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Doel van het leven

ahara-nidra-bhaya-maithunam ca 

samanyam etat pashubhih naranam

dharmo hi tesham adhiko vishesho 

dharmena hina pashubhih samanah

(Mahabharat Hitopanishad)

“Eten, slapen, verdedigen en paren zijn de vier principes van 

het dierlijk leven. Deze gelden voor zowel dieren als

menselijke wezens. 

Maar religie is een uitzonderlijk principe voor de menselijk

wezens, zonder religie is het menselijk leven niet beter dan

een dierlijk leven.” 



Doel van het leven

Iemand die ooit onder de sterrenhemel
geslapen heeft vraagt zich af:

• Hoe insignificant ben ik?

• Wat is deze creatie?

• Wat is het einde van dit universum?

• Is er meer dan ik zien kan?

• Voor wat of voor wie leef ik?



Doel van het leven

Athato Brahma jijnasa
Vedanta-sutra (1.1.1)

Nu (dat je een menselijk lichaam hebt gekregen) 
moet je kennis opdoen aangaande Brahma, de 

Allerhoogste Absolute Waarheid, Bhagavan.



Doel van het leven

Met intelligentie horen we de volgende 

onderwerpen te begrijpen:

• De werkelijke problemen van het leven

• De reden van het leven

• Het ultieme doel van het leven

• Hoe het doel te bereiken



Bhagavan
(BG 7.16)

Catur-vidha bhajante mam

Janah sukrtino arjuna

Arto jijnasur artharthi

Jnani ca bharat arsabha

O beste onder de Bharata’s, vier soorten vrome mensen 
beginnen Me met devotie te dienen: hij die in nood 

verkeert, hij die naar rijkdom verlangt, hij die nieuwsgierig is 
en hij die op zoek is naar kennis van het Absolute.



Doel van het leven

Arjuna zat met deze vragen en zodoende vroeg hij aan Sri Krsna het 
volgende: 

Karpanya dosopahata svabhavah
Prcchami tvam dharma sammudha cetah
Yac chreyah syan niscitam bruhi tan me

Sisyas te ham sadhi mam tvam prapannam
(Bhagavad Gita 2.7)

Ik ben door zwakheid van het hart overmand en in de war om te
constateren wat dharma is, waardoor ik mijn natuurlijke

heldhaftige natuur heb opgegeven. 
Ik smeek U om me duidelijk te maken wat werkelijk het beste voor

me is. Ik ben Uw discipel en neem mijn toevlucht tot U. Ik verzoek
U mij te onderrichten.



Doel van het leven

Degene die net als Arjuna:

• Heel oprecht is,

• Wanhopig is om de waarheid te weten,

• Gewoonweg geen voldoening vindt in de dagelijkse
dingen van eten, slapen, verdedigen etc.,

• Zichzelf afvraagt wat het doel van het leven is, 
waarvoor het leven is bestemd,

Voor zo een persoon heeft Sri Krsna

de Bhagavad Gita gesproken..



Jiva-Atma

De Ziel



Jiva Atma
(BG 2.12)

na tu evaham jatu nasam

na tvam neme janadhipah

na caiva na bhavisyamah

sarva vayam atah param

Nooit was er een tijd dat ik niet bestond, noch jij, noch al 
deze koningen; 

noch zal ook maar een van ons in de toekomst ophouden 
te bestaan.



Jiva Atma
(BG 2.13)

dehino ’smin yathä dehe

kaumäraà yauvanaà jarä

tathä dehäntara-präptir

dhéras tatra na muhyati

Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam voortdurend overgaat 
van kinderjaren naar jeugd en van jeugd naar ouderdom, 

zo gaat ze op het moment van de dood over naar een ander 
lichaam. 

Een wijs persoon raakt door zo’n verandering niet verward.



Jiva Atma
(BG 15.7)

mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutah sanatanah

manah-sasthanindriyani
prakrti-shtani karsati

De levende wezens in deze wereld van gebondenheid 
zijn Mijn eeuwige, afzonderlijke deeltjes. 

Door hun geconditioneerde bestaan zijn ze verwikkeld 
in een hevige worsteling met de zes zintuigen, 

waarvan de geest er een is.



5 onderwerpen in BG

• Sri Bhagavan (God)

• Jiva-Atma (de ziel)

• Prakriti (de schepping)

• Kala (kosmische Tijdfactor)

• Karma (menselijke handelingen)



Bhagavan
(BG 10.8)

Aham sarvasya prabhavo

mattah sarvam pravartate

iti matva bhajante mam

budha bhava samanvitah

Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële
wereld. Alles komt voort uit Mij. 

De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, 
bewijzen Me devotionele dienst en vereren Me met 

heel hun hart. 



Bhagavan
(BG 7.7)

mattah parataram nanyat

kincid asti dhananjaya

mayi sarvam idam protam

sutre mani-gana iva

O, overwinnaar van rijkdom, er is geen waarheid die
boven Mij uitgaat. 

Alles berust op Mij, als parels, aan een draad geregen. 



Materiële Creatie
(BG 15.11)

yatanto yoginas cainam
pasyanty atmany avasthitam

yatanto py akrtatmano
nainam pasyanty ecatasah

De strevende transcendentalisten die zelfgerealiseerd zijn, 
kunnen dit allemaal duidelijk zien. Maar zij die geen 

ontwikkelde geest hebben en niet zelfgerealiseerd zijn, 
kunnen, ondanks al hun inspanning, niet zien wat er 

plaatsvindt.



Wet van Karma

Definitie van Karma

Alle menselijke handelingen die in de materiële 
creatie verricht worden, 

die onderhevig zijn aan de drie hoedanigheden 

en de factor tijd. 



Wet van Karma

Elke actie gaat gepaard met een even grote, 
maar tegengestelde gerichte reactie 



Wet van Karma

3 soorten Karma

KARMA

VIKARMA

AKARMA



Wet van Karma

• Karma: Vrome activiteiten 

• Vikarma: Slechte activiteiten

• Akarma: Activiteiten zonder reactie



(BG 18.66)
sarva dharma parityajya

mam ekam saranam vraja

aham tvam sarva papebhyo

moksayisyami ma sucah

Laat alle vormen van religie achter je en geef je 
alleen over aan Mij.

Ik zal je verlossen van alle reacties op je 
zonden. Vrees niet.

BHAKTI YOGA



(BG 9.34)

man mana bhava mad bhakto

mad yaji mam namaskuru

mam evaisyasi yukvaivam

atmanam mat parayanah

Zorg dat je geest altijd aan mij denkt, wordt Mijn 
toegewijde, breng Me eerbetuigingen en vereer 

Me. 

Wanneer je op die manier volledig van Mij vervuld 
bent, zul je zeker tot Me komen.

BHAKTI YOGA



(BG 9.27)
yat karosi yad asnasi

yaj juhosi dadasi yat

yat tapasyasi kaunteya

tat kurusva mad arpanam

Wat je ook doet, wat je ook eet, wat je ook offert 
of weggeeft en wat voor vrome activiteiten je 

verricht,

doe dat, o zoon van Kunti, als een offer aan Mij.

BHAKTI YOGA



(BG 9.14)
satataṁ kīrtayanto māṁ,
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ

namasyantaś ca māṁ bhaktyā,
nitya-yuktā upāsate

Door voortdurend de glories van Mijn namen, 
eigenschappen, vorm en spel-en-vermaak te chanten, 

zich in te spannen met standvastige geloftes en door het 
brengen van eerbetuigingen met toewijding, houden 
zij zich bezig met Mijn aanbidding en blijven ze altijd 

met Mij verbonden.

BHAKTI YOGA



Volg ons via Facebook: Bhagavad Gita Seminar

Aanmelding mailing-list: info@gitaseminar.nl

Bedankt voor de aandacht!



Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag  
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij  
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Stichting Gaudiya Nederland.

• Email: info@gitaseminar.nl

• Website: www.gitaseminar.nl

• -> Evenementen voor overzicht geplande activiteiten

http://www.gitaseminar.nl/

