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Voorwoord 

De Bhagavad Gītā, letterlijk ‘het Lied van de Heer’, is een onder-
deel uit het beroemde, klassieke epos de Mahābhārata. In de Bha-
gavad Gītā lezen we de dialoog tussen de hindoegod Kṛṣṇa en de 
meesterlijke boogschutter Arjuna. Een oorlog tussen twee aan el-
kaar verwante families staat op het punt uit te breken. Arjuna staat 
midden op het slagveld opgesteld, klaar om te strijden. Maar als hij 
aan beide kanten zijn familieleden, leraren en vrienden ziet staan, 
wordt hij overstelpt door verdriet en een gevoel van machteloos-
heid. Hij weet niet meer wat hij moet doen: vechten of de strijd 
opgeven. Dan vraagt hij Heer Kṛṣṇa om raad. 

Arjuna’s situatie is uitzonderlijk, maar zijn probleem is ont-
staan uit het gevoel van gebrek dat ieder mens heeft. Elk probleem 
is het gevolg van het fundamentele, menselijke probleem van het 
ontoereikende, gebrekkige zelf. Heer Kṛṣṇa onthult in de Bhagavad 
Gītā dat ieder mens, zelfs elk levend wezen, een compleet, toerei-
kend zelf is. Het gevoel van gebrek komt voort uit de onwetend-
heid van de werkelijke natuur van het zelf. Alleen de kennis van 
het zelf zal het gevoel van gebrek uitbannen. Wanneer je ontdekt 
dat je een vol en compleet wezen bent, verdwijnen al je conflicten 
en verdriet. Geluk wordt natuurlijk, ongedwongen. Je wordt een 
spontaan mens en het leven wordt een spel. Deze kennis wordt 
brahmavidyā1 genoemd en is het primaire onderwijs van de Bha-
gavad Gītā. 

Het secundaire onderwijs van de Bhagavad Gītā is yogaśāstra. 
Om de waarheid van het zelf te kunnen erkennen, heb je een con-
templatieve, kalme geest nodig, die vrij is van voorkeuren en anti-
pathieën. Daarom onderwijst de Gītā karmayoga, waarbij je een 
specifieke houding ontwikkelt ten opzichte van handelingen en hun 
resultaten. Deze yoga-houding neutraliseert je voorkeuren en anti-

                                                      
1 Zie voor een woordenlijst pagina 192. 
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pathieën en leidt tot een kalme, lerende geest. Brahmavidyā en 
yogaśāstra vormen samen het volledige onderwijs van de Gītā. 

De kracht van Heer Kṛṣṇa’s onderwijs wordt zichtbaar als Ar-
juna tot slot zegt: “Mijn verwarring is verdwenen. Ik heb de kennis 
dat ik vol en compleet ben verkregen. Ik voel geen aarzeling meer 
om te doen wat er gedaan moet worden.” Dit kan iedereen zeggen 
die het onderwijs van de Bhagavad Gītā heeft begrepen. 
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1. Het probleem van de mens 

De menselijke geest is een slagveld, een toneel van voortdurend 
conflict. Conflicten ontstaan omdat we keuzes hebben. Een dier 
heeft geen conflicten. Een koe vraagt zich niet af: zal ik vegetariër 
zijn of niet? Haar leven wordt door instinct bepaald en daarin heeft 
ze geen keuze. Kiezen is het voorrecht van de mens. 

Conflicten ontstaan wanneer je een keuze hebt: wat te doen, 
wat te vermijden. Je moet steeds opnieuw pauzeren en nadenken, 
want elk ogenblik sta je op een tweesprong en je kunt niet twee 
wegen bewandelen. Zal ik dit wel of niet doen? Zal ik handelen of 
afzien van handelen? Zal ik trouwen of vrijgezel blijven? Een fa-
brieksdirecteur overweegt: zal ik deze fabriek wel of niet bouwen? 
Een huisvrouw vraagt zich af: zal ik aardappels of rijst koken? 

Het fundamentele probleem 

Het is een grote zegen om als mens geboren te worden, met onder-
scheidingsvermogen en keuzevrijheid als unieke gaven. Deze ze-
gen is tegelijkertijd een vloek, want keuze creëert conflicten. Voor 
hulp bij deze conflicten wenden mensen zich vaak tot de Heer. Een 
koe gaat niet naar een tempel of kerk om te bidden of om een mis 
bij te wonen. Ze zoekt geen hulp en bedankt de Heer ook niet voor 
de zegen die ze ontvangen heeft. Mensen doen dit allemaal wel, in 
de hoop dat hun innerlijke kracht toeneemt. In een leven dat vol zit 
met problemen die keuzes vereisen, is er geen zelfbeheersing. Je 
vraagt iemand simpelweg “Hoe gaat het met je?” en hij vertelt je 
zijn complete levensverhaal. Dit wil niet zeggen dat hij de enige is 
die problemen heeft; anderen weten dat deze vraag slechts een 
formaliteit is en vertellen daarom hun verhalen niet. Iedereen heeft 
veel narigheid om mee om te gaan, want elke geest is een slagveld. 

Een dier is enkel geïnteresseerd in voedsel en voortplanting en 
kan instinctief voor deze behoeften zorgdragen. Een mens heeft 
dezelfde behoeften, maar hij heeft een extra kenmerk dat voor 
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zichzelf en anderen problemen creëert: een onvoorspelbare geest. 
’s Ochtends voelt hij zich misschien goed, maar ’s avonds kan hij 
zich tegenovergesteld voelen. De ene dag kan hij heel vriendelijk 
zijn, maar de volgende dag zoekt hij ruzie, kan hij niets hebben en 
beschouwt hij de minste kritiek als een belediging. Het is voor hem 
onmogelijk om op een consequente wijze met anderen om te gaan, 
omdat hij steeds weer verandert. Vaak kan hij zelfs niet eens goed 
met zichzelf omgaan. Dit probleem van de veranderlijke geest, een 
geest die voortdurend in conflict is, is niet alleen een probleem van 
de moderne mens; het is een klassiek probleem, een fundamenteel, 
menselijk probleem. 

Het probleem van de geest los je niet op door al je behoeften te 
bevredigen. Zelfs als al je wensen vervuld konden worden, dan nog 
zou je conflicten hebben, omdat je je zou afvragen wat je vervol-
gens moest gaan doen. Elke nacht, in diepe slaap, kondig je in deze 
innerlijke strijd een wapenstilstand af, maar zodra de geest wakker 
is, beginnen de conflicten weer. Er blijven conflicten bestaan, zo-
lang de geest bestaat, of hij nu droomt of wakker is. 

Je kunt conflicten niet verdragen en je kunt ze ook niet oplos-
sen door de geest tijdelijk ongevoelig te maken met drugs of ande-
re middelen; zodra het denken begint, treden de conflicten weer op 
de voorgrond. Hoe moet ik dan met conflicten omgaan? Zou ik de 
kracht van mijn geest moeten vernietigen door mijn grip op hem te 
verliezen, terwijl ik hem laat zwelgen in een of andere gefantaseer-
de staat om aan de realiteiten van het leven te ontsnappen? Of zou 
ik moeten proberen om een oplossing voor dit probleem te vinden? 
De mens heeft hierin geen keus, als hij de controle over zijn geest 
wil behouden. Het probleem van conflict moet voorgoed worden 
opgelost. 

Het verlangen om anders te zijn 

De geest bezit uitzonderlijke krachten en zijn lijden is eveneens 
uitzonderlijk. Een man, die bestookt wordt door innerlijke conflic-
ten, ziet in India een koe op straat, die zich niet bewust is van de 
toeterende auto’s om haar heen. De man denkt: misschien is deze 


