonder çraddhä 
wordt verricht, is asat. Dit houdt in dat hoewel er yajïa verricht wordt, het eigenlijk geen 
yajïa is; er kan liefdadigheid worden gegeven, maar het is geen liefdadigheid; er kan tapasyä 
worden verricht, maar het is geen tapasyä, en wat er ook maar verricht kan worden is in 
feite nutteloos, indien het zonder geloof wordt verricht. Het schenkt zelfs geen goede 
resultaten in deze wereld, om maar niet te spreken van dat het vrucht zal dragen in de 
andere wereld: tat na pretya no iha. 

Verschillende soorten voorgeschreven activiteiten die verricht worden met sättvika 
çraddhä leiden naar mokña. Dit is uitgelegd in het huidige hoofdstuk. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Zeventiende Hoofdstuk 



van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 
en aanvaard wordt door alle heilige personen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Alle activiteiten die verricht worden met het doel om Bhagavän, guru en Vaiñëava’s te 
dienen, zoals het ophalen van aalmoezen, het graven van putten en vijvers, het aanleggen 
van bloemen- en Tulasé tuinen, het planten van bomen en het bouwen van tempels zijn tad-
arthéyaà karma, activiteiten die voor Zijn genoegen gedaan worden, en ze zijn sat. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Arjuna, alle activiteiten, 
yajïa’s, däna, tapasyä, etc., die verricht worden zonder nirguëa-çraddhä zijn asat (tijdelijk en 
nutteloos). Zulke activiteiten brengen nooit enig profijt ofwel nu in deze wereld, of in de 
toekomst, in de volgende wereld. Daarom instrueert çästra ons in nirguëa-çraddhä. Indien 
men de regels en bepalingen van çästra verwerpt, betekent dit dat men nirguëa-çraddhä 
heeft opgegeven. Nirguëa-çraddhä is het enige zaad van de bhakti-latä.” 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Zeventiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK ACHTTIEN 

 

 

 

Mokña-Yoga 

De Yoga der Bevrijding 
 

 

ÇLOKA 1 

vtqZu mokp 
laU;klL; egkckgks rÙofePNkfe osfnrqe~A 

R;kxL;     p     â"khds'k     i`FkDdsf'kfu"kwnuûƒû 
 

arjuna uväca 
sannyäsasya mahä-bäho / tattvam icchämi veditum 

tyägasya ca håñékeça / påthak keçi-niñüdana 
 

arjuna uväca—Arjuna zei; mahä-bäho—O sterkgearmde; håñékeça—O Meester der 
zintuigen; keçi-niñüdana—O doder van de asura Keçi; icchämi—Ik verlang; veditum—te 
weten; tattvam—de waarheid; påthak—afzonderlijk; sannyäsasya—van de teruggetrokken 
levensorde; ca—en; tyägasya—van verzaking. 
 

Arjuna zei: O Mahä-bäho, O Håñékeça, O Keçi-niñüdana, ik verlang ernaar de 
ware aard van zowel sannyäsa als tyäga te kennen, en het onderscheid tussen beide. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Dit hoofdstuk beschrijft de volgende onderwerpen: de drie types sannyäsa, jïäna en 
karma, het beslissende begrip van mukti, en de meest vertrouwelijke essentie van bhakti. 

In het vorige hoofdstuk zei Çré Bhagavän, “Na verlost te zijn geraakt van alle materiΩle 
verlangens, doen degenen die op zoek zijn naar mokña aan liefdadigheid en houden zich 
bezig met boetedoening terwijl ze het woord tat uitspreken” (Gétä 17.25). Çré Bhagavän 
gebruikt het woord mokña-käìkñé (iemand die naar mokña zoekt) in deze verklaring enkel 
om de sannyäsé aan te duiden. Maar als dit woord naar iemand anders dan de sannyäsé 
verwijst, wie is dan die persoon? Çré Bhagavän zegt in Gétä (12.11): sarva-karma-phala-
tyägaà tataù kuru yatätmavän. “Je dient met een beteugelde geest je voorgeschreven 
plichten te vervullen, en daarbij de vruchten van je handelen op te geven.”  

Arjuna vraagt nu, “De woorden sarva-karma-phala-tyägam (in Gétä 12.11) verwijzen 
naar tyäga (verzaking). Ik wens te weten over de symptomen van een tyägé (iemand die de 
wereld vaarwel zegt). Ik wil ook weten van de symptomen van sannyäsa (de verzakende 
levensorde) die men terug kan vinden in sannyäsé’s (degenen die formeel het kleed van de 
verzakende levensorde hebben aangenomen).” Arjuna is nieuwsgierig en intelligent, en hij 
sprak deze çloka die begint met sannyäsasya teneinde deze onderwerpen duidelijk te 
begrijpen. Arjuna heeft het woord påthäk gebruikt met de betekenis, “Als sannyäsa en tyäga 
verschillende betekenissen hebben, dan wil ik hun ware afzonderlijke aarden kennen. Zelfs 
wanneer ze volgens Uw mening, of volgens de mening van anderen, dezelfde betekenis 
hebben, wens ik nog steeds het verschil tussen beide begrijpen. O Håñékeça, U alleen bent 
de voorzegger van mijn intelligentie, daarom is deze twijfel louter door Uw inspiratie 
ontstaan. O Keçi-niñüdana, doder van de asura Keçi! Wees zo vriendelijk deze twijfel van 
mij te vernietigen op dezelfde manier dat U de asura Keçi heeft gedood. O Mahä-bäho! U 
bent oppermachtig, daar waar ik een beperkte hoeveelheid kracht bezit. Ik heb een 
vriendschappelijke relatie met u omdat we wat gelijksoortige kwaliteiten bezitten, maar 
mijn eigenschappen kunnen Uw eigenschappen, zoals alwetendheid, niet evenaren. Ik ben 
slechts in staat om U deze vraag zonder aarzeling te stellen omdat U me begiftigd hebt met 
een beetje van Uw sakhya-bhäva.” 

  

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In sommige delen van de Gétä heeft Bhagavän Çré Kåñëa instructies gegeven met 
betrekking tot karma-sannyäsa (de verzaking van activiteiten), en in andere delen heeft Hij 
Arjuna opgedragen om karma (het handelen) niet volledig op te geven, maar het verlangen 
naar de vruchten van alle vormen van karma op te geven. Vanuit een oppervlakkig 
perspectief lijkt er tegenstrijdigheid te zijn tussen deze twee instructies. Arjuna wil dat 
Kåñëa de twijfel weghaalt van mensen met wereldlijke intelligentie, dus stelt hij deze vragen 



over de ware betekenis van tyäga en sannyäsa, over het verschil tussen deze twee, en over 
hun unieke kenmerken.  

De namen Keçi-niñüdana, Håñékeça en Mahä-bäho, die in deze çloka door Arjuna 
gebruikt worden, hebben specifieke betekenissen. Kåñëa doodde een asura genaamd Keçi die 
een furieuze äsurika aard had; daarom wordt Hij Mahä-bäho, almachtig, genoemd. Om deze 
reden zegt Arjuna, “O Çré Bhagavän, U bent volledig in staat om de asura van mijn twijfels 
te vernietigen.  Deze twijfel is alleen door Uw inspiratie ontstaan in mijn hart omdat U, 
Håñékeça, de voorzegger en meester van al mijn zintuigen bent. Alleen U kunt al mijn 
twijfels volledig verwijderen en ätma-tattva, bhagavat-tattva en bhakti-tattva verlichten in 
mijn hart.” Dit is de verborgen betekenis achter deze drie aanspreekbewoordingen. Als 
iemand zich, net zoals Arjuna, overgeeft aan Bhagavän en tot Hem bidt voor 
bovenzinnelijke kennis (prema-bhakti), dan zal Çré Bhagavän zijn verlangen zeker vervullen. 

 

ÇLOKA 2 

JhHkxokuqokp 
dkE;kuka deZ.kka U;kla laU;kla do;ks fonq%A 

loZdeZQyR;kxa   çkgqLR;kxa    fop{k.kk%û„û 
 

çré bhagavän uväca 
kämyänäà karmaëäà nyäsaà / sannyäsaà kavayo viduù 
sarva-karma-phala-tyägaà / prähus tyägaà vicakñaëäù 

 
çré bhagavän—de alvermogende Allerhoogste Persoon; uväca—zei; vicakñaëäù—
scherpzinnige; kavayaù—wijzen; viduù—begrijpen; nyäsam—de verzaking; kämyänäm—van 
baatzuchtige; karmaëäm—activiteiten; sannyäsam—als sannyäsa; (en) tyägam—de 
verzaking; sarva-karma-phala—van het resultaat van alle activiteiten; prähuù—zij 
verklaren; (te zijn) tyägam—verzaking. 
 

Çré Bhagavän zei: Volgens deskundige paëòita’s wordt volledige verzaking van 
kämya-karma (baatzuchtige activiteiten) sannyäsa genoemd, daar waar het verzaken 
van de resultaten van alle activiteiten tyäga wordt genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Deze verklaring is gebaseerd op de mening voorgelegd door Çré Bhagavän aan Arjuna in 
vorige hoofdstukken. Hij begint door de verschillende meningen uit te leggen van de twee 
woorden sannyäsa en tyäga in deze çloka die begint met kämyänäm.  

De term sannyäsa is van toepassing op iemand die alle kämya-karma, zoals het 
verrichten van een yajïa om het verlangen te vervullen een zoon te krijgen of Svarga te 
bereiken, volledig opgeeft, maar die nitya-karma (verplichte activiteiten), zoals sandhyä-
upäsanä (het heugen van gäyatré mantra’s, etc.) niet opgeeft.  

De term tyäga is van toepassing op iemand die gehoorzaam alle kämya-karma 
(baatzuchtige activiteiten) en nitya-karma (verplichte activiteiten) verricht terwijl hij de 
vruchten van deze activiteiten opgeeft, maar de activiteiten zelf niet opgeeft. De resultaten 
van het verrichten van nitya-karma worden uiteengezet door heel de çruti’s. Bijvoorbeeld, er 
wordt daarin verklaard dat men pitå-loka (de planeet van de voorvaders) bereikt door 
voorgeschreven karma te verrichten, en dat men vrij wordt van zondes door bepaalde 
dharmika activiteiten uit te voeren. Daarom betekent tyäga het verrichten van alle 
activiteiten zonder naar de vruchten te verlangen. Het woord sannyäsa verwijst naar 
iemand die alle nitya-karma verricht zonder naar de resultaten te verlangen en alle kämya-
karma geheel opgeeft. Dit is het verschil tussen deze twee termen. 
 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Bhagavän geeft de mening van de tattva-vit mahä-puruña’s over het bovenstaande 
onderwerp. Sannyäsa verwijst naar iemand die nitya-karma (verplichtingen) of naimittika-
karma (incidentele dharmika plichten opgelopen door specifieke omstandigheden) niet 
opgeeft, maar die sakäma-karma volledig opgeeft. En tyäga wordt verricht wanneer men 
geen afstand doet van sakäma-karma en nitya-karma, maar slechts hun vruchten opgeeft. 
Verschillende plaatsen in çästra beschrijven allebei de betekenissen. Dit hoofdstuk onthult 
de mening van Çré Bhagavän en Zijn tattva-vit bhakta’s wat betreft dit onderwerp. Men zal 
alleen in staat zijn deze concepten perfect met elkaar te verzoenen nadat men hun mening 
goed heeft begrepen. 

In Çrémad-Bhägavatam onderricht Çré Kåñëa Uddhava, die het instrument is van Zijn 
onderricht. Hij beschrijft de drie soorten yoga, namelijk karma, jïäna en bhakti, naar gelang 
de geschiktheid (adhikära ) van verschillende individuen. Hij draagt karma-yoga op voor 
degenen die gehecht zijn aan karma en haar resultaten, en Hij draagt jïäna-yoga op voor 
die gematigde personen die niet te zeer gehecht zijn aan de resultaten van karma, en geen 
droge verzakers zijn. 

Over het algemeen heeft een baddha-jéva in de beginfase van yoga-beoefening alleen 
voldoende adhikära  om karma te verrichten. Çré Bhagavän geeft dan instructies over het 



opgeven van de resultaten van karma (tyäga) en over de verzaking van karma (sannyäsa), 
teneinde hem te begiftigen met de adhikära  om het pad van jïäna te betreden. In de prille 
stadia, terwijl hij oefent om sakäma-karma volledig op te geven, dient hij de vruchten van 
nitya en naimittika-karma op te geven. Iemands hart wordt gezuiverd na het voor een tijdje 
verrichten van deze beoefening en hij gaat zich op het hogere platform van jïäna bevinden. 
Zijn adhikära  om louter karma te verrichten houdt in dit stadium op met bestaan. Met 
andere woorden, hij ontstijgt karma. In die toestand is het mogelijk voor hem om alle karma 
volledig op te geven. Volgens de verklaring, jïänam ca mayi sannyaset (Çrémad-Bhägavatam 
11.19.1), dient zelfs jïäna opgegeven te worden zodra men er de perfectie in bereikt. 
Wanneer ze perfectie bereiken in deze uitoefeningen, moeten de karmé’s karma opgeven en 
moeten de jïäné’s jïäna opgeven. De sädhaka’s van bhakti hoeven echter bhakti niet op te 
geven wanneer ze er perfectie in bereiken. Integendeel, het is dan dat ze bhakti in haar 
zuiverste, meest ontwikkelde manier beginnen uit te voeren. Daarom heeft Bhagavän Çré 
Kåñëa Zelf de volgende uitspraken gedaan: tävat karmäëi kurvéta, “Zolang men zijn 
baatzuchtige verlangens niet heeft verzadigd, of zijn smaak voor bhajana heeft ontwaakt, 
dient men de Vedische regels en bepalingen te volgen” (Çrémad-Bhägavatam 11.20.9), jïäna-
niñöho virakto vä, “Het gedrag van degenen die toegewijd zijn aan het cultiveren van 
transcendentale jïäna, alsmede Mijn bevrijde bhakta’s, valt buiten de reikwijdte van de 
regels en bepalingen” (Çrémad-Bhägavatam 11.18.28); yas tv ätma-ratir eva syäd, “Iemand die 
genoegen put uit het zelf, echter, die tevreden en voldaan blijft in het zelf, heeft geen 
plichten te vervullen” (Gétä 3.17), en: sarva-dharmän parityajya, “Alle lichamelijke en 
mentale dharma, zoals varëa en äçrama, volledig opgevend, neem beschutting van Mij 
alleen” (Gétä 18.66). De Yoga-väçiñöha verklaart ook: na karmäëi tyajeta yogé karmabhist 
yajyate hy asäv iti. “Een yogé hoort karma niet op te geven omdat karma zelf de yogé zal 
opgeven wanneer hij een verheven niveau heeft bereikt.”  

Over het algemeen geeft çästra niet de instructie aan baddha-jéva’s om karma op te 
geven; ze stelt eerder voor dat ze kämya-karma of de resultaten van karma op dienen te 
geven. Dit komt doordat de jéva in zijn gebonden staat over het algemeen erg gehecht is aan 
het verrichten van sakäma-karma. Als hem wordt opgedragen om karma volledig op te 
geven in de beginfase van zijn beoefening, zal hij niet in staat zijn dit te doen. Daarom 
worden er zulke instructies gegeven om de jéva geleidelijk aan naar een hoger platform te 
brengen. 

Het hart wordt gezuiverd door dit geleidelijke proces te volgen waarin men aanvankelijk 
het verzaken van de vruchten van karma beoefent. Het is alleen mogelijk om karma volledig 
op te geven wanneer men ätma-rati (het geluk van het zelf) bereikt. Om deze reden geeft 
Bhagavän de instructie: na buddhi-bhedaà janayet (Gétä 3.26). “Men hoort minder 



intelligente mensen, die gehecht zijn aan karma, niet te leren het op te geven. Vanwege 
hun onvolwassen intelligentie zullen ze verward raken en van het spirituele pad afwijken.” 
Maar het dient opgemerkt te worden dat alleen iemand die de adhikära  ontwikkelt om aan 
kevala-bhakti te doen alle karma—nitya, naimittika en kämya, kan opgeven.  

De çloka, sarva-dharmän parityajya wordt louter om deze reden aan het einde van dit 
hoofdstuk gesproken. In zijn commentaar op deze çloka schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté 
Öhäkura, “Wanneer iemand de kwalificatie bereikt om ananya-bhakti te verrichten, bestaat 
er geen kans op zonde of tekortkoming als hij geen nitya-karma verricht. Dit is het gevolg 
van zijn grote fortuin dat tot stand is gekomen door de genade van de grote heiligen. 
Echter, als hij in die toestand door blijft gaan met nitya- en naimittika-karma, vervalt hij 
wel in zonde omdat hij Mijn instructie niet opvolgt. Met andere woorden, het verrichten 
van nitya-naimittika-karma is niet bevorderlijk voor de uitvoering van kevala-bhakti.”  

Hier verwijst nitya-karma naar dagelijkse verplichte activiteiten zoals het aanbidden 
van allerlei deva’s en devé’s, zoals beschreven in de karma-märga afdeling van de Veda’s. 
naimittika-karma betekent ‘incidentele religieuze activiteiten zoals de aanbidding van de 
voorvaders en deva’s in de çräddha ceremonie’.  

Iemand betreedt alleen het rijk van ananya-bhakti tot Çré Kåñëa wanneer men deze 
activiteiten volledig opgeeft. Door het bestuderen van Sat-kriyä-sära-dépikä, geschreven 
door Çrémad Gopäla Bhaööa Gosvämé, de grote Gauòéya Vaiñëava äcärya en beschermheer 
van Gauòéya Vaiñëava opvattingen, kunnen we begrijpen dat er voor de ekäntika-bhakta’s 
van Çré Kåñëa in geen enkele gezaghebbende çästra geboden staan om de voorvaders en 
deva’s te aanbidden, ongeacht tot welke varëa of äçrama deze bhakta’s behoren. Integendeel, 
als de ananya-bhakta’s van Çré Kåñëa zich inlaten met de aanbidding van de voorvaders of 
deva’s, wordt het seväparädha en nämäparädha. Çrémad Gopäla Bhaööa Gosvämé gebruikt 
bewijs uit çästra om te bewijzen dat, wanneer Kåñëa tevreden is met iemands ananya-bhakti, 
die bhakta geen enkele zondige reactie oploopt, zelfs niet wanneer hij alle andere karma 
opgeeft. Zulke ekäntika-bhakta’s bereiken een gunstige positie, of ze zich nu in dit universum 
bevinden of erboven. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa als zeggend, “Sannyäsa betekent ‘het 
volledig opgeven van alle kämya-karma en om nitya- en naimittika-karma te verrichten 
zonder naar de vruchten te verlangen’. Tyäga betekent ‘het opgeven van de vruchten van 
alle soorten karma—nitya, naimittika en kämya-karma’. Geleerde mensen leggen dit uit als 
het verschil tussen sannyäsa en tyäga.” 

 

ÇLOKA 3 



R;kT;a nks"kofnR;sds deZ izkgqeZuhf"k.k%A 
;Knkuri%deZ  u   R;kT;fefr   pkijsû…û 

 
tyäjyaà doña-vad ity eke / karma prähur manéñiëaù 

yajïa-däna-tapaù-karma / na tyäjyam iti cäpare 
 

eke—sommige; manéñiëaù—denkers; prähuù—zeggen; iti—dat; karma—actie; doñavat—
vervuld (is) van fouten; (en) tyäjyam—verzaakt dient te worden; ca—en; apare—anderen; 
(zeggen) iti—dat; yajïa-däna-tapaù-karma—offerande, liefdadigheid, ascese en het 
handelen; na tyäjyam—niet opgegeven dienen te worden. 
 

Sommige denkers, zoals de säìkhya-vädé’s, opperen dat, aangezien elke handeling 
gebrekkig is, het handelen dient te worden opgegeven. Anderen, zoals de 
mémäàsaka’s, zijn van mening dat handelingen van offerande, liefdadigheid en ascese 
nooit opgegeven dienen te worden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän bespreekt wederom de verschillende meningen betreffende tyäga in deze 
çloka die begint met het woord tyäjyam. Sommige säìkhyä-vädé’s zijn van mening dat karma 
volledig opgegeven dient te worden omdat het fouten zoals geweld bezit. Anderen, zoals de 
mémäàsaka’s, zeggen dat activiteiten zoals yajïa niet opgegeven dienen te worden, omdat ze 
voorgeschreven staan in çästra. 

 

ÇLOKA 4 

fu'p;a  Ük`.kq  es  r=   R;kxs   HkjrlÙkeA 
R;kxks fg iq#"kO;k?kz f=fo/k% laizdh£Rkr%û†û 

 
niçcayaà çåëu me tatra / tyäge bharata-sattama 

tyägo hi puruña-vyäghra / tri-vidhaù saàprakérttitaù 
 

bharata-sattama—O beste uit de lijn der Bharata’s; çåëu—hoor; me—van Mij; niçcayam—
stellig; tatra—over dit punt; tyäge—betreffende verzaking; puruña-vyäghra—O meest 



voorname onder de mensheid; tyägaù—verzaking; (wordt) hi—zeker; saàprakérttitaù—
verklaard; (als zijnde) tri-vidhaù—van drie soorten. 
 

O beste der Bharata’s, hoor Mijn definitieve mening over tyäga. O voornaamste 
onder de mens, men zegt dat tyäga uit drie soorten bestaat. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu drukt Çré Bhagavän Zijn mening uit in deze çloka die begint met het woord 
niscayam. Tyäga bestaat uit drie soorten: sättvika, räjasika en tämasika. Çré Bhagavän zegt in 
Gétä (18.7) dat het niet correct is om nitya-karma te verzaken. De tyäga van degenen die 
nitya-karma opgeven vanwege verbijstering wordt beschreven als tämasika. In Gétä (18.7), 
wordt gesproken over tyäga als zijnde sannyäsa. Daarom zijn tyäga en sannyäsa volgens de 
mening van Çré Bhagavän synoniem. 

 

ÇLOKA 5 

;Knkuri%deZ  u  R;kT;a  dk;Zeso rr~A 
;Kks nkua ri'pSo ikoukfu euhf"k.kke~û‡û 

 
yajïa-däna-tapaù-karma / na tyäjyaà käryam eva tat 

yajïo dänaà tapaç caiva / pävanäni maniçiëäm 
 

karma—actie; (in de vorm van) yajïa—offerande; däna—liefdadigheid; tapaù—(en) 
ascese; na tyäjyam—horen niet opgegeven te worden; tat—zij; eva käryam—dienen verricht 
te worden; eva—voorwaar; yajïaù—offerande; dänam—liefdadigheid; ca—en; tapaù—
ascese; pävanäni—zijn zuiveraars; (zelfs) manéñiëäm—van de wijzen. 
 

Handelingen in de vorm van offerande, liefdadigheid en ascese dienen op geen 
enkele manier opgegeven te worden omdat ze verplichtingen zijn. Offerande, 
liefdadigheid en ascese zuiveren zelfs de harten van degenen die diepzinnig en wijs 
zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Volgens de mening van Çré Bhagavän dienen de sättvika daden van yajïa, däna en 
tapasyä zelfs binnen kämya-karma verricht te worden, zonder naar hun vruchten te 



verlangen. Hij zegt dat het verrichten van yajïa enzovoorts verplicht is omdat dit het hart 
zuivert. 

 

ÇLOKA 6 

,rkU;fi rq dekZf.k lÂa R;DRok Qykfu pA 
dRkZO;kuhfr     es     ikFkZ     fuf'pra     ereqÙkee~ûˆû 

 
etäny api tu karmäëi / saìgaà tyaktvä phaläni ca 

karttavyänéti me pärtha / niçcitaà matam uttamam 
 

pärtha—O zoon van Påthä; etäni—deze; karmäëi—activiteiten; karttavyäni—dienen 
verricht te worden; api tu—echter; saìgam—gehechtheid; phaläni—aan de resultaten; 
tyaktvä—opgevend; iti—zo; (luidt) me—Mijn; niçcitam—volmondige; ca—en; uttamam—
opperste; matam—mening. 
 

O Pärtha, men dient al deze activiteiten te verrichten nadat men het ego van het 
zijn van de doener en gehechtheid aan de vruchten heeft opgegeven. Dit is Mijn 
uitgesproken en opperste mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän legt nu uit hoe deze activiteiten het hart kunnen zuiveren, in deze çloka 
die begint met etäny api. Het woord saìgam houdt in dat men voorgeschreven plichten 
hoort uit te voeren zonder enige baatzuchtige verlangens, en zonder het vals ego van het 
zijn van de doener in stand te houden. Tyäga is wanneer zowel de baatzuchtige verlangens 
als het ego van het zijn van de doener zijn opgegeven. Het wordt ook sannyäsa genoemd. 

 

ÇLOKA 7 

fu;rL; rq laU;kl% deZ.kks uksii|rsA 
eksgkÙkL;   ifjR;kxLrkel%   ifjdh£Rkr%û‰û 

 
niyatasya tu sannyäsaù / karmaëo nopapadyate 
mohät tasya parityägas / tämasaù parikérttitaù 

 



tu—zeker; sannyäsaù—verzaking; niyatasya—van verplicht; karmaëaù—werk; (dient) na—
niet; upapadyate—gedaan te worden; parityägaù—verzaking; tasya—van dat (werk); 
mohät—uit begoocheling; parikérttitaù—wordt beschreven; tämasaù—als geregeerd door de 
geaardheid duisternis. 
 

Maar het verzaken van nitya-karma (verplicht werk) is niet gepast. Het uit 
begoocheling verzaken van zulk werk wordt beschreven als zijnde tämasika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Van de drie soorten tyäga wordt tämasika tyäga hier uitgelegd met betrekking tot dit 
onderwerp. Mohät verwijst naar het verrichten van tyäga zonder de strekking van çästra te 
kennen. Zulke tyäga wordt tämasika tyäga genoemd. Een sannyäsé kan kämya-karma 
(baatzuchtige activiteiten) opgeven, denkend dat deze activiteiten onnodig zijn, maar het is 
niet gepast voor hem om nitya-karma op te geven. Dit wordt bedoeld met het woord tu. 
Mohät betekent ‘uit begoocheling’. Het resultaat van tämasika tyäga is ook onwetendheid, 
en de verlangde jïäna wordt niet bereikt. 

 

ÇLOKA 8 

nq%[kfeR;so      ;RdeZ      dk;Dys'kHk;kÙ;tsr~A 
l ÏRok jktla R;kxa uSo R;kxQya yHksr~ûŠû 

 
duùkam ity eva yat karma / käya-kleça-bhayät tyajet 
sa kåtvä räjasaà tyägaà / naiva tyäga-phalaà labhet 

 
saù—men; tyajet—kan opgeven; karma—werk; iti—als; duùkham—ellende; yat käya-kleça-
bhayät—uit angst voor lichamelijk lijden; kåtvä—verricht hebbend; tyägam—verzaking; 
räjasam—in de geaardheid hartstocht; na eva labhet—hij bereikt zeker niet; tyäga-phalam—
het resultaat van verzaking. 
 

Als men nitya-karma als een bron van ellende beschouwt en het uit angst voor 
lichamelijk ongemak opgeeft, dan is zijn tyäga van räjasika aard en slaagt hij er niet in 
om haar resultaat te bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Nitya-karma is verplicht. Het verrichten van nitya-karma levert alleen goede resultaten 
op; men haalt zich geen fouten op de hals. Ondanks dat ze dit weten, denken sommige 
personen, “Maar waarom zou ik onnodig pijn toebrengen aan mijn lichaam?” De tyäga van 
zulke personen is räjasika; jïäna is niet het resultaat van hun tyäga. 

 

ÇLOKA 9 

dk;ZfeR;so    ;RdeZ    fu;ra     fØ;rs·tqZuA 
lÂa R;DRok Qya pSo l R;kx% lkfÙodks er%û‹û 

 
käryam ity eva yat karma / niyataà kriyate ’rjuna 

saìgaà tyaktvä phalaï caiva / sa tyägaù sättviko mataù 
 

arjuna—O Arjuna; eva—voorwaar; niyatam—verplicht; karma—werk; yat—dat; kriyate—
verricht wordt; iti—als; käryam—een plicht; tyaktvä—opgevend; saìgam—gehechtheid; 
ca—en; phalam—het resultaat; saù—die; tyägaù—verzaking; (wordt) eva—zeker; mataù—
gezien; sättvikaù—in de geaardheid goedheid. 
 

O Arjuna, de tyäga van iemand die nitya-karma simpelweg als een plicht verricht, 
en die zowel alle gehechtheid aan de vruchten van het handelen als het ego van het 
zijn van de doener opgeeft, wordt als sättvika beschouwd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

‘Het is noodzakelijk om dit te doen.’ De nitya-karma die met zo’n houding wordt 
uitgevoerd is sättvika. Zulke mensen bereiken jïäna, wat het gewenste resultaat is van hun 
tyäga. 

 

ÇLOKA 10 

u  }s"Vîdq'kya  deZ  dq'kys ukuq"kTtrsA 
R;kxh lÙolekfo"Vks es/kkoh fNékla'k;%ûƒŒû 

 
na dveñöy akuçalaà karma / kuçale nänuñajjate 

tyägé sattva-samäviñöo / medhävé chinna-saàçayaù 
 



medhävé—de intelligente; tyägé—verzaker; sattva-samäviñöaù—verzonken in de geaardheid 
goedheid; chinna-saàçayaù—wiens twijfels zijn verdreven; na dveñöi—haat noch; 
akuçalam—lastig; karma—werk; na—noch; anuñajjate—is hij gehecht; kuçale—aan werk 
dat vreugde schenkt. 
 

De tyägé die begiftigd is met sattva-guëa, wiens intelligentie standvastig is en wie 
vrij is van alle twijfel, haat noch werk dat vervelend is noch raakt hij gehecht aan 
werk dat vreugde schenkt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän legt de kenmerken uit van iemand die standvastig is in sättvika tyäga in 
deze çloka die begint met de woorden na dveñöy. Akuçalam houdt in dat ze geen hekel 
hebben aan pijnlijke activiteiten, zoals het nemen van een ochtendbad in de winter, en 
kuçale houdt in dat ze niet gehecht raken aan activiteiten die genoegen schenken, zoals het 
nemen van een bad in koud water gedurende de zomer. 

 

ÇLOKA 11 

u fg nsgHk`rk 'kD;a R;äqa dekZ.;'ks"kr%A 
;Lrq   deZQyR;kxh   l    R;kxhR;fHk/kh;rsûƒƒû 

 
na hi deha-bhåtä çakyaà / tyaktuà karmäëy açeñataù 

yas tu karma-phala-tyägé / sa tyägéty abhidhéyate 
 

hi—zeker; na çakyam—het is niet mogelijk; deha-bhåtä—voor een belichaamd wezen; 
tyaktum—om te verzaken; karmäëi—activiteiten; açeñataù—volledig; tu—echter; saù—hij; 
yaù—die; karma-phala-tyägé—de resultaten van zijn activiteiten opgeeft; abhidhéyate—staat 
bekend; iti—als; tyägé—een verzaker. 
 

Een belichaamd wezen kan het handelen niet volledig opgeven, maar hij die de 
vruchten van al zijn daden opgeeft is waarlijk een tyägé. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Aangezien het onmogelijk is voor de belichaamde jéva om alle activiteit volledig op te 
geven, dienen de activiteiten die worden voorgeschreven in çästra niet opgegeven te 



worden. Om dit te benadrukken, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met de 
woorden na hi. Het is niet mogelijk om alle activiteiten op te geven. Çré Bhagavän zegt 
eerder in Gétä (3.5): na hi kaçcit kñaëam api jätu tiñöhaty akarma-kåt. “Men kan voor nog 
geen ogenblik bestaan zonder werk te verrichten.” 

 

ÇLOKA 12 

vfu"Vfe"Va    feJa    p    f=fo/ka    deZ.k%    Qye~A 
HkoR;R;kfxuka izsR; u rq laU;kfluka Dofpr~ûƒ„û 

 
aniñöam iñöaà miçraà ca / tri-vidhaà karmaëaù phalam 

bhavaty atyäginäà pretya / na tu sannyäsinäà kvacit 
 

atyäginäm—voor degenen die niet verzakend zijn; tri-vidham—de drievoudige; phalam—
resultaten; karmaëaù—van actie; bhavati—bestaan; pretya—na de dood; aniñöam—
ongewenst (hel); iñöam—gewenst (hemel); ca—en; miçram—gemengd (de middelste 
planeten zoals de aarde); tu—maar; na kvacit—nooit; sannyäsinäm—voor de verzakende. 
 

Degenen die geen tyäga verrichten zoals eerder beschreven bereiken drie soorten 
bestemmingen nadat ze hun lichaam hebben verlaten: een hels bestaan (helse 
planeten), een plaats waar de deva’s verblijven (hemelse planeten), of als mensen in 
deze wereld. Sannyäsé’s bereiken zulke resultaten echter nooit. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Wanneer iemand tyäga niet op deze manier verricht, haalt hij zich fouten op de hals. 
Het komt door het ontbreken van zulke tyäga dat men ellende in de hel (aniñöam), tijdelijk 
geluk op de hogere planeten (iñöam), of de gecombineerde vreugde en ellende van het 
menselijk leven (miçram) ontvangt. Dit overkomt alleen degenen die geen tyägé’s zijn. Het 
overkomt de tyägé’s niet (verzakende personen). Pretya betekent ‘de volgende wereld’. 

 

ÇLOKA  13 

i´pSrkfu    egkckgks    dkj.kkfu    fucks/k    esA 
lka[;s ÏrkUrs izksäkfu fl¼;s loZdeZ.kke~ûƒ…û 

 



païcaitäni mahä-bäho / käraëäni nibodha me 
säìkhye kåtänte proktäni / siddhaye sarva-karmaëäm 

 
mahä-bäho—O sterk-gearmde Arjuna; nibodha—wees op de hoogte gesteld; me—van Mij; 
etäni—deze; païca—vijf; käraëäni—oorzaken; siddhaye—voor het volbrengen; sarva-
karmaëäm—van alle handelingen; (zij worden) proktäni—beschreven; säìkye—in saìkhya 
filosofie; kåta-ante—voor het beΩindigen van actie en reactie. 
 

O Mahä-bäho! Hoor nu van Mij over de vijf oorzaken die betrokken zijn bij het 
volbrengen van welke actie dan ook. Zij worden beschreven in Vedänta-çästra 
(säìkhya filosofie), welke uitlegt hoe de reacties van karma te stoppen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hoe kan iemand die karma verricht niet de resultaten van die karma ontvangen? Deze 
vraag verwachtend, spreekt Çré Bhagavän nu vijf çloka’s om vast te stellen dat mensen die 
vrij zijn van ahaìkära, het vals ego van het zijn van de doener, niet verwikkeld raken in de 
resultaten van karma. De eerste van deze çloka’s begint met het woord païcaitäni. “Hoor 
van Mij over de vijf oorzaken die verantwoordelijk zijn voor het voltooien van alle 
activiteiten.” Dat wat Paramätmä volledig uitlegt wordt säìkhya genoemd. Säìkhya (saì—
volledig; khyä—beschrijft) staat ook bekend als Vedänta-çästra, welke uitlegt hoe de reacties 
van acties die al verricht zijn teniet te doen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het is onmogelijk voor de belichaamde baddha-jéva’s om alle arbeid op te geven. 
Bovendien is het schadelijk voor degenen die niet gekwalificeerd zijn om alle vormen van 
werk op te geven uit weerbarstigheid. Daarom wordt degenen in de beginfase van yoga 
beoefening, die alleen de adhikära  hebben om zich met karma bezig te houden, de instructie 
gegeven om akarma en vikarma op te geven en nitya- en naimittika-karma te verrichten. 
Wanneer iemands gehechtheid aan de vruchten van karma geleidelijk aan is opgehouden, is 
het gunstig en bevorderlijk voor hem om de karma die wordt voorgeschreven in çästra als 
een kwestie van plicht te verrichten, zonder naar de resultaten te verlangen. Volgens Kåñëa 
is het symptoom van een sannyäsé en een yogé dat ze karma enkel als een plicht uitvoeren, 
zonder er naar te verlangen om van de resultaten te genieten. Zulke personen zijn echte 
sannyäsé’s en yogé’s. Wanneer ze omgang met Vaiñëava’s verkrijgen, kunnen zulke 
individuen erg snel het rijk van bhakti betreden en de allerhoogste bestemming bereiken. 



 

ÇLOKA 14 

vf/k"Bkua     rFkk     dRkkZ     dj.ka     p      i`FkfXo/ke~A 
fofo/kk'p i`Fkd~ ps"Vk nSoa pSok= i´pee~ûƒ†û 

 
adhiñöhänaà tathä karttä / karaëaà ca påhtag-vidham 
vividhäç ca påthak ceñöä / daivaï caivätra païcamam 

 
adhiñöhänam—de plaats (het lichaam); karttä—de doener (de ziel en doffe materie 
samengebonden door het vals ego); tathä—ook; karaëam—de zintuigen; påthag-vidham—de 
verschillende; ca—en; vividhäù—veelvuldige; påthak—afzonderlijke; ceñöäù—inspanningen 
(zoals de handelingen van de in- en uitgaande adem); ca—en; eva—zeker; ca atra—te 
midden van deze andere oorzaken; païcamam—de vijfde; (is) daivam—Antaryämé. 
 

Het lichaam, de handelende persoon (de doener), de zintuigen, de verschillende 
soorten inspanning en de inwonende voorzegger (Antaryämé) zijn de vijf oorzaken van 
het succes van karma welke genoemd worden in Vedänta. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän somt nu die oorzaken op. Adhiñöhänam betekent ‘het lichaam’, en karttä 
(de tussenpersoon of doener) verwijst naar het vals ego in de vorm van een knoop die het 
bewuste (cit of ziel) aan het inerte (jaòa of doffe materie) vastbindt. Karaëam betekent ‘de 
zintuigen’ zoals de ogen en oren, påthag-vidham betekent ‘verschillende soorten inspanning’, 
dat is te zeggen, de functie van de levenslucht zoals präëa en apäna, en daivam betekent 
‘Antaryämé’, de inwonende voorzegger van iedereen. Dit zijn de vijf oorzaken van actie. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De vijf oorzaken van actie die vermeld werden in de vorige çloka worden hier in detail 
uitgelegd. Het dient begrepen te worden dat het woord adhiñöhänam in deze çloka ‘dit 
lichaam’ betekent, omdat handelingen alleen verricht kunnen worden wanneer een 
baddha-jéva in dit lichaam terechtkomt. De ätmä die zich in dit lichaam bevindt wordt de 
doener genoemd, omdat hij het is die de handeling (karma) verricht. De zuivere ätmä heeft 
niets te maken met deze karma, maar hij wordt de genieter van de resultaten van karma 
vanwege zijn vals ego van het zijn van de doener.  



Daarom wordt de ätmä zelf zowel de kenner als de doener genoemd. Dit wordt ook 
vermeldt in de çruti’s: eña hi drañöä srañöä, “Het is eigenlijk de ziel die ziet en de doener is” 
(Praçna-Upaniñad 4). De Vedänta-sütra verklaart ook, jïo’ta eva. “Het is in werkelijkheid de 
ziel die de kenner is” (Brahma-sütra 2.3.17), en: karttä çästrärthavattvät, “De jévätmä wordt 
opgevat als de doener omdat dit feit wordt bewezen in de çästra” (Brahma-sütra 2.3.31) 
enzovoorts. Al deze verklaringen bevestigen de bovenstaande conclusie. De zintuigen zijn de 
instrumenten die gebruikt worden om karma te verrichten. De ätmä volbrengt alleen met 
behulp van deze zintuigen verschillende soorten werk. Er is een afzonderlijke inspanning 
voor iedere activiteit, maar elke inspanning is afhankelijk van de goedkeuring van 
Parameçvara, die zich in ieders hart bevindt als getuige, vriend en bestuurder. Aldus is 
Parameçvara alleen de allerhoogste oorzaak. De personen die ge¡nspireerd zijn door een 
çästra-vit, tattva-vit mahä-puruña, en ook door Parameçvara, die zich in hun harten bevindt, 
zijn in staat om erachter te komen wat verplicht is voor ze en wat niet. Zo doen ze aan het 
verrichten van bhakti en bereiken spoedig de allerhoogste bestemming. Zij zijn niet 
gebonden door de reacties van hun goede of slechte karma. 

 

ÇLOKA 15 

'kjhjok³~euksfHk;Zr~    deZ    izkjHkrs   uj%A 
U;k¸;a ok foijhra ok i´pSrs rL; gsro%ûƒ‡û 

 
çaréra-väì-manobhir yat / karma prärabhate naraù 
nyäyyaà vä viparétaà vä / païcaite tasya hetavaù 

 
ete—deze; païca—vijf; (zijn) hetavaù—de oorzaken; tasya—van; yat—om het even welke; 
nyäyyam—deugdzame; vä—of; viparétam—onjuiste; karma—activiteit; naraù—een man; 
prärabhate—onderneemt; çaréra-väk-manobhiù—met zijn lichaam, woorden of geest. 
 

Dit zijn de vijf oorzaken achter om het even welke deugdzame of ongepaste daden 
iemand kan verrichten middels lichaam, spraak of geest. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çaréra-väì-manobhiù. Er zijn drie soorten handelingen (karma): die verricht door het 
lichaam (käyika), die verricht door spraak (väcika), en die verricht door de geest 



(mänasika). Karma is van weer twee andere soorten: dharmika (deugdzaam) en adharmika 
(ondeugdzaam). Hun oorzaken zijn de bovengenoemde vijf factoren. 

 

ÇLOKA 16 

r=Soa lfr dRkkZjekRekua dsoya rq ;%A 
i';R;Ïrcqf¼Rokék    l    i';fr   nqeZfr%ûƒ̂ û 

 
tatraivaà sati karttäram / ätmänaà kevalan tu yaù 
paçyaty akåta-buddhitvän / na sa paçyati durmatiù 

 
tatra—verder; evam sati—zo het geval zijnde; saù durmatiù—die dwaze persoon; yaù—die; 
ätmänam—zichzelf; paçyati—ziet; (als) kevalam—de enige; karttäram—doener; tu—zeker; 
na paçyati—ziet niet; akåta-buddhitvät—wegens onzuivere intelligentie. 
 

Dus, een dwaze persoon die geen acht slaat op deze vijf factoren en de ätmä alleen 
als de doener van al deze handelingen beschouwt, kan dingen niet zien zoals ze 
werkelijk zijn vanwege zijn onzuivere intelligentie. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän zegt dat hoewel deze vijf oorzaken achter alle karma zitten, hij die de 
zuivere ätmä (de jéva die geen connectie met materie heeft) als de enige doener ziet als 
durmatiù, dwaas, wordt geacht. Hij ziet niet op de juiste wijze omdat hij verstoken is van 
gezuiverde intelligentie. Zo’n onwetende persoon is waarlijk blind. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Een onwetend persoon kan niet begrijpen dat er zich een afzonderlijk, individueel 
wezen, bekend als Paramätmä, in zijn hart bevindt als een getuige, bestuurder en vriend, en 
al zijn activiteiten regelt. Het lichaam, de doener, de verschillende soorten inspanning en 
de zintuigen zijn allemaal materiΩle oorzaken van actie. De prominente oorzaak is echter 
Paramätmä. Dus hoort men te zien dat Paramätmä, die zich in het hart bevindt, de 
allerhoogste bestuurder is; men dient niet slechts te denken dat deze vier materiΩle oorzaken 
een handeling volbrengen. Degenen die niet in staat zijn om op deze manier te zien denken 
dat ze zelf de enige doeners zijn; aldus blijven ze altijd verontrust. 

 



ÇLOKA 17 

;L; ukg³~Ïrks Hkkoks cqf¼;ZL; u fyI;rsA 
gRokfi   l   bek¡Yyksdkék   gfUr   u    fuc/;rsûƒ‰û 

 
yasya nähaìkåto bhävo / buddhir yasya na lipyate 

hatväpi sa imäû lokän / na hanti na nibadhyate 
 

api—hoewel; hatvä—dodend; saù—hij; yasya—wiens; bhävaù—bewustzijn; na ahaìkåtaù—
niet gevangen (is) door vals ego; (en) yasya—wiens; buddhiù—intelligentie; na lipyate—
niet gehecht is; na hanti—doodt niet; imän—deze; lokän—mensen; na—noch; 
nibadhyate—is hij gebonden. 
 

Zelfs al doodt hij levende wezens, hij die vrij is van het ego van het zijn van de 
doener, en wiens intelligentie niet gehecht is aan de vruchten van karma, doodt in 
werkelijkheid niet, noch raakt hij gebonden door de vruchten van zijn daden. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wie dan, heeft gezuiverde intelligentie en wie ziet werkelijk?” In antwoord hierop 
spreekt Çré Bhagavän de çloka die begint met de woorden yasya nähaìkåto bhävaù. “Degenen 
die het vals ego van het zijn van de doener niet bezitten raken niet gehecht aan het denken 
van, ‘Dit is prettig; dit is niet prettig.’ Zulke personen raken niet gebonden door de 
resultaten van karma. Wat kan Ik hier nog meer over zeggen? Of het werk dat ze verrichten 
nu gunstig of ongunstig is, in werkelijkheid zijn ze niet de doeners van dat werk. Vanuit een 
materieel perspectief kan het lijken dat ze al deze mensen doden, maar vanuit het spirituele 
oogpunt doden ze eigenlijk niet omdat ze vrij zijn van enige zelfzuchtige motivaties. Daarom 
raken ze niet gebonden door de resultaten van karma.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Mensen die zichzelf kennen als ondergeschikt aan Parameçvara, en die karma 
verrichten zonder baatzuchtig verlangen en zonder het vals ego van het zijn van de doener, 
zijn zeker intelligent. De resultaten van karma kunnen hen niet binden. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “O Arjuna, je was enkel vanwege 
het vals ego in illusie over deze strijd. Als jij je er bewust van was geweest dat de vijf 
factoren die Ik heb beschreven de oorzaak zijn van alle karma, dan zou je niet zo verbijsterd 



zijn geraakt. Daarom doden degenen wier intelligentie niet verstrengeld is door het vals ego 
van het zijn van de doener niet, zelfs niet wanneer ze de hele mensheid doden; noch raken 
ze gebonden door de resultaten van zulk doden.” 

 

ÇLOKA 18 

Kkua Ks;a ifjKkrk f=fo/kk deZpksnukA 
dj.ka  deZ  dRksZfr  f=fo/k% deZlaxzg%ûƒŠû 

 
jïänaà jïeyaà parijïätä / tri-vidhä karma-codanä 

karaëaà karma kartteti / tri-vidhaù karma-saìgrahaù 
 

jïänam—kennis; jïeyam—het kenbare; (en) parijïätä—de kenner; (zijn) tri-vidhä—de 
drievoudige; karma-codanä—impulsen van actie; karaëamà—het instrument; karma—de 
activiteit; (en) karttä—de tussenpersoon; (zijn) iti—aldus; tri-vidhaù—de drievoudige; 
karma-saìgrahaù—basis van actie. 
 

Kennis, het kenbare en de kenner vormen samen de impuls om karma te 
verrichten. Het instrument, de activiteit en de tussenpersoon vormen de drievoudige 
basis van karma. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Derhalve, volgens de mening van Çré Bhagavän, wordt sannyäsa in de vorm van 
verzaking in sattva-guëa (tyäga) opgedragen voor de jïäné’s, maar voor de bhakta’s wordt 
volledige verzaking van karma-yoga aangeraden. In Çrémad-Bhägavatam (11.11.32) zegt Çré 
Bhagavän, “O Uddhava, degenen die zorgvuldig de positieve en negatieve aspecten van 
dharma en adharma hebben geanalyseerd, maar hun sva-dharma die is voorgeschreven door 
Mij in de Veda’s opgeven om zich met bhajana aan Mij bezig te houden, zijn zeker sattamaù, 
de beste der mensen.” Çréla Çrédhara Svämé heeft de betekenis van deze çloka als volgt 
uitgelegd: “Degenen bhajana aan Mij verrichten, waarbij ze hun sva-dharma zoals door Mij 
opgedragen in de Veda’s volledig opgeven, zijn sattamaù, de besten.”  

Hier ontstaat een vraag. “Wordt iemand die zijn voorgeschreven sva-dharma opgeeft uit 
onwetendheid of door een athe¡stische neiging toch als sattamaù beschouwd?” in antwoord 
hierop zegt Çré Bhagavän, “Nee. Degenen die sattamaù zijn begrijpen dat bevorderlijke 
eigenschappen zoals zuiverheid van bestaan voortvloeiend uit het verrichten van dharmika 



activiteiten (voorgeschreven plichten volgens varëa en äçrama), en discrepanties 
veroorzaakt door het verwaarlozen van zulke activiteiten, iemand afleiden van het 
mediteren op Mij. Degenen die dit begrijpen zijn sattamaù. Zij bezitten de onwrikbare 
vastberadenheid dat alles bereikt kan worden door bhakti aan Mij te verrichten, en zij 
houden zich alleen bezig met bhajana aan Mij, alle andere dharmika activiteiten opgevend.” 

De woorden, dharmaà santyajya, in de hierboven geciteerde Çrémad-Bhägavatam 
(11.11.32) çloka betekent niet ‘het opgeven van de resultaten van dharma’, maar het opgeven 
van dharma zelf. Men dient te begrijpen dat er geen tegenstrijdigheid gemoeid is met het 
opgeven van de resultaten van dharma. Deze mening wordt gegeven in de verklaringen van 
Çré Bhagavän en wordt ondersteund door degenen die deze verklaringen hebben uitgelegd. 
Jïäna heeft zeker zuivering van het hart nodig. Het verrichten van niñkäma-karma stelt 
iemand in staat om verschillende niveau’s van zulke zuivering te bereiken, en jïäna neemt 
toe naar gelang de zuiveringsgraad van het hart. Er is geen andere manier voor jïäna om te 
verschijnen. Daarom is het zelfs voor sannyäsé’s noodzakelijk om niñkäma-karma te 
beoefenen wil volledige jïäna in hun harten verschijnen. Wanneer het verrichten van 
karma het hart volledig heeft gezuiverd, is karma op dat moment niet meer nodig. Er wordt 
ook gezegd in Gétä (6.3), “Karma is de sädhana voor degenen die jïäna-yoga verlangen, maar 
voor degenen die zich al in het stadium van jïäna bevinden is verzaking van deze karma het 
middel, aangezien het een afleiding vormt.” Echter, Gétä (3.17) zegt, “Er is geen 
voorgeschreven karma voor degenen genot onttrekken uit het zelf en die voldaan en geluk 
zijn in het zelf alleen.” Maar bhakti is zeker opperonafhankelijk en uitermate krachtig. Het 
is niet afhankelijk van zuiverheid van hart. Çrémad-Bhägavatam (10.33.39) verklaart: 
“Degenen die met bovenzinnelijk geloof het spel en vermaak van Çré Kåñëa met de gopé’s 
van Vraja aanhoren, bereiken para bhakti voor Hem, en raken aldus zeer spoedig bevrijd 
van de ziekte van het hart, welke wereldse lust is.” Hoe kan dit gebeuren? Allereerst gaat 
para bhakti het hart binnen van iemand die lijdt aan materiΩle lust en zuivert het; 
dientengevolge worden de lust en anartha’s van zo’n gekwalificeerd persoon vernietigd. 
Çrémad-Bhägavatam (2.8.5) verklaart verder: “Kåñëa gaat door het oor de lotusachtige 
harten van de bhakta’s binnen, net zoals het herfstseizoen de rivieren zuivert.” 

Waarom horen de bhakta’s dan aan karma te doen als het hart louter door het 
verrichten van bhakti gezuiverd wordt? Om dit punt te verduidelijken, wordt de huidige 
çloka nu gesproken. Het simpelweg weten dat de ätmä afgescheiden is van het lichaam 
vormt geen jïäna. Integendeel, men dient ätma-tattva, de waarheid van de ätmä, te 
begrijpen. De enige echte jïäné’s zijn degenen die beschutting hebben genomen van zulke 
kennis. Maar de drie componenten van jïäna, namelijk kennis (jïäna), het kenbare (jïeya), 
en de kenner (jïätä) hebben ook een verband met karma. Het is de plicht van de sannyäsé’s 



om dit te begrijpen. Om deze reden spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het 
woord jïänam. Het woord codana betekent hier ‘voorschrift’ of ‘proces’. Maar Çréla Gopäla 
Bhaööa Gosvämé zegt dat de woorden codanä, upadeça (instructie) en vidhi (regels en 
bepalingen) synoniem zijn. 

Nu legt Çré Bhagavän Zelf de tweede helft van deze çloka uit, beginnend met de 
woorden karaëaà karma. Jïäna is dat wat ons helpt iets te kennen. Volgens deze definitie is 
jïäna het instrument; jïeya, het kenbare, (jévätma-tattva) is het doel, en iemand die deze 
waarheid over de jévätmä kent is jïätä, het onderwerp. Het instrument (karaëa), het 
voorwerp (karma) en het onderwerp (karttä) zijn de drie factoren die bekend staan als 
karma-saìgrahaù die gerelateerd zijn aan niñkäma-karma. Dit is de verklaring van het 
samengestelde woord karma-codanä. Met andere woorden, het verrichten van niñkäma-
karma-yoga is gebaseerd op deze drie principes: kennis (jïäna), het kenbare (jïeya) en de 
kenner (jïätä). 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De ätmä is een nirguëa entiteit, verstoken van enige materiΩle eigenschappen. De 
inspiratie voor karma (karma-äçraya) en het resultaat van karma (karma-phala) zijn 
allemaal producten van de drie guëa’s. Daarom hebben ze geen wezenlijke relatie met de 
ätmä. Ekäntika-bhakta’s van Çré Bhagavän, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, 
kennen de ätmä volkomen. Hoewel ze alle activiteiten verrichten ofwel volgens de wil van 
Çré Kåñëa of voor Zijn plezier verrichten, worden ze nooit karmé’s (materialisten) genoemd. 
De enige benaming die hun siert is die van bhakta; aldus raken zij niet verstrikt in het web 
van karma. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Kennis (jïäna), het kenbare 
(jïeya) en de kenner (jïätä) zijn de drie impulsen van actie die bekend staan als karma-
codanä. Het instrument (karaëa), het voorwerp (karma) en de doener (karttä) zijn de 
drievoudige basis van karma die bekend staat als karma-saìgrahaù. Welke handeling 
iemand ook maar verricht heeft twee toestanden: codanä (inspiratie) en saìgrahaù (de 
basis). Het proces dat voorafgaat aan karma wordt codanä genoemd. Inspiratie is het 
subtiele bestaan van actie, en het is het geloof dat bestaat in de geest voordat de 
grofstoffelijke toestand van actie zich manifesteert. Het stadium dat voorafgaat aan actie 
wordt in drie delen onderverdeeld: (1) kennis van het instrument van actie (2) het kenbare 
doel van actie en (3) de verrichter van actie. De uitvoering van actie heeft drie afdelingen: 
(1) karaëattva (het instrument), (2) karmatva (het voorwerp), en (3) karttåtva (de 
persoon).” 

 



ÇLOKA 19 

Kkua deZ p dRkkZ p f=/kSo xq.kHksnr%A 
izksP;rs     xq.kla[;kus    ;FkkoPN`.kq     rkU;fiûƒ‹û 

 
jïänaà karma ca karttä ca / tridhaiva guëa-bhedataù 
procyate guëa-saìkhyäne / yathävac chåëu täny api 

 
guëa-saìkhyäne—in de çästra welke de drie geaardheden der materiΩle natuur beschrijft; 
jïänam—kennis; karma—actie; ca—en; karttä—de tussenpersoon; procyate—worden 
verklaard te zijn; tridhä—drievoudig; guëa-bhedataù—naar gelang de afdelingen van de 
materiΩle eigenschappen; eva—zeker; api çåëu—je dient ook te horen; täni—van deze; 
yathävat—zoals ze zijn. 
 

Säìkhya çästra beschrijft de verschillende geaardheden der natuur, kennis, actie 
en de verrichter van actie. Elk van hen wordt gezegd van drie types te zijn: sättvika, 
räjasika en tämasika. Hoor nu van Mij over hun feitelijke toestand. 

 
ÇLOKA 20 

loZHkwrs"kq    ;suSda    HkkoeO;;eh{krsA 
vfoHkäa foHkäs"kq rTKkua fof¼ lkfÙode~û„Œû 

 
sarva-bhüteñu yenaikaà / bhävam avyayam ékñate 

avibhaktaà vibhakteñu / taj jïänaà viddhi sättvikam 
 

viddhi—je dient te begrijpen; sättvikam—de kwaliteit van goedheid; (is) tat—die; jïänam—
kennis; yena—waarmee; ékñate—men ziet; ekam—ππn; avyayam—onvergankelijke; 
avibhaktam—onverdeelde; bhävam—natuur; vibhakteñu—onder de verdeelde; sarva-
bhüteñu—alle levende wezens. 
 

Sättvika jïäna is die kennis waarmee men ziet dat de jévätma’s in verschillende 
lichamen zoals mensen, devatä’s, dieren en vogels onverdeelbaar en onvergankelijk 
zijn, en dat ze allemaal dezelfde eigenschap van bewustzijn bezitten, ook al ervaren ze 
allerlei soorten resultaten. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier legt Çré Bhagavän sättvika jïäna uit. Ekaà bhävam houdt in dat dezelfde jévätmä 
opeenvolgend verschillende gedaantes aanneemt, zoals die van devatä’s, menselijke wezens, 
en lagere levenssoorten, zoals dieren en vogels, teneinde de verschillende resultaten van 
zijn karma te ondergaan. Hoewel de ätmä te midden van al wat vergankelijk is leeft, is hij 
zelf niet vergankelijk. Hoewel de verschillende jévätmä’s verschillend zijn (vibhakteñu), zijn 
ze ππn (eka-rüpam) omdat ze dezelfde bewuste aard bezitten. Sättvika jïäna is de jïäna die 
ontstaat uit karma waardoor men op deze manier begrijpt. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Deze çloka heeft een zeer diepe betekenis. De oorzaak van alle oorzaken, de bestuurder 
van alle bestuurders, en de bron van iedereen is de oorspronkelijke Svayaà Bhagavän Çré 
Kåñëa. Hoewel Hij ππn is, manifesteert Hij zich in dit universum als verschillende avatära’s. 
Ze zijn allemaal ππn in Hun essentie (svarüpa) en in Hun tattva. Er bestaat wat gradatie van 
vaisistya (unieke eigenschappen) onder Hen, gebaseerd op rasa en viläsa (spel en vermaak). 
Toch zijn Ze ππn. De jéva’s manifesteren zich uit Hem als vibhinnäàça (afgescheiden 
deeltjes) en zijn zeer subtiele wezens. Ze zijn oneindig in aantal. Çvetäçvatara Upaniñad (5.9) 
verklaart: 

 
bälägra-çata-bhägasya / çatadhä kalpitasya ca 

bhägo jévaù sa vijïeyaù / sa cänantyäya kalpate 
 

Er wordt gezegd dat de afmeting van de jéva ππn honderdste is van het puntje van een 
haar dat nogmaals in honderd delen wordt opgesplitst. Zulke jéva’s worden gezegd 
eeuwig te zijn. 

 
Zoals eerder uitgelegd, bestaan deze jéva’s uit twee soorten: baddha (gebonden) en mukta 

(bevrijd). Hoewel ze oneindig in aantal zijn, zijn ze toch allemaal ππn wat betreft hun 
bewuste aard (cit-tattva). Ze zijn allemaal van wezenlijke aard Kåñëa däsa, hoewel ze 
geboorte nemen in verschillende soorten zoals deva’s, mensen, dieren en vogels. Om deze 
siddhänta te bewijzen, legt Çré Kåñëa uit dat men middels sättvika jïäna ziet dat er oneindige 
jéva’s bestaan in verschillende lichamen zoals deva’s, asura’s, mensen, dieren en vogels 
teneinde de vruchten van hun karma te ervaren. Vanuit het oogpunt van cit-tattva 
(bewuste realiteit), via sättvika jïäna, ziet men ze ook als ondeelbaar, onveranderlijk en 
zonder enig verschil in aard. 



 

ÇLOKA 21 

i`FkDRosu rq ;TKkua ukukHkkoku~ i`FkfXo/kku~A 
osfÙk  losZ"kq   Hkwrs"kq   rTKkua   fof¼   jktle~û„ƒû 

 
påthaktvena tu yaj jïänaà / nänä-bhävän påthag-vidhän 

vetti sarveñu bhüteñu / taj jïänaà viddhi räjasam 
 

tu—echter; tat—die; jïänam—kennis; yat—waarmee; (men) påthaktvena—uiteenlopend; 
nänä-bhävän—verschillende karakters; vetti—beschouwt; påthag-vidhän—van afzonderlijke 
variaties; sarveñu bhüteñu—in alle levende wezens; (die) jïänam—kennis; (wordt) 
räjasam—bestuurd door de geaardheid hartstocht. 
 

Echter, de kennis waarmee men verschillende soorten jéva’s ziet in verschillende 
lichamen, zoals deva’s en mensen, en waarmee men de jéva’s ziet als behorend tot 
verschillende categorieΩn en bestaand voor verschillende doeleinden, staat bekend als 
räjasika jïäna. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Hier legt Çré Bhagavän räjasika jïäna uit. Volgens de mening van de asura’s zijn er 
kenmerkende verschillen tussen de jévätmä’s in alle wezens. Ze zeggen ook dat de ätmä 
vernietigd wordt wanneer het lichaam vernietigd wordt. Op deze wijze zien zij dat er 
verschillende soorten ätmä’s in verschillende lichamen huizen. Door de invloed van räjasika 
jïäna, kan men de conclusie trekken dat de ziel de oorzaak is van geluk en leed, of dat geluk 
en ellende geen basis hebben. De jïäna waarmee men de eenheid ziet van alle 
bestaansopvattingen, zoals het inerte, het bewuste, het allesdoordringende, of de atomische 
deeltjes, staat bekend als räjasika jïäna. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Räjasika jïäna bepaalt verschillende opvattingen. Dit houdt in dat degenen die niet in 
het bestaan van een transcendentale wereld geloven zeggen dat het lichaam zelf de ätmä is. 
De Jains zeggen dat hoewel de ätmä verschillend is van het lichaam, ze wel beperkt wordt 
door het lichaam, dat is te zeggen, ze heeft geen bestaan afzonderlijk van het lichaam. De 
Boeddhisten zeggen dat de ätmä voor een beperkte tijdsduur bewust is. Beoefenaars van de 



logica zeggen dat de ätmä de basis is van de negen soorten specifieke eigenschappen, dat is 
te zeggen, ze is verschillend van het lichaam en is niet inert. De jïäna waardoor deze 
verschillende opvattingen ontstaan in verband met de ätmä is räjasika jïäna. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Degenen die räjasika jïäna hebben zeggen dat de 
jévätmä’s die in verschillende levensvormen zoals mensen, dieren en vogels bestaan, tot 
verschillende klassen behoren en dat hun wezenlijke karakters ook verschillend zijn.” 

 

ÇLOKA 22 

;Ùkq ÏRLuonsdfLeu~ dk;sZ läegSrqde~A 
vrÙokFkZonYia     p     rÙkkeleqnkâre~û„„û 

 
yat tu kåtsna-vad ekasmin / kärye saktam ahaitukam 

atattvärtha-vad alpaïca / tat tämasam udähåtam 
 

tu—maar; tämasam—kennis bestuurd door de geaardheid onwetendheid; udähåtam—wordt 
gezegd te zijn; tat—die (kennis); yat—waarmee; (men) kåtsna-vat—volledig; saktam—
gehecht; (is) ahaitukam—zonder enige reden; ekasmin—aan een; kärye—werk (lichamelijke 
instandhouding); atattva-artha-vat—welke zonder een begrip van het doel van de 
werkelijkheid is; ca—en; alpam—pover (is) (zoals dat van een dier). 
 

En tämasika jïäna is die kennis die er voor zorgt dat men verzonken raakt in 
activiteiten die gerelateerd zijn aan het lichaam, zoals baden en eten, deze als de 
ultieme perfectie beschouwend. Deze kennis is irrationeel, verstoken van enige 
spirituele substantie of realiteit, en pover zoals die van de dieren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu legt Çré Bhagavän tämasika jïäna uit. Tämasika jïäna is die kennis die verstoken is 
van enige spirituele basis, en welke louter gehechtheid voedt aan de natuurlijke daden van 
het lichaam, zoals het baden, eten, drinken en genieten van vrouwen, alsmede de 
verschillende manieren om zulk genot te verkrijgen. Noch voedt het gehechtheid aan 
Vedische activiteiten zoals yajïa en dana. Tämasika jïäna ontbeert ook enige wezenlijke 
betekenis in relatie tot tattva en is onsolide en onbelangrijk zoals de kennis of instincten 
van dieren.  



In het kort, kennis van de Absolute Realiteit, welke het lichaam te buiten gaat (tat-
padärtha), is sättvika; kennis van nyäya-çästra’s, bijvoorbeeld, welke vol staan met 
verschillende argumenten en tegenargumenten, is räjasika; en materialistische kennis, 
welke simpelweg gerelateerd is aan de eisen van het lichaam, zoals het baden en eten, is 
tämasika. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “De jïäna van degenen die lichamelijke activiteiten 
zoals baden en eten als het meest belangrijke beschouwt, en welke gehechtheid aan zulke 
activiteiten aanmoedigt, is pover en wordt tämasika jïäna genoemd. Hoewel deze jïäna 
ongepast is en geen essentiΩle tattva bevat, lijkt ze zowel natuurlijk als van waarde te zijn, 
maar in werkelijkheid is ze zinloos.  

“De conclusie is dat kennis van tat-padärtha (de Absolute Realiteit), welke losstaat van 
het lichaam, sättvika jïäna wordt genoemd. Kennis van verschillende çästra’s zoals nyäya, 
welke verschillende twistgierige filosofieΩn vaststellen, wordt räjasika jïäna genoemd. En de 
kennis die lichamelijke activiteiten zoals baden en eten behandelt, wordt tämasika jïäna 
genoemd.” 

 

ÇLOKA 23 

fu;ra        lÂjfgrejkx}s"kr%       Ïre~A 
vQyizsIlquk deZ ;Ùkr~ lkfÙodeqP;rsû„…û 

 
niyataà saìga rahitam / aräga-dveñataù kåtam 

aphala-prepsunä karma / yat tat sättvikam ucyate 
 

tat—dat; karma—werk; yat—wat; niyatam—gestaag; kåtam—verricht (wordt); saìga-
rahitam—met onthechting; aräga-dveñataù—vrij van verlangen en haat; aphala-prepsunä—
zonder naar het resultaat te verlangen; ucyate—wordt gezegd te zijn; sättvikam—bestuurd 
door de geaardheid goedheid. 
 

De verplichte taak (nitya-karma) die iemand verricht zonder baatzuchtig 
verlangen en gehechtheid, en die vrij is enige persoonlijke aantrekking of afkeer, 
wordt sättvika genoemd. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na de drie soorten jïäna te hebben uitgelegd, legt Çré Bhagavän nu de drie soorten 
karma uit. Wanneer de karma die beschreven wordt in çästra als nitya-karma verricht wordt 
zonder gehechtheid en zonder er volledig in op te gaan, dat is te zeggen, zonder gevoelens 
van aantrekking of afkeer en zonder enig verlangen naar haar vruchten, wordt deze sättvika 
genoemd. 

 

ÇLOKA 24 

;Ùkq dkesIlquk deZ lkgÁkjs.k ok iqu%A 
fØ;rs     cgqyk;kla      ræktleqnkâre~û„†û 

 
yat tu kämepsunä karma / sähaìkäreëa vä punaù 

kriyate bahuläyäsaà / tad räjasam udähåtam 
 

tu—maar; tat—dat; karma—werk; yat—wat; kriyate—verricht wordt; bahula-äyäsam—met 
grote moeite; sa-ahaìkäreëa—met verwaandheid; vä punaù—en ook; käma-ipsunä—met 
baatzuchtig verlangen; udähåtam—wordt gezegd te zijn; räjasam—bestuurd door de 
geaardheid hartstocht. 
 

Echter, die karma die met grote moeite verricht wordt door een verwaand persoon 
die zijn baatzuchtige verlangens wenst te vervullen, wordt räjasika karma genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Kämepsunä betekent ‘weinig vals ego hebbend’, en sähaìkäreëa betekent ‘een immens 
vals ego hebbend’. 

 

ÇLOKA 25 

vuqcU/ka {k;a ¥glkeuis{; p ikS#"ke~A 
eksgknkjH;rs     deZ     ;ÙkÙkkeleqP;rsû„‡û 

 
anubandhaà kñayaà hiàsäm  / anapekñya ca pauruñam 

mohäd ärabhyate karma / yat tat tämasam ucyate 
 



tat—die; karma—activiteit; yat—welke; ärabhyate—ondernomen wordt; mohät—uit 
begoocheling; anapekñya—zonder te overwegen; pauruñam—diens eigen bekwaamheid; 
ca—en;  anubandham—de daaruit voortvloeiende; kñayam—vernietiging (van 
deugdzaamheid); hiàsäm—levert ellende op (aan anderen of zichzelf); (en) ucyate—wordt 
gezegd te zijn; tämasam—bestuurd door de geaardheid onwetendheid. 
 

Die activiteit die verricht wordt uit begoocheling, zonder diens eigen bekwaamheid 
te overwegen, welke de vernietiging van dharma en jïäna veroorzaakt alsmede schade 
aan zichzelf of aan anderen, wordt tämasika karma genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

In het woord anubandham, betekent anu ‘dat wat zal komen in de toekomst, nadat de 
karma is verricht’. Met andere woorden, het betekent ‘haar daaruit voortvloeiende 
resultaten’. Bandha betekent ‘de gebondenheid die wordt opgelegd door personen zoals de 
politie of de Yamadüta’s’. Iedere materialistische inspanning (karma) waarmee men 
aanvangt uit begoocheling, zonder goed na te denken over de daaropvolgende toekomstige 
ellende, verlies van dharma en jïäna, of schade aan zichzelf, wordt tämasika genoemd. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de bovenste drie çloka’s, legt Çré Bhagavän de drie soorten karma uit. In Çrémad-
Bhägavatam (11.25.23) wordt ook gezegd: 

 
mad-arpaëaà niñphalaà / vä sättvikaà nija-karma tat 

räjasaà phala-saìkalpaà / himsä-präyädi tämasam 
 

Alleen die nitya-karma die onzelfzuchtig wordt uitgevoerd als een offerande aan 
Bhagavän wordt sättvika genoemd. Karma die wordt verricht met het verlangen om van 
haar vruchten te genieten is räjasika, en die karma die met geweld en uit afgunst wordt 
verricht is tämasika. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Tämasika karma is die activiteit die slechts een 

materialistische inspanning is; welke verricht wordt met een verbijsterde geestestoestand, 
zonder goed te overwegen wat voor toekomstige ellende deze kan veroorzaken, de schade 
aan dharma en jïäna die ze kan berokkenen; of welke gewelddadig (schadelijk voor zichzelf) 
is.” 

 



ÇLOKA 26 

eqälÂks·ugaoknh         /k`R;qRlkglefUor%A 
fl¼îfl¼îks£u£odkj% dRkkZ lkfÙod mP;rsû„ˆû 

 
mukta-saìgo ’nahaà-vädé / dhåty-utsäha-samanvitaù 
siddhy-asiddhyor nirvikäraù / karttä sättvika ucyate 

 
karttä—de verrichter van handelingen; mukta-saìgaù—die vrij is van gehechtheid; 
anaham-vädé—vrij van vals ego; samanvitaù—begiftigd; dhåti—met vastberadenheid; 
utsäha—en enthousiasme; nirvikäraù—die onaangedaan is; siddhi-asiddhyoù—door succes 
en mislukking; ucyate—wordt gezegd te zijn; sättvikaù—bestuurd door de geaardheid 
goedheid. 
 

Die karttä (handelende persoon) die vrij is van baatzuchtig verlangen en 
hoogmoed, begiftigd is met standvastigheid en enthousiasme, en die onveranderd blijft 
door het slagen of mislukken van zijn handelen, wordt gezegd sättvika te zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Eerst heeft Çré Bhagavän de drie soorten karma uitgelegd, en nu legt hij de drie soorten 
karttä, ofwel degenen die handelingen verrichten, uit. 

 

ÇLOKA 27 

jkxh deZQyizsIlqyZqC/kks ¥glkRedks·'kqfp%A 
g"kZ'kksdkfUor% dRkkZ  jktl% ifjdh£Rkr%û„‰û 

 
rägé karma-phala-prepsur / lubdho hiàsätmako ’çuciù 

harña-çokänvitaù karttä / räjasaù parikérttitaù 
 

karrtä—iemand die handelingen verricht; rägé—die erg gehecht is; prepsuù—die heel erg 
hunkert; karma-phala—naar de resultaten van zijn werk; lubdhaù—die hebzuchtig is; hiàsa-
ätmakaù—afgunstig; açuciù—onrein; anvitaù—opgaand in; harña—uitbundigheid; çoka—
en rampspoed; parikérttitaù—wordt beschreven; (als zijnde) räjasaù—bestuurd door de 
geaardheid hartstocht. 



 
De karttä die gehecht is aan actie en naar de vruchten hunkert, die verslaafd is 

zinsobjecten, die altijd klaar staat om geweld te plegen, die onrein is, en meegesleept 
wordt door opgetogenheid en zorgen, wordt gezegd räjasika te zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Rägé betekent ‘gehecht aan actie’. Lubdhaù betekent ‘verslaafd aan zinsobjecten’. 
 

ÇLOKA 28 

v;qä% izkÏr% LrC/k% 'kBks uS"Ïfrdks·yl%A 
fo"kknh    nh?kZlw=h    p    dRkkZ    rkel    mP;rsû„Šû 

 
ayuktaù präkåtaù stabdhaù / çaöho naiñkåtiko ’lasaù 

viñädé dérgha-sütré ca / karttä tämasa ucyate 
 

karttä—de uitvoerder van actie; ayuktaù—die niet verbonden is (via sädhu, çästra of guru); 
präkåtaù— zich vereenzelvigt met zijn materiΩle natuur; stabdhaù—obstinaat (is); çaöhaù—
onoprecht; naiñkåtikaù—anderen beledigend; alasaù—lui; viñädi—wanhopig; ca—en; 
dérgha-sütri—(dingen) uitstellend; ucyate—wordt gezegd te zijn; tämasaù—bestuurd door de 
geaardheid onwetendheid. 
 

Die karttä die nooit acht slaat op de bepalingen van çästra en zich naar gelang zijn 
eigen aangeleerde aard inspant, die obstinaat, oneerlijk, beledigend naar anderen, lui, 
wanhopig en talmend is, wordt gezegd tämasika te zijn. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ayuktaù betekent ‘iemand die ongepaste daden verricht’. Präkåtaù betekent ‘iemand die 
zich in zijn eigen aangeleerde aard bevindt’. Zulke personen handelen naar gelang de 
ingevingen van hun geest. Ze volgen niet eens de bevelen van hun guru op. Naiñkåtikaù 
betekent ‘iemand die anderen beledigt’. “Jïäné’s horen daarom sättvika tyäga te verrichten, 
wat de eerder beschreven kenmerken bezit. Men dient enkel beschutting te nemen van de 
jïäna die ontstaat wanneer men verankerd is in sättvika karma. Voorwaar, sättvika karma is 
verplicht. Men hoort een sättvika karttä te zijn. Dit is de sannyäsa van de jïäné’s. Dit is de 
jïäna van de jïäné’s. Het is verwant aan het zelf, en is de kern van dit onderwerp.” 



“Echter, de jïäna van de bhakta’s is tri-guëätéta, voorbij aan de drie guëa’s. De karma die 
voor Mij verricht wordt is tri-guëätéta  en wordt bhakti genoemd, en haar doener (karttä) is 
ook tri-guëätéta .” Zoals Çrémad-Bhägavatam (11.25.24) verklaart, “Kaivalya-jïäna, kennis 
van het zelf, is sättvika; jïäna die gebaseerd is op dualiteit of veelvoudige verscheidenheid is 
räjasika; wereldse jïäna die gerelateerd is aan het lichaam is tämasika; en die jïäna die 
verankerd is in Mij is nirguëa.” Van deze nirguëa-jïäna zegt men dat ze het kenmerk is van 
nirguëa-bhakti yoga zoals vermeld in Çrémad-Bhägavatam (3.29.11-12). “Zuivere bhajana 
wordt vertoond door iemand wiens geest onmiddellijk aangetrokken wordt door het horen 
van een onafgebroken stroom aan hari-kathä, net zoals de Gaìgä naar de oceaan stroomt.” 
Çrémad-Bhägavatam (11.25.26) verklaart: “De karttä die niet gehecht is, is sättvika; degene 
die gehecht is, is räjasika en degene die zijn onderscheidingsvermogen is kwijtgeraakt is 
tämasika, maar de karttä die zich aan Mij heeft overgegeven is nirguëa.” Verder zijn niet 
alleen de jïäna, karma en karttä die aan bhakti gerelateerd zijn nirguëa, maar vanuit het 
oogpunt van bhakti is alles wat gerelateerd is aan bhakti nirguëa. In Çrémad-Bhägavatam 
(11.25.27) staat ook een verklaring met betrekking tot çraddhä: “Çraddhä gerelateerd aan 
ätma-jïäna is sättvika, çraddhä die gebaseerd is op karma is räjasika, en çraddhä gebaseerd op 
adharma is tämasika, maar çraddhä in dienst aan Mij is nirguëa.”  

Wat betreft het resideren zegt Çrémad-Bhägavatam (11.25.25): in het woud wonen is 
sättvika, in een dorp wonen is räjasika, en in het gokhuis (de stad, welke het centrum is van 
allerhande bedrieglijke activiteiten) wonen is tämasika, maar Mijn verblijfplaats (de plaats 
van Mijn aanbidding) en de associatie van Mijn bhakta’s is nirguëa.  

Betreffende geluk, zegt Çrémad-Bhägavatam (11.25.29): “Het geluk dat men ontleent aan 
het zelf is sättvika, het geluk van de zinsobjecten is räjasika, het geluk dat voortkomt uit 
begoocheling en gemeenheid is tämasika, terwijl het geluk dat voortvloeit uit overgave aan 
Mij nirguëa is.” 

“Daarom is het persoonlijke geluk dat Mijn guëätéta bhakta’s ontlenen van die jïäna, 
karma en çraddhä die gerelateerd zijn aan bhakti, guëätéta. Alles wat gerelateerd is aan de 
jïäna van sättvika jïäné’s is sättvika. Alles wat gerelateerd is aan räjasika karmé’s is räjasika, 
en alles wat gerelateerd is ongeremde tämasika mensen is tämasika.” Dit wordt opgemaakt 
uit de verklaringen van Bhagavad-gétä en Çrémad-Bhägavatam. Het Veertiende Hoofdstuk 
verklaart ook dat de jïäné’s uiteindelijk vrijheid van de materiΩle guëa’s bereiken door het 
verrichten van kevala bhakti, wat zich alleen manifesteert nadat jïäna is opgegeven. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çrémad-Bhägavatam (11.25-26) beschrijft ook dat de uitvoerder van handelingen (karttä) 
uit drie soorten bestaat: 



 
sättvikaù kärako ’saìgé / rägändho räjasaù småtaù 
tämasaù småti-vibhrañöo / nirguëo mad-apäçrayaù 

 
De karttä die onthecht is, is sättvika, hij die buitensporig gehecht is aan karma en haar 
resultaten is räjasika, degene die geen onderscheidingsvermogen heeft is tämasika, en 
hij die zich heeft overgegeven aan Mij is nirguëa. 

  

ÇLOKA 29 

cq¼sHksZna /k`rs'pSo xq.krfL=fo/ka Ük`.kqA 
izksP;ekue'ks"ks.k  i`FkDRosu  /ku´t;û„‹û 

 
buddher bhedaà dhåteç caiva / guëatas tri-vidhaà çåëu 

procyamänam açeñeëa / påthaktvena dhanaïjaya 
 

dhanaïjaya—O winnaar van rijkdom; eva—voorwaar; çåëu—hoor nu; tri-vidham—van de 
drievoudige; bhedam—verdeling; buddheù—van intelligentie; ca—en; dhåteù—van 
vastberadenheid; påthaktvena—individueel; açeñeëa—en volledig; procyamänam—
beschreven; guëataù—in overeenstemming met de geaardheden der materiΩle natuur. 
 

O Dhanaïjaya, luister alsjeblieft, de drie afdelingen van intelligentie en 
vastberadenheid die betrekking hebben op de verschillende guëa’s, worden nu 
afzonderlijk en volledig beschreven. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Alles wat gerelateerd is aan de jïäné’s is sättvika, en daarom heilzaam. Çré Bhagavän 
beschrijft nu de drie afdelingen van intelligentie en vastberadenheid in deze çloka die 
begint met buddheù. 

 

ÇLOKA 30 

izo`¥Ùk  p  fuo`¥Ùk  p  dk;kZdk;Zs   Hk;kHk;sA 
cU/ka eks{ka p ;k osfÙk cqf¼% lk ikFkZ lkfÙodhû…Œû 

 



pravåttià ca nivåttià ca / käryäkärye bhayäbhaye 
bandhaà mokñaà ca ya vetti / buddhiù sä pärtha sättviké 

 
pärtha—O zoon van Påthä; sä—die; buddhiù—intelligentie; yä—welke; vetti—begrijpt; 
pravåttim—wanneer aan te vangen; ca—en; nivåttim—wanneer los te maken; kärye-
akärye—wat gepast en ongepast handelen is; bhaya-abhaye—wat gevreesd dient te worden 
en wat niet gevreesd dient te worden; bandham—wat gebondenheid is; ca—en; mokñam—
wat bevrijding is; (wordt) sättviké—bestuurd door de geaardheid goedheid. 
 
 

O Pärtha, intelligentie is sättvika wanneer ze in staat is om onderscheid te maken 
tussen wat gepast en ongepast handelen is, wat gevreesd dient te worden en wat niet 
gevreesd dient te worden, en tussen dat wat bindt en dat wat bevrijdt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Bhayäbhaye verwijst naar de oorzaak van verwikkeling in de materiΩle wereld, en 
bevrijding daarvan. 

 

ÇLOKA 31 

;;k    /keZe/ke±    p    dk;±     pkdk;Zeso    pA 
v;Fkkor~ iztkukfr cqf¼% lk ikFkZ jktlhû…ƒû 

 
yayä dharmam adharmaà ca / käryaà cäkäryam eva ca 

ayathävat prajänäti / buddhiù sä pärtha räjasé 
 

pärtha—O zoon van Påthä; sä—die; buddhiù—intelligentie; yayä—waarmee; prajänäti—
men onderscheid maakt; ayathävat—onvolmaakt; dharmam—deugd; ca—en; adharmam—
ondeugd; käryam—dat wat gedaan dient te worden, plicht; ca—en; akäryam—dat wat niet 
gedaan dient te worden; (wordt) eva—zeker; räjasé—bestuurd door de geaardheid 
hartstocht. 
 

O Pärtha, intelligentie is räjasika wanneer ze onvolmaakt onderscheid maakt 
tussen dharma en adharma, en tussen wat wel gedaan dient te worden en wat niet 
gedaan dient te worden. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Ayathävat betekent ‘gebrekkig’. 
 

ÇLOKA 32 

v/ke±      /keZfefr       ;k       eU;rs       relko`rkA 
lokZFkkZu~ foijhrka'p cqf¼% lk ikFkZ rkelhû…„û 

 
adharmaà dharmam iti yä / manyate tamasävåtä 

sarvärthän viparétäàç ca / buddhiù sä pärtha tämasé 
 

pärtha—O zoon van Påthä; sä—die; buddhiù—intelligentie; yä—welke; adharmam—
ongodsdienstigheid; manyate—beschouwt; (als) dharmam—godsdienstigheid; ca—en; iti—
aldus; sarva-arthän—alle dingen; viparétän—verkeerd; (ziet) tämasé—wordt bestuurd door 
de geaardheid onwetendheid. 
 

O Pärtha, de intelligentie die adharma als dharma beschouwt, en welke op een 
verdorven manier handelt, bedekt zijnde door onwetendheid en begoocheling, is 
tämasika. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Yä manyate verwijst naar een intelligentie die ziet dat een bijl onafhankelijk hakt. Met 
andere woorden, iemand die alleen de externe werking (zoals de hakkende bijl) waarneemt 
kan niet toetreden tot het innerlijke besef dat de ätmä, degene die de bijl gebruikt, de 
eigenlijke uitvoerder is van de daad van het hakken, en niet het instrument, de bijl. 

 

ÇLOKA 33 

/k`R;k  ;;k   /kkj;rs   eu%izk.ksfUæ;fØ;k%A 
;ksxsukO;fHkpkfj.;k /k`̀fr% lk ikFkZ lkfÙodhû……û 

 
dhåtyä yayä dhärayate / manaù-präëendriya-kriyäù 

yogenävyabhicariëyä / dhåtiù sä pärtha sättviké 
 



pärtha—O zoon van Påthä; sä—die; dhåtiù—vastbeslotenheid; yayä—welke; dhåtyä—door 
vast te stellen; dhärayate—men gaande houdt; kriyäù—de activiteiten; manaù—van de 
geest; präëa—levenslucht; indriya—en zintuigen; avyabhicäriëyä—middels niet afwijkende; 
yogena—beoefening van verbinding met de Allerhoogste Heer; (wordt) sättviké—bestuurd 
door de geaardheid goedheid. 
 

O Pärtha, de onwankelbare vastberadenheid die bereikt wordt door de beoefening 
van yoga en waarmee iemand de werkingen van de geest, levenslucht en zintuigen 
beheerst, wordt sättvika dhåti genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu beschrijft Çré Bhagavän de drie soorten dhåti (vastberadenheid of standvastigheid). 
 

ÇLOKA 34 

;;k    rq    /keZdkekFkkZu~    /k`R;k     /kkj;rs·tqZuA 
izlÂsu QykdkÀh /k`fr% lk ikFkZ jktlhû…†û 

 
yayä tu dharma-kämärthän / dhåtyä dhärayate ’rjuna 

prasaìgena phaläkäìkñé / dhåtiù sä pärtha räjasé 
 

pärtha arjuna—O Arjuna, zoon van Påthä; tu—maar; sä—die; dhåtiù—vastberadenheid; 
phala-akäìkñé—om van de resultaten te genieten; dhåtyä—door vast te stellen; yayä—
welke; dhärayate—men volhoudt; prasaìgena—door sterke gehechtheid; dharma-käma-
arthän—de activiteiten van dharma, zinsbevrediging en economische ontwikkeling; (wordt) 
räjasé—bestuurd door de geaardheid hartstocht. 
 

O Pärtha, O Arjuna, de vastberadenheid waarmee men vasthoudt aan dharma, 
zinsbevrediging en economische ontwikkeling, gedreven door gehechtheid om van de 
vruchten te genieten, wordt räjasika dhåti genoemd. 

 
ÇLOKA 35 

;;k  LoIua  Hk;a  'kksda  fo"kkna  eneso  pA 
u foeq́ pfr nqesZ/kk /k`fr% lk rkelh erkû…‡û 



 
yayä svapnaà bhayaà çokaà / viñädaà madam eva ca 

na vimuïcati durmedhä / dhåtiù sä tämäsé matä 
 

sä—die; durmedhä—onintelligente; dhåtiù—vastberadenheid; yayä—waarmee; na 
vimuïcati—men niet kan overtreffen; svapnam—slaap; bhayam—angst; çokam—droefenis; 
viñädam—depressiviteit; ca madam—en krankzinnigheid; (wordt) eva—zeker; matä—
beschouwd; (als zijnde) tämasé—bestuurd door de geaardheid onwetendheid. 
 

Maar de onintelligente vastberadenheid die slaap, angst, verdriet, depressiviteit en 
krankzinnigheid niet te boven gaat, wordt tämasika dhåti genoemd. 

 
ÇLOKA 36 

lq[ka    fRonkuha   f=fo/ka   Ük`.kq   es   Hkjr"kZHkA 
vH;klkæers ;= nq%[kkUra p fuxPNfrû…̂ û 

 
sukhaà tv idänéà tri-vidhaà / çåëu me bharatarñabha 

abhyäsäd ramate yatra / duùkhäntaà ca nigacchati 
 

bharata-åñabha—O beste uit de lijn der Bharata’s; tu—maar; çåëu—hoor; idäném—nu; 
me—van Mij; (over) tri-vidham—de drie soorten; sukham—geluk; yatra—welke; ramate—
waarvan men geniet; abhyäsät—middels (constante) cultivatie; ca—en; nigacchati—iemand 
brengt; duùkha-antam—naar het einde van lijden (is geluk in de geaardheid goedheid). 
 

O beste van de Bharata dynastie, hoor nu van Mij over de drie soorten geluk. Het 
geluk in waarin een jéva genoegen schept door constante cultivatie, en dat een einde 
maakt aan de ellende van het materiΩle bestaan, staat bekend als sättvika geluk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän beschrijft sättvika geluk, haar aard en hoe men er, door voortdurende 
cultivatie, gehecht aan raakt. Dit verschilt van het geluk dat wordt ontleend aan 
zinsobjecten en wat verschijnt vanwege de opwinding van sensuele stimulatie. Duùkhäntaà 



ca nigacchati betekent ‘gehecht zijn aan datgene waarmee men de oceaan van het materiΩle 
bestaan over kan steken’. 

 

ÇLOKA 37 

;Ùknxzs    fo"kfeo    ifj.kkes·e`rksiee~A 
rRlq[ka lkfÙoda izksäekRecqf¼izlknte~û…‰û 

 
yat tad agre viñam iva / pariëäme ’måtopamam 

tat sukhaà sättvikaà proktam / ätma-buddhi-prasäda-jam 
 

tat—dat; sukham—geluk; yat—wat; iva—als; viñam—vergif; (is) agre—in het begin; (en) 
amåta-upamam—als nectar; pariëäme—op het einde; jam—wat wordt voorgebracht; 
prasäda—door zuiverheid; buddhi—van intelligentie; ätma—gericht op het zelf; tat—dat; 
proktam—wordt verklaard (te zijn); sättvikam—bestuurd door de geaardheid goedheid. 
 

Dat geluk wat als vergif is in het begin, maar als nectar op het einde, en wat wordt 
voortgebracht door de zuiverheid van intelligentie die gerelateerd is aan het zelf, is 
sättvika geluk. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Viñam iva duidt erop dat het in het begin behoorlijk lastig is om de geest en de zintuigen 
te beteugelen. 

 

ÇLOKA 38 

fo"k;sfUæ;&la;ksxk|Ùknxzs·e`rksiee~       A 
ifj.kkes fo"kfeo rRlq[ka jktla Le`re~û…Šû 

 
viñayendriya-saàyogäd / yat tad agre ’måtopamam 
pariëäme viñam iva / tat sukhaà räjasaà småtam 

 
tat—dat; sukham—geluk;  yat—wat; (komt) saàyogät—van het contact; indriya—van de 
zintuigen; viñaya—met de zinsobjecten; (en wat is) amåta-upamam—als nectar; agre—in 



het begin; (en) iva—als; viñam—vergif; pariëäme—op het einde; tat—dat (geluk); 
småtam—wordt beschouwd; (als zijnde) räjasam—bestuurd door de geaardheid hartstocht. 
 

Räjasika geluk wordt voortgebracht door het contact van de zintuigen met de 
zinsobjecten. Het is als nectar in het begin, maar als vergif op het einde. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Yad amåta-upamam verwijst naar het geluk dat men ervaart terwijl men met andere 
vrouwen dan zijn echtgenote slaapt enzovoorts. 

 

ÇLOKA 39 

;nxzs pkuqcU/ks p lq[ka eksguekReu%A 
fuækyL;izeknksRFka       rÙkkeleqnkâre~û…‹û 

 
yad agre cänubandhe ca / sukhaà mohanam ätmanaù 

nidrälasya-pramädotthaà / tat tämasam udähåtam 
 

tat—dat; sukham—geluk; yat—wat; mohanam—begoocheling; (is) ätmanaù—voor de ätma; 
(zowel) agre—in het begin; ca—en; anubhande—op het einde; ca—en; uttham—voortkomt 
uit; nidra—slaap; älasya—luiheid; (en) pramäda—bedwelming; udähåtam—wordt gezegd; 
(te zijn) tämasam—bestuurd door de geaardheid onwetendheid. 
 

Dat geluk wat de aard van het zelf bedekt van begin tot eind, en wat voortkomt uit 
slaap, luiheid, verwaarlozing en onverschilligheid, wordt tämasika geluk genoemd. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Geluk bestaat ook uit drie soorten. Çrémad-Bhägavatam (11.25.29) verklaart:  
 

sättvikaà sukham ätmotthaà / viñayotthaà tu räjasam 
tämasaà moha-dainyotthaà / nirguëaà mad-apäçrayam 

 
Geluk dat ontleend wordt aan het zelf is sättvika; geluk dat wordt ontleend aan 
zingenot is räjasika; geluk dat ontstaat uit een misleide, beroerde toestand is tämasika; 



en het geluk dat komt van het verrichten van kirtanam, çravaëam, etc., van Çré 
Bhagavän, is nirguëa. 

 

ÇLOKA 40 

u rnfLr i`fFkO;ka ok fnfo nsos"kq ok iqu%A 
lÙoa      izÏfrtSeqZäa     ;nsfHk%     L;kfR=fHkxqZ.kS%û†Œû 

 
na tad asti påthivyäà vä / divi deveñu vä punaù 

sattvaà prakåti-jair muktaà / yad ebhiù syät tribhir guëaiù 
 

vä—of; påthivyäm—op de aarde; vä—of; punaù—zelfs; deveñu—onder de goden; divi—in 
Svarga; tat—er; na asti—bestaat niet; sattvam—een wezen; yat—dat; syät—kan zijn; 
muktam—vrij; ebhiù—van deze; tribhiù—drie; guëaiù—bindende geaardheden; prakåti-
jaiù—ontstaan uit de materiΩle natuur. 
 

Onder mensen en andere aardse levensvormen, of zelfs onder de deva’s in Svarga, 
bestaat er nergens in deze schepping een voorwerp of wezen dat vrij is van deze drie 
guëa’s, die zijn voortgekomen uit de materiΩle natuur. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän besluit dit onderwerp door uit te leggen wat Hij nog niet heeft 
beschreven. Tat sattvam betekent dat geen enkel wezen of voorwerp in de schepping vrij is 
van de drie guëa’s, die zijn ontstaan uit de materiΩle natuur. Daarom bestaat alles uit de drie 
guëa’s der materiΩle natuur, en is alleen dat wat sättvika is nuttig; dat wat räjasika of 
tämasika is, is niet nuttig. Dit is de strekking van dit onderwerp. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Bhagavän besluit dit onderwerp door te verklaren dat alles wat gerelateerd is aan 
deze materiΩle wereld opgebouwd is uit de drie guëa’s der materiΩle natuur. De superioriteit 
van dat wat sättvika is, is vastgesteld. Men wordt opgedragen om hartstochtelijk beschutting 
te nemen van dat wat sättvika is, en om alleen dat te accepteren. Echter, teneinde verlost te 
worden van de gebondenheid van deze materiΩle wereld, is het noodzakelijk om beschutting 
te nemen van datgene wat nirguëa is. Bhagavän, bhakta, bhakti, en alle instrumenten, 
bhäva’s enzovoorts, voor sevä, zijn nirguëa. Zonder ze toe te passen kan een jéva zijn ultieme 



profijt niet bereiken. Daarom is het de allerhoogste plicht van alle intelligente personen om 
er naar te streven boven de drie guëa’s der materiΩle natuur uit te stijgen middels de 
invloed van sädhu-saìga. Zo gesitueerd in hun nirguëa aard, dienen ze de nirguëa-prema-
mayé-sevä van Bhagavän te betreden. Op de volgende pagina wordt een tabel van 
onderwerpen en hun guëa’s gegeven die de sädhaka in staat zal stellen om de guëa’s 
gemakkelijk te begrijpen en aldus nirguëa-tattva te bevatten. 

Çrémad-Bhägavatam (11.25.30-31) beschrijft de bovengenoemde onderwerpen die zich 
binnen en buiten de drie guëa’s bevinden. Çré Bhagavän zegt tegen Uddhava: 

 
dravyaà deçsaù phalaà kälo / jïänaà karma ca kärakaù 

çraddhävasthäkåtir niñöhä / trai-guëyaù sarva eva hi 

sarve guëa-mayä bhäväù / puruñävyakta-dhiñöhitäù 
dåñöaà çrutam anudhyätaà / buddhyä vä puruñarñabha 

 
Verschillende voorwerpen, plaatsen, resultaten van activiteiten, käla (de tijd), jïäna, 
karma, degenen die handelingen verrichten, çraddhä, vorm en trouw, bestaan allemaal 
uit de drie guëa’s der materiΩle natuur. O beste onder de mensen, al wat gezien wordt, 
gehoord wordt of bedacht wordt in de gedachten bevindt zich in prakåti en puruña, en is 
daarom samengesteld uit de drie guëa’s. 

 
Hoe kan men de drie guëa’s overwinnen? In dit opzicht zegt Çré Bhagavän in Çrémad-

Bhägavatam (11.25.32): 
 

etäù saàsåtayaù puàso / guëa-karma-nibandhanäù 
yeneme nirjitäù saumya / guëä jévena citta-jäù 

bhakti-yogena man-niñtùo / mad bhäväya prapadyate 
 

O zachtaardige, omdat de jéva de fout begaat het lichaam voor het zelf aan te zien, 
wordt hij gebonden door de guëa’s en door karma. Aldus doolt hij door de verschillende 
levenssoorten. Degenen die be¡nvloed worden door de associatie van bhakta’s, 
beoefenen bhakti-yoga. Dientengevolge overwinnen ze de materiΩle geaardheden, die 
zich manifesteren in de geest als het vals ego (het lichaam voor het zelf aanzien), en 
worden ze resoluut toegewijd aan Mij. Op die manier verkrijgen ze bhagavat-sevä tot 
Mij in Mijn dhäma. 

 



Çré Bhagavän is nirguëa-tattva. De bhakta’s die beschutting van Hem nemen zijn ook 
nirguëa. Ananya-bhakti en haar verwante takken zijn ook nirguëa. De verschillende 
voorwerpen en gemoedstoestanden die de bhakta’s accepteren als nuttige instrumenten in 
bhakti, en waarmee ze zich bezighouden met de dienst aan Bhagavän, worden nirguëa door 
Zijn onvoorstelbare kracht. Dit principe is vastgesteld op verschillende plaatsen in alle 
çästra’s, zoals Çrémad-Bhägavatam. 

 

Een Tabel Van Onderwerpen En Hun Guëa’s 
 

 
Onderwerp Geaardheid 

Goedheid 
Geaardheid 
Hartstocht 

Geaardheid 
Onwetendheid 

Boven de 
Geaardheden 

 
Voedsel 

Heilzaam, 
zuiver, eenvoudig 

verkregen  

De zintuigen 
behagend 

Leidt tot 
kwelling, 
onzuiver 

Aangeboden aan 
de Heer 

 
Plaats 

 
Woud 

 
Dorp 

Gokhuis  
(de stad) 

De tempel van 
de Heer 

 
Resultaat 

Kennis 
 van het zelf 

Zingenot Verbijstering Horen en 
reciteren 

 
Tijd 

Geluk, 
religie, 
kennis 

Ellende en 
rijkdom 

Leed en 
begoocheling 

Zuivere 
liefdevolle dienst 

aan de Heer 
 

Kennis 
Gerelateerd aan 

het zelf 
 

Vol twijfel 
 

Materieel genot 
Gerelateerd aan 

de Heer 
 

Handeling 
Niskäma- 

karma-yoga 
Sakäma-

karma-yoga 
Gekant tegen 

Vedische 
richtlijnen 

Horen en 
reciteren 

 
Uitvoerder 

 
Onthecht 

Verzonken in 
zinsobjecten 

Verstoken van 
onderscheidings-

vermogen 

 
Toegewijde 

 

Geloof 
 

Gerelateerd aan 
het zelf 

Gerelateerd 
aan 

baatzuchtig 
handelen 

 
Gerelateerd aan 
ongelovigheid 

 
Gerelateerd aan 

toegewijde dienst 



 
Zijnstoestand 

 
Waakzaamheid 

 
Dromend 

 
Diepe slaap 

 
Goddelijk 

Verworven 
Gedaante 

 
Devatä 

 
Mens Bomen en 

stenen 
Dienaar van de 

Heer 

 
Bestemming 

 
Hemelse planeten 

 
Aarde 

 
Helse planeten 

Liefdevolle 
dienst aan de 

Heer 
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brähmaëa-kñatriya-viçäà / çüdräëäï ca parantapa 

karmäëé pravibhaktäni / svabhäva-prabhavair guëaiù 
 

parantapa—O gesel van de vijand; karmäëi—de activiteiten; brähmaëa—van de 
priesterlijke of intellectuele klasse; viçäm—van de handels- of koeienbeschermende klasse; 
kñatriya—van de krijgers- of bestuursklasse; ca—en; çüdräëäm—van de arbeidersklasse; 
(zijn) pravibhaktäni—verdeeld; guëaiù—naar gelang die (zelfde) bindende eigenschappen; 
prabhavaiù—die voortkomen; svabhäva—uit hun respectieve aard. 
 

O Parantapa, de voorgeschreven plichten van de brähmaëa’s, kñatriya’s, vaiçya’s 
en çüdra’s worden verdeeld naar gelang de rangschikkingen die voortkomen uit hun 
respectieve aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Verder worden de jéva’s die onderhevig zijn aan de invloed van de drie guëa’s der 
materiΩle natuur succesvol en perfect door het aanbidden van Parameçvara via het 
verrichten van handelingen die voorgeschreven staan in çästra, in overeenstemming met 
hun respectieve kwalificaties. Çré Bhagavän spreekt nu de volgende zes çloka’s beginnend 
met brähmaëa-kñatriya-viçäm, om dit principe uit te leggen. 



Svabhäva-prabhavair guëaiù betekent ‘werk ontstaan uit diens eigen natuur in 
overeenstemming met de guëa’s zoals sattva’. De verschillende soorten karma worden 
passend verdeeld naar gelang deze guëa’s en voorgeschreven voor de brähmaëa’s, kñatriya’s 
enzovoorts. Dit bepaald hun verplichtingen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Teneinde mensen boven de drie guëa’s der materiΩle natuur te verheffen en ze 
geleidelijk aan naar een hogere adhikära  te tillen, stelt Bhagavän Çré Kåñëa varëa-dharma 
in door hun voorgeschreven plichten te verdelen naar gelang hun respectieve guëa’s 
(kwaliteiten) en karma (handelingen). De ordening van het zuivere varëa systeem is zeer 
heilzaam, gunstig en wetenschappelijk voor het mensenleven. Echter, met het verstrijken 
van de tijd heeft de gewone mens haar vertrouwen verloren in dit systeem, na allerlei 
gebreken te hebben meegemaakt in haar zogenaamde volgelingen. Dit vertrouwen is 
dusdanig verloren gegaan dat nu zelfs gewone mensen in de Indiase samenleving het 
varëäçrama systeem de schuld geven van de onderverdelingen en vijandigheid veroorzaakt 
door haar sociale klassen. Zij beweren ook dat varëa-dharma de hoofdoorzaak is van India’s 
sociale, politieke en economische val. Ze zeggen dat Indiase mensen minder geavanceerd 
zijn dan die van andere landen vanwege varëäçrama-dharma. De meerderheid van de 
bevolking van India is vastberaden aan het worden om varëa-dharma volledig te 
vernietigen en een athe¡stische samenleving in te stellen zonder enige varëa. Het is 
eenvoudig om iets nuttigs te vernietigen, maar het is uitermate moeilijk om een in dit geval 
ideaal systeem te starten en over te dragen. Moge Çré Bhagavän goede intelligentie aan 
zulke mensen schenken. Nemen zij dit standpunt in na zorgvuldige overweging? Of worden 
zij simpelweg meegesleurd door hun sentimenten, zo vastbeslotenheid ontwikkelend om 
zowel het individu als de gehele samenleving volledig te vernietigen vanaf te wortel? In dit 
opzicht citeren we enkele zinvolle delen van Çré Caitanya-Çikñämåta, door Çréla 
Bhaktivinoda Öhäkura. We verzoeken de trouwe lezer nederig om dit zorgvuldig te 
bestuderen en te begrijpen. 

“Iemands neigingen of eigenschappen zijn alleen afhankelijk van zijn aard, sva-bhäva. 
Iemand dient overeenkomstig die individuele aard te werken. Werk dat niet wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met die aard is niet vruchtdragend. Het Engelse woord 
‘genius’ wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaald onderdeel van iemands natuur. 
Het is niet makkelijk voor iemand om zijn volgroeide aard te veranderen, daarom dient men 
er naar te streven in overeenstemming met zijn natuur te werken voor zijn 
levensonderhoud en spirituele vervolmaking. Mensen in India worden in vier varëa’s 
verdeeld in overeenstemming met vier soorten karakters. Als mensen zich op de juiste plek 



in de samenleving bevinden doordat ze de geboden van het varëa stelsel hebben gevolgd, is 
het gevolg dat alle sociale activiteiten automatisch vrucht dragen en bereikt de mensheid 
alle gunstigheid. Een samenleving die zo’n fundament heeft verdient respect van de gehele 
mensheid.” 

“Sommige mensen kunnen twijfelen aan het varëäçrama systeem door te zeggen, 
‘Niemand in Europa of Amerika volgt deze regels en bepalingen die gebaseerd zijn op varëa 
afdelingen, maar toch zijn de mensen van die landen verder gevorderd en gerespecteerd dan 
de Indiase mensen op het gebied van economie, wetenschap en andere zaken.’ Zij komen tot 
de conclusie dat het nutteloos is om zo’n systeem te accepteren. Maar zulke conclusies zijn 
ongegrond, omdat Europese samenlevingen behoorlijk nieuw zijn. Mensen uit zulke 
moderne samenlevingen zijn over het algemeen sterker en moediger. Met die moed en 
kracht verrichten ze verschillende activiteiten in de wereld en accepteren ze delen van de 
kennis, wetenschap en kunst die behouden is gebleven door de oudere samenlevingen. Maar 
al deze nieuwe samenlevingen zullen geleidelijk aan uitsterven omdat hun sociale ordening 
geen wetenschappelijke basis heeft. Men kan in de huidige Indiase samenleving echter nog 
steeds symptomen waarnemen van het originele varëa systeem dat bestond in de Arische 
samenleving van het oude India, ook al is het nu oud en zwak.” 

“Vroeger waren de Romeinse en Griekse samenlevingen machtiger en geavanceerder 
dan die van moderne Europese landen, maar wat is hun huidige toestand? Ze hebben hun 
eigen oude kastestelsel verloren en hebben de religies en systemen van moderne 
samenleving dusdanig in de armen gesloten dat de mensen van die sociale klassen niet eens 
meer trots spreken over de glorie van hun nobele voorouders. Hoewel de Arische 
samenleving van India veel ouder is dan de Griekse of Romeinse samenlevingen, zijn de 
huidige AriΩrs trots op hun heldhaftige voorvaders. Wat is hier de reden voor? Dit komt 
doordat de basis van de Arische samenleving zo sterk geΩnt was op het varëäçrama systeem 
dat hun sociale of kaste karaktertrekken nog blijven bestaan. De afstammelingen van Räma, 
die verslagen werden door de mleccha’s, beschouwen zichzelf nog steeds als de hero¡sche 
nazaten van Çré Rämacandra. Zo lang de varëa ordening bestaat in India, zullen mensen 
ongetwijfeld Arisch blijven; ze kunnen nooit niet-Arisch worden, hoe gevallen ze ook zullen 
worden door de versleten en ouderwetse toestand van de samenleving.” 

“De Europese Arische afstammelingen, zoals de Romeinen, hebben zich vermengd en 
zijn ge¡ntegreerd met de laagste klassen zoals de Häna en Bhäëòäla. Door de structuur van 
de huidige Europese samenlevingen te bestuderen, komen we erachter dat om het even 
welke charme ze hebben voortkomt uit het feit dat ze op een of andere manier de principes 
van het varëa systeem, dat zich gemanifesteerd heeft naar gelang hun eigen natuurlijke 
neigingen, in de armen hebben gesloten. In Europa vinden degenen die een vaiçya aard 



hebben dat het nuttig is om zaken te doen, en alleen daarom boeken ze economische 
vooruitgang. Degenen die de aard hebben van een kñatriya zullen vrijwillig soldaten worden, 
en degenen die de aard van een çüdra hebben over het algemeen de voorkeur om 
ondergeschikte diensten te leveren. In feite kan geen enkele samenleving bestaan zonder 
varëa-dharma in een of andere vorm te accepteren. Zelfs wanneer er een huwelijk wordt 
georganiseerd, worden de hogere- of lagere staat van varëa en aard van de bruid en 
bruidegom onderzocht en in overweging genomen.” 

“Hoewel varëa-dharma gedeeltelijk wordt geaccepteerd in Europa, is ze nog niet 
ingesteld in haar volledige, op wetenschap gebaseerde vorm. Waar kennis en beschaving 
ook maar vooruitgang boeken, zal varëa-dharma zich verhoudingsgewijs manifesteren in een 
meer complete vorm. Twee soorten methodes zijn van kracht bij elke activiteit: de 
onwetenschappelijke en de wetenschappelijke. Een activiteit wordt onwetenschappelijk 
uitgevoerd totdat het wetenschappelijke proces wordt geaccepteerd. Bijvoorbeeld, voor de 
uitvinding van de door drijfkracht gestuwde schepen reisden mensen in boten die 
ontworpen waren om afhankelijk te zijn van de wind. Maar toen wetenschappelijk 
gefabriceerde schepen hun intrede maakten verliepen alle reizen via deze schepen. 
Hetzelfde principe kan ook toegepast worden op de samenleving. Totdat het varëa systeem 
goed wordt ingesteld in een land, zal haar samenleving geleid worden door een of ander 
onwetenschappelijk, rudimentair systeem. Zo’n elementaire en primitieve ordening van 
varëa bedient en bestuurt momenteel samenlevingen in alle landen van de wereld, met 
uitzondering van India (waar het meer ontwikkeld is). India werd daarom ook karma-kñetra, 
het land voor de juiste uitvoering van karma, genoemd.” 

“Op dit punt in onze discussie kan men de vraag stellen of het varëa systeem vandaag de 
dag eigenlijk nog wel goed functioneert in India. Het antwoord is dat het dat zeker niet 
doet. Hoewel dit varëa systeem vroeger volledig ingesteld was, raakte het na verloop van 
tijd aangetast. Als gevolg daarvan is de aftakeling van dit systeem nu zichtbaar in India. 
Wat, kunnen we vragen, is die ziekte? Het antwoord wordt gegeven in de volgende uitleg.” 

“Aan het begin van Tretä-yuga had de Arische samenleving het hoogtepunt bereikt van 
haar progressieve ontwikkeling. In die periode werd het varëäçrama systeem ingesteld. Er 
werd een regeling getroffen om de varëa te bepalen van ieder persoon naar gelang zijn aard. 
Na de uitgevaardigde vereiste kwalificaties (adhikära ) te hebben verkregen, zou hij zijn 
werk alleen in die varëa verrichten. Aldus werden de activiteiten van de wereld 
gemakkelijk bestuurd met de arbeid verdeeld volgens de kwalificatie en aard van het 
individu. Iemand wiens vader geen varëa had werd een plaats gegeven door te worden 
ondergebracht in de passende varëa nadat zijn aard was onderzocht. De Vedische 
geschiedenissen betreffende Jäbälé en Gautama, Jänaçruti en Citraratha, etc., leveren hier 



bewijs voor. Iemands varëa werd vastgesteld op basis van zijn eigen aard en op basis van zijn 
familielijn in gevallen waarbij zijn vaders varëa bekend was. In de dynastie van Nariñyanta, 
werd Agniveça zelf de grote wijze die bekend stond als Jätukarëa. Uit hem kwam de 
beroemde brähmaëa dynastie die bekend staat als Agniveçyäyana voort. In de Aila dynastie 
bereikt Jahnu, de zoon van Hotra, de status van brähmaëa. In de dynastie van Bharadväja, 
die geboren was in de Bharata dynastie en die bekend stond als Koning Vitatha, kwamen 
twee soorten nageslacht; die van Nara werden kñatriya’s, en het nageslacht van Garga werd 
brähmaëa’s. In de dynastie van Koning Bharsyasva werden maudgalya gotra brähmaëa’s 
zoals Çatänanda en Kåpäcärya geboren. Er zijn veel van zulke voorbeelden te vinden in 
çästra, waarvan er slechts enkele geciteerd zijn.” 

“Toen het varëa systeem op een verfijnde manier werkte, spreidde de roem van India 
zich over de hele wereld net zoals de krachtige gloed van de middagzon. Mensen uit alle 
landen van de wereld brachten hun eerbetoon aan India en accepteerden hun heersers, 
bestuurders en spirituele meesters als de hunne. Mensen uit landen zoals Egypte en China 
luisterden en ontvingen met groot geloof en eerbied instructies van de IndiΩrs.” 

“De hierboven genoemde varëäçrama-dharma bleef in haar zuiverste vorm voor lange 
tijd in stand in India. Later, door de invloed van tijd, werden Jamadagni en zijn zoon 
Paraçuräma, die de aard van kñatriya’s hadden, onwettig geaccepteerd als brähmaëa’s, maar 
zij gaven hun kaste als brähmaëa’s op, aangezien het gekant was tegen hun aard. Dit zorgde 
voor een verstoring van de wereldvrede en schiep een geschil tussen de brähmaëa’s en de 
kñatriya’s. Het ongunstige gevolg van deze ruzie was dat er binnen het varëa systeem meer 
nadruk werd gelegd op geboorte. Na verloop van tijd werd dit ontaarde varëa systeem 
heimelijk ge¡ntroduceerd, en infiltreerde zelfs çästra’s zoals de Manu-småti. De kñatriya’s 
verloren alle hoop op het bereiken van een hogere varëa en kwamen in opstand. Ze 
steunden de Boeddhistische dharma en richtten al hun aandacht op het vernietigen van de 
brähmaëa’s. De mate waarmee een nieuwe activiteit of mening wordt verspreid, wordt op 
een evenredige mate bestreden. Toen de Boeddistische dharma, welke gekant was tegen de 
Veda’s, zich voordeed om de brähmaëa’s te confronteren, werd de varëa ordening die 
gebaseerd was op geboorte nog dieper geworteld. Er volgde een onenigheid tussen 
aanhangers van dit slecht verzonnen systeem en de aanhangers van een tendens van 
nationalisme, wat geleidelijk aan leidde tot een eigenlijke ineenstorting van de Arische 
beschaving in India.” 

“Gedreven door zelfzuchtige motieven schreven de zogenaamde brähmaëa’s, die 
verstoken waren van brahmaanse eigenschappen, hun eigen religieuze geschriften en 
begonnen de andere varëa’s te belazeren. De zogenaamde kñatriya’s die hun ware kñatriya 
karakter en eigenschappen waren kwijtgeraakt, werden afkerig van het aangaan van de 



strijd en begonnen zo hun koninkrijken kwijt te raken. Uiteindelijk begonnen ze de relatief 
onbdeduidende Boeddhistische dharma te prediken. De vaisya’s, die geen echte zakelijke 
kwaliteiten en scherpzinnigheid bezaten, begonnen religies zoals het Ja¡nisme te 
verspreiden. Onder deze omstandigheden raakten de wereldwijde zakelijke ondernemingen 
van India geleidelijk aan in verval, en de sudra’s, die geen ware sudra kwaliteiten bezaten, 
veranderden zowat in rovers, doordat ze niet in staat waren om werk te vinden dat bij hun 
natuur paste. Als gevolg van dit alles, kwam de cultivatie van kennis en discussies 
betreffende sat-çästra’s zoals de Veda’s geleidelijk aan tot een halt. De heersers van mleccha 
landen vielen toen India aan op een opportuun moment en namen de macht in handen. De 
scheepvaartindustrie van India leed hier onder en hield uiteindelijk op met bestaan wegens 
fout management. Op deze manier intensiveerde de invloed van Kali. Ach! Het Arische ras 
van India, dat ooit de heerser en guru was van alle andere samenlevingen op aarde, takelde 
af tot de erbarmelijke toestand die we nu zien. De reden voor deze onfortuinlijke 
ontwikkeling is niet de veroudering van de Indiase beschaving, maar de talrijke gebreken 
die het varëa systeem hebben doordrongen.” 

“Parameçvara is de oorspronkelijke bestuurder van alle systemen en levende wezens. Hij 
bezit het vermogen om alle ongunstige elementen te verwijderen en alle gunstigheid te 
schenken. Als Hij het zo wenst, zou Hij Zijn gemachtigde vertegenwoordiger kunnen sturen 
om varëäçrama-dharma weer opnieuw in te stellen. Zelfs de schrijvers van de Puräëa’s 
beweren dat Çré Kalki-deva Zijn intrede zal maken en de oorspronkelijke glorie van 
varëäçrama-dharma in ere zal herstellen. Het verhaal van Koning Maru en Deväpi 
beschrijft een zelfde verwachting. We zullen nu de vidhi’s (rites) binnen varëäçrama-dharma 
bespreken.” 

“Dharma-çästra geeft een omstandige uitleg over de karma (taken) waarvan een persoon 
in elke varëa het recht heeft die uit te voeren. Het is niet mogelijk om de volledige details 
van dat onderwerp te presenteren binnen de context van dit boek. Activiteiten zoals het 
serveren van eten aan gasten, driemaal daags baden voor reinheid, het aanbidden van 
devatä’s en devé’s, het bestuderen van de Veda’s, het geven van instructies, het verrichten 
van püjä, het in acht nemen van vrata’s zoals upanayana (het aannemen van de heilige 
draad), brahmäcärya en sannyäsa zijn de voorgeschreven activiteiten voor de brähmaëa’s. 
Kñatriya’s hebben het recht om activiteiten te verrichten zoals het vechten voor dharma, 
het besturen van een koninkrijk, het beschermen van de onderdanen en het vrijgevig 
uitdelen van liefdadigheid. Vaiçya’s hebben het recht om activiteiten te verrichten zoals het 
beschermen van dieren en het uitvoeren van zakelijke inspanningen. Het recht van de 
çüdra’s is om dienst te verlenen aan de devatä’s zonder het spreken van mantra’s, en om 
verschillende soorten dienst te verlenen aan hierboven vermelde drie varëa’s.” 



“Behalve de activiteiten die uitsluitend tot hun eigen varëa’s behoren, hebben alle 
mannen en vrouwen het gemeenschappelijke recht om activiteiten te verrichten zoals het 
huwen, éçvara-bhakti, welvaartsactiviteiten, algemene liefdadigheid, dienst aan de guru, het 
vereren van gasten, zuiveringsrites, het vieren van festivals, het dienen van de koeien, het 
produceren van nageslacht en het volgen van voorgeschreven gedragscodes. Vrouwen 
hebben het speciale recht om zich bezig te houden in dienst van hun echtgenoten. Het 
basisprincipe is dat iemand het recht heeft om taken te verrichten die bevorderlijk zijn voor 
zijn of haar eigen aard. Iedereen kan met simpele intelligentie zijn of haar specifieke recht 
om werk te verrichten vaststellen. Indien iemand niet in staat is om dat te doen, dient hij 
een bonafide guru te benaderen om zijn aard en rechten te bepalen. Die Vaiñëava’s die 
nirguëa zijn en ge¡nteresseerd zijn om meer over dit onderwerp te weten te komen, zouden 
Sat-kriyä-sära-dépikä, door Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé, moeten bestuderen.” 
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çamo damas tapaù çaucaà / kñäntir ärjavam eva ca 

jïänaà vijïänam ästikyaà / brahma-karma svabhäva-jam 
 

çamaù—beteugeling van de geest; damaù—controle over de zintuigen; tapaù—ascese; 
çaucam—reinheid; kñäntiù—verdraagzaamheid; ärjavam—eenvoud; ca—en; eva—zeker; 
jïänam—bovenzinnelijke kennis; vijïänam—gerealiseerde kennis; (en) ästikyam—
standvastig vertrouwen in de filosofische conclusies van çästra; (zijn) karma—de taken; 
brahma—van de brähmaëa’s; svabhäva-jam—voortgekomen uit hun eigen natuur. 
 

Beteugeling van geest en zintuigen, ascese, reinheid, verdraagzaamheid, eenvoud, 
kennis van het zelf en van bhajana, en standvastig vertrouwen in- en realisatie van 
çästra zijn de kenmerkende eigenschappen en taken (karma) van de brähmaëa’s die 
voortkomen uit hun eigen aard. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu wordt de karma (voorgeschreven taken) beschreven van brähmaëa’s, die 
hoofdzakelijk worden be¡nvloed door sattva-guëa. Çamaù verwijst naar beteugeling van het 



innerlijke zintuig, de geest. Damaù betekent ‘beteugeling van de externe fysieke zintuigen’. 
Tapaù verwijst naar het voorgeschreven werk dat verricht wordt door het lichaam. Jïäna-
vijïäne betekent ‘kennis en realisatie van çästra’. Ästikatä betekent ‘standvastig vertrouwen 
in de betekenis en strekking van çästra’. Al deze dingen zijn de natuurlijke karma van de 
brähmaëa’s. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In Çrémad-Bhägavatam (7.11.21) worden de kwaliteiten van de brähmaëa’s beschreven. 
Dit zijn: beteugeling van de geest en zintuigen, ascese, reinheid, tevredenheid, 
verdraagzaamheid, eenvoud, kennis, mededogen, waarheidlievendheid, en bhagavad-bhakti. 

 
çamo damas tapaù çaucaà / santoñaù kñäntir ärjavam 

jïänaà dayäcyutätmatvaà / satyaà ca brahma-lakñaëam 
 

Ook in Çrémad-Bhägavatam (11.17.16) vertelt Çré Kåñëa aan Uddhava dat beteugeling 
van de geest en zintuigen, het verrichten van boetedoening, reinheid, tevredenheid, 
verdraagzaamheid, eenvoud, bhagavad-bhakti, mededogen en waarheidlievendheid de 
kwaliteiten van de brähmaëa’s zijn. 

In Çrémad-Bhägavatam (5.5.24) zegt Åñabhadeva: 
 

dhåtä tanür uçaté me puräëé 
yeneha sattvaà paramaà pavitram 
çamo damaù satyam anugrahaç ca 

tapas titikñänubhavaç ca yatra 
 

Wie kan er superieur zijn aan de brähmaëa’s? Door hun studie houden ze Mijn zeer 
prachtige en oorspronkelijke gedaante van de Veda’s gaande, welke de avatära van 
transcendentaal geluid zijn, en ze zijn begiftigd met de acht meest zuivere 
eigenschappen van sattva-guëa: beteugeling van de geest, beteugeling van de zintuigen, 
waarheidlievendheid, mededogen, boetedoening, kennis en realisatie (bhakti). 

  
Hier dient begrepen te worden dat een echte brähmaëa die begiftigd is met zulke 

eigenschappen niet de oorzaak kan zijn van kwaad of geweld aan enig persoon, samenleving, 
gemeenschap of land. Zulke individuen zijn ongetwijfeld de gelukwensende vrienden van 
ieder levend wezen. Deze verklaring is zeer zeker waar. Maar degenen die verstoken zijn van 
brähmaëika kwaliteiten zullen louter schade berokkenen aan de samenleving, hoewel ze 



pretentieus verkondigen brähmaëa’s te zijn; hier bestaat geen twijfel over. Tegelijkertijd is 
het niet correct om afgunstig te zijn op het hele varëa systeem vanwege dit gebrek en 
pogingen te ondernemen om het volledig te vernietigen. De juiste handelswijze om de 
mankementen die in dit systeem zijn geslopen te corrigeren is dat de samenleving degenen 
die werkelijk zulke goede eigenschappen bezitten gaat eren. 

Volgens de Gétä dient een persoon toepasselijk geΩerd te worden na zijn varëa te 
hebben vastgesteld gebaseerd op zijn kwaliteiten, daden, natuur en indrukken uit vorige 
levens. Dit maakt het mogelijk voor brähmaëa’s zoals Vasiñöha, Närada en Vyäsa om in onze 
samenleving te verschijnen. Vrede en geluk zal over de hele wereld gevestigd worden als 
zulke verheven brähmaëa’s en kñatriya helden zoals Çré Räma, Arjuna, Bhéma en Mahäräja 
Bharata hier geboorte nemen. 

De athe¡stische samenleving die vandaag de dag gestalte aan het krijgen is houdt zich 
niet bezig met kaste of verdelingen. Ze leidt simpelweg tot moord, plundering, roverij, 
bedrog en andere zondige activiteiten. Verontrusting en angst zijn allesdoordringend. De 
wereld heeft nooit eerder zo’n ellendige toestand meegemaakt. Er wordt gezegd in Çrémad-
Bhägavatam (7.11.35): 

 
yasya yal-lakñaëaà proktaà / puàso varëäbhivyaïjakam 

yad anyaträpi dåçyeta / tat tenaiva vinirdiçet 
 

Iemands varëa kan worden ontdekt door in hem specifieke symptomen op te merken 
die zijn beschreven voor het vaststellen van de varëa’s van mensen. Iemand dient 
ondergebracht te worden in een varëa naar gelang deze bepaalde symptomen. Varëa 
kan niet louter middels geboorte worden besloten. 

 
In de huidige tijd heeft nitya-lélä praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad 

Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, de stichter van de wereldwijde Gauòéya Missie, daiva-
varëäçrama-dharma gebaseerd op zowel verschillende bewijzen uit çruti en småti als 
traditionele gebruiken, opnieuw ingesteld en gepredikt. 

 

ÇLOKA 43 

'kkS;± rstks /k`frnkZ{;a ;q¼s pkI;iyk;ue~A 
nkueh'ojHkko'p  {kk=a  deZ   LoHkkote~û†…û 

 
çauryaà tejo dhåtir däkñyaà / yuddhe cäpy apaläyanam 



dänam éçvara-bhävaç ca / kñatraà karma-svabhäva-jam 
 

çauryam—heldhaftigheid; tejaù—stoutmoedigheid; dhåtiù—standvastigheid; däkñyaù—
behendigheid; ca—en; api—ook; apaläyanam—niet vluchten; yuddhe—tijdens de strijd; 
dänam—grootmoedigheid; ca—en; éçvara-bhävaù—leiderschap; (omvatten) kñatra-karma—
het werk van de bestuurs- of krijgersklasse; jam—voortgekomen; svabhäva—uit hun eigen 
natuur. 
 

Heldhaftigheid, stoutmoedigheid, vastberadenheid, behendigheid, de strijd niet uit 
de weg gaan, grootmoedigheid en leiderschap zijn de voorgeschreven handelingen van 
de kñatriya’s die voortgekomen zijn uit hun eigen natuur. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Deze çloka beschrijft de activiteiten van de kñatriya’s, in wie rajo-guëa heerst over 
sattva-guëa. Çaurya betekent ‘moed’, of ‘heldhaftigheid’, tejaù betekent ‘stoutmoedigheid’, 
dhåtiù betekent ‘geduld’ (vastberadenheid), en éçvara-bhävaù betekent ‘het vermogen en de 
neiging om mensen te besturen’. Dit zijn de natuurlijke plichten van een kñatriya. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Er wordt ook gezegd in Çrémad-Bhägavatam (7.11.22): 
 

çauryaà véryaà dhåtis tejas / tyägaç cätma-jayaù kñamä 
brahmaëyatä prasädaç ca / rakñä ca kñatra-lakñaëam 

 
Enthousiasme in de strijd, heldhaftigheid, standvastigheid, stoutmoedigheid, offerande, 
beteugeling van de geest, vergevingsgezindheid, toewijding aan de brähmaëa’s, 
mededogen en bescherming van de onderdanen zijn de kenmerken van de kñatriya’s. 

 

ÇLOKA 44 

ÏfÓkxksj{;okf.kT;a oSÓ;deZ LoHkkote~A 
ifjp;kZReda  deZ  ÓkwæL;kfi LoHkkote~û††û 

 
kåñi-go-rakñya-väëijyaà / vaiçya-karma svabhäva-jam 
paricaryätmakaà karma / çüdrasyäpi svabhäva-jam 



 
karma—het werk; vaiçya—van de vaiçya’s; sva-bhäva-jam—wat voortgekomen is uit hun 
eigen natuur; (is) kåñi—landbouw; go-rakñya—koeienbescherming; (en) väëijyam—handel; 
api—en; karma—het werk; çüdrasya—van de çüdra’s; svabhäva-jam—voortgekomen uit 
hun eigen natuur; (is) ätmakam—van de aard; paricarya—van dienstverlening. 
 

De voorgeschreven karma van de vaiçya’s, die is voortgekomen uit hun eigen 
natuur, is landbouw, het beschermen van de koeien, commercie en handel. De karma 
van de çüdra’s, die is voortgekomen uit hun eigen natuur, is het verlenen van dienst 
aan de andere drie varëa’s. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Rajo-guëa overheerst in de vaiçya’s; tamo-guëa is minder prominent aanwezig. 
Landbouw, bescherming van de koeien en handel, etc., zijn de natuurlijke en aangeboren 
karma van de vaiçya’s. ze worden go-rakñaka (beschermers van de koeien) genoemd omdat ze 
koeien fokken en ze bescherming bieden. Tamo-guëa is overheersend in de çüdra’s, niet 
rajo-guëa. Hun natuurlijke karma is het om dienst te verlenen aan de brähmaëa’s, kñatriya’s 
en vaiçya’s. 

 

ÇLOKA 45 

Los Los deZ.;fHkjr% lafl¥¼ yHkrs uj%A 
LodeZfujr%   fl¥¼   ;Fkk   foUnfr   rPN`.kqû†‡û 

 
sve sve karmaëy abhirataù / saàsiddhià labhate naraù 
sva-karma nirataù siddhià / yathä vindati tac chåëu 

 
abhirataù—gehecht zijnde; sve sve—aan zijn respectieve; karmaëi—activiteiten; labhate—
bereikt; naraù—een man; saàsiddhim—volkomen perfectie (geschiktheid om jïäna te 
verwerven); çåëu—hoor nu; tat—die (informatie); yathä—hoe; vindati—hij vindt; 
siddhim—perfectie; nirataù—terwijl hij gehecht is; sva-karma—aan zijn werk. 
 

Mensen zijn toegewijd aan hun eigen karma naar gelang hun respectieve 
kwalificaties. Zo bereiken zij de perfectie van het geschikt zijn om jïäna te verwerven. 
Hoor nu hoe iemand die zijn voorgeschreven taken vervult perfectie kan bereiken. 



 
ÇLOKA 46 

;r%    izo`fÙkHkwZrkuka    ;su     loZfena     rre~A 
LodeZ.kk reH;P;Z fl¥¼ foUnfr ekuo%û†̂ û 

 
yataù pravåttir bhütänäà / yena sarvam idaà tatam 

sva-karmaëä tam abhyarcya / siddhià vindati mänavaù 
 

mänavaù—een mens; vindati—bereikt; siddhim—perfectie; sva-karmaëä—door het 
verrichten van zijn voorgeschreven plichten; abhyarcya—door te aanbidden; tam—Hem; 
yataù—waaruit; (ontstaat) pravåttiù—de manifestatie; bhütänäm—van alle wezens; (en) 
yena—door wie; idam—dit; sarvam—hele (universum) tatam—is doordrongen. 
 

Een mens bereikt perfectie via het verrichten van zijn eigen voorgeschreven karma 
(werk) door het aanbidden van Parameçvara, van wie alle jéva’s zijn voortgekomen, en 
door wie dit hele universum is doordrongen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Men hoort Parameçvara, uit wie alle levende wezens zijn voortgekomen, te bereiken 
door het verrichten van püjä en arcana aan Hem met de vrome smeekbede: “Moge 
Parameçvara tevreden zijn met dit werk (karma) wat ik verricht.” Het verrichten van 
arcana aan Parameçvara met zo’n gevoel is de correcte aanbidding van Hem. 

 

ÇLOKA 47 

Js;ku~ Lo/keksZ foxq.k% ij/kekZr~ Louqf"Brkr~A 
LoHkkofu;ra    deZ    dqoZékkIuksfr    fdfYc"ke~û†‰û 

 
çreyän sva-dharmo viguëaù / para-dharmät sv-anuñöhität 

svabhäva-niyataà karma / kurvan näpnoti kilbiñam 
 

çreyän—beter; (dat) sva-dharmaù—iemands eigen natuurlijke taak; viguëaù—gebrekkig 
(wordt) uitgevoerd; para-dharmät—dan de taak van een ander; su-anuñöhität—zeer goed 



uitgevoerd; kurvan—door te verrichten; karma—werk; svabhäva-niyataà—geregeld door 
zijn eigen natuur; na äpnoti—men vervalt niet in; kilbiñam—zonde. 
 

Het is heilzamer voor iemand om zijn eigen natuurlijke taken (sva-dharma) uit te 
voeren, ook al gebeurt dit op inferieure of gebrekkige wijze, dan om de hogere taak 
van een ander (para-dharma) perfect uit te voeren. Door zijn sva-dharma uit te 
voeren, vervalt een man niet in zonde. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Het is niet correct om zich met sättvika handelingen bezig te houden, nadat men zijn 
interesse in zijn eigen dharma heeft verloren, en die als räjasika beschouwd.” Aldus spreekt 
Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord çreyän. Ook al is men niet in staat om zijn 
bescheiden, inferieure sva-dharma gepast uit te voeren, is het toch beter dan het goed 
uitvoeren van para-dharma, dat superieur kan lijken te zijn. “Daarom, O Arjuna, is het 
ongepast voor jou om je sva-dharma van vechten op te geven louter omdat je het doden van 
je familieleden als kwalijk ziet, teneinde para-dharma te verrichten, de taak van anderen die 
ronddolen en bedelen.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier dient begrepen te worden dat men de conclusie van de huidige çloka alleen kan 
aanvaarden wanneer het woord sva-dharma varëäçrama-dharma inhoudt. Maar wanneer 
het woord sva-dharma wordt gebruikt om ätma-dharma, bhakti aan Çré Hari, aan te duiden, 
dan dient men de conclusies van de çloka’s zoals sarva-dharmän parityajya te aanvaarden. 
Daar waar sva-dharma ‘ätma-dharma’ betekent, betekent het woord para-dharma 
‘activiteiten gerelateerd aan lichaam en geest’. Totdat iemand geloof ontwikkelt in ätmä-
dharma, is het heilzaam om voorgeschreven taken te verrichten naar gelang zijn aangeboren 
natuur. Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam (11.20.9): 

 
tävat karmäëi kurvéta / na nirvidyeta yävatä 

mat-kathä-çravaëädau vä / çraddhä yävan na jäyate 
 

Zolang men niet verzadigd is door baatzuchtige activiteiten en zijn smaak voor bhajana 
middels çravaëam, kirtanam, etc., niet heeft ontwaakt, dient men de principes van 
çästra te volgen. 

 



Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Het is beter om sva-dharma zelfs ongepast uit te 
voeren dan om zich deskundig bezig te houden met para-dharma. Sva-dharma betekent ‘de 
taken die voorgeschreven zijn naar gelang iemands natuurlijke begaafdheden en 
aangeboren eigenschappen’. Daarom is sva-dharma altijd heilzaam, zelfs wanneer het soms 
niet deskundig wordt uitgevoerd. Het is onmogelijk om zich zonde op de hals te halen door 
taken te verrichten die voorgeschreven zijn in overeenstemming met iemands eigen 
natuur.” 

 

ÇLOKA 48 

lgta deZ dkSUrs; lnks"kefi u R;tsr~A 
lokZjEHkk     fg    nks"ks.k    /kwesukfXufjoko`rk%û†Šû 

 
saha-jaà karma kaunteya / sa-doñam api na tyajet 

sarvärambhä hi doñeëa / dhümenägnir ivävåtäù 
 

kaunteya—O zoon van Kunté; na tyajet—men hoort niet op te geven; karma—het werk; 
saha-jam—voortgekomen uit zijn natuur; api—hoewel; sa-doñam—onvolmaakt; hi—
voorwaar; sarva-arambhäù—alle inspanningen; (zijn) avåtäù—bedekt; doñeëa—door 
onvolmaaktheid; iva—zoals; agniù—vuur; (bedekt) dhümena—door rook. 
 

O Kaunteya, mijn dient werk dat in overeenstemming is met zijn natuur niet op te 
geven, ook al heeft die taak een tekortkoming, want alle dingen die men onderneemt 
zijn bedekt door een of andere onvolkomenheid, net zoals vuur bedekt wordt door 
rook. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het is niet correct om te denken dat er louter een onvolkomenheid is in zijn eigen sva-
dharma, aangezien er zeker ook wat onvolkomenheden zitten in para-dharma. Om dit punt 
te verduidelijken, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met het woord saha-jam. Men 
dient de taak te verrichten die in overeenstemming is met zijn eigen natuur, omdat alle 
werk (karma), zij het gezien (gemanifesteerd) of ongezien (niet gemanifesteerd) is gemengd 
met wat gebreken, net zoals vuur bedekt wordt door rook. Men ziet de tekortkoming van de 
rook van een vuur door de vingers wanneer men gebruik maakt van haar licht en warmte 
om duisternis en kou te verdrijven. Op dezelfde manier dient men het positieve aspect van 



iemands voorgeschreven taak te accepteren ter zuivering van zijn bestaan, en het 
gebrekkige aspect te negeren. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Over het algemeen worden taken die voorgeschreven worden in overeenstemming met 
iemands aard sva-dharma genoemd. Door zulke taken te verrichten kan iemand zijn leven 
eenvoudig in stand houden, en kan hij ook mogelijk geleidelijk aan het spirituele leven 
betreden. Wanneer iemand de taken van anderen op zich neemt, nadat hij een 
tekortkoming heeft geconstateerd in zijn eigen sva-dharma, bestaat er een mogelijkheid dat 
hij zich zelfs nog meer zonde op de hals haalt. Als men zijn kñatriya-dharma opgeeft, 
denkend dat deze gewelddadig is, en de taken van een brähmaëa accepteert, denkend dat 
die vrij zijn van gebreken, dan bestaat er de kans op ongepastheid, omdat zelfs de taken die 
zijn voorgeschreven voor de brähmaëa’s onderhevig zijn aan de drie guëa’s. Aangezien de 
middelen voor het verrichten van brahmaanse handelingen van materiΩle aard zijn, zal er 
altijd een of andere tekortkoming blijven in activiteiten die ermee verricht worden. Het is 
bijvoorbeeld altijd mogelijk dat men levende wezens doodt terwijl men een vuur yajïa 
verricht. Vuur blijft bedekt door rook. Dit is een gebrek van vuur, maar het vuur wordt toch 
geaccepteerd teneinde kou te verdrijven, om te koken en voor andere doeleinden te dienen. 
Volgens dezelfde beredenering is het bevorderlijk om zich louter met zijn eigen 
voorgeschreven plichten bezig te houden. Iemand gebruikt het vuur dat hij aansteekt nadat 
hij een deel van de rook heeft verwijderd. Op dezelfde manier dient men, nadat men de 
gebreken van zijn karma heeft overwonnen door die karma aan Çré Bhagavän te offeren, dat 
aspect ervan te aanvaarden dat leidt tot jïäna voor het doel van zelfrealisatie. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Çré Kåñëa die zegt, “O Kaunteya, ook al zijn de 
plichten die voorgeschreven zijn naar gelang iemands natuur gebrekkig, dienen ze op geen 
enkele manier te worden opgegeven. Elke inspanning wordt bedekt door een of andere 
tekortkoming. Net zoals vuur altijd bedekt is door rook, bedekken en besmetten 
tekortkomingen iedere handeling. Een mens dient het positieve aspect de karma die is 
voorgeschreven naar gelang zijn natuur te accepteren om zijn bestaan te zuiveren, en dient 
zich te ontdoen van het gebrekkige deel.” 

 

ÇLOKA 49 

vläcqf¼% loZ= ftrkRek foxrLi`g%A 
uS"dE;Zfl¥¼    ijeka   laU;klsukf/kxPNfrû†‹û 

 



asakta-buddhiù sarvatra/ jitätmä vigata-spåhaù 
naiñkarmya-siddhià paramäà / sannyäsenädhigacchati 

 
buddhiù—iemand wiens intelligentie; asakta—onthecht; (is) sarvatra—onder alle 
omstandigheden; jita-ätmä—wiens geest zelfbeheerst is; (en) vigata-spåhaù—wie verstoken 
is van verlangen; adhigacchati—bereikt; paramäm—opperste; siddhim—perfectie; 
naiñkarmya—in de vorm van actie vrij van reactie; sannyäsena—middels verzaking (van de 
resultaten van zijn werk). 
 

Iemand wiens intelligentie niet gehecht is aan iets materieels, wiens citta (geest) 
beteugeld is, en wie vrij is van alle verlangens, zelfs voor het bereiken van het geluk 
van Brahma-loka, bereikt volmaakte perfectie in de vorm van naiñkarmya (reactieloze 
actie) door karma volledig te verzaken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Actie (karma) wordt onvolmaakt wanneer iemand zichzelf wegens vals ego als de doener 
beschouwt en de vruchten van die activiteit verlangt. Het eerste stadium van sannyäsa is 
om deze volkomenheden op te geven en zich bezig te blijven houden met karma. Geleidelijk 
aan echter, wanneer de sädhana van zo’n sannyäsé tot wasdom komt en hij onwrikbaar 
gevestigd raakt in yoga (yogärüòha), kan hij alle karma volledig opgeven. Dit is het tweede 
stadium van sannyäsa. Asakta-buddhiù verwijst naar iemand wiens intelligentie vrij is alle 
gehechtheid aan materiΩle dingen. Jitätmä betekent ‘iemand wiens geest beteugeld is’ en 
vigata-spåhaù betekent ‘iemand die zelfs niet naar het geluk van Brahma-loka verlangt’. 
Zulke personen bereiken opperste perfectie in de vorm van naiñkarmya door alle karma 
volledig op te geven. In het yogärüòha stadium bereikt hun naiñkarmya (reactieloze- of 
verlangenloze actie) perfectie in de hoogste zin. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier legt Çré Bhagavän uit hoe men het positieve aspect van karma kan accepteren door 
het gebrekkige aspect op te geven. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, “Degenen wier 
intelligentie volledig vrij is van gehechtheid aan materiΩle dingen, van wie de geest 
beteugeld is, en die niet eens verlangen naar het geluk van Brahma-loka, verwerven de 
allerhoogste perfectie in de vorm van naiskarmya door hun karma-niñöhä (stug vasthouden 
aan handelen) volledig te verzaken.” 

 



ÇLOKA 50 

fl¥¼ izkIrks ;Fkk czã rFkkIuksfr fucks/k esA 
leklsuSo    dkSUrs;    fu"Bk    KkuL;    ;k    ijkû‡Œû 

 
siddhià präpto yathä brahma / tathäpnoti nibodha me 

samäsenaiva kaunteya / niñöhä jïänasya yä parä 
 

tathä—ook; nibodha—wees ingelicht; me—door Mij; samäsena—in het kort; kaunteya—O 
zoon van Kunté; yathä—hoe; präptaù—iemand die bereikt heeft; siddhim—perfectie; eva—
voorwaar; äpnoti—verkrijgt; brahma—spirituele realisatie; yä—welke; parä—het hoogste; 
niñöhä—stadium van standvastigheid; jïänasya—in transcendentale kennis (is). 
 

O Kaunteya, hoor nu van Me in het kort over de manier waarop iemand die 
perfectie in de vorm van naiñkarmya heeft bereikt, brahma, wat het toppunt van jïäna 
is, verkrijgt. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“En hoor nu van Mij hoe hij daarna brahma bereikt en realiseert.” Niñöhä parä verwijst 
naar de volledige beΩindiging van onwetendheid middels de beoefening van verschillende 
soorten yoga. Volgens het Amara-koña woordenboek betekent niñöhä ‘voltooiing, 
vernietiging of einde’. “Begrijp hoe, wanneer onwetendheid afneemt, jïäna in toenemende 
mate wordt vervangen door vijïäna. Dan uiteindelijk, wanneer jïäna volledig is opgegeven, 
zal brahma worden gerealiseerd.” 

 

ÇLOKA 51-53 

cq¼îk fo'kq¼;k ;qäks /k`R;kRekua fu;E; pA 
'kCnknhu~  fo"k;kaLR;DRok   jkx}s"kkS  O;qnL;  pû‡ƒû 

 
fofoälsoh       y?ok'kh       ;rokDdk;ekul%A 

/;ku;ksxijks    fuR;a    oSjkX;a    leqikfJr%û‡„û 
 

vgÁkja     cya    ni±    dkea    Øks/ka    ifjxzge~A 



foeqP;     fueZe%     'kkUrks     czãHkw;k;    dYirsû‡…û 
 

buddhyä viçuddhayä yukto / dhåtyätmänaà niyamya ca 
çabdädén viñayäàs tyaktvä / räga-dveñau vyudasya ca 

vivikta-sevé laghv-äçé / yata-väk-käya-mänasaù 
dhyäna-yoga-paro nityaà / vairägyaà samupäçritaù 

ahaìkäraà balaà darpaà / kämaà krodhaà parigraham 
vimucya nirmamaù çänto / brahma-bhüyäya kalpate 

 
yuktaù—iemand die zich bezighoudt (met bhakti); viçuddhayä—met volledig gezuiverde; 
buddhyä—intelligentie; ca—en; ätmänaà—de geest; dhåtyä—met vastberadenheid; 
niyamya—beheersend; viñayän—zinsobjecten; çabda-ädén—zoals geluid; tyaktvä—
opgevend; ca—en; vyudasya—terzijde schuivend; räga-dveñau—gehechtheid en afkeer; 
vivikta-sevé—zijn toevlucht nemend tot afgezonderde plekken; laghu-äçé—weinig etend; 
käya—lichaam; mänasaù—geest; väk—en spraak; yata—beteugelend; paraù—verzonken 
zijnde; dhyäna-yoga—in contemplatieve yoga; nityam—altijd; samupäçritaù—beschutting 
nemend; vairägyam—van de filosofie en principes van verzaking; vimucya—bevrijd zijnde 
van; ahaìkäram—vals ego; balam—valse (fysieke) kracht; darpam—arrogantie; kämam—
verlangen; krodham—woede; parigraham—onnodige vergaring van bezittingen; (en) 
çäntaù—vredig; (is) kalpate—komt in aanmerking; brahma-bhüyäya—voor brahma 
realisatie. 
 

Gezegend zijnde met zuivere intelligentie, de geest beteugelend met 
vastberadenheid, de voorwerpen van zingenot zoals geluid opgevend, vrij zijnde van 
gehechtheid en afkeer, verblijvend in een gewijde afgezonderde plaats, weinig etend, 
lichaam, geest en spraak beheersend, voortdurend beschutting nemend van yoga 
middels meditatie op Bhagavän, volledig onthecht zijnde van vals ego, valse 
gehechtheid, arrogantie, verlangen, woede en onnodige vergaring van bezittingen, vrij 
zijnde van het begrip ‘mijn’, en vredig zijnde; zulke mensen komt in aanmerking om 
brahma te realiseren. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 



Degenen die in staat zijn om hun geest te beteugelen met sättvika intelligentie en 
sättvika verdraagzaamheid, en die beschutting nemen van de allerhoogste yoga, gevestigd 
rakend in meditatie op Çré Bhagavän, worden gekwalificeerd om brahma te realiseren. Hier 
betekent het woord ‘bala’ niet ‘kracht’ of ‘vermogen’, maar ‘gehechtheid aan käma, 
materiΩle verlangens’. Nadat men het vals ego en materiΩle verlangens heeft opgegeven, 
worden zij geschikt om brahma te realiseren. Dit wordt beΩindiging van onwetendheid 
genoemd. In zo’n toestand wordt zelfs sattva-guëa kalm en onder het juk gebracht. Dit 
alleen wordt verzaking van jïäna genoemd. Er wordt ook verklaard in het Elfde Canto van 
Çrémad-Bhägavatam: “Geef zelfs jïäna van Mij op.” Men kan brahma niet realiseren zonder 
zowel jïäna als jïäna op te geven. Brahma-bhüyäya kalpate betekent dat men in staat wordt 
om brahma te realiseren. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het hart van een sädhaka wordt gezuiverd door de resultaten van zijn sättvika 
handelingen die voortkomen uit zijn eigen natuur aan Bhagavän te offeren. Door hun 
zintuigen onder het juk te brengen, blijven zulke sädhaka’s verankerd in een toestand van 
trance. Hun zintuigen zijn voldaan omdat ze onthecht zijn van zinsobjecten. Dit verdrijft 
alle wereldse gehechtheden en aversie. In zo’n toestand worden ze vrij van het vals ego van 
het lichaam voor het zelf aanzien. Ze zoeken geen materieel geluk, noch zijn ze ooit 
overmand door smart. Ze zijn voortdurend in balans. In deze toestand, die brahma-bhüta 
wordt genoemd, geven ze zelfs het fijnstoffelijke lichaam op en raken ze gevestigd in de 
ätma-svarüpa, het ware zelf. 
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brahma-bhütaù prasannätmä / na çocati na käìkñati 
samaù sarveñu bhüteñu / mad-bhaktià labhate paräm 

 
brahma-bhütaù—iemand die spiritueel gerealiseerd is; (is) prasanna-ätmä—een volkomen 
vreugdevolle ziel; na çocati—hij klaagt nooit; na—noch; käìkñati—hunkert (hij); samaù—
hij is hetzelfde; sarveñu—tegenover alle; bhüteñu—wezens; labhate—hij verkrijgt; mad-
bhaktim—Mijn bhakti; paräm—die gezegend is met de symptomen van prema. 
 



Iemand die zo gevestigd is in brahma wordt volkomen vreugdevol. Hij klaagt nooit 
en verlangt nergens naar. Alle wezens gelijkgezind zijnde, verkrijgt hij bhakti tot Mij 
die gezegend is met de symptomen van prema. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Een sädhaka-jéva verkrijgt de aard van brahma (brahma-bhuta) wanneer hij vrij wordt 
van de onzuivere benoemingen van sattva-guëa, rajo-guëa, tamo-guëa.” Dat betekent dat hij 
een staat van zuiver bewustzijn bereikt, vrij van enige bedekking, en dus prasannätmä 
(volkomen vreugdevol) wordt. Deze hogere staat bereikt hebbend, treurt hij noch om wat 
hij verloren heeft, noch hunkert hij naar wat hij niet heeft. In zo’n toestand is hij vrij van 
het vals ego van het lichaam beschouwen als het zelf. Sarveñu bhüteñu betekent ‘in alle 
wezens, goed of slecht’. Samaù betekent dat hij een gelijk blik ontwikkeld zoals die van een 
kind, daarbij verlost rakend van enige uitwendige identificatie. Zijn verlangen naar jïäna 
raakt verzadigd, net zoals een vuur dat is uitgedoofd wegens een gebrek aan brandstof. Hij 
bereikt dan Mijn onvergankelijke bhakti in de vorm van çravaëam en kértanam, welke 
intrinsiek vol kennis is.  

“Bhakti is een werking van Mijn svarüpa-çakti en blijft zelfs bestaan wanneer ajïäna en 
jïäna ophouden, omdat ze afgescheiden is van Mijn illusoire vermogen. Daarom betekent 
het woord paräm ‘afzonderlijk’, of ‘superieur aan jïäna’. Met andere woorden, paräm 
betekent kevala-bhakti, welke verstoken is van niñkäma-karma, jïäna, etc. Het woord 
labhate betekent dat bhakti, welke gedeeltelijk gevestigd was in jïäna en vairägya en 
beoefent werd om mokña te bereiken, voorheen niet duidelijk gerealiseerd was, net zoals 
Antaryämé, die Zich in alle wezens bevindt, niet erg gemakkelijk gerealiseerd kan worden. 
Daarom werd het woord labhate (verwerven) gebruikt in plaats van het woord kurute (doet). 
Een gouden juweel dat gemengd is geraakt met granen zoals müng of urad däl kan worden 
teruggevonden zelfs wanneer de granen vernietigd worden door ze te malen. Dit komt 
doordat het juweel relatief onvergankelijk is. Op dezelfde manier kan bhakti, welke 
gedeeltelijk gevestigd is in jïäna en vairägya, onafhankelijk verkregen worden wanneer 
jïäna en vairägya verdreven worden.”  

Dit is de meest gunstige tijd om zuivere prema-bhakti te verkrijgen. Het resultaat van 
zulke bhakti is nooit säyujya-mukti. Daarom moet het woord param hier prema-lakñaëä 
bhakti, of bhakti begiftigd met de symptomen van prema, betekenen. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Parä bhakti is noodzakelijk om parabrahma Çré Kåñëa te begrijpen, zelfs nadat men de 
staat van brahma-bhüta heeft bereikt. Dit wordt uitgelegd in de huidige çloka. Allerlei 



commentators geven verschillende verklaringen van het woord brahma-bhüta die bijna 
dezelfde betekenis overbrengen. Alleen een jéva die vrij is van alle materiΩle guëa’s en zich 
op het platform van brahma bevindt wordt brahma-bhüta genoemd. Çréla Viçvanätha 
Cakravarté Öhäkura schrijft dat brahma-bhüta de zuivere staat van bovenzinnelijke aard is 
die bereikt wordt door een jéva wanneer hij verlost is geraakt van alle grof- en fijnstoffelijke 
benoemingen. Dit weerlegt de opvatting dat brahma-bhüta betekent dat men zijn bestaan 
volledig verliest door op te gaan in- en ππn wordt met brahma. Çréla Çrédhar Svämé, Çré 
Rämänujäcärya, Çré Madhväcärya, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çréla Baladeva 
Vidyabusana en anderen hebben eensgezind de bovenstaande mening, die tegen siddhänta 
ingaat, weerlegd. 

De kevalä advaita-vädé’s (impersonalisten) zeggen dat de volgende vier verklaringen de 
allerhoogste onomstotelijke waarheden van de Veda’s zijn: ahaà brahmäsmi (Ik ben 
brahma); tattvam asi (Jij bent dat); sarvaà khalv idaà brahma (Voorwaar alles is brahma); en 
prajïänaà brahma (Ware kennis is brahma realisatie). Ze proberen mäyäväda filosofie te 
staven door deze verklaringen te interpreteren, maar ze bedriegen simpelweg het gewone 
volk door zulke misleidende propaganda.  

De bovenste vier verklaringen van de Veda’s zijn eigenlijk slechts ondergeschikte 
verklaringen. Oà alleen is de allerhoogste verklaring en het is de svarüpa van brahma. 
Tattvam asi betekent in werkelijkheid, ‘je behoort aan Hem toe’, of, ‘jij bent Zijn dienaar’. 
Dit werd eerder ook al duidelijk gemaakt. De mäyävädé’s echter, leggen het uit als, ‘jij bent 
ook dat (brahma)’. Deze uitleg is volkomen verdraaid en misleidend. Ook, met betrekking 
tot de verklaring ahaä brahmäsmi, wordt de jéva enkel bestempeld als brahma omdat hij wat 
kwalitatieve punten van overeenkomst heeft met brahma. Omdat de jéva het afgescheiden 
deeltje is van brahma, is hij ook cit-svarüpa (bewust van aard), maar kan hij bedwongen 
worden door mäyä omdat hij  slechts een afgescheiden deel is. Parabrahma is echter de 
bestuurder van mäyä. De jéva is atomisch en parabrahma is een oneindig wezen, daarom 
kunnen deze twee nooit ππn worden. 

De hele schepping die zowel bewuste als inerte energieΩn bevat is gemanifesteerd uit 
parabrahma. Inerte materie en bewustzijn zijn de transformaties van brahma’s vermogen, en 
zijn gedeeltelijk ππn met Hem; ze zijn niet volledig ππn met Hem. Iemand kan dus alleen de 
ware strekking van de Veda’s begrijpen wanneer hij eerst de exacte betekenis van iedere 
Upaniñad mantra individueel overweegt, waarna hij over ze allemaal nadenkt om hun 
betekenis als een geheel te begrijpen. Als iemand onnodig de bijkomstige betekenissen van 
de verklaringen van de Veda’s interpreteert en er over speculeert, zal hij louter foute 
conclusies trekken. Men dient daarom Çré Caitanya Mahäprabhu’s gezaghebbende 



instructies betreffende acintya-bheda-abheda-tattva goed te begrijpen teneinde enige 
verkeerde interpretatie te vermijden. 

Er is een overvloed aan mantra’s in de Veda’s die het verschil tussen de jéva en brahma 
vaststellen. Enkele van deze mantra’s worden hieronder geciteerd: 

1) pradhäna-kñetra-jïa-patir guëeçaù (Çvetäçvatara Upaniñad 6.16). “Hij is de bestuurder 
van de guëa’s en de meester van de kñetra-jïa levende wezens.” 

2) tam ähur agryam puruñaà mahäntam (Çvetäçvatara Upaniñad 3.19). “Wijzen roepen 
Hem uit tot de belangrijkste en grootste der personen.” 

3) yäthätathyato ’rthän vyadadhät (Éçopaniñad 8). “Hij is het die voorziet in de 
benodigdheden van de vele jéva’s.” 

4) tenedaà pürëaà puruñeëa sarvam (Çvetäçvatara Upaniñad 3.9) “Door de ordening 
van die Persoon is dit universum in alle opzichten compleet.” 

5) nityo nityänäà (Kaöha Upaniñad 5.13, Çvetäçvatara Upaniñad 6.13). “Hij is de 
allerhoogste onder alle eeuwige wezens.” 

Het kan duidelijk begrepen worden uit de bovenstaande citaten dat de jéva nooit kan 
opgaan in brahma en ππn met Hem kan worden. Daarom betekent brahma-bhüta in 
werkelijkheid dat de jéva gevestigd raakt in zijn eeuwige wezenlijke positie. De symptomen 
van jéva’s die het brahma-bhüta stadium bereikt hebben worden als volgt verklaard: 

a) prasannätmä: het eerste kenmerk is dat ze altijd vreugdevol blijven wegens het vrij 
zijn van de gevolgen van het fijnstoffelijke lichaam, dat uit de drie materiΩle guëa’s 
bestaat. 

b) na çocati: ze weeklagen nooit om datgene wat verloren is gegaan. 
c) na käìkçati: ze hunkeren niet naar datgene wat ze niet hebben. 
d) samaù sarveñu bhüteñu: net als een kind, zijn zij in het bezit van een gelijke blik ten 

opzichte van alle wezens, goed of slecht. 
e) mad bhaktià paräm: ze hebben een intens verlangen om Mijn parä bhakti te 

bereiken. 

Mahätmä’s die het brahma-bhuta stadium, dat begiftigd is met de bovengenoemde 
symptomen, hebben bereikt in de associatie van sädhu’s, verkrijgen parä premä bhakti tot Çré 
Bhagavän. Het is ook toepasselijk op dit moment om de ware betekenis van het woord parä 
bhakti te begrijpen. 

 
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam 

änukülyena kåñëänuçélanaà bhaktir uttamä 



 
Uttamä-bhakti betekent de cultivatie van activiteiten die uitsluitend bedoeld zijn voor 
he plezier van Çré Kåñëa, of, met andere woorden, de ononderbroken stroom van dienst 
aan Çré Kåñëa die verricht wordt in alle inspanningen van lichaam, geest en spraak en 
middels de uiting van allerlei spirituele gevoelens (bhäva’s), welke niet bedekt wordt 
door jïäna, kennis van eenheid met brahma of nitya- en naimittika-karma, yoga, tapasyä 
enzovoorts, en welke verstoken is van alle verlangens behalve de aspiratie om vreugde 
te schenken aan Çré Kåñëa. 

 
Deze uttamä-bhakti is zeker de essentie van alle çästra’s. Beroemde kevalä advaita-vädé 

commentators, zoals Äcärya Çaìkara, Änandagiri en Madhusüdana Sarasvaté, hebben in 
hun commentaar op deze huidige çloka verklaard dat parä bhakti ‘bhakti gekenmerkt door 
jïäna’ betekent. Maar het is de moeite waard om te vermelden dat de parä bhakti 
beschreven in deze çloka alleen verkregen wordt na het bereiken van het brahma-bhüta 
stadium. Met andere woorden, het wordt verkregen door iemand die zich op het brahma-
bhüta platform bevindt. Parä bhakti is daarom zelfs superieur aan de staat van brahma-bhüta. 
Het kan eenvoudig worden begrepen dat het niet verwijst naar bhakti gemengd met jïäna 
en doelt op het bereiken van brahma-jïäna. Iemand moet nog steeds tattva-jïäna van 
parabrahma Çré Kåñëa verwerven zelfs nadat hij brahma-jïäna heeft bereikt. Aldus zal een 
brahma-jïäné tattva-jïäna van Çré Kåñëa verkrijgen als hij het goede fortuin heeft om parä 
bhakti te verrichten in de associatie van bhakta’s. Het dient hier duidelijk begrepen te 
worden dat er een verschil bestaat tussen de para bhakti die kennis geeft van kåñëa-tattva, 
en de bhakti die gebruikt wordt om brahma-jïäna te bereiken. Het woord parä is gebruikt 
om dit punt te verduidelijken. Er zit ook een vertrouwelijke betekenis achter het gebruik 
van woord labhate (verkrijgt) in plaats van het woord kurute (doet). Er is alleen een 
mogelijkheid tot het bereiken van para bhakti wanneer iemand de onbeduidendheid en 
inferieure aard heeft gerealiseerd van de brahma-jïäna die wordt bereikt door een brahma-
jïäné. Dit vindt plaats door de oorzaakloze genade van Bhagavän of Zijn bhakta’s. Het woord 
labhate is daarom gebruikt omdat parä bhakti alleen verkregen wordt door de genade van 
Bhagavän of Zijn bhakta’s. Het woord kurute (doet of maakt) zou gebruikt worden als het te 
bereiken zou zijn door zijn eigen inspanning; maar Çré Bhagavän heeft het woord kurute niet 
gebezigd. Deze observatie maakt duidelijk dat het woord parä bhakti alleen doelt op çuddha, 
kevalä of ananya-bhakti en niet op jïäna-miçrä-bhakti. 

Çré Caitanya Mahäprabhu zei dat zelfs dit brahma-bhüta stadium extern is, omdat 
iemand die zich in dat stadium bevindt Goloka of Vaikuëöha niet kan realiseren of 
bereiken, ook al is hij vrij geworden van de drie guëa’s. Goloka of Vaikuëöha kan alleen 



gerealiseerd worden wanneer para bhakti heeft verkregen. Daarom is het brahma-bhuta 
platform niet de hoogste stap. Integendeel, het is het eerste stadium in het proces van het 
verkrijgen van dat hoogste niveau. 

Hier dient begrepen te worden dat degenen die het brahma-bhuta stadium verwerven 
uit twee types bestaan. Het eerste type streeft naar sayujya-mukti, zelfs nadat ze het brahma-
bhuta stadium hebben bereikt. Ze slaan geen acht op de bhakta’s van Bhagavän en Çré 
Bhagavän’s näma, rüpa, guëa en lélä en luisteren niet naar hari-kathä. Zij zijn overtreders en 
bereiken nooit mukti maar blijven ronddolen in de lichamen van äsurika levensvormen in 
deze materiΩle wereld. Het tweede type respecteert zowel de bhakta’s als Bhagavän’s näma, 
rüpa, guëa en lélä. Beschutting nemend van de bhakta’s, verkrijgen zij gemakkelijk parä 
bhakti vanwege hun niet aanstootgevende houding. 
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bhaktyä mäm abhijänäti / yävän yaç cäsmi tattvataù 

tato mäà tattvato jïätvä / viçate tad-anantaram 
 

bhaktyä—middels bhakti; abhijänäti—kan men volledig kennen; mäm—Mij; tattvataù—in 
waarheid; yävän—hoe groot Mijn volheid is; ca yaù asmi—en wat Mijn svarüpa (originele 
gedaante) is; tataù—daarna; jïätvä—begrepen hebbend; tattvataù—in waarheid; tat-
anantaram—na dat; viçate—men kan binnengaan; mäm—Mij (Mijn nitya-lélä). 
 

Het is louter middels bhakti dat hij over de tattva van Mijn glories en svarüpa te 
weten kan komen. Hij betreedt daarna Mijn eeuwige spel en vermaak via die tattva op 
kracht van premä bhakti. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat is het resultaat van het verkrijgen van bhakti tot U?” Çré Bhagavän beantwoordt 
dit met deze çloka die begint met bhaktyä. “Jïäné’s en verschillende soorten bhakta’s die 
bhakti hebben verkregen begrijpen de tattva van Mijn volheden en svarüpa (tad-padärtha), 
en gaan aldus Mijn nitya-lélä binnen. Zoals Ik ook gezegd heb in Çrémad-Bhägavatam 
(11.14.21): ‘Ik ben louter door kevala-bhakti te bereiken.’ Dus, de vidyä van de jïäné’s kan 



alleen op basis van die bhakti tot een einde komen. Ze kunnen Mij binnengaan en de 
gelukzaligheid van säyujya realiseren wanneer ze Mij in tattva leren kennen. Omdat Ik mäyä 
te boven ga en aangezien avidyä mäyä is, wordt Ik alleen gekend door vidyä.” 

De vijf afdelingen van vidyä worden uiteengezet in de Närada-païcarätra. Zij zijn: 
jïäna, yoga, vairägya, tapa en bhakti aan Keçava. Bhakti is een speciale functie van vidyä. 
Verder gaat er enkel een deeltje van bhakti, dat een werking is van Çré Bhagavän’s hlädiné-
çakti, vidyä binnen om er voor te zorgen dat het slaagt. Soms gaat er een deeltje van bhakti 
binnen in karma om te voorzien in de goede afloop van karma-yoga. Zonder bhakti is het 
beoefenen van karma, yoga en jïäna, etc. simpelweg overbodige inspanning en levert geen 
resultaat op. In werkelijkheid is bhakti nirguëa, dus kan ze niet voortkomen uit vidyä, dat 
zich in sattva-guëa bevindt. Onwetendheid wordt verwijderd door vidyä, daar waar Çré 
Bhagavän (tad-padärtha) gekend wordt middels bhakti. Bovendien wordt er gezegd in Gétä 
(14.17): “Jïäna ontstaat uit sattva-guëa.” Daarom is de jïäna die voortkomt uit sattva-guëa 
ook in sattva-guëa. Vidyä refereert aan sattva-jïäna, maar de jïäna die ontstaat uit bhakti is 
bhakti Zelf. Die bhakti wordt op sommige plaatsen aangegeven met het woord bhakti, en op 
andere plaatsen met het woord jïäna. Op deze manier is het noodzakelijk om te begrijpen 
dat jïäna ook uit twee soorten bestaat. 

Men bereikt brahma-säyujya alleen nadat men het eerste type jïäna, welke zich 
manifesteert uit sattva-guëa, heeft opgegeven, en het tweede type jïäna, welke ontstaat uit 
bhakti, heeft aangenomen. Dit kan men duidelijk zien in het Elfde Canto van Çrémad-
Bhägavatam, Hoofdstuk Vijfentwintig. Sommige mensen die verstoken zijn van bhakti, 
trachten säyujya te bereiken middels jïäna. Zulke personen, die trots zijn op hun jïäna, 
raken uiteindelijk helaas alleen maar van streek en zijn aldus verdoemd. Er zijn ook 
personen die begrijpen dat mukti niet louter door jïäna bereikt kan worden en zich zo 
bezighouden met wat vormen van bhakti met hun jïäna (jïäna-miçrä-bhakti). Zulke 
personen denken dat het bestaan van Bhagavän materieel en tijdelijk is, en dat Zijn 
lichaam uit de materiΩle guëa’s bestaat. Zelfs nadat ze het platform van yoga genaamd 
yogärüòha hebben bereikt, zijn zulke personen, die ten onrechte denken dat ze bevrijd zijn, 
het alleen waard om verdoemd te worden. Zoals gezegd wordt in Çrémad-Bhägavatam 
(11.5.2): “In overeenstemming met hun respectieve guëa’s, kwamen de vier äçrama’s samen 
met de vier varëa’s afzonderlijk voort uit de mond, armen, dijen en voeten van de puruña, 
Bhagavän. Degenen die deze uit zichzelf voortkomende puruña, Bhagavän Zelf, niet 
eerbiedigen en Hem geen dienst verlenen, vallen van hun positie.” Dit betekent dat 
degenen die geen bhajana aan Hem verrichten alsmede degenen die Hem oneerbiedig zijn, 
zelfs terwijl ze Hem aanbidden, ten val komen nadat ze hun vidyä hebben verloren, ook al 
zijn ze sannyäsé’s. Çrémad-Bhägavatam (10.2.32) verklaart ook: 



 
ye ‘nye aravindäkña vimukta-mäninas 

tvayy asta-bhäväd aviçuddha-buddhayaù 
äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 

patanty adho ‘nädåta-yuñmad-aìghrayaù 
 

O Kamala-nayana (lotus-ogige Heer)! Iemand die er valselijk trots op is dat hij verlost 
is, en geen bhakti aan U verricht vanwege zijn vervuilde intelligentie, komt ten val 
omdat hij Uw lotusvoeten oneerbiedig is, zelfs nadat hij grote moeite heeft 
ondernomen om de hoogste positie van verzaking te verwerven. 

 
Het woord anye in de bovenstaande Bhägavatam çloka verwijst naar verwijst naar 

iemand anders dan een bhakta van Çré Madhava, en het woord aìghri verwijst naar bhakti. 
Het niet eerbiedigen van Çré Bhagavän’s lotusvoeten betekent daarom het niet eerbiedigen 
van bhakti. 

Anädåta-yuñmad-aìghrayaù betekent dat het oneerbiedig is om te denken dat het 
lichaam van Çré Bhagavän uit de drie guëa’s is opgebouwd. Dit werd ook eerder verklaard in 
Gétä (9.11): “Dwaze mensen bespotten Me wanneer Ik verschijn in Mijn menselijke 
gedaante.” In werkelijkheid is die gedaante sac-cid-änanda-maya, bestaande uit eeuwigheid, 
kennis en gelukzaligheid. Louter door de invloed van Çré Bhagavän’s onvoorstelbare kåpä 
çakti wordt dat lichaam zichtbaar. Er wordt gezegd in Näräyaëa-ädhyätma-vacana, “Hoewel 
de svarüpa van Çré Bhagavän immer onzichtbaar is, wordt Hij enkel zichtbaar door de 
invloed van Zijn eigen çakti. Wie kan Zijn uiterst gelukzalige svarüpa zien zonder de hulp 
van dat vermogen?” aldus is de sac-cid-änanda natuur van Bhagavän’s lichaam vastgesteld. 

Honderden çruti en småti verklaringen bewijzen verder de sac-cid-änanda natuur van 
Bhagavän’s gedaante: kliptaà sac-cid-änanda-vigrahaà çré våndävana sura-bhüruha-
taläsénam, “De Heer wordt beschreven als Hij die een transcendentale gedaante van 
eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid bezit, en gezeteld is aan de voet van een wensboom” 
(Gopäla-täpani Upaniñad), en çäbdaà brahma dadhad vapuù, “De Heer vertoonde Zijn 
bovenzinnelijke gedaante, welke alleen begrepen kan worden via de Veda’s” (Çrémad-
Bhägavatam 3.21.8). 

Ondanks deze bewijzzen concluderen sommigen toch nog steeds dat Zijn naam, 
gedaante, kwaliteiten, etc., van materiΩle aard zijn op basis van ππn enkele verklaring uit de 
Çvetäçvatara Upaniñad (4.10): mäyäà tu prakåtià vidyän mäyinaà tu maheçvaram. “Het 
fenomeen van de materiΩle natuur is mäyä (een tijdelijke illusie), en Parameçvara is mayé, 
samengesteld uit mäyä.”  



Echter, er is een çruti verklaring die geciteerd wordt in Çré Madhva-bhäñya: ato 
mäyämayaà viñëuà pravadanti sanätanam, “Daarom verkondigen ze dat Çré Viñëu, de 
eeuwige Allerhoogste Heer, mäyämaya is, oftewel samengesteld uit mäyä.” Volgens deze 
verklaring is Bhagavän eeuwig begiftigd met een innerlijk vermogen genaamd svarüpa-
bhüta-mäyä, wat een onderdeel is van Zijn eigen svarüpa. In de woorden mäyäà tu, in deze 
çloka van Çvetäçvatara Upaniñad (4.10), verwijst mäyä naar Zijn svarüpa-bhüta, cit ofwel 
bewust vermogen, welke voorkomt uit Zijn svarüpa. Het verwijst niet naar de materiΩle 
energie bestaande uit de guëa’s, wat geen onderdeel is van Zijn svarüpa.  

Zulke jïäni’s accepteren deze betekenis echter niet. Ze accepteren zelfs de interpretatie 
niet dat mäyä de prakåti is en dat Maheçvara oftewel Çambhu Çiva de meester is van die 
mäyä. Daarom komen ze ten val vanwege deze kwetsende houding ten opzichte van 
Bhagavän, zelfs na het bereiken van de toestand van jévan mukta, bevrijding terwijl men in 
het materiΩle lichaam verblijft. Er wordt ook gezegd in de aanvullende verklaring van 
Väsanä-bhäñya, dat zelfs iemand die jévan mukta is verankerd raakt in materiΩle lustige 
verlangens en wederom saàsära moet betreden als hij op een of andere manier de 
onvoorstelbare, oppermachtige Bhagavän beledigt. Wanneer hij het resultaat van zijn 
beoefening heeft bereikt, denkt hij de middelen geen verder nut meer hebben; vandaar dat 
hij ten val komt.  

Dit betekent dat hij bij het bereiken van het stadium van jïäna-sannyäsa niet alleen 
jïäna opgeeft, maar ook guëébhütä bhakti (bhakti die tot een bepaalde hoogte aanwezig is in 
jïäna). Zo handhaaft hij de foutieve opvatting dat hij directe realisatie van brahma ervaart. 
Omdat hij overtredingen begaat tegenover de Çré-vigraha van Bhagavän, verdwijnt bhakti 
ook samen met jïäna, en is hij niet om staat om weer bhakti te verkrijgen. Zonder bhakti 
kan de Allerhoogste Absolute Waarheid niet gerealiseerd worden. Het dient begrepen te 
worden dat de meditatie die zo iemand verricht op dat moment nutteloos is, en zijn trots 
betreffende het zijn van een jévan mukta, verlost zijn terwijl men in het lichaam verblijft, 
dient ook erkent te worden als ongegrond. 

Çrémad-Bhägavatam (10.2.32) staaft deze zienswijze en verklaart: ye ‘nye aravindäkña 
vimukta-mäninaù. “Er zijn twee soorten jévan mukta’s die zich op de juiste manier 
bezighouden met de beoefening van bhakti-miçrä-jïäna (jïäna gemengd met bhakti). Beiden 
erkennen de çré-mürti van Bhagavän als zijnde sac-cid-änanda-mayé, en ze verkrijgen parä 
bhakti nadat ze geleidelijk aan vidyä en avidyä opgeven.  

De eerste soort verricht bhakti met het doel om säyujya, eenheid me Hem, te bereiken. 
Met behulp van deze bhakti bereiken ze tat-padärtha, directe realisatie van de Allerhoogste 
Absolute Waarheid, daarbij eenheid met Hem bereikend. Die individuen zijn het waard om 
vereerd te worden.  



In de tweede groep zitten zeer fortuinlijke personen die het verlangen naar mukti 
opgeven en verzonken blijven in het proeven van de zoetheid van bhakti-rasa door de 
invloed van de omgang met kalme en zelfbeheerste mahä-bhägavata’s zoals Çukadeva 
Gosvämé. Zulke persoonlijkheden dienen het allerhoogst vereerd te worden.” Zoals gezegd 
wordt in Çrémad-Bhägavatam (1.7.10): “De kwaliteiten van Çré Hari zijn zo wonderbaarlijk 
dat zelfs grote muni’s die ätmäräma zijn en de knoop van avidyä volledig hebben doorgehakt, 
aangetrokken worden door Zijn bekorende vermogen. Vandaar dat zij onzelfzuchtige bhakti 
verrichten aan Urukrama Çré Kåñëa, die wonderbaarlijke daden verricht.” 

Daarom zijn de eerste twee van deze vier soorten jïäné’s afkeurenswaardig en blijven zij 
gebonden, terwijl de overige twee achtenswaardig zijn en de materiΩle wereld oversteken. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In de huidige çloka legt Çré Bhagavän het resultaat van parä bhakti (kevala-bhakti 
gekenmerkt door prema) uit. Door wat goed fortuin verkrijgt iemand die het stadium van 
brahma-bhüta heeft bereikt para bhakti door de genade van een grote persoonlijkheid. Op 
dat moment raakt hij zijn verlangen naar mokña kwijt. Verlost geraakt van jïäna, bereikt hij 
nirguëa-bhakti en realiseert hij Kåñëa-tattva. Dit vindt plaats wanneer hij zijn svarüpa-siddhi 
realiseert. Dan, ten tijde van het bereiken van vastu-siddhi, betreedt hij het spel en vermaak 
van Bhagavän. Er wordt verklaard in Çrémad-Bhägavatam (1.7.10): 

 
ätmärämäç ca munayo / nirgranthä apy urukrame 

kurvanty ahaitukém bhaktim / itthaà-bhüta-guëo hariù 
 

Die ätmäräma’s die erg fortuinlijk zijn kunnen zich aangetrokken gaan voelen door de 
eigenschappen van Çré Bhagavän als ze de oorzaakloze genade van Çré Bhagavän en Zijn 
bhakta’s ontvangen. Ze kunnen dan verzonken raken in het proeven van de zoetheid 
van bhakti-rasa door zich bezig te houden met ahaituké bhakti tot Hem. 

 
Voorbeelden hiervan zijn de vier Kumära’s, die de genade van Bhagavän ontvingen, en 

Çré Çukadeva Gosvämé, die de genade ontving van Çré Vyäsadeva. 
In Gétä çloka’s zoals 11.54, 8.14 en 9.22, wordt verklaard dat Çré Bhagavän enkel bereikt 

kan worden door bhakti. Çrémad-Bhägavatam (11.14.21) verklaart ook: bhaktyäham ekayä 
grähyaù. “Louter door zuivere toegewijde dienst dien Ik gekend te worden.” Bij het 
beantwoorden van de vragen van Çré Caitanya Mahäprabhu, zei Räya Rämänanda dat 
bhakti die vrij is van jïäna de essentie is van alle perfectie. Maar Çré Caitanya Mahäprabhu 
accepteerde zelfs dit niet als het hoogste levensdoel, en vroeg hem om verdere uitleg. Toen 



presenteerde Çré Räya Rämänanda een Bhägavatam çloka als bewijs: jïäne prayäsam 
udapäsya. Deze çloka verklaart dat niet alle geperfectioneerde en bevrijde personen kåñëa-
tattva kunnen realiseren. Dit werd allemaal besproken in de çloka’s, manuñyäëäà sahasreñu, 
“Slechts een extreem zeldzame persoon kent Mij in waarheid” (Gétä 7.3), muktänäm api 
siddhänäm, “Onder miljoenen bevrijde zielen kent slechts ππn Mij in waarheid” (Çrémad-
Bhägavatam 6.14.5), en koöi-mukta-madhye ‘durlabha’ eka kåñëa-bhakta, “Onder miljoenen 
zielen die werkelijk bevrijd zijn, is het zeer moeilijk om iemand te vinden die Mijn zuivere 
bhakta is” (Caitanya-caritämåta madhya-lélä 19.148). 

Çästra’s zoals de çruti’s, småti’s, Vedänta-sütra, Çrémad-Bhägavatam en de Gétä voorzien 
in talrijke bewijzen die aantonen dat een jéva, zelfs nadat hij mukti heeft bereikt, gevestigd 
kan raken in zijn eigen wezenlijke svarüpa en de gelukzaligheid van dienst aan Çré Bhagavän 
kan proeven. In Çréla Çrédhara Svämé’s Çrémad-Bhägavatam commentaar genaamd Dhåta-
sarvajïa-bhäñya-kära, heeft hij als volgt commentaar gegeven op çloka 10.87.21: muktä api 
léilayä vigrahaà kåtvä bhagavantaà bhajante. “Zelfs de bevrijde wezens leveren voortdurend 
dienst aan Bhagavän met hun transcendentale (apräkåta) lichamen.” In de çruti’s vinden we 
verklaringen zoals, äpräyaëät taträpi hi òåñöam, “Wat men zijn hele leven door doet wordt 
duidelijk op het moment van sterven” (Brahma-sütra 4.1.12), en mokñe ca bhaktir 
anuvarttate, die de aanwezigheid van bhakti, zelfs in de toestand van mokña, beschrijven. 

Viçate tad anantaram (Gétä 18.55) heeft een diepere, meer vertrouwelijke betekenis. 
Iemand die Bhagavän kent en heeft gerealiseerd, gaat niet in Hem binnen en wordt niet 
ππn met Hem, maar betreedt juist Zijn lélä. Bijvoorbeeld, wanneer iemand een stad in gaat, 
of wanneer een vogel zijn nest in gaat, betekent het niet dat die persoon de stad wordt, of 
dat de vogel het nest wordt. De werkelijke betekenis is dat ze groot geluk ervaren bij het 
ontmoeten van hun familieleden.  

De nirviçeña-vädé’s gebruiken doorgaans het voorbeeld van rivieren die de zee in 
stromen om de eenheid van de jéva met brahma te tonen. Ze zeggen dat, net zoals de rivieren 
hun namen en gedaantes verliezen wanneer ze opgaan in de oceaan (hun afgescheiden 
bestaan opgegeven hebbend), de jéva op dezelfde manier opgaat in brahma en ππn wordt met 
Hem. Echter, de saviçeña-vädé bhakta’s zeggen dat een zuivere jéva zelfs nadat hij mukti heeft 
bereikt zijn eigen individuele bestaan handhaaft, net zoals de waterdieren die in de oceaan 
leven hun afzonderlijke bestaan van de oceaan hebben samen met hun betreffende 
familieleden. Als men de oceaan wil leren kennen, is louter kennis van haar oppervlak niet 
genoeg. Het is noodzakelijk om ook te weten te komen zowel over de verschillende 
waterdieren die diep in de oceaan leven, als over de parels, juwelen en verschillende soorten 
nuttige bronnen aldaar. Evenzo, als men Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa kent als Hij die 
volkomen is in zes volheden en vol is van bhakti-rasa, kent men Hem in tattva en in 



volledigheid. Alleen wanneer een sädhaka of bhäva-bhakta deze kennis heeft verkregen kan 
hij de lélä van Bhagavän betreden in zijn staat van vastu-siddhi en de gelukzaligheid van het 
verlenen van sevä aan Hem proeven. 

Als men diep nadenkt over de verklaringen van çästra, wordt het duidelijk dat men niet 
enkel via jïäna mukti kan bereiken zonder de hulp van bhakti: çreyaù såtià bhaktim udasya, 
“Ik kan alleen door bhakti bereikt worden, niet via bespiegelende kennis” (Çrémad-
Bhägavatam 10.14.4). De jïäné’s bestaan uit twee soorten: de kevala-jïäné (die alleen jïäna 
cultiveert) en de bhakti-miçrä-jïäné (die bhakti mengt met zijn cultivatie van jïäna). 

Bhakti-miçrä-jïäné’s bestaan ook uit twee soorten: degenen die de gedaante van 
Bhagavän als illusoir beschouwen, en degenen die de gedaante van Bhagavän als sac-cid-
änanda aanvaarden. De eerste categorie jïäné’s worden niet mukta (verlost) vanwege hun 
overtredingen aan de lotusvoeten van Bhagavän. Zij doen alleen net alsof ze bevrijd zijn. 
Çrémad-Bhägavatam (10.2.32) maakt de volgende verklaring over zulke jïäné’s die ten 
onrechte trots zijn en denken dat ze bevrijd zijn: 

 
ye ‘nye aravindäkña vimukta-mäninas 

tvayy astabhäväd aviçuddha buddhayaù 
äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 

patanty adho anädåta yuñmad-aìghrayaù 
 

O Kamala-locana (O lotus-ogige Bhagavän)! Hij die jïäna heeft gecultiveerd en ten 
onrechte trots is noemt zichzelf bevrijd. Het dient begrepen te worden dat hij een 
vervuilde intelligentie bezit omdat hij zich niet voor kan stellen dat bhakti een eeuwige 
activiteit is. In zijn cultivatie van jïäna, heeft hij materiΩle dingen (atat) opgegeven 
middels het proces van ontkenning en bereikt alleen een positie in de buurt van tat, de 
Absolute Realiteit, waar hij stagneert. Echter, omdat hij er niet in geslaagd is om de 
beschutting van Uw lotusvoeten te verkrijgen, komt hij uiteindelijk ten val. 

 
Gétä (9.12) verklaart ook: 
 

moghäçä mogha-karmäëo / mogha-jïäna vicetasaù 
räkñasém äsuréà caiva / prakåtià mohiném çrétäù 

 
Met verijdelde hoop, nutteloos handelen, incapabele kennis en een afgeleide geest, 
neemt hij enkel beschutting van een illusoire, tämasika en äsurika aard. 

 



De tweede soort jïäné die het pad van bhakti-miçrä-jïäna volgt, accepteert de çré-mürti 
van Bhagavän als sac-cid-änanda-mayé. Zo’n jïäné bereikt säyujya-mukti nadat zijn vidyä en 
avidyä zijn verwijderd, maar hij verkrijgt geen parä bhakti. Sommigen van deze jïäné’s 
hebben het goede geluk dat ze de genade van een mahä-puruña ontvangen. Zij zijn in staat 
om het verlangen naar mukti op te geven, en bereiken zo para bhakti. De volgende 
Bhägavatam çloka (1.7.10) wordt gesproken met betrekking tot zulke ätmäräma’s 
(zelfvoldane jïäné’s). 

 
ätmärämäç ca munayo / nigranthä apy urukrame 

kurvanty ahaitukéà bhaktim / itthambhüta guëo hariù 
 

Çré Kåñëa heeft zo’n aantrekkelijk vermogen dat zelfs de ätmäräma-muni’s die de knoop 
van avidyä volledig hebben doorgehakt zich aangetrokken gaan voelen tot Hem en 
aanvangen met het verrichten van ahaituké-bhakti tot Urukrama, de uitvoerder van 
wonderbaarlijke activiteiten. Wat te zeggen van een persoon die verzonken is in 
aantrekking tot wereldse aangelegenheden? 

 
Alle bovenstaande çloka’s die geciteerd zijn verhelderen dit onderwerp. 
 

ÇLOKA 56 
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sarva-karmäëy api sadä / kurväëo mad-vyapäçrayaù 
mat-prasädäd aväpnoti / çäçvataà padam avyayam 

 
mat-vyapäçrayaù—iemand die altijd beschutting neemt van Mij; aväpnoti—bereikt; mat-
prasädät—door Mijn genade; çäçvatam—het eeuwige; (en) avyayam—onvergankelijke; 
padam—verblijf; api—hoewel; sadä—altijd; sarva-karmäëi—allerlei soorten activiteiten; 
kurväëaù—verrichtend. 
 

Iemand die Mijn ekäntika-bhakta is bereikt door Mijn genade het eeuwige en 
onvergankelijke Vaikuëöha verblijf, ook al is hij altijd bezig met allerlei soorten 
activiteiten. 



 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Er was eerder uitgelegd dat een jïäné uiteindelijk het resultaat van Mijn säyujya 
bereikt door geleidelijk aan de resultaten van zijn karma op te geven. Daarna geeft hij 
karma zelf op en uiteindelijk doet hij afstand van jïäna. Maar hoe kunnen Mijn bhakta’s 
Mij bereiken?” Om dit uit te leggen, spreekt Çré Bhagavän deze çloka die begint met sarva. 
“Als zelfs degenen die duidelijk sakäma zijn, en inferieure verlangens in stand houden, de 
allerhoogste bestemming kunnen bereiken door beschutting te nemen van Mij, wat dan te 
zeggen van degenen die niñkäma-bhakta’s zijn? En bovendien, wat kan er gezegd worden 
over de bestemmingen van ananya-bhakta’s die hun aanhankelijkheid aan karma, yoga, 
jïäna, de aanbidding van allerlei deva’s en ook alle andere materiΩle verlangens opgeven en 
Mij exclusief aanbidden, ook al houdt men zich bezig met alle vormen van karma, zoals nitya 
en naimittika, alsmede baatzuchtige of sociale bezigheden om in de levensbehoeften te 
voorzien van zonen, dochters enzovoorts?” 

Hier betekent de verklaring äçrayate (neemt beschutting) dat hij op de juiste manier 
sevä verricht en dit ook hartgrondig doet. Het voorvoegsel äì voor het woord çraya duidt 
stellig op de overheersing van sevä. Het woord api (ook) in de zin karmaëy api wijst op de 
ondergeschiktheid van karma, daarbij dus aanduidend dat karma ondergeschikt is voor 
zulke personen. Met andere woorden, deze mensen verrichten bhakti die gemengd is met 
karma, niet karma die gemengd is met bhakti. Dit houdt in dat ze niet buitensporig 
verzonken zijn in de karma die werd voorgeschreven in de eerste zes hoofdstukken. De 
woorden çäçvataà padam betekenen, “Zij bereiken Mijn eeuwige verblijven zoals 
Vaikuëöha, Mathurä, Dvärakä en Ayodhyä.” Maar hoe zullen deze verblijven de mahä-
pralaya, totale vernietiging, overleven? In antwoord hierop, zegt Çré Bhagavän, avyayam. 
“Mijn verblijven worden niet vernietigd gedurende de volledige vernietiging; ze blijven 
onveranderd. Dit is alleen mogelijk door de invloed van Mijn onvoorstelbare vermogen.” 

Men kan de volgende twijfel opwerpen: “Aan de ene kant bereikt een jïäné säyujya na 
het bereiken van de staat van naiñkarmya, actie zonder reactie. Dit vindt plaats omdat hij 
alle zingenot opgeeft, en veel pijn ondergaat bij het verrichten van verstervingspraktijken, 
enzovoorts, voor vele levens. Uw bhakta’s bereiken echter Uw eeuwige verblijf, ook al 
houden ze zich bezig met karma met materiΩle verlangens. Gebeurt dit louter doordat men 
beschutting neemt van U?” Als antwoord hierop, zegt Çré Bhagavän, “Dit vindt plaats door 
Mijn genade. Weet dat de invloed van Mijn zoete wil de rede te boven gaat.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Deze çloka illustreert het bijzondere kenmerk van bhakti en die van een bhakta. Het hart 
raakt in toenemende mate gezuiverd als gevolg van het verrichten van niñkäma-karma als 
een offerande aan Bhagavän, en men verkrijgt geleidelijk aan jïäna. “Zulke jïäné’s komen 
dan in aanmerking om bhakti tot Mij te verkrijgen. Echter, door Mijn oorzaakloze genade 
kunnen Mijn ekäntika-bhakta’s in iedere toestand Mijn allerhoogste verblijf bereiken, 
simpelweg door beschutting te nemen van ananya-bhakti. Mijn ekäntika-bhakta’s zijn niet 
gebonden door de resultaten van om het even welke karma, zelfs niet wanneer ze nitya 
(verplichte), naimittika (causale) en kämya (baatzuchtige) activiteiten verrichten. Door 
Mijn genade bereiken ze spoedig Mijn eeuwige woonplaatsen zoals Vaikuëöha en Goloka.” 
Dit geeft de uiterst genadige natuur aan van Bhagavän met betrekking tot Zijn ekäntika-
bhakta’s. Bhagavän Zelf zegt in Gétä (9.30): api cet su-duräcäro bhajate mäm ananya-bhäk. 
“Zelfs al is iemands gedrag uiterst afschuwelijk, als hij zich bezighoudt met Mijn ananya-
bhakti, dient hij geaccepteerdte worden als een bhakta.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Er is uitgelegd dat het 
vertrouwelijke pad om Mij te bereiken het Vedische proces is van eerst niñkäma-karma-yoga 
verrichten waarmee men jïäna verwerft. Bhakti wordt dan verkregen door middel van die 
jïäna. Dit is het eerste van de drie processen die Ik duidelijk aan het beschrijven ben. 
Luister nu alsjeblieft terwijl Ik verklaar hoe Ik bereikt wordt middels het tweede proces, 
namelijk aanbidding van Mij. Het komt door Mijn genade dat iemand uiteindelijk nirguëa-
bhakti, de onvergankelijke en eeuwige positie, verkrijgt. Dit gebeurt wanneer hij zijn 
exclusieve toevlucht zoekt bij Mij, zelfs op een ongunstige manier vanwege zijn materiΩle 
verlangens. Hij offert namelijk toch nog al zijn activiteiten aan Mij, Mij als Éçvara 
beschouwend.” 

 

ÇLOKA 57 
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cetasä sarva-karmäëi / mayi sannyasya mat-paraù 

buddhi-yogam upäçritya / mac-cittaù satataà bhäva 
 

sannyasya—verzaakt hebbend; sarva-karmäëi—alle activiteiten; cetasä—via je geest; 
mayi—aanMij; mat-paraù—toegewijd zijnde aan Mij; upäçritya—beschutting nemend; 
buddhi-yogam—van de yoga der intelligentie; bhäva—wees; satataà—altijd; mat-cittaù—in 
bewustzijn van Mij. 



 
Met je geest vrij van het vals ego van het zijn van de doener, Mij hartgrondig al je 

activiteiten offerend, en beschutting nemend van vastberaden intelligentie vervuld 
van toewijding aan Mij, blijf altijd verzonken in volkomen bewustzijn van Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Dus wat draagt U me uiteindelijk op te doen? Wilt U dat ik een ananya-bhakta wordt, 
of een sakäma-bhakta die de symptomen bezit die U al beschreven heeft?” Çré Bhagavän 
beantwoordt Arjuna’s vraag als volgt: “Je zult niet in staat zijn om de allerhoogste bhakta te 
worden, nog hoor je het inferieure type sakäma-bhakta te worden. Integendeel, je zou een 
madhyama-bhakta (een bhakta die zich in tussenliggende stadium bevindt) moeten worden.” 
Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord cetasa om deze instructie te 
geven. 

Sarva-karmäëi wil zeggen, “Je zou een niñkäma-bhakta moeten worden door al je 
activiteiten aan Mij te offeren, of ze nu gerelateerd zijn aan äçrama-dharma of varëa-
dharma. Ik ben het enige doel van zulke niñkäma-bhakta’s. Ik heb dit al uitgelegd in Gétä 
(9.26), yat-karoñi.” Het woord buddhi yogam betekent, “Je hoort voortdurend verzonken te 
zijn in Mij met vastberaden intelligentie. Met andere woorden, je dient altijd aan Me te 
denken terwijl je aan het werk bent, en in elke andere situatie.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier wil Arjuna duidelijk begrijpen wat de verplichtingen zijn van een bhakta wiens 
adhikära  het is om bhakti te verrichten op het tussenliggende niveau, tussen die van de 
ekäntika-bhakta die para-bhakti heeft verkregen en de ondergeschikte sakäma-bhakta. 
Arjuna’s innerlijke gevoelens begrijpend, onderwijst Çré Kåñëa nu de toegewijde die 
eenzelfde adhikära  heeft. “Zo iemand dient het vals ego van het zijn van de doener en 
genieter van alle handelingen op te geven, en alle karma aan Mij te offeren, altijd aan Mij 
denkend.” Dit werd eerder ook al verklaard: yat  karoñi yad açnäsi. Het is opmerkelijk echter 
dat de activiteit zelf verricht hoort te worden als een offerande, niet dat louter de resultaten 
geofferd dienen te worden nadat de daad is verricht. Be¡nvloed door sädhu-saìga, bereikt zo 
iemand uiteindelijk parä bhakti door op deze manier te handelen. 

Çréla Bhaktivinoda citeert Kåñëa als zeggend, “Ik heb al uitgelegd dat brahma, 
Paramätmä en Bhagavän Mijn drie manifestaties zijn. Richt je citta (gedachten) op Mijn 
manifestatie van Paramätmä middels buddhi-yoga, en offer met je geest al je werk aan Mij. 
Wordt op deze manier toegewijd aan Mij.” 

 



ÇLOKA 58 

efPpÙk%       loZnqxkZf.k       eRizlknkÙkfj";flA 
vFk psÙoegÁkjkék Jks';fl fouÀîflû‡Šû 

 
mac-cittaù sarva-durgäëi / mat-prasädät tariñyasi 
atha cet tvam ahaìkärän / na çroñyasi vinaìkñyasi 

 
mat-cittaù—je geest fixerend op Mij; mat-prasädät—door Mijn genade; tariñyasi—je zult 
oversteken; sarva-durgäëi—alle obstakels; atha cet—indien echter; tvam—je; ahaìkärät—
uit ego¡sme; na çroñyasi—niet luistert; vinaìkñyasi—zul je verloren gaan. 
 

Door voortdurend aan Me te denken met hartgrondige toewijding, zul je door Mijn 
genade alle obstakels oversteken. Maar als je uit vals ego Mijn instructies in de wind 
slaat, zul je ten ondergaan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Wat zou er gebeuren als gevolg daarvan?” In antwoord hierop spreekt Çré Kåñëa deze 
çloka die begint met het woord mac-cittaù. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa, die zegt, “Door op deze manier je geest op Mij 
te richten, zul je in staat zijn om alle obstakels die zich zouden kunnen voordoen gedurende 
je leven te overwinnen. Echter, als je niet op deze manier handelt, en in plaats daarvan 
jezelf als doener beschouwt, vanwege het vals ego van identificatie van het zelf met het 
lichaam, dan zul je ten val komen van je onsterfelijke svarüpa en vernietiging ondergaan 
door in deze materiΩle wereld te blijven.” 

 

ÇLOKA 59 

;ngÁkjekfJR;   u   ;ksRL;   bfr    eU;lsA 
feF;So O;olk;Lrs izÏfrLRoka fu;ks{;frû‡‹û 

 
yad ahaìkäram äçritya / na yotsya iti manyase 

mithyaiva vyavasäyas te / prakåtis tväà niyokñyati 



 
te—jouw; vyavasäyaù—besluit; yat—waardoor; manyase—je denkt; iti—dat; na yotsye—ik 
zal niet vechten; äçritya—beschutting genomen hebbend; ahaìkäram—van vals ego; (zal) 
eva—zeker; mithyä—tevergeefs (zijn); (want) prakåtiù—Mijn illusoire energie; niyokñyati—
zal inschakelen; tväm—jou. 
 

Dit besluit van je om niet te vechten komt enkel door dit vals ego, en het zal 
tevergeefs zijn, want Mijn mäyä in de vorm van rajo-guëa zal je toch dwingen om te 
vechten. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Ik ben een kñatriya en vechten is Mijn hoogste functie (parama-dharma). Echter, ik wil 
niet vechten omdat ik bang ben dat ik enorme zonde op de hals haal door zoveel mensen te 
doden.” In antwoord op dit argument berispt Çré Bhagavän Arjuna door deze çloka te 
spreken die begint met de woorden yad ahaìkäram. Het woord prakåtiù betekent sva-bhäva 
of aard. “Je accepteert Mijn instructies nu niet, O Mahä-véra, maar wanneer je formidabele 
natuurlijke enthousiasme voor vechten zich manifesteert, zul je Me aan het lachen maken 
door de strijd aan te gaan en aanbiddenswaardige persoonlijkheden zoals Bhéñma te doden.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Sädhaka’s dienen nooit hun onafhankelijk te misbruiken en zich met frivole daden in te 
laten. Volgens de instructies van Çré Bhagavän, dienen ze het vals ego van het zijn van de 
doeners en genieters op te geven, en karma te verrichten als Zijn dienaars. Men hoort deze 
instructie van Bhagavän ofwel van Bhagavän Zelf als caitya-guru in het hart te ontvangen, 
of uit de çästra die door Hem is gesproken. Of, de instructies van de bhakta’s als niet 
verschillend van Zijn eigen instructies beschouwend, dient men alleen werk te verrichten 
met het doel om Hem te dienen. Echter, indien men werk verricht met het idee dat men de 
doener en de genieter is, wat tegenovergesteld is aan de instructie van Bhagavän, wordt 
men gebonden om de goede en slechte resultaten van die daden te ondergaan, leven na 
leven. 

 

ÇLOKA 60 

LoHkkotsu     dkSUrs;     fuc¼%     Losu     deZ.kkA 
dRkq± usPNfl ;Ueksgkr~ dfj";L;o'kks·fi rr~ûˆŒû 



 
svabhäva-jena kaunteya / nibaddhaù svena karmaëä 
karttuà necchasi yan mohät / kariñyasi avaço ’pi tat 

 
kaunteya—O zoon van Kunté; (je bent) nibaddhaù—gebonden; karmaëä—door je werk; 
yat—wat; na icchasi—je niet wenst; karttum—te doen; mohät—uit begoocheling; api—
toch; tat—dat; kariñyasi—zul je doen; avaçaù—tegen je eigen wil; svena svabhäva-jena—
voortgekomen uit je eigen natuur. 
 

O Kaunteya, die daad, die je nu in je huidige begoochelde staat wenst te 
vermijden, zal desondanks toch aan je opgedrongen worden, omdat je gebonden bent 
door de activiteiten die zijn voortgekomen uit je eigen natuur. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Deze çloka legt de vorige verder uit. “Wegens saàskära’s (indrukken uit vorige levens), 
heb je de aard van een kñatriya. Je zult zeker ten strijde trekken, omdat je wordt gedreven 
door je natuurlijke, aangeboren kwaliteiten, zoals ridderlijkheid.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De strekking van Çré Bhagavän’s verklaring in deze çloka luidt als volgt: “Op dit moment 
accepteer je Mijn instructies niet omdat je begoocheld bent; dat is waarom je niet de strijd 
aangaat. Maar wanneer je enthousiasme om te vechten in kracht toeneemt, in 
overeenstemming met je natuur, zul je niet in staat zijn om het te onderdrukken. Je zult 
gebonden zijn de resultaten van die handelingen te ondergaan, denkend dat je een 
handelend persoon van deze veldslag bent, een krijger. Daarom is het bevorderlijk voor je 
om te vechten ter verwezenlijking van Mijn instructie.” Volgens deze regel, dienen de 
sädhaka’s die dezelfde adhikära  hebben als Arjuna (zoals besproken in de voorgaande 
çloka’s) vrij te worden van zowel grofstoffelijke als fijnstoffelijke ego’s teneinde Bhagavän te 
dienen. Ze horen ook activiteiten te verrichten die bevorderlijk zijn voor bhakti. 

 

ÇLOKA 61 

bZ'oj%      loZHkwrkuka      âís'ks·tqZu      fr"BfrA 
Hkzke;u~ loZHkwrkfu ;U=k:<kfu ek;;kû ƒ̂û 

 



éçvaraù sarva-bhütänäà / håd-deçe ’rjuna tiñthati 
bhrämayan sarva-bhütäni / yanträrüòhäni mäyayä 

 
arjuna—O Arjuna; éçvaraù—de Heer; tiñöhati—bevindt zich; håt-deçe—in het gebied van 
het hart; sarva-bhütänäà—van alle levende wezens; mäyayä—door Zijn illusoire energie; 
bhrämayan—wordt Hij geprikkeld te dolen; sarva-bhütäni—alle levende wezens; yantra-
ärüòhäni—die machines bestegen hebben. 
 

O Arjuna, Sarväntaryämé Paramätmä bevindt zich in het hart van alle jéva’s en 
zorgt er via Zijn mäyä voor dat ze ronddolen in de kringloop van geboorte en dood, 
alsof ze op een machine zijn gezet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän geeft nu Zijn eigen conclusie, na de mening van de svabhäva-vädé’s 
(degenen die neigingen die zijn voortgekomen uit hun eigen natuur aanbidden) te hebben 
uitgelegd in de vorige twee çloka’s. Çré Näräyaëa is Antaryämé, die in alle jéva’s huist. Båhad-
äraëyaka Upaniñad (3.6.3) verklaart dat Hij binnenin de aarde huist, maar dat de aarde 
Hem niet kent. De aarde is Zijn lichaam en door in de aarde verblijven, bestuurt en beweegt 
Hij haar. De çruti’s verklaren ook: “Çré Näräyaëa doordringt alles wat gezien of gehoord kan 
worden in dit universum, wat er ook maar binnen of buiten is.” Uit deze Vedische 
verklaringen wordt vastgesteld dat Éçvara zich in het hart bevindt als Antaryämé. Wat doet 
Hij daar? In antwoord hierop, zegt Çré Bhagavän, “Hij laat alle jéva’s ronddolen in deze 
materiele wereld middels Zijn mäyä-çakti, ze aanzettend tot allerlei activiteiten.” Net zoals 
een marionettenspeler poppen laat bewegen die bevestigd zijn aan een platform dat de 
draden bestuurt, zo ook bestuurt mäyä alle jéva’s op een bepaalde manier. Yanträrüòhäni 
staat ook voor de jéva’s die zich in verschillende lichamen bevinden. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Parameçvara is de Superziel van de hele bewegende en niet-bewegende wereld. Hij heeft 
dit al eerder verklaard in Gétä (15.15): sarvasya cähaà hådi sanniviñöo. “Ik ben gezeteld in 
ieders hart; alle herinnering, kennis en vergeetachtigheid komt van Mij alleen.” 

De çruti’s zeggen ook: 
 

eko devaù sarva-bhüteñu güòhaù 
sarva-vyäpé sarva-bhütäntarätmä 



karmädhyakñaù sarva-bhütädhiväsaù 
säkñé cetä kevalo nirguëaç ca 

Çvetäçvatara Upaniñad 6.11 
 

Hij is alomtegenwoordig en alvermogend. Onder Zijn controle doolt de jéva door deze 
hele materiΩle wereld, rijdend in de machine van het fijnstoffelijke en grofstoffelijke 
lichaam dat vervaardigd is door mäyä. 

 
Sommigen denken dat Éçvara alle wezens bestuurt en hun handelingen opwekt. ‘Daarom 

worden al onze goede en slechte daden verricht door Zijn inspiratie.’ Ze veronderstellen dat 
de jéva net als een marionet is. Om die reden denken ze, in plaats van dat de jéva de 
resultaten van al zijn goede en slechte handelen krijgt, dat Éçvara alleen de resultaten zou 
moeten krijgen, en deze ook feitelijk krijgt. Maar zo’n interpretatie is volkomen illusoir. De 
betekenis van het woord yanträrüòhäni dient op de juiste wijze begrepen te worden. Die 
jéva’s die gekant zijn tegen Bhagavän krijgen een fijnstoffelijk en grofstoffelijk lichaam naar 
gelang de indrukken van hun karma, die zich hebben opgestapeld sinds onheuglijke tijden. 
De jéva doolt door de kringloop van karma, rijdend in zijn lichaam dat hem geschonken is in 
overeenstemming met zijn voorgaande daden. Dit voltrekt zich door de inspiratie van 
Éçvara, onder de controle van mäyä. Éçvara zet de gebonden jéva’s niet direct aan tot hun 
karma. De baddha-jéva wil zijn onafhankelijkheid niet volledig opgeven en bestuurd worden 
door Bhagavän; daarom ontvangt hij dit goed geluk niet. Zo verklaart Çré Caitanya 
Mahäprabhu duidelijk in Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 20.117): 

 
kåñëa bhüli’sei jéva anädi-bahirmukha 

ataeva mäyä täre deya saàsära-duùkha 
 

Doordat hij Kåñëa vergeten is, wordt de jéva sinds onheuglijke tijden aangetrokken door 
mäyä. Aldus geeft mäyä hem allerlei vormen van ellende in zijn materiΩle bestaan. 

 
Parameçvara handelt slechts als een getuige van zulke opstandige jéva’s, en via mäyä 

zorgt Hij ervoor dat ze de resultaten van al hun goede en slechte activiteiten ondergaan. In 
het geval van Zijn bhakta’s blijft Hij echter niet onverschillig ten opzichte van hen, maar 
zet Hij ze juist aan tot Zijn dienst. Dit is Zijn grote genade. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Ik alleen bevind Me in het hart 
van alle jéva’s als Paramätmä, en Paramätmä is voorwaar de bestuurder en meester van alle 
jéva’s. Éçvara geeft de jéva’s het resultaat van om het even welke activiteiten ze verrichten. 



Net zoals een voorwerp ronddraait op een machine, zo ook blijven de jéva’s ronddolen in de 
materiΩle wereld, per regeling van de alles besturende eigenschap van Éçvara. Naar gelang je 
voorgaande karma, zal je aard blijven functioneren door de inspiratie van Éçvara.” 

 

ÇLOKA 62 

reso    'kj.ka    xPN    loZHkkosu     HkkjrA 
rRizlknkRijka 'kk¥Ur LFkkua izkIL;fl 'kk'ore~û „̂û 

 
tam eva çaraëaà gaccha / sarva-bhävena bhärata 

tat prasädät paräà çäntià / sthänaà präpsyasi çäçvatam 
 

bhärata—O telg van Bhärata; gaccha çaraëam—neem beschutting; eva—exclusief; tam—
van Hem; sarva-bhävena—in alle opzichten; (en) tat-prasädät—door Zijn genade; 
präpsyasi—zul je bereiken; paräà çäntim—transcendentale vrede; (en) çäçvatam sthänam—
Zijn eeuwige verblijf. 
 

O Bhärata, geef je in alle opzichten exclusief over aan die Éçvara. Door Zijn genade 
zul je transcendentale vrede verkrijgen en het allerhoogste verblijf bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Teneinde het belang van overgave aan Hem uit te leggen, spreekt Çré Bhagavän nu deze 
çloka die begint met de woorden tam eva. Paräm betekent, “Wanneer zowel avidyä als vidyä 
ophouden, zul je het eeuwige verblijf, Vaikuëöha, bereiken.” Sommige mensen denken dat 
degenen die Antaryämé aanbidden dit resultaat bereiken. Echter, het resultaat van degenen 
die zich overgeven aan Bhagavän en Hem aanbidden zal later uitgelegd worden. Anderen 
denken voortdurend, “Mijn éñöa-deva, Çré Kåñëa, is mijn enige guru. Hij alleen zal me bhakti-
yoga schenken en mij bevorderlijke instructies aanbieden. Çré Kåñëa Zelf is mijn Antaryämé; 
moge Hij alleen me in Zijn dienst betrekken. Ik neem exclusieve beschutting van Hem.” 
Zoals Uddhava ook zegt in Çrémad-Bhägavatam (11.29.6), “O Éça, zelfs degenen die erg 
geleerd zijn, die zich een levensduur hebben verworven die gelijkwaardig is aan die van 
Brahmä, en die altijd gelukzalig aan U denken, voelen zich altijd verschuldigd aan U. Dit 
komt doordat U de belichaamde wezens verlicht met het proces om U te bereiken. Dit doet 
U extern als äcärya-guru en intern als caitya-guru.” 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Hier draagt Çré Bhagavän Arjuna op zich volledig over te geven aan Antaryämé die zich 
in iedereen bevindt. Hij is de oorzaakloze genadevolle Parameçvara die in de vorige çloka 
werd beschreven. Parameçvara wordt be¡nvloed door zulke exclusieve overgave, wat Hem 
tevreden stemt. Door Zijn genade kan men gemakkelijk opperste transcendentale vrede 
bereiken en naar Zijn onvergankelijke verblijven zoals Vaikuëöha of Goloka gaan. 
Bhagavän manifesteert Zichzelf voor het welzijn van de jéva’s in vijf gedaantes in deze 
wereld, in overeenstemming met de dienstbare houding van Zijn bhakta’s. Deze vijf 
gedaantes zijn: 1) arcä-vigraha (de Deity), 2) Antaryämé (de Superziel), 3) vaibhava 
(avatära’s van de Heer), 4) vyüha (expansies) en 5) parä (Çré Kåñëa Zelf). 

 
kåñëa yadi kåpa kono bhägyaväne 

guru-antaryämé-rüpe sikhäye äpane 
Caitanya-caritämåta Madhya-lélä 22.47 

 
Om Zijn genade te schenken aan de jéva’s die het type sukåti bezitten dat hen naar 
bhakti leidt, geeft Bhagavän instructies over hoe men zich kan overgeven aan Hem, 
zowel van buiten als de spirituele meester als van binnen als caitya-guru. 

 

ÇLOKA 63 

bfr rs Kkuek[;kra xqákn~xqárja e;kA 
foe`';Srn'ks"ks.k    ;FksPNfl    rFkk    dq#û …̂û 

 
iti te jïänam äkhyätaà / guhyäd guhyataraà mayä 

vimåçyaitad açeñeëa / yathecchasi tathä kuru 
 

iti—aldus; äkhyätam—is beschreven; mayä—door Mij; te—aan jou; jïänam—kennis; 
guhyataram—meer vertrouwelijk; guhyät—dan de vertrouwelijke kennis; vimåçya—na 
overweging; etat—van dit; açeñeëa—volledig; yathä—zoals; icchasi—je wenst; kuru—doe; 
tathä—zo. 
 

Aldus heb Ik je onderwezen in kennis die vertrouwelijker is dan de geheime 
kennis van brahma. Denk goed na over deze kennis en doe daarna wat je wilt. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän spreekt deze çloka die begint met het woord iti om de hele Gétä te 
besluiten. “Men kan karma-yoga, añöäìga-yoga en jïäna-yoga kennen door deze kennis. Dat 
is te zeggen, het is zelfs vertrouwelijker dan de geheime kennis van jïäna-çästra. Omdat dit 
het grootste geheim is, hebben zelfs wijzen zoals Vasiñöha, Veda-vyäsa en Närada het niet 
onthuld in çästra’s die door hun zijn geschreven. Met andere woorden, hun alwetendheid is 
relatief en Mijn alwetendheid is volkomen. Zijn kennen deze tattva niet volledig, omdat 
deze zeer vertrouwelijk is. Aangezien het zeer geheim is, onderricht Ik het niet eens aan 
deze verheven wijzen. Nadat je Mijn instructies in diepe overweging hebt genomen, doe wat 
je wenst te doen, naar gelang je oordeel.” 

Op deze manier is de laatste reeks van zes hoofdstukken voltooid. Deze Gétä-çästra, 
bestaande uit achttien hoofdstukken, is het kroonjuweel van alle vidyä’s (onderricht). Ze 
bestaat uit drie reeksen van zes hoofdstukken en is als een schatkist die de meest 
waardevolle en ongeΩvenaarde edelsteen bevat, namelijk die van zeer vertrouwelijke bhakti. 
De eerste reeks van zes hoofdstukken, genaamd karma-ñaöka, is als de met goud bedekte 
onderste basis van deze kist. De laatste reeks van zes hoofdstukken, jïäna-ñaöka, is als de met 
juwelen ingelegde deksel van de kist. Bhakti, de reeks van zes hoofdstukken die zich tussen 
deze twee ñaöka’s in bevindt, is de meest waardevolle schat binnen de drie werelden. Bhakti, 
welke de kracht heeft om Çré Kåñëa te besturen en overstelpen, bevind zich in deze kist als 
een uitmuntend, groot en prachtig juweel. De aanstaande twee çloka’s, waarvan de eerste 
begint met de woorden man-manä bhava (18.65-66), welke uit vierenzestig lettergrepen 
bestaat, dient beschouwd te worden als het zuivere dienstmeisje van deze bhakti, zich 
bevindend in de bovenste bedekking van de kist. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze huidige çloka presenteert Çré Bhagavän Zijn conclusie van Bhagavad-gétä. Hij 
zegt dat de brahma-jïäna die Hij eerder beschreef vertrouwelijk is; paramätmä-jïäna is 
vertrouwelijker en bhagavat-jïäna is het meest vertrouwelijk. Hij zal dit duidelijk uitleggen 
in de volgende çloka. Vrajendra-nandana Çré Kåñëa alleen is advaya-jïäna-svarüpa (non-
duale Absolute Waarheid) en de hoogste limiet van para-tattva. Hij heeft drie manifestaties: 
brahma, Paramätmä en Bhagavän. Zoals Çrémad-Bhägavatam (1.2.11) verklaart: 

 
vadanti tat tattva-vidas tattvaà / yaj jïänam advayam 

brahmeti paramätmeti / bhagavän iti çabdyate 
 



Zij die tattva-vit zijn realiseren die non-duale Absolute Waarheid in drie aspecten. 
Brahma heeft alleen het kenmerk van cit of bewustzijn en de eerste realisatie 
(manifestatie) van die tattva. Paramätmä, de uitbreiding van dat cit bewustzijn, is de 
tweede manifestatie, en Bhagavän, die Zich manifesteert als viläsa-rüpa (Hij die 
transcendentale amoureuze bezigheden uitvoert), is de derde realisatie van die tattva. 
Die tattva wordt gekend door drie namen in deze drie toestanden. 

 
Deze drie manifestaties van Vrajendra-nandana Kåñëa zijn brahma, Paramätmä en 

Bhagavän. Van deze drie is realisatie van brahma (de schittering die van Zijn lichaam af 
komt) de geperverteerde reflectie van de cid-aàça, het bewuste deel van de para-tattva. Dit 
wordt onvolledige realisatie genoemd. Paramätmä realisatie is een gedeeltelijke realisatie 
van sat en cit, en Bhagavän realisatie is de volledige realisatie van het Absolute in de vorm 
van sat, cit en änanda. Brahma-jïäna wordt hier vertrouwelijk (guhya) genoemd, 
paramätmä-jïäna vertrouwelijker (guhyatara) en bhagavat-jïäna het meest vertrouwelijk 
(guhyatama). 

Deze meest vertrouwelijke bhagavat-jïäna heeft ook drie afdelingen: Çré Kåñëa is 
volkomen in Dvärakä, meer volkomen in Mathurä en het meest volkomen in Våndävana of 
Gokula. Arjuna, die een vriend is van Kåñëa in Zijn spel en vermaak in Dvärakä, kent 
louter Zijn volkomen aspect. 

Er zijn achttien hoofdstukken in de Gétä en ze worden verdeeld in drie afdelingen van 
zes hoofdstukken. De eerste zes hoofdstukken beschrijven niñkäma-karma-yoga die aan 
Bhagavän wordt geofferd. De tweede reeks van zes hoofdstukken beschrijven bhakti-yoga en 
de derde reeks van zes hoofdstukken beschrijven jïäna-yoga. Men moet niet denken dat 
jïäna-yoga de hoogste en beslissende conclusie is enkel omdat het op het einde komt. 
Integendeel, de geheime betekenis is dat bhakti-yoga, welke zich tussen karma-yoga en 
jïäna-yoga in bevindt, kracht geeft aan hen beide, en zo karma en jïäna in staat stelt om 
hun resultaten te schenken. Karma-yoga en jïäna-yoga zijn nutteloos zonder de beschutting 
van bhakti. Op deze manier is de Gétä als een schatkist, haar basis is karma-yoga, haar deksel 
is jïäna-yoga en de grote schat van Bhakti-devé bevindt zich in die kist als een waardevol 
juweel. Op deze manier kunnen de algemene mensen begrijpen dat de eerste zes 
hoofdstukken vertrouwelijk zijn, de laatste zes hoofdstukken vertrouwelijker zijn en de 
middelste zes hoofdstukken het meest vertrouwelijk zijn.  

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Brahma-jïäna, welke eerder aan 
je was uitgelegd, is een geheim. Paramätmä-jïäna, welke nu is uitgelegd, is meer geheim. 
Denk hier grondig over na en doe wat je wilt.  



“Dat wil zeggen: indien je brahma wil bereiken door beschutting te nemen van jïäna via 
niñkäma-karma-yoga en geleidelijk aan Mijn nirguëa-bhakti wil verkrijgen, verricht dan je 
handelingen in deze strijd als niñkäma-karma. En als je jezelf wilt overgeven aan 
Paramätmä, ga dan deze strijd aan terwijl je al je handelingen aan Éçvara offert, en verricht 
de bezigheid die is voortgekomen uit je kñatriya aard, zoals opgewekt door Hem. Dan zal 
Éçvara, die Mijn avatära is, geleidelijk aan nirguëa-bhakti aan je schenken. Wat je beslissing 
ook mag zijn, begrijp dat het zeker gunstig is voor je om te vechten.” 

 

ÇLOKA 64 

loZxqárea       Hkw;%       Ük`.kq       es      ijea     op%A 
b"Vks·fl es n`<fefr rrks o{;kfe rs fgre~û †̂û 

 
sarva-guhyatamaà bhüyaù / çåëu me paramaà vacaù 

iñöo ’si me dåòham iti / tato vakñyämi te hitam 
 

çåëu—hoor; bhüyaù—nogmaals; me—Mijn; paramam—hoogste; vacaù—instructie; sarva-
guhhyatamam—de meest vertrouwelijke van alle instructies; tataù—daarom; vakñyämi—zal 
Ik spreken; te—voor jouw; dåòham—volledige; hitam—welzijn; iti—aangezien; asi—jij bent; 
iñöaù—zeer dierbaar; me—aan Mij. 
 

Hoor nogmaals Mijn allerhoogste instructie, de meest vertrouwelijke van alle 
kennis. Ik spreek dit voor jouw hoogste bestwil, omdat je Me heel dierbaar bent. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Toen Çré Kåñëa zag dat Zijn dierbare vriend Arjuna stil was geworden terwijl hij 
nadacht over de diepe en serieuze betekenissen van deze Gétä-çästra, smolt Zijn hart, dat zo 
zacht is als boter, en zei Hij, “O Arjuna, Mijn beste vriend, nu zal Ik de exacte essentie van 
alle çästra spreken in deze afsluitende acht çloka’s.” Indien Arjuna vraagt, “Waarom zou U 
nog meer moeite ondernemen om dit uit te leggen?”, spreekt Çré Bhagavän in antwoord 
hierop deze çloka die begint met de woorden sarva-guhyatamam. “Ik geef je wederom de 
essentie van het Negende Hoofdstuk, räja vidyä räja guhyam, in de çloka die begint met de 
woorden man-manä bhava mad-bhakto. De verklaring is zeker de hoogste verklaring, want ze 
is de essentie van de Gétä-çästra, welke het summum bonum is van alle çästra’s. Het woord 
guhyatamam betekent dat er nergens iets gevonden kan worden dat vertrouwelijker is dan 



dit. Het is absoluut.  Ik spreek dit nog een keer ten bate van jouw grootste profijt omdat jij 
Mijn zeer dierbare vriend bent (iñöo ’si me dådham iti). En Waarom zou Ik dit niet doen? 
Iemand vertelt ten slotte de allergrootste geheimen aan niemand anders dan zijn meest 
dierbare vriend.”  

Sommige versies van de Gétä gebruiken de zin iñöo ’si me dåòha-matiù in plaats van 
dåòham iti. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Gétä wordt een Upaniñad genoemd. Ze is de essentie van de Veda’s en van de 
Upaniñads. Men kan haar meest innerlijke bedoeling louter middels de genade van 
Bhagavän en Zijn bhakta’s begrijpen. Deze vertrouwelijke instructies kunnen niet louter 
begrepen worden op kracht van iemands intelligentie, noch via het medium van karmé’s, 
jïäné’s of niet-toegewijden die de gedaante van Bhagavän als illusoir en verstoken van 
vermogen beschouwen. Alleen de exclusieve, volledig overgegeven bhakta’s van Kåñëa 
kunnen zich, via Zijn genade, bewust worden van deze meest vertrouwelijke instructies. 
Deze çloka wordt gesproken door Çré Bhagavän voor het expliciete doeleinde om dit geheim 
uit te leggen. 

Arjuna is Çré Kåñëa’s volkomen ekäntika-bhakta, en is Hem zeer dierbaar. Hij is daarom 
gekwalificeerd om deze meest vertrouwelijke instructie te horen. Op dezelfde manier zijn 
alleen ekäntika-kåñëa-bhakta’s in staat om deze meest geheime instructie van de Gétä te 
doorgronden, anderen niet. De ekäntika-bhakta’s hebben zich exclusief overgegeven aan 
Kåñëa, wetende dat Hij sac-cid-änanda-parabrahma is, en houden zich dus exclusief bezig 
met het volgen van Zijn instructies en aanwijzingen, verlost zijnde van enige twijfel of 
controverse. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Ik sprak guhya (vertrouwelijke) 
brahma-jïäna tot jou, en guhyatara (vertrouwelijkere) éçvara-jïäna. Nu ben Ik je guhyatama 
(meest vertrouwelijke) bhagavat-jïäna aan het onderwijzen. Luister alsjeblieft. Dit is 
superieur aan alle andere instructies die Ik heb gegeven in deze Gétä-çästra. Ik onthul het 
aan je voor je eeuwige welzijn, omdat je Me zeer dierbaar bent.” 

 

ÇLOKA 65 

eUeuk  Hko  eÚäks  e|kth  eka ueLdq#A 
ekesoS";fl lR;a rs izfrtkus fiz;ks·fl esûˆ‡û 

 
man-manä bhava mad-bhakto / mad-yäjé mäà namaskuru 



mäm evaiñyasi satyaà te / pratijäne priyo ’si me 
 

mat-manäù—offer je geest aan Mij; bhava—word; mat-bhaktaù—Mijn toegewijde (bezig 
zijnde met het horen en reciteren van Mijn näma, rüpa, etc.); (wordt) mat-yäjé—Mijn 
aanbidder; namaskuru—breng je eerbetuigingen; mäà—aan Mij; evaiñyasi—je zult komen; 
mäm—tot Mij; pratijäne—Ik beloof; (dit) satyam—oprecht; te—aan jou; (want) asi—je 
bent; priyaù—dierbaar; me—aan Mij. 
 

Offer je geest aan Mij; word Mijn bhakta door onder andere het horen en 
reciteren van Mijn namen, gedaantes, kwaliteiten en transcendentale bezigheden; 
aanbid Me en breng eerbetuigingen aan Mij. Op deze manier zul je zeker tot Me 
komen. Ik beloof je dit oprecht omdat je Me zeer dierbaar bent. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Man-manä bhava houdt in dat je op Mij dient te mediteren door Mijn exclusieve 
bhakta te worden. Wordt geen jïäné of yogé en denk niet aan Mij op de manier zoals jïäné’s 
en yogé’s dat doen. Man-manä bhavä kan ook betekenen dat je zou moeten worden zoals 
iemand die zijn geest heeft geofferd aan Mij, Çyämasundara, wie een zoete, genadevolle blik 
op je werp vanuit Mijn maanachtige gezicht dat versierd is met voortreffelijke gebogen 
wenkbrauwen en zacht, golvend haar. Mad-bhaktaù betekent dat je de zintuigen aan Mij 
offert. Met andere woorden, verricht bhajana aan Mij door al je zintuigen in Mijn sevä te 
betrekken, dat is te zeggen, door çravaëam en kértanam te verrichten, Mijn çré-mürti te zien, 
Mijn tempel schoon te maken en te versieren, bloemen te verzamelen en bloemenkettingen 
te maken, door Me te versieren met sieraden, Me een paraplu of cämara aan te bieden en 
andere diensten te leveren. Mad-yäjé houdt in dat men Mij aanbidt en artikelen zoals 
geurige bloemen, wierook, een ghé lamp en bhoga aanbied. Mäà namaskuru staat voor het 
brengen van dandavat präëams, zich ter aarde werpen en eerbetuigingen brengen met ofwel 
acht ofwel vijf delen van je lichaam. Mäm evaiñyasi houdt in dat je Me zeker zult bereiken 
middels de vier activiteiten van het denken, dienen, aanbidden en offeren van 
eerbetuigingen, of door zelfs maar ππn van deze uit te voeren. Offer Mij je geest en al je 
zintuigen, zoals de oren en de tong, en in ruil daarvoor zal Ik Mezelf aan jou geven. Dit is de 
waarheid; twijfel hier niet aan.”  

Volgens het Amara-koña Woordenboek zijn de woorden satya (waarheid), çapatha 
(gelofte) en tathya (feit) synoniem. Indien Arjuna zegt, “De mensen van Mathurä leggen bij 
elke stap geloftes af (maar zijn in werkelijkheid niet in staat om ze in stand te houden), dus 



hoe kan ik vertrouwen hebben in Uw gelofte, aangezien U Mathureça Kåñëa bent?”, zegt Çré 
Bhagavän in antwoord hierop, “Dit is waar, maar Ik doe deze belofte omdat jij zeer dierbaar 
bent tot Mij. Iemand bedriegt degenen die hem dierbaar zijn niet.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Man-manä bhava betekent dat men zijn geest exclusief laat opgaan in Kåñëa. Çré Kåñëa 
Zelf heeft de gopé’s aanvaard als het hoogste ideaal van man-manä bhava toegewijden en 
brengt dit met zoete woorden tot uitdrukking aan Uddhava (Çrémad-Bhägavatam 10.46.4-6): 

 
tä man-manaskä mat-präëä / mad-arthe tyakta-daihikäù 

mäm eva dayitaà preñöham / ätmänaà manasä gatäù 
ye tyakta-loka-dharmäç ca / mad-arthe tän bibharmy aham 

mayi täù preyasäà preñöhe / düra-sthe gokula-striyaù 
smarantyo ’ìga vimuhyanti / virahautkaëöhya-vihvaläù 

dhärayanty ati-kåcchreëa / präyaù präëän kathaïcana 
pratyägamana-sandeçair / ballavyo me mad-ätmikäù 

 
Beste Uddhava, de gedachten van de gopé’s gaan altijd op in Mij. Ik ben hun leven en 
ben hun alles. Het is louter voor Mijn belang alleen dat ze alles hebben opgegeven, 
inclusief hun huizen, echtgenoten, zonen, verwanten, gereserveerdheid, dharmika 
principes enzovoorts. Ze blijven voortdurend verzonken in gedachten aan Mij alleen. 
Het komt door hun vertrouwen in Mijn verklaring, ‘Ik zal komen’, dat ze hun levens 
met grote moeite op een of andere manier in stand houden, en op Mij aan het wachten 
zijn. 

 
Deze beschrijving van de gopé’s die zich ongerust maken in hun gescheidenheid van 

Kåñëa is het hoogste voorbeeld van man-manä bhavä. Hoor nu over hoe een gopé opging in 
Kåñëa terwijl ze in pürva-räga was, de toestand die zich voordoet voorafgaande aan het 
ontmoeten van Hem. 

Er kwam eens een pasgetrouwde gopé in Nandagäon te wonen. Deze gopé had van 
Kåñëa’s naam en Zijn aantrekkelijke en wonderbaarlijke activiteiten gehoord, maar ze had 
nog nooit het goede geluk gehad om Hem direct te aanschouwen. Elke dag speelde Kåñëa op 
Zijn fluit terwijl Hij de bossen in ging om samen met Zijn vrienden voor de koeien te 
zorgen. Bij het horen van Zijn fluitspel kwamen alle inwoners van Vraja bijeen op het 
Koninklijke pad, daar ze erg gretig waren om de ongeΩvenaarde zoetheid van Zijn 



schoonheid te kunnen zien. Sommigen stonden op balkons, anderen klommen in bomen. 
Sommigen stonden in de buur van het pad en anderen gluurden door ramen. Die 
pasgetrouwde gopé verlangde er ook naar om daarheen te gaan en Kåñëa te zien, maar haar 
schoonmoeder verbood het haar en zei, “Die zwarte slang daar zal je bijten, dus het is niet 
goed voor je om daar heen te gaan.” 

De pasgetrouwde bruid betwistte, “Je dochter is daar ook heen gegaan, dus waarom sta je 
mij niet toe om daar naartoe te gaan?” Maar toch gaf de schoonmoeder haar geen 
toestemming om te gaan. 

Ondanks het verbod van haar schoonmoeder ging de gopé naar een struik in de buurt 
van het Koninklijke pad en verschool zich daarachter. Op deze manier kon ze Kåñëa zien. 
Wetend wat ze wilde, draaide Kåñëa lichtjes de staart van een kalfje dat richting die nieuwe 
gopé begon te rennen en springen en bij haar in de buurt ging staan. Kåñëa rende achter het 
kalfje aan en kwam op dezelfde plek aan. Daar zo staande in Zijn prachtige tribhaìga-lalita 
gedaante, raakte Hij met Zijn fluit de kin aan van die gopé, en rende toen weg om zich weer 
bij Zijn vrienden te voegen. De nieuwe gopé, die nu volledig opging in de zoetheid van 
Kåñëa’s prachtige gedaante, verloor haar externe bewustzijn en bleef daar bewegingloos 
staan, terwijl Kåñëa het bos in ging. 

Zo verstreek er een behoorlijke periode van tijd en haar schoonmoeder ging naar haar 
op zoek toen ze erachter kwam dat ze niet naar huis kwam. Toen de schoonmoeder haar zo 
aantrof in die toestand, schudde ze het lichaam van de gopé en riep uit, “Waar is bang voor 
was is uitgekomen! Je bent gebeten door die zwarte slang!” ze bracht de gopé terug naar haar 
huis en gaf haar de opdracht om karnemelk te maken van yoghurt die in een pot van klei 
bewaard werd. De bruid was nog steeds niet bij haar positieven gekomen, dus nam ze een 
pot met mosterdzaad en begon dat te karnen, deze vergissend voor de pot met yoghurt. 
Omdat ze nog steeds niet bij bewustzijn was, karnde ze soms de mosterdzaden en soms niet, 
dus soms klonk er een krassend geluid en soms geen geluid. Toen de schoonmoeder dit 
opmerkte, liet ze haar ophouden met karnen en droeg ze haar in plaats daarvan op om water 
te halen uit de put. Ze plaatste drie potten op het hoofd van de gopé, de ene op de andere, en 
gaf haar een touw om in de ene hand vast te houden en een baby in haar andere arm. Op 
die manier stuurde ze haar om water te halen. 

De bruid ging naar de put en bereidde het touw voor om water uit de put te halen, maar 
omdat ze haar normale verstand nog niet had teruggewonnen, begon ze het touw om de nek 
van de baby te binden. De andere gopé’s, die daar waren gekomen om water te halen, 
stopten haar, en riepen uit, “Ach, ach! Wat is er met haar gebeurd? Het lijkt wel alsof ze 
bezeten is door een geest!” Sommige gopé’s die wisten wat er werkelijk aan de hand was, 



zeiden, “Nee, ze is niet bezeten door een geest, maar door de zoon van Nanda Mahäräja.” Dit 
is een voorbeeld van man-manä bhava. 

De instructie mad-bhakto bhava wordt gegeven voor degenen die niet op kunnen gaan 
in Kåñëa zoals de gopé’s dat kunnen. Mad-bhakto bhava houdt in dat men zichzelf in alle 
opzichten overgeeft aan de lotusvoeten van Bhagavän. Hoe kan een bhakta voortdurend 
dienst leveren? In dit opzicht wordt het verhaal van Prahläda beschreven in Çrémad-
Bhägavatam (7.5.23-24): 

 
çré-prahläda uväca 

çravaëaà kértanaà viñëoù / smaraëaà päda-sevanam 
arcanaà vandanaà däçyaà / sakhyam ätma-nivedanam 

iti puàsärpitä viñëau / bhaktiç cen nava-lakñaëä 
kriyeta bhagavaty addhä / tan manye ’dhétam uttamam 

 
Prahläda Mahäräja zei, “O mijn beste vader, bhakti aan Çré Viñëu wordt op negen 
manieren uitgevoerd: het horen, reciteren en herinneren van Zijn naam, gedaante, 
kwaliteiten, etc., dienst leveren aan Zijn lotusvoeten, Hem aanbidden, tot Hem bidden, 
Hem dienen, vriendschap met Hem sluiten en zichzelf overgeven aan Hem. Indien deze 
negen vormen van bhakti in een gemoedstoestand van overgave worden verricht tot 
Bhagavän, dan beschouw ik dat als het beste van alle onderricht.” 

 
Mahäräja Ambaréña is het lichtende voorbeeld van volledige overgave. Çrémad-

Bhägavatam (9.4.18-20) beschrijft hoe hij bhakti tot Kåñëa verrichtte. 
 

sa vai manaù kåñëa-padäravindayor 
vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane 
karau harer mandira-märjanädiñu 
çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye 

mukunda-liìgälaya-darçane dåçau 
tad-bhåtya-gätra-sparçe ’ìga-saìgamam 
ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe 

çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite 

pädau hareù kñetra-padänusarpaëe 
çiro håñékeça-padäbhivandane 

kämaà ca däsye na tu käma-kämyayä 



yathottama-çloka-janäçrayä ratiù 
 

Hij vestigde zijn geest op de lotusvoeten van Çré Kåñëacandra, zijn spraak in het 
verheerlijken van de eigenschappen van Bhagavän, zijn handen in het schoonmaken 
van de tempel van Çré Hari en zijn oren in het horen van het voorspoedige spel en 
vermaak van Bhagavän Acyuta. Hij gebruikte zijn ogen om de çré mürti en tempels van 
Mukunda te zien, zijn lichaam en ledematen om de lichamen van Zijn bhakta’s aan te 
raken, zijn neus om de transcendentale geur te ruiken van Tulasé die aan Zijn 
lotusvoeten is geofferd, en zijn tong om de prasäda die aan Bhagavän is geofferd te 
eren. Hij gebruikte zijn voeten om naar de heilige verblijfplaatsen van Bhagavän te 
lopen, en zijn hoofd voor het brengen van eerbetuigingen aan de lotusvoeten van Çré 
Kåñëa. Hij offerde alle parafernalia, zoals bloemenkettingen en sandelhout in de dienst 
van Bhagavän. Hij deed dit allemaal, niet om materieel genot te ervaren, maar om 
bhagavat-prema te verkrijgen, wat zich alleen bevindt in de bhakta’s van Bhagavän. 
Hun verheerlijking zuivert iedereen. 

 
Bilvamaìgala is een voorbeeld van een bhakta die tot die klasse behoort. Hij werd 

geboren in een dorp aan de oever van de Kåñëä-veëëä rivier in Zuid India. Hij was een 
grote geleerde van de Veda’s en Vedänta, maar toch was hij heel erg gehecht aan een 
prostituee genaamd Cintämaëi. Op een avond was het heel erg aan het regenen, maar zijn 
verlangen om Cintämaëi te ontmoeten maakte hem zo rusteloos dat hij naar haar op pad 
ging, zonder zich te bekommeren om het slechte weer. Onderweg moest hij een rivier 
oversteken die op die angstaanjagende nacht overstroomd was en eruitzag als de dood zelf. 
Omdat er geen manier was om die rivier over te steken, stak Bilvamaìgala die rivier over 
door gebruik te maken van een drijvend lijk. Toen hij het huis van Cintämaëi bereikte, zag 
hij dat de poort gesloten was. Aan de muur die het huis omringde hing een slang, maar 
Bilvamaìgala dacht dat het een touw was en gebruikte het om over de muur heen te 
klimmen. Toen hij de andere kant van de muur bereikte echter, gleed hij uit, viel met een 
harde knal op de grond en verloor zijn bewustzijn. Toen ze dat geluid hoorden, kwamen 
Cintämaëi en haar vriendinnen naar buiten gerend om te zien wat er gebeurd was. De 
bliksemschichten die het tafereel verlichtten stelde haar in staat om Bilvamaìgala te 
herkennen, en ze begreep direct alles. Zichzelf verwijtend, gaf Cintämaëi Bilvamaìgala er 
flink van langs door te zeggen, “Als je toch eens net zo gehecht was aan de lotusvoeten van 
Çré Kåñëa als je aan mij bent, dan zou je zeker een uitermate gezegende man worden.” 

Terwijl hij weer bij zijn positieven kwam, hoorde Bilvamaìgala de woorden van 
Cintämaëi, die zijn hart doorboorden. Op dat moment zag hij de stommiteit in van zijn 



handelingen en besloot onmiddellijk om zijn zondige manieren op te geven en te voet naar 
Våndävana te reizen. Terwijl hij zo op weg was, kreeg hij dorst, dus toen hij langs een dorp 
kwam waar hij een jonge vrouw water uit een put zag hijsen, ging hij daarheen om zijn dorst 
te lessen. Echter, toen hij de schoonheid van die jonge vrouw zag, raakte hij aangetrokken 
tot haar. Hij volgde de vrouw zelfs naar haar huis. 

De echtgenoot van de vrouw die Bilvamaìgala voor een heilige aanzag vanwege zijn 
kledij en houding, toonde hem respect en nodigde hem uit om naar binnen te komen en te 
gaan zitten. Maar Bilvamaìgala verzocht de man om zijn vrouw te roepen. De vrouw kwam 
naar buiten toen haar man haar riep, en Bilvamaìgala vroeg haar om haar twee 
haarspelden. Onmiddellijk nadat Bilvamaìgala die haarspelden had gekregen, stak hij ze in 
allebei zijn ogen. Terwijl hij dit deed, klaagde hij pijnlijk en riep uit, “Deze ogen zijn de 
oorzaak geworden van mijn ontaarde en ellendige toestand, aangetrokken als ze zijn door 
hun zinsobjecten in de vorm van mooie vrouwen. Daar waar geen oorzaak is kan ook geen 
gevolg zijn!” Nadat hij zo zijn zicht verloren had, en met bloed rijkelijk vloeiend uit zijn 
ogen, vervolgde hij weer zijn weg naar Våndävana. Maar ditmaal was zijn hart gezuiverd 
geraakt. Na slechts een klein stukje te hebben gelopen, kwam er een jongen naar hem toe 
die met een erg zoete stem vroeg, “O Bäbä, waar gaat u heen?” 

Bilvamaìgala antwoordde, “Ik ga naar Våndävana.” 
De jongen zei, “Ik ga ook naar Våndävana. Houdt u zich alstublieft aan mijn stok vast.” 

Die jongen was niemand anders dan Muralé-Manohara Çré Kåñëa zelf, die de geest bekoort 
door op Zijn muralé fluit te spelen. 

Mad-yäjé betekent ‘het verrichten van Mijn arcana’. De niñöhä (standvastige 
beoefening) bevindt zich op een ietwat lager niveau dan die van mad-bhakto. Çré Bhagavän 
zegt daarom, “Als je geen bhakta kunt zijn (mad bhakto) zoals Bilvamaìgala, verricht dan 
Mijn arcana.” Wat hoort de niñöhä te zijn van iemand die arcana verricht aan Bhagavän? 
Om dit te illustreren, zal ik een verhaal vertellen uit onze eigen ervaring, dat hier 
plaatsvond in Mathurä, India. 

Er was destijds een bäbä (heilig persoon) in Mathurä die met grote niñöhä de arcana van 
zijn çälagräma-çilä verrichtte. Hij had geen volledig kennis van de verschillende takken van 
arcana, maar om het even welke arcana hij verrichtte, deed hij met niñöhä. Hij had een eed 
afgelegd om iedere ochtend gedurende brahma-muhürta een bad te nemen in de Yamunä, en 
zijn çälagräma louter met Yamunä water te baden. Op een dag, op de amävasyä (dag van de 
nieuwe maan) in de maand van Mägha (de koude wintermaand van half januari tot half 
februari), regende het de hele nacht en waaide er een sterke, koude wind. Op die 
pikdonkere ochtend, had hij geen flauw benul van de tijd omdat hij geen sterren aan de 
hemel kon waarnemen. Zo kwam het dat hij ruim voor het brahma-muhürta uur wakker 



werd en naar buiten ging om zijn te nemen. Hoewel het water van de Yamunä ijskoud was 
en hij aan het bibberen was vanwege de extreme kou, nam hij desalniettemin een bad enkel 
om zijn gelofte in stand te houden. Daarna, ging hij weer op weg naar huis, het voor 
aanbidding bestemde Yamunä water bij zich dragend. Hij trotseerde ernstige moeilijkheden 
vanwege het diepe duister, de zware regenval en de zwakke toestand van zijn rillende 
lichaam. Hij was zich bezorgd af aan het vragen hoe hij ooit weer thuis zou komen om zijn 
Deity te aanbidden, toen hij plotseling iemand op hem af zag komen met een lantaarn. 
Toen die persoon dichterbij kwam, zag hij dat het een jonge jongen was die een deken op 
Zijn hoofd hield om zich af te schermen tegen de regen. De jongen benaderde de bäbä en 
vroeg, “Bäbä, waar gaat u heen?” Toen de man Hem vertelde waar hij woonde, zei de jongen, 
“Ik ga ook die kant op. Kom met Mij mee en Ik zal u naar uw huis brengen.” Hij liep met die 
jongen mee en bereikte zijn huis erg snel. Op het moment dat hij naar binnen wou gaan, 
dacht hij, ‘Laat me de naam vragen van die jongen.’ Maar wat een wonder! De bäbä kon 
hem nergens meer zien. Hij keek overal om zich heen, maar de jongen was nergens meer te 
bekennen. Als versteend stond hij daar en hij weeklaagde, “Ach! Die chaliyä 
(transcendentale bedrieger) Zelf kwam om mijn gelofte in stand te houden, en na mij te 
hebben bedrogen, is Hij weggegaan.” 

Çrémad-Bhägavatam (6.3.29) illustreert de betekenis van mäà namaskuru met 
Yamaräja’s instructies aan de Yamadüta’s: 

 
jihvä na vakti bhagavad-guëa-nämadheyaà 

cetaç ca na smarati tac-caraëäravindam 
kåñëäya no namati yac-chira ekadäpi 

tän änayadhvam asato ’kåta-viñëu-kåtyän 
 

O Yamadüta’s, breng me alleen die zondige mensen wier tongen niet de namen van 
Kåñëa reciteren, van wie de geest zich de lotusvoeten van Kåñëa niet heugt, en wier 
hoofden nog niet ππn keer hebben gebogen voor Çré Kåñëa, omdat zij nog nooit een 
enkele daad van bhakti hebben verricht. 

 
Daçäçvamedhi punar eti janma kåñëa-praëämé na punar bhaväya. “Iemand die tien 

açvamedha-yajïa’s verricht moet weer geboorte nemen, maar iemand die slechts ππn keer 
eerbetuigingen brengt aan Kåñëa neemt nooit meer geboorte.” 

Sakåt praëämé kåñëasya mätuù stanyaà piben nahi. “Iemand die neerbuigt voor Kåñëa 
hoeft nooit meer melk te drinken van de borst van een moeder.” 



Bij het uitleggen van het woord namaù in Bhakti-sandarbha (169), schrijft Çréla Jéva 
Gosvämé ‘vandanaà namaskäram’. “Akrüra verkreeg bhakti tot Kåñëa door Hem 
eerbetuigingen te brengen.” 

De Skanda-Puräëa beschrijft de glorie van het brengen van eerbetuigingen op de 
volgende manier: 

 
çäöhyepi namaskäraà kurvataù çärìga-dhanvine 
çata janmärjitaà päpaà tat-kñaëäd eva naçyati 

 
Zelfs indien men bedrieglijk neerbuigt voor Çré Viñëu, die in Zijn hand de boog 
genaamd çärìga draagt, worden de zonden die zich voor honderd levens hebben 
opeengestapeld onmiddellijk vernietigd. 

 

ÇLOKA 66 

loZ/kekZu~      ifjR;T;      ekesda     'kj.ka     oztA 
vga Roka loZikisH;ks eks{kf;";kfe ek 'kqp%ûˆ̂ û 

 
sarva-dharmän parityajya / mäm ekaà çaraëaà vraja 
ahaà tväà sarva-päpebhyo / mokñayiñyämi mä çucaù 

 
parityajya—opgevend; sarva-dharmän—alle andere dharma’s; vraja—neem; ekaà—
exclusieve; çaraëam—beschutting; mäm—van Mij; aham—Ik; mokñayiñyämi—zal verlossen; 
tväm—jou; sarva-päpebhyaù—van alle zondige reacties; mä çucaù—wees niet getreurd. 
 

Geef alle lichamelijke en mentale dharma, zoals varëa en äçrama, volledig op en 
geef je volledig over aan Mij alleen. Ik zal je bevrijden van alle reacties op je zonden. 
Treur niet. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Dien ik activiteiten te verrichten zoals meditatie (dhyäna) op U en ook mijn äçrama-
dharma te vervullen, of dien ik exclusieve dhyäna, etc., te verrichten, zonder afhankelijk te 
zijn van enige andere dharma?” In antwoord op deze vraag, spreekt Çré Bhagavän deze çloka 
die begint met de woorden sarva-dharmän. “Alle vormen van varëäçrama-dharma opgevend, 
neem exclusieve beschutting van Mij.”  



Het is incorrect om het woord parityajya te vertalen als ‘sannyäsa’ (volkomen verzaking 
van karma) omdat Arjuna als kñatriya niet de adhikära had om sannyäsa te nemen. 
Sommigen kunnen vragen, “Als Kåñëa Arjuna een instrument maakt in Zijn onderricht om 
aan te tonen dat Arjuna niet de adhikära  heeft om sannyäsa te nemen, duidt Hij er dan in 
feite op dat deze instructie betreffende sannyäsa voor gewone mensen is die kunnen denken 
dat zij wel de adhikära  hebben, en niet voor Arjuna, die een kñatriya was?” In antwoord 
hierop wordt gezegd dat, als deze instructie betreffende sannyäsa van toepassing zou zijn 
geweest op Arjuna, die het hoofddoel is van Kåñëa’s instructies, dan zou ze van toepassing 
zijn geweest voor alle anderen, en niet anders. Bovendien is het ook niet gepast om het 
woord parityajya te vertalen als ‘het verzaken van de vruchten van zijn activiteiten’. 
Çrémad-Bhägavatam (11.5.41) verklaart: 

 
devarñi-bhütäpta-nåëäà pitåëäà 
na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà 
gato mukundaà parihåtya kartam 

 
Iemand die het vals ego van het zijn van de doener opgeeft, en de beschutting 
aanvaardt van de allerhoogste toevlucht Çré Mukunda in het diepste van zijn bestaan 
(ätmä), raakt verlost van alle verplichtingen aan de deva’s, åñi’s, levende wezens, 
familieleden en voorouders. 

 
Çrémad-Bhägavatam (11.29.34) verklaart ook: 
 

martyo yadä tyakta-samasta-karmä 
niveditätmä vicikérñito me 

tadämåtatvaà pratipadyamäno 
mayätma-bhüyäya ca kalpate vai 

 
Wanneer iemand alle vormen van karma heeft opgegeven en zichzelf volledig overgeeft 
aan Mij, zal hij door Mijn wil meer vermogend worden dan een yogé of een jïäné. En na 
verloop van tijd, wanneer hij onsterfelijkheid (mukti) heeft bereikt, kwalificeert hij 
zich om volheden zoals die van Mij te verkrijgen. 

 
Een andere çloka uit Çrémad-Bhägavatam (11.20.9) verklaart: 
 



tävat karmäëi kurvéta / na nirvidyeta yävatä 
mat-kathä-çravaëädau vä / çraddhä yävan na jäyate 

 
Totdat iemand onthechting van zinsobjecten ontwikkelt en vertrouwen krijgt in het 
horen van verhalen over Mij, dient hij zijn nitya (verplichte) en naimittika 
(bijkomende) taken voort te zetten. 

 
In Çrémad-Bhägavatam (11.11.32) wordt ook gezegd: 
 

äjïäyaivaà guëän doñän / mayädiñöän api svakän 
dharmän santyajya yaù sarvän / mäà bhajeta sa tu sattamaù 

 
Degenen die dienst leveren aan Mij, na alle vormen van dharma te hebben opgegeven, 
en na de inherente positieve en negatieve aspecten van de voorgeschreven taken zoals 
onderwezen door Mij in de Veda’s te hebben begrepen, worden gerekend onder de beste 
der sädhu’s. 

 
Het is noodzakelijk om de betekenis van deze Gétä çloka te verklaren in 

overeenstemming met de bovenstaande diepzinnige verklaringen van Çré Bhagavän, en om 
hun betekenissen met elkaar te verzoenen. Het woord pari (parityajya) duidt erop dat het 
verzaken van de vruchten van karma niet het hoogste doel is van deze instructies. “Het 
betekent juist dat je absolute beschutting van Mij dient te nemen, en je niet moet 
overgeven aan dharma, jïäna, yoga of om het even wie van de deva’s. Eerder werd verklaard 
dat je niet de adhikära bezit om Mijn allerhoogste ananya-bhakti te verrichten. Daarom heb 
Ik in verklaringen zoals yat karoñi yad açnäsi (Gétä 9.26) voorgeschreven dat het jouw 
adhikära is om karma-miçrä-bhakti te verrichten. Nu echter, door Mijn grenzeloze en 
oorzaakloze genade, schenk Ik je de adhikära om Mijn ananya-bhakti te verrichten. Deze 
ananya-bhakti wordt alleen verkregen door de grote fortuinlijkheid van het op een of 
andere manier verkrijgen van de genade van Mijn ekäntika-bhakta’s. Dit is Mijn gelofte. 
Maar nu breek Ik die gelofte teneinde je persoonlijk de adhikära  te verschaffen om ananya-
bhakti te verrichten. Als je nu je nitya- en naimittika taken opgeeft in navolging van Mijn 
opdracht, zul je geen reacties onder ogen hoeven zien. Ik alleen heb in de vorm van de 
Veda’s de instructie gegeven om nitya-karma te verrichten en nu geef Ikzelf jou de opdracht 
om het weer op te geven. Hoe is het mogelijk dat jij je zonde op de hals haalt als gevolg van 
het opgeven van je nitya-karma door Mijn opdracht op te volgen? Juist als je er voor kiest 



om Mijn directe bevel niet uit te voeren en doorgaat met het verrichten van nitya-karma, 
zul je zonde oplopen. Dit dien je te kennen als een feit.”  

Als iemand zich overgeeft aan een persoon, dan blijft hij onder controle en in het bezit 
van die persoon, net als een dier dat gekocht is. Wat de meester hem ook maar opdraagt te 
doen, moet hij doen; waar hij hem houdt, daar blijft hij; wat voor eten hij hem ook maar 
geeft, dat eet hij. Dit de essentie van dharma zoals begrepen door iemand die volkomen 
overgegeven (çaraëägata) is.” De Väyu-Puräëa geeft een lijst van de zes aspecten van 
çaraëägati: 

 
änukülyasya saìkalpaù prätikülyasya varjanam 

rakñiñyatéti viçväso goptåtve varaëaà tathä 
ätmä-nikñepa-kärpaëye ñaò-vidhä çaraëägatiù 

 
(1) Met grote vastberadenheid accepteren dat alles gunstig is voor bhakti; (2) alles 
opgeven wat niet bevorderlijk is voor bhakti; (3) het onwrikbare geloof hebben dat 
Bhagavän hem zal beschermen; (4) Hem aanvaarden als zijn handhaver; (5) zichzelf 
volledig offeren; (6) nederigheid. 

 
Zich toegewijd bezig blijven houden voor het plezier van zijn aanbiddenswaardige 

Godheid, zoals vastgesteld in de bhakti-çästra’s, is änukülya (bevorderlijk), en alle 
handelingen die in strijd zijn met dit soort handelingen zijn prätikülya (niet bevorderlijk). 
Varaëa, Hem als zijn handhaver aanvaarden, houdt in dat men voelt, ‘Hij alleen is mijn 
beschermer; ik heb niemand anders dan Hem’. Rakñiñyati verwijst naar het vertrouwen dat 
men terugvindt in degenen zoals Gajendra en Draupadé: ‘Wanneer ik bedreigd wordt door 
een ongunstige situatie, zal Hij mij zeker beschermen’. Nikñepaëa houdt in dat men zijn 
grof- en fijnstoffelijke lichaam en ook zichzelf toewijdt aan het dienen van Çré Kåñëa. 
Kärpaëya betekent dat men zijn nederigheid en onderdanigheid alleen tot uiting brengt aan 
Çré Kåñëa. Wanneer deze zes activiteiten worden verricht met de bedoeling om prema voor 
Bhagavän te verkrijgen, wordt dit çaraëägati genoemd. 

Arjuna kan zich afvragen, “Als ik me vanaf vandaag aan U alleen overgeef, bestaat mijn 
enige taak eruit om overgegeven te blijven, of ik nu zaligheid bereik zoals beschreven door 
U, of onzaligheid. Als U me op deze manier bezighoudt met dharmika activiteiten, is er 
uiteraard geen reden om me zorgen te maken. Maar wat zal mijn bestemming zijn als U, de 
meest onafhankelijke Éçvara, mij een adharmika daad doet begaan?” In antwoord op 
Arjuna’s twijfel, zegt Çré Bhagavän, “Ik zal je bevrijden van al je vergaarde zondes, uit 
verleden, heden, en ook van alle zondes tot welke Ik je kan aansporen te verrichten. In 



tegenstelling tot andere meesters, ben Ik in staat om je te verlossen van zonde. Nu Ik van 
jou Mijn instrument heb gemaakt, geef Ik deze instructie uit çästra aan jou ten bate van 
ieder menselijk wezen.” 

Mä çucaù betekent, “Treur niet voor jezelf of anderen. Ik ben door Mijn gelofte 
gebonden de last te dragen iemand zoals jij te bevrijden van al zijn zondes en hem te 
verlossen van de kringloop van geboorte en dood. Als zo iemand zijn geest op Mij vestigt, 
alle sva-dharma of para-dharma volledig opgeeft en in een gelukkige toestand blijft verkeren 
na zich te hebben overgegeven aan Mij, ben Ik ook gebonden om de last te dragen hem te 
voorzien van de middelen die hij nodig heeft om Mij te bereiken. Wat kan Ik nog meer 
zeggen? Ik ben zelfs bereid om de last te dragen van het in stand houden van zijn materiΩle 
leven, zoals Ik verklaarde toen Ik zei, ananyäç cintayanto mäm (Gétä 9.22). 

“Treur niet door te denken, ‘Ach! Ik heb mijn Heer en meester met zo’n zware last 
opgezadeld!’ Het is absoluut geen moeite voor Mij, wie bhakta-vatsala en satya-saìkalpa ben 
en wiens geloftes altijd van kracht zijn, om deze last op me te nemen. Na deze instructie te 
hebben gegeven, is het niet meer nodig om nog enige andere instructie te geven. Daarom 
beΩindig Ik deze çästra hier.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Kåñëa gaf de meest vertrouwelijke instructie van Bhagavad-Gétä betreffende çuddha-
bhakti in de vorige çloka. Nu, in de huidige çloka, verklaart Hij dat het eerst noodzakelijk is 
om zich exclusief over te geven aan Hem om zich te kwalificeren voor het ontvangen van 
deze çuddha-bhakti. Het woord sarva-dharmän betekent hier dat varëäçrama-dharma en haar 
takken—karma, jïäna, yoga, aanbidding van andere deva’s en andere religieuze geloven dan 
kåñëa-bhajana, allemaal gebaseerd zijn op het lichamelijke of mentale platform. Het is niet 
correct om te denken dat het woord parityajya alleen het opgeven van gehechtheid aan 
karma en de vruchten van karma betekent. De meest innerlijke bedoeling van Bhagavän’s 
verklaring is dat men karma-niñöhä (het vast blijven houden aan karma) volledig opgeeft. 
Dit is de diepere betekenis van het voorvoegsel pari.  

Sommigen kunnen denken dat er een kans bestaat dat men zich zonde of reacties op de 
hals haalt door alle andere dharma op te geven zoals hierboven beschreven, teneinde zich 
exclusief over te geven aan Kåñëa. Om deze twijfel weg te nemen uit de gedachten van 
gewone gelovige mensen, heeft Çré Kåñëa ze begiftigd met onverschrokkenheid middels Zijn 
verkondiging: sarva-päpebhyo mokñayiñyämi mä çucaù. “Treur niet, Ik zal je zeker verlossen 
van alle soorten zondes.” 

 
eta saba chäòi ära varëäçrama-dharma 



akiïcana haéya laya kåñëaika-çaraëa 
Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 22.93 

 
Men dient de slechte associatie van impersonalisten die verstoken zijn van bhakti op te 
geven, alsmede die van karmé’s, yogé’s, materialisten, rokkenjagers en degenen die 
omgaan met zulke rokkenjagers. Men dient zelfs varëäçrama-dharma op te geven en 
volkomen beschutting te nemen van Kåñëa, daarbij nederig, gedwee en bezittingloos 
wordend. 

 
Men kan de bhäva’s die in de vorige çloka werden beschreven niet omhelzen zonder dit 

te doen. Echter, zolang men de fout maakt het lichaam voor zijn ware zelf aan te zien, is 
men bang om zondes op te lopen als gevolg van het opgeven van dharma. Daarom moet Çré 
Bhagavän de gelofte afleggen dat Hij iemand van alle zondes die men oploopt als gevolg van 
het opgeven van alle vormen van dharma zal bevrijden. Zelfs na deze gelofte te hebben 
afgelegd, steekt Hij wederom Zijn hand op om onbevreesdheid te verlenen en tegen Arjuna 
te zeggen, “Treur niet.” Op deze manier stelt Hij hem gerust. 

In de Räya Rämänanda-Saàvada heeft Çré Caitanya Mahäprabhu gezegd dat zelfs het 
stadium van sarva-dharmän parityajya extern is. Dit komt doordat het geen verband houdt 
met ätma-rati, de wezenlijke liefhebbende functie (bhäva) van het zelf. Het is slechts de 
aanvankelijke kwalificatie die nodig is om de bhäva van de vorige çloka (18.65) te kunnen 
begrijpen. Tenzij iemand de strekking van de huidige çloka volledig realiseert en het toepast 
in zijn leven door hecht verankerd te raken in de essentie ervan, zal het voor hem net zo 
onmogelijk zijn om de diepere betekenis van de vorige çloka te begrijpen als het is om een 
denkbeeldige bloem in de lucht te vangen. Het zuivere ego, ‘Ik ben een dienaar van Kåñëa’, 
is vanzelfsprekend in çuddha-bhakta’s en daarom wordt varëäçrama-dharma vanzelf verzaakt 
door hen. Op dat moment raakt zonde of onregelmatigheid hen niet omdat ze volkomen 
verzaakt zijn. Zulke bhakta’s zijn uttama-adhikari’s en zijn gekwalificeerd voor het hoogste 
type bhakti. 

 
äjïäyaivaà guëän doñän / mayä diñöän api svakän 

dharmän santyajya yaù sarvän / mäà bhajeta sa ca sattamaù 
Çrémad-Bhägavatam 11.11.23 
 

Degenen die Mij dienst verlenen, na alle vormen van dharma te hebben opgegeven en 
na de inherente positieve en negatieve aspecten van de door Mij in de Veda’s 



onderwezen voorgeschreven taken te hebben begrepen, worden gerekend tot de besten 
der sädhu’s. 

 
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert Kåñëa als zeggend, “Ik heb je onderwezen in de 

verschillende soorten religies zoals varëäçrama-dharma, yati-dharma (de teruggetrokken 
levensorde), vairägya (onthechting), beteugeling van de geest en zintuigen, dhyäna-yoga en 
de besturende volheden van Éçvara, dus je kunt brahma-jïäna en éçvara-jïäna bereiken.” 
Nu, in zijn besluit, geeft Çré Bhagavän Arjuna de opdracht om al deze dharmika processen 
volledig op te geven en zich exclusief over te geven aan Hem. “Alleen als jij je op deze 
manier overgeeft zal Ik je verlossen van alle soorten zondes, of ze nu veroorzaakt worden 
door jouw materiΩle conditionering of door afstand te doen van deze dharmika processen. Je 
dient te overwegen dat je niet de doener bent van deze activiteiten, en je dient nergens om 
te treuren. De ware wezenlijke natuur van de jéva’s wordt eenvoudig gewekt van haar 
slapende toestand door het verrichten van nirguëa-bhakti aan Mij. Op dat moment is het 
niet nodig dat men dharma, voorgeschreven taken of boetedoeningen, etc., verricht, noch is 
het beoefenen van jïäna, yoga, dhyäna of enige andere processen nodig. Men hoort 
lichamelijke, mentale en spirituele activiteiten te verrichten, zelfs in het gebonden stadium, 
maar hij dient brahma-niñöhä (het vasthouden aan het onpersoonlijke aspect) op te geven, 
aangetrokken als hij is door de schoonheid en zoetheid van Bhagavän in een exclusief 
overgegeven gemoedstoestand. De betekenis hiervan is dat om het even welke karma een 
belichaamde jéva ook maar verricht voor zijn levensvoorziening, hij dient uit te voeren met 
deze soorten hogere niñöhä: brahma-niñöhä, éçvara-niñöhä, en bhagavad-niñöhä. Lagere niñöhä 
verwijst naar akarma en vikarma, welke anartha’s creΩren.  

Alle processen, zoals varëäçrama en vairägya, nemen hun respectieve aard (bhäva) aan 
door een van deze soorten niñöhä aan te nemen. Wanneer actie wordt verricht in 
ondergeschiktheid aan brahma-niñöhä, manifesteert zich de bhäva van karma en jïäna. 
Wanneer actie wordt verricht met éçvara-niñöhä, manifesteert zich de bhäva van aan Éçvara 
geofferde karma (dhyäna-yoga, etc.), en wanneer actie wordt verricht met bhagavad-niñöhä, 
verandert het in çuddha- of kevala-bhakti. Vandaar dat deze bhakti alleen de meest 
vertrouwelijke tattva is, en prema is het hoogste doel van het leven. Dit is voorwaar de 
belangrijkste lering en meest innerlijke bedoeling van Bhagavad-Gétä. De levensstijlen van 
karmé’s, jïäné’s, yogé’s en bhakta’s lijken op het eerste gezicht hetzelfde te zijn, maar wanneer 
we hun respectieve soorten niñöhä in ogenschouw nemen, wordt het duidelijk dat er een 
enorm verschil is tussen hun manieren van aanbidding wat betreft hun sädhana beoefening, 
alsmede hun ultieme doel.” 

 



ÇLOKA 67 

bna      rs     ukriLdk;      ukHkäk;     dnkpuA 
u pk'kqJw"kos okP;a u p eka ;ks·H;lw;frû ‰̂û 

 
idaà te nätapaskäya / näbhaktäya kadäcana 

na cäçuçrüñave väcyaà / na ca mäà yo ’bhyasüyati 
 

idam—dit; na kadäcana väcyam—dient nooit uitgelegd te worden; te—door jou; 
atapaskäya—aan iemand die geen asceet is; na—noch; abhaktäya—aan een niet-toegewijde; 
ca—en; na—niet; açuçrüñave—aan iemand die niet onderdanig is; ca—en; na—niet; (aan) 
yaù abhyasüyati—iemand die afgunstig is; mäà—op Mij. 
 

Je dient deze essentie van Gétä-çästra nooit uit te leggen aan iemand wiens 
zintuigen niet beteugeld zijn, die geen toegewijde is, die verstoken is van een 
dienstbare gemoedstoestand, of afgunstig is op Mij. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Na aldus Zijn instructies betreffende Gétä-çästra te hebben voltooid, legt Çré Bhagavän 
het principe van het handhaven en voortzetten van de sampradäya uit. Met andere 
woorden, Hij geeft de criteria waarmee men vast kan stellen wie er geschikt is om deze 
instructies te ontvangen. Iemand die zijn zintuigen niet onder controle heeft wordt 
atapaska genoemd. Småti verklaart ook: “Kalmte, of beteugeling van de geest en zintuigen, is 
de hoogste boetedoening.”  

Deze instructies van de Gétä dienen niet onthuld te worden aan een niet-toegewijde, 
ook al heeft diegene zijn zintuigen onder controle. Noch dienen ze gegeven te worden aan 
een bhakta die zelfbeheerst is maar niet ge¡nteresseerd is in onderdanig luisteren (açuçrüñu). 
“Een verder verbod wordt gegeven voor iemand die aan al de drie bovenste kwalificaties 
voldoet (is zelfbeheerst, is een bhakta en heeft interesse om te luisteren), maar die afgunstig 
is op Mij, mäà yo’ bhyasüyati, denkend dat Ik, de nirupädhika-pürëa-brahma (de 
Allerhoogste Absolute Waarheid, transcendentaal aan alle materiΩle benoemingen), ππn 
ben met mäyä, en dat Mijn bestaan illusoir en tijdelijk is. Dit bericht van de Gétä mag nooit, 
onder geen enkele voorwaarde, gegeven worden aan zo’n persoon.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



In de huidige çloka stelt Çré Kåñëa de kwalificaties vast die noodzakelijk zijn om de 
instructies van de Gétä te horen. De tattva’s van de Gétä dienen nooit onderricht te worden 
aan degenen die afgunstig zijn op Çré Kåñëa, die zijn transcendentale gedaante als illusoir 
beschouwen, die verstoken zijn van bhakti aan de guru en de Vaiñëava’s, die geen controle 
hebben over hun zintuigen, en die geen enkele dienst verlenen aan Çré Hari, guru of de 
Vaiñëava’s. Geen van hen is geschikt om de instructies van de Gétä te ontvangen. Omdat 
sommige mensen niet in staat zijn om de essentie van Kåñëa’s instructie volkomen te 
realiseren, beschrijven zij de Gétä op een onbevoegde manier aan ongekwalificeerde 
personen. Ze denken dat dit een symptoom is van hun grootmoedige en barmhartige natuur. 
Echter, door zulke activiteiten te verrichten in ongehoorzaamheid aan Kåñëa’s orders, 
worden ze overtreders.  

Çré Kåñëa weet Zelf onmiskenbaar wat de schadelijke gevolgen zijn van het geven van 
deze kennis aan een ongeschikt persoon. Onwetende personen kunnen deze jïäna noch 
bevatten, noch binnenhouden. Sommige mensen kunnen zeggen dat het in acht nemen van 
iemands kwalificatie of diskwalificatie met betrekking tot het geven van dharmika 
instructies blijk geeft van een gebrek aan mededogen. Echter, dit is niet correct omdat de 
goede resultaten van het hebben ontvangen van dharmika instructies alleen wordt 
waargenomen in een gekwalificeerd persoon. Een ongekwalificeerd persoon gehoorzaamt 
zulke instructies echter niet nadat hij ze ontvangen heeft, en komt zo nog dieper ten val 
omdat hij een overtreder is geworden. 

Eens gingen Indra, de koning der deva’s, en Virocana, de leider van de asura’s, naar 
Heer Brahmä om instructies te ontvangen over ätmä-tattva. Brahmä onderwees Indra, die 
een gekwalificeerde ontvanger was van deze kennis en die in staat was om tattva-jïäna te 
begrijpen. Echter, Virocana, die niet gekwalificeerd was, was niet in staat om de door 
Brahmä gegeven instructies te volgen. Hij dacht dat het zelf louter uit het grofstoffelijke 
lichaam bestond, en dat de handhaving ervan het doel van het leven was. Op deze manier 
bleef Virocana verstoken van ware tattva-jïäna. Çvetäçvatara Upaniñad (6.23) verklaart ook: 

 
yasya deve parä bhaktir / yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù / prakäçante mahätmänaù 
 

De beslissende essentie van de çruti’s wordt alleen onthuld aan die grote zielen die parä 
bhakti tot Çré Bhagavän hebben en die een eenzelfde hoeveelheid bhakti voor Çré 
Gurudeva hebben. 

 



In Çrémad-Bhägavatam (11.29.30), onderwijst Çré Kåñëa Uddhava op gelijksoortige 
manier: 

 
naitat tvayä dämbhikäya / nästikäya çaöhäya ca 

açuçrüñor abhaktäya / durvinétäya déyatäm 
 

Je dient deze jïäna nimmer aan personen te geven die trots, athe¡stisch, verdorven, 
trouweloos, verstoken van bhakti of ononderdanig zijn. 

 
De Padma-Puräëa zegt ook: açraddhadhäne vimukhe py açåëvati yaç copadeçaù çiva-

nämäpärädhaù, “Door deze instructie te geven aan iemand die ongelovig is en gekant is 
tegen Bhagavän, zorgt men ervoor dat hij een overtreder wordt. Het komt hem niet ten 
goede.” 

 

ÇLOKA 68 

;    bea    ijea    xqáa    eÚäs"ofHk/kkL;frA 
Hk¥ä ef; ijka ÏRok ekesoS";R;la'k;%û Š̂û 

 
ya imaà paramaà guhyaà / mad-bhakteñv abhidhäsyati 
bhaktià mayi paräà kåtvä / mäm evaiñyaty asaàçayaù 

 
yaù—wie; imam—deze; paramam—uiterst; guhyam—vertrouwelijke kennis; abhidhäsyati—
onderricht; mat-bhakteñu—aan Mijn bhakta’s; (daarbij) paräm—de hoogste (premamayé); 
bhaktim—toegewijde dienst; mayi—voor Mij; kåtva—verkrijgend; (en) asaàçayaù—verlost 
rakend van alle twijfel; evaiñyati—zal komen; mäm—tot Mij. 
 

Degene die deze meest vertrouwelijke kennis van Gétä-çästra onderwijst aan Mijn 
bhakta’s zal parä bhakti voor Mij verkrijgen, en zal nadat hij verlost is geraakt van alle 
twijfel uiteindelijk Mij bereiken. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Çré Bhagavän beschrijft in twee çloka’s, waarvan de eerste begint met het woord yaù, de 
resultaten die behaald worden door degenen die onderricht geven over deze Gétä-çästra. “Zij 
verkrijgen eerst Mijn parä bhakti en later bereiken ze Mij.” 



 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

In deze çloka beschrijft Çré Bhagavän de symptomen en bestemming van de oprechte, 
gekwalificeerde predikers en de oprechte, gekwalificeerde luisteraars of studenten van de 
Gétä. Terwijl Hij de meest geheime instructie van de Gétä (18.65) aan Arjuna gaf, zei Çré 
Kåñëa, “Jij bent Me zeer dierbaar. Dat is waarom Ik deze zeer vertrouwelijke waarheid aan je 
uit aan het leggen ben.” In de vorige çloka onderwees Kåñëa ook dat men deze kennis van de 
Gétä alleen dient te geven aan iemand die zelfbeheerst is, gelovig is, begiftigd is met een 
dienstbare houding en liefde heeft voor Hem.  

Daarom is het van essentieel belang voor de prediker van Gétä-çästra dat hij sterke 
çraddhä heeft in Kåñëa en ekäntika-bhakti heeft voor Hem. Hij moet volkomen bedreven 
zijn in tattva-jïäna en vrij van alle twijfel. Als een prediker van de Gétä theoretische kennis 
heeft, maar deze niet in de praktijk brengt, of als hij verstoken is van de bovengenoemde 
kwaliteiten, dan is hij geen bonafide prediker en dient men nooit de instructies van de Gétä 
te horen van hem. Het resultaat zal eenvoudigweg zijn dat zowel de luisteraar als de prediker 
zal worden beroofd van de Gétä’s ware jïäna. 

Çästra beschrijft de kwalificaties en kenmerken van een oprechte luisteraar. Çré Kåñëa 
zegt tegen Uddhava: 

 
etair doñair vihénäya / brahmaëyäya priyäya ca 

sädhave çucaye brüyäd / bhaktiù syäc chüdra-yoñiäam 
Çrémad-Bhägavatam 11.29.31 
 

Men hoort deze leer te geven aan degenen die bhakti hebben en die vrij zijn van de 
tekortkomingen van valse trots, athe¡sme, verdorvenheid, ongelovigheid en arrogantie. 
Ze dienen in dienst te staan van het welzijn van de brähmaëa’s, naar bhagavat-prema te 
streven, een vrome aard te hebben, en bovenal, ze dienen bhakta’s te zijn. Maar deze 
instructies kunnen gegeven worden aan een çüdra of een vrouw die çraddhä in Mij 
heeft en bhakti voor Mij bezit. 

 
Hieruit blijkt duidelijk dat iemands sociale status, geloofsbelijdenis, leeftijd, activiteiten, 

etc., niet overwogen dienen te worden met betrekking tot het beslissen wie er geschikt is om 
de tattva van de Gétä te ontvangen. Iedereen die de hierboven vermelde kwaliteiten bezit is 
gekwalificeerd om de instructies van de Gétä te horen. In Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-
lélä 22.64), is dit principe bevestigd: “Een gelovige bhakta is een waarlijk geschikte kandidaat 
om dienst aan de Heer te verlenen.” Çré Kapiladeva heeft ook gezegd: 



 
çraddadhänäya bhaktäya / vinétäyänasüyave 
bhüteñu kåta-maiträya / çuçrüñabhiratäya ca 

bahirjäta-virägäya / çänta-cittäya déyate 
nirmatsaräya çucaye / yasyäham preyasäà priyaù 

Çrémad-Bhägavatam 3.32.41-42 
 

Vertel dit alleen aan gelovige, vrome bhakta’s die onderdanig zijn, vrij van 
kwaadwilligheid zijn, alle levende wezens het beste toewensen, zich bezighouden met 
sevä, extern zingenot verzaakt hebben, vredig zijn, vrij zijn van afgunst, en voor wie Ik 
de enige geliefde ben. 

 
De kern van deze instructie is dat iemand die çraddhä en bhakti voor Kåñëa heeft 

geschikt is om de Gétä-çästra te horen. Degenen die de instructies van de Gétä op zulke 
gekwalificeerde personen overbrengen verkrijgen parä bhakti en bereiken uiteindelijk 
Kåñëa, zonder enige twijfel. Evenzo bereiken de gekwalificeerde luisteraars ook dezelfde 
allerhoogste bestemming. 

 

ÇLOKA 69 

u   p   rLekUeuq";s"kq   df'pUes   fiz;ÏÙke%A 
Hkfork u p es rLeknU;% fiz;rjks Hkqfoû ‹̂û 

 
na ca tasmän manuñyeñu / kaçcin me priya-kåttamaù 

bhavitä na ca me tasmäd / anyaù priyataro bhuvi 
 

ca—en; (er is) na kaçcit—niemand; manuñyeñu—in de menselijke samenleving; priya-
kåttamaù—die een meer bevredigende dienst verleent; me—aan Mij; tasmät—dan hem; 
ca—en; na bhavitä—er zal nooit zijn; anyaù—een andere; bhuvi—op aarde; priyataraù—
meer dierbaar; me—tot Mij; tasmät—dan hem. 
 

Er is niemand in de menselijke samenleving die Mij een meer bevredigende dienst 
levert dan iemand die dit bericht van de Gétä aan anderen uitlegt, noch zal er in de 
hele wereld iemand zijn de Mij meer dierbaar is dan hem. 

 



SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Er is niemand in deze wereld die zo’n plezierende dienst aan Mij levert, noch is er 
iemand die Me zo dierbaar is als degene die deze Gétä-çästra predikt.” 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

De bonafide leraren of predikers van deze Gétä-çästra zijn zeer dierbaar aan Bhagavän. 
Daarom is het de taak van çuddha-bhakta’s om het bericht van de Gétä te prediken. Echter, 
degenen die mensen vermaken onder het mom van Gétä prediking, prediken niet de 
vertrouwelijke, vertrouwelijkere en meest vertrouwelijke tattva van de Gétä. In plaats 
daarvan onderwijzen ze mäyäväda, karma, jïäna en yoga. Zulke personen worden 
overtreders aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän. Het is niet bevorderlijk om de Gétä van 
zulke predikers te horen. 

 

ÇLOKA 70 

v/;s";rs p ; bea /kE;± laokneko;ks%A 
Kku;Ksu rsukgfe"V% L;kfefr es efr%û‰Œû 

 
adhyeñyate ca ya imaà / dharmyaà saàvädam ävayoù 

jïäna-yajïena tenäham / iñöaù syäm iti me matiù 
 

ca—en; aham—Ik; syäm—zal worden; iñöaù—aanbeden; jïäna-yajïena—via het offer van 
transcendentale kennis; tena—door hij; yaù—die; imam—dit; dharmyam—heilige; 
saàvädam—gesprek; ävayoù—tussen ons; adhyeñyate—bestudeert; iti—zulks; (is) me—
Mijn; matiù—mening. 
 

Iemand die dit heilige gesprek tussen ons beide bestudeert middels jïäna-yajïa, 
het principe van ware kennis, zal Mij daardoor aanbidden. Dit is Mijn mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu, in de çloka die begint met adhyeñyate, legt Çré Bhagavän het resultaat van het 
bestuderen van deze Gétä uit. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 



Eenvoudigweg door zich bezig te houden met het gelovig bestuderen van deze dialoog 
tussen Kåñëa en Arjuna, verricht men jïäna-yoga. Kåñëa is tevreden met deze inspanning. 
Hier betekent jïäna dat men de essentie van Gétä in de praktijk brengt nadat men deze 
begrepen heeft. De essentie van de Gétä is ananya-bhakti voor Çré Bhagavän. Daarom is 
iemand die zulke bhakti beoefent zeer dierbaar aan Bhagavän. Anderen, zoals de karmé, jïäné 
en yogé, zijn Hem niet zo dierbaar. 

 

ÇLOKA 71 

J¼kokuulw;'p      Ük`.kq;knfi      ;ks     uj%A 
lks·fi eqä% 'kqHkk¡YyksdkUizkIuq;kRiq.;deZ.kke~û‰ƒû 

 
çraddhävän anasüyaç ca / çåëuyäd api yo naraù 

so ’pi muktaù çubhäû lokän / präpnuyät puëya-karmaëäm 
 

ca—en; saù—die; çraddhävän—gelovige; (en) anasüyaù—onafgunstige; naraù—mens; 
yaù—die; api—zelfs; çåëuyät—hoort; (wordt) api—ook; muktaù—verlost; (en) präpnuyät—
bereikt; çubhäl—de gunstige; lokän—planeten; puëya-karmaëäm—waar degenen die vrome 
daden hebben verricht verblijven. 
 

En de onafgunstige persoon die deze Gétä slechts hoort met geloof, wordt ook 
verlost van zondes en gaat naar de gunstige planeten die bereikt worden door de 
vromen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Nu legt Çré Bhagavän het resultaat uit van het horen van de Gétä in deze çloka die 
begint met het woord çraddhävän. 

 

ÇLOKA 72 

dfPpnsrPNª̈ra ikFkZ Ro;Sdkxzs.k psrlkA 
dfPpnKkulEeksg%  izu"VLrs  /ku´t;û‰„û 

 
kaccid etac chrutaà pärtha / tvayaikägreëa cetasä 

kaccid ajïäna-sammohaù / präëañöas te dhanaïjaya 



 
pärtha—O zoon van Påthä; dhanaïjaya—O winnaar van rijkdom; kaccit—is?; etat—dit (de 
leer van de Gétä); çrutam—gehoord; tvayä—door jou; eka-agreëa—met gefixeerde; cetasä—
aandacht; kaccit—is?; te—je; ajïana-sammohaù—begoocheling voortgekomen uit 
onwetendheid; präëañöaù—verdreven. 
 

O Pärtha, O Dhanaïjaya, heb je deze Gétä met onverdeelde aandacht aangehoord? 
Is je uit onwetendheid voortgekomen begoocheling verdreven, na het gehoord te 
hebben? 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Als je de ongeΩvenaarde essentie van deze leer niet begrepen hebt, dan zal ik deze weer 
aan je onderwijzen.” Çré Bhagavän spreekt deze çloka louter met deze bedoeling. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Na het besluiten van de instructies betreffende de Gétä, het beschrijven van het gevolg 
van het horen ervan en het prediken van haar betekenis, vraagt Kåñëa aan Arjuna, “Heb je 
verder nog vragen? Zo ja, dan zal Ik ze wederom beantwoorden.” Hieruit kan men opmaken 
dat men de instructies van de Gétä met gefixeerde aandacht dient aan te horen. Een ander 
punt is dat de student, zelfs na de vertrouwelijke tattva van Gétä gehoord te hebben van Çré 
Gurudeva of tattva-darçé bhakta’s, door dient te gaan met het herhaaldelijk horen via het 
proces van onderdanig onderzoek en het verlenen van dienst, totdat hij zulke tattva volledig 
heeft gerealiseerd. Anders zal hij niet in staat zijn om deze leer te begrijpen. 

 

ÇLOKA 73 

vtqZu mokp 
u"Vks eksg% Le`fryZC/kk RoRizlknkUe;kP;qrA 

fLFkrks·fLe  xrlUnsg%  dfj";s  opua  roû‰…û 
 

arjuna uväca 
nañöo mohaù småtir labdhä / tvat prasädän mayäcyuta 

sthito ’smi gata-sandehaù / kariñye vacanaà tava 
 



arjuna uväca—Arjuna zei; acyuta—O feilloze Heer; mayä—mijn; mohaù—illusie; (is) 
nañöaù—verdreven; tvat-prasädät—door Uw genade; (en) småtiù—mijn spirituele heugenis; 
(is) labdhä—herwonnen; asmi—Ik ben; gata-sandehaù—vrij van twijfel; (en) stitaù—
gevestigd (in transcendentale jïäna); kariñye—ik zal doen; tava—Uw; vacanam—wil. 
 

Arjuna zei: O Acyuta, door Uw genade is mijn begoocheling verdreven en heb ik 
de herinnering aan mijn ware zelf weer teruggekregen. Mijn twijfel is weg en ik 
bevind me standvastig in ware jïäna. Ik zal nu Uw instructie ten uitvoer brengen. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

“Welke vragen zou ik verder nog moeten stellen? Ik ben verlost van alle vrees omdat ik 
alle vormen van dharma (voorgeschreven taken) heb opgegeven en me aan U heb 
overgegeven. Nu heb ik volledig vertrouwen in U.”  

Arjuna spreekt deze çloka die begint met het woord nañöaù, om de eigenlijke toestand 
van zijn hart aan Kåñëa te tonen. “Van nu af aan bent U mijn enige toevlucht. Ik mijn 
dharma volledig aan U overgegeven, en zal standvastig blijven met betrekking tot Uw order; 
ik zal geen varëäçrama-dharma, jïäna-yoga of enig ander proces volgen. Vanaf vandaag heb 
ik dat allemaal opgegeven.” Toen Arjuna, die de Gäëòéva boog draagt, Çré Bhagavän hoorde 
zeggen, “O Mijn beste vriend Arjuna, Ik heb nog steeds wat daden te verrichten om de last 
van de aarde te verwijderen. Ik zal ze via jou volbrengen,” bereidde hij zich voor te vechten. 

 

SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Arjuna werd erg vergenoegd dat hij de bedoeling van Bhagavän Çré Kåñëa begrepen had 
en zei met gevouwen handen, “O Acyuta, door Uw instructies en genade is al mijn 
onwetendheid en begoocheling verdreven. Ik heb perfect begrepen dat U de guru en Heer 
bent van alle wezens in het hele universum, zowel van de bewegende als de niet bewegende. 
Ik ben Uw dienaar en ik geef me volledig over aan Uw lotusvoeten. Ik zal om het even welk 
bevel U mij ook maar geeft uitvoeren.” Nadat hij dit gezegd had, bereidde Arjuna zich voor 
om te vechten, Kåñëa’s bedoeling begrepen hebbend. 

We leren van Arjuna’s voorbeeld dat deze menselijke gedaante perfectie op zal leveren 
als we verlost raken van alle twijfel door deze Gétä-çästra te bestuderen, ons in te zetten in 
Kåñëa’s dienst, ons exclusief aan Hem over te geven en alle andere filosofieΩn op te geven. 

 

ÇLOKA 74 

l´t; mokp 



bR;ga oklqnsoL; ikFkZL; p egkReu%A 
laoknfeeeJkS"keÚqra         jkseg"kZ.ke~û‰†û 

 
saïjaya uväca 

ity ahaà väsudevasya / pärthasya ca mahätmanaù 
saàvädam imam açrauñam / adbhutaà roma-harñaëam 

 
saïjaya uväca—Saïjaya zei (tegen Koning Dhåtaräñöra); iti—aldus; aham—ik; açrauñam—
heb gehoord; imam—dit; adbhutam—wonderbaarlijke; saàvädam—gesprek; väsudevasya—
tussen Väsudeva; ca—en; mahä-ätmanaù—de grote ziel; pärthasya—Pärtha (Arjuna); roma-
harñaëam—dat mijn haren overeind doet staan. 
 

Saïjaya zei: O Koning, aldus heb ik deze wonderbaarlijke dialoog tussen Väsudeva 
en mahätmä Pärtha gehoord, welke mijn haren overeind doet staan. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ 

Het geval wil dat de twee papieren waarop ik de uitleg had geschreven van de laatste 
vijf çloka’s, die de essentie van de complete Gétä opsommen, zijn verdwenen. Ik neem aan 
dat Gaëeçajé die papieren had laten stelen door zijn muis, die hem vervoert. Daarna schreef 
ik deze betekenisverklaringen niet opnieuw. Moge Gaëeçajé tevreden met me zijn. Ik breng 
hem mijn eerbetuigingen. 

 
Zo eindigt de Bhävänuväda van de Särärtha-varñiëé Öékä, 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, op het Achttiende Hoofdstuk 
van Çrémad Bhagavad-gétä, die plezier schenkt aan de bhakta’s 

en aanvaard wordt door alle heilige personen. 
 

Zo eindigt het Särärtha varñiëé commentaar van Çrimad Bhagavad-gétä. Moge ze het 
genot van de vrome mensen doen toenemen. Moge de zoetheid van dit Särärtha-varñiëé 
commentaar, dat heilzaam is voor de gehele mensheid, de bhakta’s die als cätaka vogels 

zijn volledig tevreden stemmen. En moge haar zoetheid zich in onze harten 
manifesteren. 

 

ÇLOKA 75 



O;klizlknkPN¨ªrokfuea      xqáega      ije~A 
;ksxa ;ksxs'ojkRÏ".kkRlk{kkRdFk;r% Lo;e~û‰‡û 

 
vyäsa-prasädäc chrutavän / imaà guhyam ahaà param 

yogaà yogeçvarät kåñëät / säkñät kathayataù svayam 
 

vyäsa-prasädät—door de genade van Vyäsa; (heb) aham—Ik; imam—deze; param—meest; 
guhyam—vertrouwelijke; yogam—wetenschap van verbinding met de Allerhoogste Heer; 
säkñät—direct; çrutavän—gehoord; kåñëät—van de Alaantrekkelijke Çré Kåñëa; yoga-
éçvarät—de Meester van yoga; kathayataù—terwijl Hij aan het spreken was; svayam—Zelf. 
 

Door de genade van Çréla Vyäsadeva heb ik deze meest vertrouwelijke yoga, 
persoonlijk uitgelegd door Yogeçvara, de Alaantrekkelijke Çré Kåñëa Zelf, direct 
aangehoord. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Çré Kåñëa-Dvaipayana Vyäsadeva was de guru van Saïjaya. Saïjaya erkent dat hij de 
divya-jïäna van Çrémad Bhagavad-gétä, welke geopenbaard werd uit de dialoog tussen Kåñëa 
en Arjuna, enkel middels de genade van zijn guru, Çréla Vyäsadeva, had gehoord en 
begrepen. Zonder de genade van guru, kan de tattva van Gétä (bhagavat-tattva) niet 
begrepen worden. De guru moet net zo bedreven zijn in tattva en begiftigd zijn met realisatie 
van Bhagavän als Çréla Vyäsadeva. De discipel hoort als Saïjaya te zijn; dat wil zeggen, hij 
moet in staat zijn om aandachtige dienst te verlenen aan de guru, alsmede er naar verlangen 
om van hem te horen en zijn leer en instructies zonder discussie op te volgen. Alleen zo’n 
trouwe discipel kan perfectie bereiken na bhagavat-tattva te hebben begrepen. Het dient 
ook begrepen te worden dat, net zoals Arjuna uitermate gezegend werd nadat hij het diepe 
geheim van de Bhagavad-Gétä direct uit de lotusmond van Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa had 
gehoord, Saïjaya ook, via de genade van Çréla Vyäsadeva, uitermate gezegend werd nadat 
hij het gehoord en begrepen had, ook al zat hij op een plaats die ver verwijderd was van 
Kurukñetra. En net zoals Arjuna en Saïjaya gezegend waren en volmaakt werden, zo ook 
kan eenieder die zijn leven perfect wil maken dit doen door beschutting te nemen van een 
zelfgerealiseerde guru of een Vaiñëava. Het is onmogelijk om bhagavat-tattva te verkrijgen 
tenzij men een çuddha-bhakti-paramparä aanvaardt. 

 

ÇLOKA 76 



jktu~ laLe`R; laLe`R; laoknfeeeÚqre~A 
ds'koktqZu;ks%  iq.;a   â";kfe   p   eqgqeqZgq%û‰ˆû 

 
räjan saàsmåtya saàsmåtya / saàvädam imam adbhutam 

keçavärjunayoù puëyaà / håñyämi ca muhur muhuù 
 

ca—en; räjan—O Koning; imam—deze; adbhutam—verbazingwekkende; puëyaà—heilige; 
saàvädam—dialoog; keçava-arjunayoù—tussen Keçava en Arjuna; saàsmåtya saàsmåtya—
telkens opnieuw heugend; håñyämi—verheug ik (me); muhuù muhuù—op elk moment. 
 

O Koning, terwijl ik me deze wonderbaarlijke en heilige dialoog tussen Çré Keçava 
en Arjuna herhaaldelijk herinner, verheug ik me keer op keer. 

 
ÇLOKA 77 

rPp       laLe`R;      laLe`R;      :ieR;Úqra      gjs%A 
foLe;ks es egku~ jktu~ â";kfe p iqu% iqu%û‰‰û 

 
tac ca saàsmåtya saàsmåtya / rüpam atyadbhutaà hareù 

vismayo me mahän räjan / håñyämi  ca punaù punaù 
 

ca—en; räjan—O Koning; saàsmåtya saàsmåtya—herhaaldelijk heugend; tat—die; ati 
adbhutam—meest wonderbaarlijke; rüpam—gedaante; hareù—van Çré Hari; me—mijn; 
vismayo—verwondering; (is) mahän—groot; ca—en; håñyämi—Ik verheug (me); punaù 
punaù—steeds opnieuw. 
 

O Koning, terwijl ik me herhaaldelijk die meest wonderbaarlijke gedaante van Çré 
Hari herinner, ben ik met grote verwondering vervuld, en wordt ik op elk moment in 
vervoering gebracht. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Uit deze çloka blijkt dat de viçvarüpa van Çré Kåñëa, welke Arjuna zag in Kurukñetra, via 
de genade van Çréla Vyäsadeva ook gezien werd door Saïjaya, terwijl hij in het Koninklijke 
paleis te Hastinäpura zat. Çré Kåñëa had aan Arjuna uitgelegd dat Hij die gedaante nog niet 



eerder aan iemand had laten zien, en dat Hij hem voor het eerst aan Arjuna aan het tonen 
was. Echter, door grondig over dit punt na te denken, kan men begrijpen dat zowel Saïjaya 
als Vyäsa zeer zeker samen met Arjuna de viçvarüpa zagen. En uit Arjuna’s verklaring kan 
worden opgemaakt dat zelfs åñi’s, maharñi’s en devatä’s die gedaante ook zagen. Çré 
Vyäsadeva is Kåñëa’s parama-bhakta. Niet alleen dat, hij is ook een çaktyäveça-avatära van 
Bhagavän Zelf. Hieruit volgt daarom dat alleen degenen die zich in de paramparä van Çréla 
Vyäsa bevinden in staat zijn om de essentie van Bhagavad-gétä te realiseren. 

 

ÇLOKA 78 

;= ;ksx'oj% Ï".kks ;= ikFkksZ /kuq/kZj%A 
r=     Jh£ot;ks     Hkwfr/kzqZok     uhfreZfreZeû‰Šû 

 
yatra yogeçvaraù kåñëo / yatra pärtho dhanurdharaù 

tatra çrér vijayo bhütir / dhruvä nétir matir mama 
 

yatra—om het even waar; yoga-éçvaraù—de Meester van alle yoga; kåñëaù—Çré Kåñëa (is); 
yatra—waar ook maar; dhanur-dharaù—de boogdrager; pärthaù—Pärtha (is); tatra—daar; 
(zal zijn) dhruvä—voortdurende; çréù—rijkdom; vijayaù—overwinning; bhütiù—weelde; 
(en) nétiù—toewijding aan moraliteit; (dit is) mama—mijn; matiù—mening. 
 

Daar waar Çré Kåñëa, de meester van alle yoga, is, en daar waar Pärtha, de drager 
van de boog, is, zal zeker weelde, overwinning, voorspoed en rechtvaardigheid zijn. 
Dit is mijn uitgesproken mening. 

 
SÄRÄRTHA-VARÑIËÉ PRAKÄÇIKÄ-VÅTTI 

Het Achttiende Hoofdstuk beschrijft in het kort de essentie van de gehele Gétä. Een 
afdeling beschrijft karma-yoga die overheerst wordt door dhyäna-yoga, wat in ätma-jïäna 
resulteert. De andere afdeling beschrijft çuddha-bhakti-yoga welke voortkomt uit aan 
Bhagavän gerelateerde çraddhä. Dit is voorwaar de essentie van de Gétä. Binnen deze twee 
afdelingen, bevindt zich de vertrouwelijke instructie om geleidelijk aan het pad van jïäna te 
bereiken door niñkäma-karma te verrichten, terwijl men varëäçrama-dharma aanneemt 
gebaseerd op zijn eigen aard. De vertrouwelijkere instructie is om ätma-jïäna te cultiveren 
in dit leven, middels dhyäna-yoga. En de meest vertrouwelijke instructie is om zich bezig te 



houden met bhakti-yoga door zich exclusief over te geven aan Svayaà Bhagavän Çré Kåñëa. 
Dit is de essentie van het Achttiende Hoofdstuk. 

De strekking van de gehele Bhagavad-gétä is dat advaya-vastu, de non-duale Absolute 
Entiteit, de enige tattva is. Alle andere tattva’s zijn uit Hem voortgekomen. Çré Bhagavän is 
de volkomen manifestatie van die tattva. De spirituele volheden, bhagavat-svarüpa en cid-
vaibhava, vloeien voort uit Zijn cit-çakti. Twee soorten oneindige jéva’s komen voort uit Zijn 
jéva-çakti: de bevrijde (mukta) en de gebonden(baddha). En de vierentwintig elementen, van 
pradhäna tot aan de grasspriet, manifesteren zich uit Zijn mäyä-çakti. De schepping, 
handhaving en tenietdoening van verschillende toestanden komen van de käla-çakti, het 
tijdsvermogen. Alle vormen van manifestaties komen voort uit de kriyä-çakti. 

De vijf elementen: Éçvara, prakåti, jéva, käla en karma, zijn allemaal alleen uit bhagavat-
tattva verschenen. Brahma, Paramätmä, etc., bevinden zich allemaal in Bhagavän, net zoals 
alle andere voortstellingen van de Absolute Waarheid. Hoewel de hierboven genoteerde 
elementen afgescheiden zijn, zijn ze tegelijkertijd ππn element onder de controle van 
bhagavat-tattva, en hoewel ze ππn zijn, zijn ze eeuwig verschillend omdat ze verschillende 
kenmerken hebben. Deze uitleg van bhed-äbheda-tattva, oftewel gelijktijdige eenheid en 
verschil, gegeven in de Gétä, gaat de menselijke logica te boven. Daarom hebben de 
voorgaande mahäjana’s deze tattva ‘acintya-bheda-äbheda-tattva’ genoemd, en de jïäna die er 
aan gerelateerd is, tattva-jïäna. 

De jéva’s zijn van wezenlijke aard zuivere bewuste wezens, en zij zijn een speciale tattva 
die bestaat als atomische deeltjes in de stralen die emaneren uit cit-sürya, de 
transcendentale bewuste zon, Kåñëa. Zij zijn van nature geschikt om in de spirituele en 
materiΩle werelden te bestaan. Ze bevinden zich op de grens van de cit (spirituele) en acit 
(materiΩle) wereld. Omdat ze bewust zijn, zijn ze van nature onafhankelijk. Als ze Kåñëa 
gunstig gezind zijn en zich aangetrokken voelen tot de spirituele wereld, dan kunnen ze 
genoegen scheppen in zuivere änanda met behulp van hlädiné-çakti, Kåñëa’s 
pleziervermogen. Anderzijds, als ze zich afkeren van Kåñëa, aangetrokken tot de materiΩle 
wereld door de invloed van mäyä-çakti, dan moeten ze materieel geluk en leed ondergaan. 
De jéva’s die in het bezit zijn van cid-rati, affiniteit voor de bewuste wereld, zijn nitya-mukta, 
eeuwig bevrijd, en degenen die in het bezit zijn van jada-rati, affiniteit voor de wereld van 
onbewuste materie, zijn nitya-baddha, eeuwig gebonden. Beide types jéva zijn oneindig in 
aantal. 

Zijn zuivere, wezenlijke natuur vergetend, ondergaat de jéva verschillende vormen van 
ellende in de oceaan van het materiΩle bestaan in hogere en lagere vormen van leven, zoals 
deva’s, mensen, wormen, bomen en klimplanten. Soms wordt hij neerslachtig en heeft hij er 
schoon genoeg van. Hij neemt dan beschutting van een geschikte guru en bereikt perfectie 



in dhyäna middels karma-yoga. Aldus zijn zuivere svarüpa realiserend, verkrijgt hij prema 
voor de lotusvoeten van Çré Bhagavän. Of, als hij çraddhä ontwikkelt in onderwerpen van 
Bhagavän, neemt hij beschutting van een geschikte guru en verricht sädhana-bhakti. Hij 
verkrijgt dan bhäva-bhakti en uiteindelijk prema-bhakti. Behalve deze twee paden zijn er 
geen andere paden voor de ätmä om zijn zuivere svarüpa te realiseren. 

Van de twee paden van ätma-jïäna die hierboven zijn vermeld, is het pad van karma-
yoga overheerst door dhyäna-yoga geschikt voor de gewone man, omdat het onder de 
controle staat van zijn eigen inspanningen. Bhakti-yoga, welke ontstaat uit çraddhä, is 
superieur aan karma-yoga en ook gemakkelijker te verrichten, maar het kan niet bereikt 
worden zonder het goede geluk of de genade van Bhagavän of Zijn bhakta’s te verkrijgen. 
Daarom zijn de meeste mensen in deze wereld geneigd om karma-yoga te verrichten. Onder 
zulke karma-yogé’s, ontwikkelen degenen die fortuinlijk zijn çraddhä in bhakti-yoga, en zo 
bereiken zij het stadium van exclusieve overgave aan Bhagavän zoals beschreven in de 
afsluitende çloka van de Gétä. Dit is de abhidheya (proces) die beschreven wordt in alle 
Veda’s. 

Het pad van karma is gebaseerd op materiΩle verlangens. Haar doelen, namelijk het 
bereiken van materieel geluk, genot in de veertien planetaire stelsels, en mukti, zijn allemaal 
verstoken van echte waarde voor de bewuste jéva. Van het begin af aan, beschrijft de Gétä 
zowel karma als haar resultaat, bhukti (zingenot), als zijnde waardeloos. Zelfs het bereiken 
van säyujya-nirväëa, wat de vervolmaking is van het monisme, en dat bereikt wordt 
wanneer men verlost is geraakt van geboorte en dood, is niet het uiteindelijke doel van de 
jéva. Dit werd ook aangegeven op verschillende plaatsen. De allerhoogste prayojana van de 
jéva is om boven onpersoonlijke realisatie en de vier soorten mukti (zoals salokya) uit te 
stijgen, en nirmala-prema tot Çré Kåñëa te verkrijgen door binnen te treden in het 
allerhoogste spirituele rijk waar Zijn lélä’s verricht worden. 

De siddhänta van alle Veda’s en Vedänta is bijeengebracht in de Gétä, en het is 
vastgesteld dat het allerhoogste doel het verkrijgen van prema voor Bhagavän is door het 
verrichten van bhakti-yoga met kennis van zijn relatie met Hem. Iemand hoort altijd bhakti-
yoga te beoefenen door te horen, reciteren, etc., alsmede door zijn dharma te volgen in 
overeenstemming met zijn kwalificaties. Hij dient in leven te blijven door het  uitoefenen 
van zijn beroep terwijl hij welwillend blijft ten aanzien van de cultivatie van bhakti-yoga. 
Met grote çraddhä in het hogere proces, hoort hij geleidelijk aan zijn niñöhä in het lagere 
proces op te geven. Dan dient hij verankerd te raken in bhakti-yoga, middels çaraëägati, 
volkomen overgave, en aldus op deze manier zijn leven te leven. Dan zal Bhagavän hem 
spoedig belonen met çuddha-prema. Slechts door het proces van het zuiveren van zijn 
bestaan te betreden, verkrijgt een persoon de genade van Bhagavän. Deze genade maakt 



hem onbevreesd, onsterfelijk en vrij van treurnis, en hij raakt voor eeuwig verzonken in 
Zijn prema. 

 
Zo eindigt de Särärtha-varñiëé Prakäçikä-våtti, 

 door Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja, 
op het Achttiende Hoofdstuk van Çrémad Bhagavad-gétä. 

 
 


