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1 Aquesta síl·laba fa referència al ben conegut fonema oṃ, que s’ha universalitzat de la següent manera: 

ॐ; però que en escriptura devangari (escriptura en què s’escriu el sànscrit) s’escrivia com es mostra en el text. 

L’hinduisme té la creença de què amb aquesta vibració [om]: allò diví s’esdevingué. Aquest és el so que va fer 
prendre consciència primerencament. I és per això que iniciem la lectura amb aquesta síl·laba. Destacar també 
que el Budisme connecta l’om amb el pāramitā (les virtuts pròpies del budisme mahayana i theravada) de la 
generositat [dāna pāramitā]. 

2 Literalment, «la cançó del Senyor». Car, en sànscrit, bhagavan significa «senyor», i gītā fa referència a 
«càntic», «cant» o «cançó». 
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INTRODUCCIÓ 

La literatura sànscrita, més extensa que la grega i llatina plegades, és penetrada 

essencialment pels valors religiosos. El clima tropical de l’Índia, que ens dóna els arbres més 

grans del món, sota els quals erren els elefants, sembla induir a la visió contemplativa d’un 

univers que es desdibuixa en els seus límits. I allí fou concebut el poema èpic més extens de 

la humanitat: el Mahābhārata. Obra de segles, trenta vegades més extensa que l’Eneida, 

presenta necessàriament més varietat que unitat. L’episodi central és la lluita entre els 

prínceps Pandavas, hereus legítims d’un gran reialme, i els intrigants Kauravas, que n’eren 

detentors.  

El Bhagavadgītā, «El poema del Senyor», és un episodi del Mahābhārata, i es 

representa recitat per Samjaia, el cotxer del carro reial, a Dhritaraxtra, el monarca vell i orb 

de Hastinapura que ha renunciat el realisme. Abans de la gran batalla, veiem Krixna, 

encarnació de la Divinitat, conduint el carro de guerra d’Arjuna, el príncep heroi dels Pandavas. 

La major part dels set-cents versicles del poema, distribuïts en divuit cants, tant com dies durà 

la batalla, és un diàleg entre Arjuna i el seu mestre i amic Krixna. Arjuna no vol lluitar: sent la 

tristesa de «la nit obscura de l’ànima». Però el mestre li mostra la necessitat de la lluita i, 

ensenyant-li el camí gloriós de la victòria, li va explicant els misteris de l’ànima i de l’univers. 

És evident que el poema pot tenir un sentit simbòlic. Arjuna és l’ànima anhelant que 

defalleix davant la lluita contra les passions i els obstacles de la via mística, i Krixna és l’Esperit 

diví que anima l’ànima vacil·lant i li dóna el coratge heroic que la conduirà després de la 

victòria a les regions de la pau suprema. 

Resumeix el Bhagavadgītā els principals corrents filosòfics i religiosos de l’Índia antiga. 

La seva lliçó central és que cada home té un deure, Dharma, a complir. Ha d’obrar, però, com 

obra l’artista pur: pel sol plaer de la creació i no per egoisme. Ha de convertir els desigs 

vacil·lants en voluntat, en acció, i oferir les obres a la Divinitat: aquest és el Karma-Yoga, el 

camí de l’acció. Superior al camí de l’acció és el camí del coneixement vers la Divinitat: és el 

Jñāna-Yoga. Però més alt que aquests dos camins hi ha encara el de l’amor, amor que és camí 

i terme: el Bhakti-Yoga. Les tres vies no són divergent i poden ésser seguides alhora, i la 

pràctica del ioga ens ajuda a seguir-les. Pel ioga s’obté la concentració tranquil·la i perfecta 

que mena a la contemplació i, seguint la senda mística, s’arribarà a la unió sagrada amb la 

Divinitat: la inefable benaurança. 

El Bhagavadgita és una de les joies de la literatura universal. Pocs llibres s’han produït 

que més ens donin la impressió d’un llibre amic. Però el qui sols llegeixi el Gītā amb el 

pensament crítica de l’erudit, no comprendrà més que una part del seu valor: només la llum 

de la nostra poesia es podrà il·luminar per sentir la gran poesia del poema. Durant més de dos 

mil anys les seves paraules han donat coratge, llum i esperança a milions d’éssers humans de 

la gran Índia, i ecos de llurs melodies ens arriben plens de vida. Els problemes que presenta 

Arjuna són els problemes eterns de l’esperit humà que de tant en tant sent l’enyorança de 

l’Espertit Suprem. 

J.M. 

Universitat, 

         Barcelona 
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BHAGAVADGĪTĀ 
CANT XI 

LA VISIÓ DE LA FORMA DE L’UNIVERS 

ARJUNA:3 
1. La teva gràcia m’ha revelat el secret suprem de l’Adhiatma,4 el teu esperit en tots 

els éssers: passada és la meva decepció. 

2. Tu m’has parlat, Oh Déu d’ulls tranquils de lotus,5 del venir i departir-se de les coses, 

i també de la teva majestat eterna.  

3. Ara voldria, Oh Déu suprem,6 contemplar la forma gloriosa de la teva grandesa. Oh 

Tu, el primer dels éssers. 

4. Si Tu creus, Oh Senyor meu, que jo puc contemplar-lo, mostra’m el teu Jo etern, Oh 

Déu de la unió mística. 

EL SENYOR:7 
5. A cents i també a mils contempla, Oh Arjuna, les meves vàries figures divines, 

d’incomptables formes i colors.  

6. Aquí hi ha els déus del sol i els del foc i de la llum, els de les tempestes i dels llamps, 

i els dos cotxers lluminosos del cel.8 Contempla, Oh descendent del gran Bharata,9 

meravelles mai vistes abans. 

7. Mira en mon cos l’univers, amb ses coses mòbils i immòbils, i tot el que més anhelis 

veure. 

8. Però de veres no podries percebre la Divinitat amb aqueixos teus ulls mortals. Jo et 

donaré la visió divina: contempla la meva glòria. 

                                                           
3 Arjuna: És, juntament amb el seu cosí Krixna, un dels herois del Mahābhārata, poema èpic més famós 

de la literatura hindú, i fervent seguidor de Krixna. I és fill de la unió entre Kunti i Pāndu. És tercer dels germans 
Padavas (germans que reben aquest nom per ser fills de Pāndu). Com a apunt filològic, comentar que la 
pronunciació hauria de ser d’aquest personatge s’aproximaria a: /Arxuna/. 

4 Adhyātma: Aquesta paraula sànscrita (अध्यात्म) presenta múltiples i diverses traduccions, atesa que la 

podem entendre, i traduir, com a: transcendental, espiritual (adj.), espiritualisme, Veritat absoluta, coneixement 
de l’ànima (o coneixement del que pertany al jo). Deixem a l’entendre del lector la seva pertinent interpretació, 
tenint en compte la múltiple significació del mot. En algunes traduccions s’empra el mot «Ésser».  

5 Aquesta frase fa referència a Brahmā, a qui es representa amb sobre una flor de lotus. A més, a l’Índia 
la bellesa dels ulls s’equipara a la flor de lotus. 

6 Déu vegeu Brahmā. 
7 El Senyor (Bhagavan): Altrament anomenat Krixna. Vegeu Krixna.  
8 Aquest fragment ens parla de diferents divinitats, tals com: els Ādityas (déus del sol), els Vasus (déus 

del foc), els Rudras (déus de la llum), els Maruts (déus de les tempestes i els llamps) i els dos Axvins (els dos 
bessons celestials). 

9 Bharata: És el fill del rei Duxianta i Xankuntala. Neix amb el nom de Sarvadamana (el dominador de tots), 
però durant el poema del Mahābhārata, una sèrie d’esdeveniments ens porten a conèixe’l a com Bharata 
(l’anhelat). I segons s’indica en el text, Arjuna és un descendent de la dinastia de Bharata. 
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SAMJAIA:10 
9. Quan Hari, el gran Senyor del ioga,11 així hagué parlat, Oh rei,12 llavors va mostrar a 

Partha13 la seva suprema forma divina.14  

10. I Arjuna va veure ulls d’innombrables cares i infinites visions de meravelles, 

nombrosos ornaments celestials i nombroses armes de déus. 

11. I vestidures i collarets de flors del cel, i formes perfumades de perfums divins. La 

Divinitat infinita esguardava veient-ho tot, i comprenent en Ella totes les meravelles. 

12. Si la resplendor de mil sols de sobte omplís el cel, es podria comparar a la del Déu 

infinit. 

13. I en aquella resplendor el fill de Pāndu15  veié tot l’univers amb la seva infinita 

varietat, reunit en vasta unitat en el cos del Déu dels déus.16 

14. Tremolant d’admiració, Dhanamjaia, el conqueridor de riqueses,17 s’inclinà davant 

del déu i devotament ajuntant les mans en adoració exclamà. 

ARJUNA: 
15. En ton cos, Oh Déu suprem, contemplo els déus; tots els éssers amb llurs infinites 

varietats; Brahmā 18 reposant sobre son tron de lotus;19 tots els poetes i les sàvies 

serpents del cel. 

                                                           
10 Samjaia: Transliterat, la gran majoria de vegades, com a Samjaya, i en algunes ocasions com a Sañjaya, 

és el narrador d’aquesta història i el cotxer del rei Dhritaraxtra, governant de Hastinapura. 
11 Hari, el gran Senyor del ioga: És una altra manera de referir-se a Vixnu (i també a Krixna), atès que 

aquesta paraula significa «senyor que destrueix el samsara [samsara pot tenir dues idees: (1) que no ens haguem 
desvinculat, ignorem la veritable naturalesa del ser, és a dir, que no hi hagi una separació entre jo i el Brahmā 
(el Diví). O, segons altres tradicions hindús, (2) que el samsara sigui generat pel desig de l’ànima del gaudi a part 
del Diví]». El terme «Senyor del ioga» és la manera com Krixna entén el ioga (que significa literalment «unió»), 
com una connexió o equilibri entre contraris. I així ho mostra el Cant II, 48, del Bhagavadgītā, quan Krixna es 
dirigeix a Arjuna; tot parlant-li de seguir el camí del ioga, de desaferrar-se, i de mantenir en equilibri l’èxit i el 
fracàs.  

12 Rei Dhritaraxtra: és a qui s’adreça Samjaia durant el recital d’aquesta obra. També podem trobar el 
seu nom escric com a Dritarāstra. S’ha optat per transcriure en la forma més catalana, però que en anglès fa així: 
Dhritarashtra 

13 Partha: És un altre nom que rep Arjuna; per ser fill de Pritha, també coneguda com a Kunti. 
14 Es mostra a Arjuna l’Ésser de tots els éssers, un exemple de la forma còsmica de Déu. 
15  Pāndu: És el pare d’Arjuna, i el primer marit de Kunti. En el text es proposa una altra manera 

d’anomenar Arjuna. 
16 La visió externa només és una imatge sensorial que apunta a la visió interna de la unitat en la diversitat. 
17 Dhanamjaia, el conqueridor de riqueses: També trobem escrit aquest nom, que fa referència a Arjuna, 

així: Dhananjaya. Normalment s’associa a aquest nom, la descripció del conqueridor de dhanu (arcs), per a 
referir-se a les grans habilitats d’Arjuna amb l’arc. Podria ser també que el terme dhanu fes referència a la 
festivitat Dhanu Yatra, en honor a Krixna, d’aquesta manera podríem entendre que Dhanamjaia tindria 
l’etimologia de dhanu (festivitat de Krixna) i jaya (victòria, o conqueridor). No obstant, no acabem de copsar 
perquè Mascaró ho va traduir d’aquesta manera. 

18 Brahmā: El text hindú del Vishnu Purana relata que al despertar Vixnu, es converteix en Brahmā, el 
creador de l’univers, el qui el manté i el qui destrueix, per tant, també se li associa o es transforma en el déu 
destructor Xiva. D’aquesta manera s’estableix que Vixnu té una supremacia i per això és creador i destructor. 

19 Per a la cultura hindú, el lotus simbolitza l’univers; perquè és una flor amb múltiples pètals. En el 
budisme el lotus significa la puresa. Com a curiositat destacar que el budisme també té una figura que es troba 
vinculada al lotus, ens referim a Padmasambhava, el que fou engendrat del lotus. Padum, en tibetà, és una figura 
cabdal del budisme tibetà. 
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16. Contemplo la teva forma immensa on hi ha infinites formes, i veig llurs pits i llurs 

braços i llurs rostres amb llurs ulls. Començament ni mig ni fi de Tu no hi ha. 

Contemplo, Oh Senyor suprem, la teva forma infinita. 

17. Tu, tan difícil de veure, t’esguardo al meu entorn, immens, amb corona, ceptre i disc, 

i en la glòria resplendent del sol i del foc brillant. 

18. Tu ets l’Indestructible, l’objecte suprem de la coneixença, el suport suprem de tot 

l’univers; Tu ets l’inalterable protector de la Llei eterna.20 Jo medito sobre Tu com 

Esperit Primer. 

19. Jo et veig sense començament ni mig ni fi. Infinita és la força dels teus braços 

innombrables, i els teus ulls són la lluna i el sol. La teva cara resplendeix com el foc 

del sacrifici, i amb la teva resplendor. Tu escalfes tots els mons. 

20. Tu omples l’espai entre els cels i la terra i tots vents de l’horitzó. En veure la teva 

forma meravellosa i terrible, tremolen els tres mons, Oh Esperit suprem. 

21. Les hosts dels déus van vers Tu i ajunten llur mans amb paor. «Glòria», exclamen els 

poetes de terra i cel i t’exalten amb càntics ressonants. 

22. Les constel·lacions de déus et contemplen amb meravella: els déus dels llamps i les 

tempestes, els de la llum i els del sol; els cotxers lluminosos del cel, i els esperits dels 

avantpassats; tots els Viçvas21 i els Iakxas,22 els Sidhas23 i els Asuras.24 

23. Contemplant la teva forma immensa, amb ulls de tantes de cares, amb tants de peus 

i cames i braços, Oh Totpoderós, i amb dents terribles, els mons tremolen d’espant, 

com jo també tremolo. 

24. Tocant el cel, flamejant en molts colors, obrint ta boca, radiants tos ulls tan grans, 

en contemplar-te tremola la meva ànima: perdo el coratge i no tinc pau, Oh Vixnu!25 

25. En veure les dents terribles de tes boques que flamejants semblen el foc del temps, 

jo perdo el nord i em sento sense refugi. Ten compassió, Oh llar de l’univers!   

                                                           
20 Quan es parla de la llei eterna entenem que el text es refereix al Dharma; que és, certament, un 

concepte hinduista-budista molt complex. Es tracta de la llei universal eterna. És una llei que defuig del 
coneixement humà. I que té diferents sentits diferents, a saber: (1) Dharma com a ordre: és absolut, és l’ordre 
universal i natural de les coses. (2) Dharma com a deure: deure individual de cadascú amb ell, la família; viure 
amb harmonia el propi deure. El deure és inalienable! «Jo sóc jo i la meva circumstància», tal i com deia Ortega 
y Gasset. (3) Dharma com a fenomen: cada element que forma part del món dels sentits. Els sentits en el budisme 
són sis, s’hi afegeix l’intel·lecte. En el budisme també existeix el (4) Dharma com a ensenyament de Buda: és la 
fórmula de l’ensenyament de les tres joies. 

21 Viçvas: S’acostuma a transliterar com a viśve-devāḥ, literalment «tots els déus». Concepte que fa 
referència a diversos déus vèdics. 

22 Iakxas: ampli ventall d’esperits naturals molt comuns en la literatura hindú. Normalment acostumen a 
ser benvolents i tenen cura de la natura, i s’amaguen en les arrels dels arbres.  

23 Sidhas: Són els representants hindús de la perfecció. Són aquells hi ha aconseguit l’alliberament. 
24 Asuras: Són un grup de divinitats, sovint naturalistes, que es troben constantment enfrontades amb 

les deva, un altre tipus de deïtat hindú.  
25 Vixnu: En el Gītā se’ns diu que Vixnu és una deïtat universal. Que és l’alfa (Brahma) i l’omega (Xiva). És 

un Déu que s’escapa als límits de la nostra comprensió humana, atesa la nostra condició de simples mortals. No 
és d’estranyar que per a molts creients aquesta figura s’associï a Déu, Al·là, Jahvé o Elohim. Ans el paper que 
juga és molt semblant al d’un deu creador-destructor. 
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26 i 27. Els fills de Dhritaraxtra i les hosts dels reis Bhixma,26 Drona,27 i el fill de Suta, 

cotxer de reis, corren i entren, amb els nostres grans guerrers, dins tes boques 

paoroses de dents terribles. Entre les moles de tes dents alguns resten: llurs caps 

esdevenen pols. 

28. Com les grans aigües dels rius se’n van corrent vers la mar, així corren aquests herois 

vers tes boques flamejants. 

29. Com corrent van les falenes a morir en el foc brillant, així els guerrers d’aquest món 

van a morir en tes boques. 

30. Amb tes boques flamejants Tu devores tots els mons. Tot l’univers, il·luminat de la 

teva resplendor, flameja en la teva glòria, Oh, Vixnu! 

31. Senyor, digues-me: qui ets Tu amb aquesta forma paorosa? Jo t’adoro, Oh Déu 

suprem, ten compassió de mi. Jo voldria conèixer la teva natura primera. No 

compren aquesta manifestació teva. 

EL SENYOR: 
32. Jo sóc el temps poderós que destrueix els mons, vingut ara a anihilar els homes. 

Moriran els guerrers que estan en els dos exèrcits. Solament tu viuràs. 

33. Per això tu alça’t, guanya la glòria i, vençuts els enemics, gaudeix del gran reialme. 

Jo ja he decidit llur mort. Sigues tu el meu instrument. 

34. Ja he resolt la mort de Drona, el teu mestre, i dels teus parents reials Bhixma, 

Jaiadratha i Karna, els quatre amb armes de déus, i dels altres herois guerrers: tu 

pots occir-los, no tinguis por. Lluita, venceràs en la batlle els teus enemics. 

SAMJAIA: 
35. Escoltant aquestes paraules de Keçava,28 el príncep de la diadema29 ajuntà tremolós 

les mans. Amb veu tremolosa va tornar parlar a Krixna,30 mentre s’inclinava amb por 

i amb adoració. 

ARJUNA: 
36. És just, Oh Déu gloriós, que en la teva glòria el món tot s’alegri i s’ompli de joia. A 

tots vents fugen amb temor els mals esperits i totes les hosts d’esperits celestials 

s’inclinen adorant. 

37. Com no t’adorarien, Oh Esperit suprem! Tu més gran que tot, Creador de tot, fins 

del mateix Brahmā; Oh Ésser infinit, Senyor dels déus, Palau de l’univers. Tu 

l’Indestructible, allò que és i allò que no és, i allò que està més enllà de l’ésser! 

                                                           
26 Bhixma: era l’oncle dels Pandavas i també dels Kauravas. 
27 Drona, mestre d’Arjuna: Era el guru (mestre) de les famílies Pandavas i Kauravas. Drona va ser mort a 

la batalla de Mahābhārata. Per aquest motiu Arjuna es va decidir a combatre. 
28 Keçava: Normalment transliterat del sànscrit a l’anglès com a Keshava, és el vint-i-tresè i el sis-cents 

quaranta vuit nom, del que s’ha anomenat com «els mil noms de Vixnu» (Viṣṇusahasranāma). És diu d’ell que 
va ser l’assassí del dimoni Kexi, el qual va ser enviat en forma de cavall. 

29 Per referències a altres passatges del poema, concretament en el Cant VII [17, 53 i 65], i pel context i 
situació, sabem que «el príncep de la diadema» no és altre que Arjuna. 

30 Krixna: És un déu en si mateix, i alhora la vuitena reencarnació avatar del déu Vixnu (cinquanta setè i 
cinc-cents cinquantè nom dels «mil noms de Vixnu»). És el cosí d’Arjuna, i el fill de Vasudeva, essent també el 
nebot de Kunti, la mare d’Arjuna. Alguns estudiosos han vist paral·lelismes entre la vida de Krixna i de Jesucrist.  
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38. Tu ets el Déu del començament, el primer Esperit, el suprem Palau que tot ho conté. 

Tu el qui coneix i la cosa coneguda. Tot l’univers està penetrat per Tu, Oh Déu 

d’infinites formes! 

39. Tu ets Vayu el déu del vent, i Agni el déu del foc; Çaçanka el déu de la lluna, Varuna 

el déu dels cels blaus. Tu Yama el jutge dels morts, Prajapati déu de la vida. Tu el 

nostre Pare primer. A Tu glòria, glòria! Mil vegades glòria, i encara més vegades 

glòria i glòria. 

40. Et glorifico a Tu que ets al Nord, a Tu, que ets al Sud, a Tu que ets a tots vents. Tu, 

de poder infinit i que tens força infinita, tot ho contens: Tu ets el tot. 

41 i 42. Oh Immutable! Si desconeixent la teva grandesa, creient que solament eres un 

amic, jo irreverent t’he donat el nom de Krixna, de Iadava,31 d’amic; si per joc, tot 

sol o en companyia, no t’he servat degut respecte mentre jugàvem, dormíem en 

companyia parlàvem o plegats menjàvem, jo et demano que em perdonis, Oh Déu 

d’espais infinits. 

43. Tu ets el Pare d’aquest món nostre amb ses coses mòbils i les immòbils. Ell t’ha 

adorar, son Mestre suprem. Ningú no hi ha semblant a Tu. Qui hi hauria en els tres 

mons més gran que Tu, Senyor d’infinita grandesa? 

44. Per això postrant-me, inclinant-me en adoració, mon cor vol propiciar-te, Oh Senyor 

digne de lloances. Sigues compassiu amb mi com un pare amb son fill, un amic amb 

son amic, l’amat amb la seva amada. 

45. Amb alegria he vist el que mai no fou vist, però de por tremola la meva ànima. 

Mostra’m, Senyor, la teva forma humana, ten compassió, Palau del món, Oh Déu 

dels déus. 

46. Jo et vull veure com abans amb ton ceptre, corono i disc. Torna a la teva forma de 

quatre braços. Oh Tu de mil braços, de fores infinites! 

EL SENYOR: 
47. Per la meva gràcia i pel místic poder, Oh Arjuna, has vist aquesta forma suprema 

amb la seva resplendor, la forma del meu infinit Tot, que és des del començament i 

no vista mai abans de ningú. 

48. Ni els Veda,32  ni sacrificis, ni presents, ni bones accions, ni austeritats terribles 

poden en el món dels homes obtenir la visió d’aquesta forma. Solament tu l’has 

contemplada. 

49. No estiguis trist ni et sentis pertorbat perquè hagis esguardat aquesta transfiguració 

meva sublim i paorosa. Lliure de por i amb l’esperit joiós, de nou contempla la meva 

forma humana. 

                                                           
31 Iadava: També escrit com a Yadava, és el pare biològic de Kunti (Pritha) i, per tant, l’avi de Arjuna. 
32 Els veda són el nom que rep un dels corpus de literatura religiosa més antics de la humanitat, que va 

aparèixer al nord de l’Índia, es creu, entre quatre mil i tres mil anys enrere. És veda és el coneixement, l’interès 
per la vida, per l’existència.  
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SAMJAIA: 
50. Quan Vasudeva33 així hagués parlat a Arjuna de nou va manifestar-se en la forma 

que bans tenia; i el gran Esperit consolà aquell que tenia por, assumint la seva forma 

amorosa. 

ARJUNA: 
51. Veient la teva dolça forma humana, Oh Tu que em dónes coratge, torno a la meva 

consciència i a la meva pròpia natura. 

EL SENYOR: 
52. Aquesta forma que tu has contemplat és molt difícil de veure. Fins els déus anhelen 

contemplar aquesta forma.  

53. Ni amb Vedes, ni amb austeritats, ni amb presents, ni amb sacrificis puc jo ésser 

esguardat com tu has pogut fer-ho. 

54. Solament per amor, Oh Arjuna, puc jo esser vist així, i conegut en la meva essència, 

i solament amb amor puc ésser penetrat. 

55. El qui fa obres per a Mi, el qui fa de Mi el seu fi, el qui per a Mi té amor, lliure de 

llaços humans i sense malvolença a cap ésser, aquell ve a Mi, Oh fill de Pāndu! 

 

 

ओं 
 

                                                           
33 Vasudeva: Es tracta d’un dels fills del rei Shurasena (l’altre és Kunti, la mare de Arjuna). També és el 

pare de Krixna i, al ser el germà de Kunti, l’oncle d’Arjuna. 


