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ßeer hejcenbme Deeßece, MeòesâMe ie{Ûegveej keâer Deheveer meewYeeiÙehetCe& Ùee$ee keâe megDeJemej Øeehle ngDee nw ~ JeneB kesâ 
Jele&ceeve hejcenbme mJeeceer ßeer DeÌ[ieÌ[evevopeer cenejepe kesâ oMe&ve keâe mcejCeerÙe DeJemej keâeMeer keâer efJeÉvceC[ueer kesâ meeLe 
cegPes Øeehle ngDee ~ ßeer hejcenbme mJeeceer DeÌ[ieÌ[evevopeer cenejepe yeÿeueerve Ùeesefiejepe mJeeceer ßeer hejceevevo hejcenbme peer kesâ 
efMe<Ùe nw Deewj Gvekesâ Éeje Øeehle ceeveJe OeceexheosMe keâes mJejefÛele ‘ÙeLeeLe& ieerlee' kesâ ceeOÙece mes ceeveJe cee$e kesâ efueÙes 
Øemeeefjle keâj jns nw, efpeme ieerlee keâe %eeve YeieJeeve ke=â<Ce ves Deheves cegKeejefJevo mes Depe&gve kesâ ceeOÙece mes mecemle ceeveJe kesâ 
efueÙes efkeâÙee Lee ~ FmeerefueÙes ßeerceodYeieJeod ieerlee ceeveJe cee$e keâe Oece&MeeŒ e nw ~ YeieJeeve Skeâ nw Deewj meyekesâ nw Dele: 
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Fme Øekeâej ieerlee Skeâleecetuekeâ nw Deewj mJeÙeb Yeer Skeâlee keâe cetue nw ~ YeieJeeve ves mJeÙeb keâne nw - cecewJeebMees peerJe 
ueeskeâ:'' DeLee&led ØeeCeer cee$e YeieJeeve keâe ner DebMe nw leLee DebMe DebMeer ceW Yeso vener neslee nw ~ Dele: ØelÙeskeâ ØeeCeer 
YeieJeodefYeVelee kesâ DeeOeej hej JemlegielÙee hejmhej ceW Yeer DeefYeVe ner nQ~ ‘ ‘ leodefYeVeeefYeVemÙe leoefYeVelJe efveÙece:'' Ùen 
JemlegefmLeefle nw ~ Dele:ieerlee Skeâleecetuekeâ leLee Skeâlee keâe cetue oesvees ner nw ~ Ùener ieerlee keâer ÙeLeeLe&lee nw efpemes hetpÙe 
hejcenbme peer cenejepe ves ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' ceW, pees Yee<Ùe®he nw, Øeefleheeefole efkeâÙee nw ~

ÙeneB ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' heo mes Ùen Yeüce veneR nesvee ÛeeefnS efkeâ keâesF& DeÙeLeeLe& ieerlee Yeer nw keäÙeeWefkeâ ieerlee Skeâ nw - 
ßeerceodYeieJeod ieerlee'~ Øemlegle ‘ ÙeLeeLe& ieerlee' ßeerceodYeieJeod ieerlee' keâe ner Yee<Ùe nw, efpemes mJeÙeb hejcenbme ßeer mJeeceer peer 
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FmeefueÙes ‘ ÙeLeeLe& ieerlee' keâe DeefYeØesleeLe& nw ~ ieerlee keâer ÙeLeeLe&lee! Fme DeefYeØesleeLe& keâes ßeer mJeeceer hejcenbme peer ves Fme 
mechetCe& Yee<Ùe ceW Øeefleheeefole efkeâÙee nw ~

ßeerceodYeieJeod ieerlee hej Deveskeâ Yee<Ùe efveefce&le ngS nw - pewmes keâce& keâer ØeOeevelee yeleeles ngS ueeskeâceevÙe efleuekeâ keâe 
ieerlee jnmÙe, YeieJeodYeefòeâ ØeOeeve Jew<CeJe Yee<Ùe leLee %eeve ØeOeeve MeebkeâjYee<Ùeeefo « evLe! efkeâvleg Øemlegle ÙeLeeLe& ieerlee ceW 
SkesâÕejJeeo cegKÙeleÙee Øeeflebheeefole nw efpemekeâe efkeâmeer mes efJejesOe veneR nw, ØelÙegòe meyekesâ meeLe Skeâ F&ÕejlJe keâer DevegYetefle kesâ 
®he ceW meecebpemÙe ØekeâeMekeâ nw ~ keäÙeeWefkeâ keâce&keâueehe Yeer Gmeer ceW heÙe&Jeefmele, Yeefòeâ Yeer Gmeer keâer, leLee Gmeer keâe 
mee#eelkeâej hejceheg®<eeLe& cees#e keâe meeOekeâ nw ~ YeieJeeve ves mJeÙeb keâne nw-

‘ ‘Ùelkeâjesef<e ÙeodMveeefme Ùeppegnesef<e ooeefme Ùeled ~
ÙeòehemÙeefme keâewvlesÙe! lelkegâ®mJe ceohe&Ceced ~~
‘ ‘ceÙÙesJe ceve DeeOelmJe ceefÙe yegefæb efveJesMeÙe ~ 
efveJeefme<Ùeefme ceÙÙesJe Dele TOJe& ve mebMeÙe: ~~

leLee ‘ ‘%eelJee ceeb Meeefvle ce=ÛÚefle, ‘ ‘%eeve ueyOJee hejeb MeeefvleceefÛejsCeeefOe ieÛÚefle ‘ ‘meJe& %eevehueJesvewJe Je=efpeveb 
mevleefjmÙeefme'' leLee meJe& keâcee&efKeueb heeLe&! %eeves heefjmeceehÙeles'' FlÙeeefo ~ Fme Øekeâej Øemlegle ‘ ‘ÙeLeeLe& ieerlee'' keâer 
ÙeLeeLe&lee nw - Skeâ hejcelelJe hejceelcee kesâ DeeOeej hej meyeceW mecelJe keâer DevegYetefle -

‘ ‘mecees Ónb meJe&Yetles<eg ve ceW És<Ùees Óefmle ve efØeÙe: ~
Fme heefJe$e GösMe kesâ meeLe ßeer hejcenbme mJeeceer De[ie[evevopeer cenejepe Éeje mebmLeeefhele SJeb mebÛeeefuele Ùen 

hejcenbme Deeßece $e+ef<eÙeeW kesâ ØeeÛeerve iegheâeDeeW SJeb DejCÙees keâer lejn Fme heJe&le ßesCeer kesâ yeerÛe mes ueeskeâ ceW ieerleesòeâ Fme 
GheosMe keâes Godyegæ keâjves Jeeuee nw efkeâ MeeŒ eevegceesefole mJeeYeeefJekeâ JÙeJenej keâes Deheveeles ngS meyeceW ‘ ‘DeYesoYeeJeveÙewJe 
ÙeefleleJÙeced YeeJe keâes ueeskeâ keâuÙeeCeeLe& Øemeeefjle keâjvee nw ~
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GEETA IS EEN HEILIG SCHRIFT VAN DE HELE

MENSHEID

Shri Maharshi Ved Vyas – Shri Krish Era

Vóór de advent van Maharshi Ved Vyas was geen enkele

pedagogische tekst in tekstvorm beschikbaar. Startend vanuit deze

traditie van orale en gewaarwordende woorden van wijsheid en

kennis vatte hij de oude lichamelijke en spirituele kennis in

tekstvorm samen, en meer bepaald in de vorm van vier Vedas,

Brahmasutra, Mahabharat, Bhagwad en Geeta en stelde dat “Gopal

Krishn akkoord gegaan was met de conclusie van alle Upanishad

in Geeta om de mensheid de capaciteit te geven om zich van pijn

en zorg te bevrijden”. Het hart van alle Vedas en de essentie van

alle Upanishad is Geeta, die door Krishn uitgelokt was en de

aanleiding vormde om de mensheid van redelijke doctrines te

ontdoen en om de waarneming van het Hoogste Wezen mogelijk

te maken. Dit heeft de mensheid de laatste tekenen van Vrede

geschonken. De wijsgeer, in al zijn werken, werd door Geeta als

de verhandeling van kennis bestempeld. Bovendien merkte hij op

dat de Geeta geschikt is om als de drijvende filosofie genomen te

worden, de filosofie die de basis voor de activiteiten in ons leven

vormt. Wanneer we de verhandeling nader beschouwden die door

Krishn zelf uitgesproken werd, waarom zouden we dan andere

schriften moeten bewaren?

De essentie van Geeta wordt duidelijk gemaakt door de vers:

EH§$ emñÌ§ XodH$snwÌ JrV_², EH$mo Xodmo XodH$snwÌ EdŸ&
EH$mo _§ÌñVñ` Zm_m{Z `m{Z, H$_m©ß òH$mo Vñ` Xodñ` godmŸ&&



Dit betekent dat er slechts één heilig schrift is opgeroepen door

Lord Krishn, de zoon van Devaki. Er is slechts één spirituele instantie

die de moeite waard is en de waarheid die in dat commentaar

gespecificeerd is - namelijk de ziel. Er is niets anders onsterfelijks

aan de ziel. Wat werd dan door deze wijsgeer in Geeta aanbevolen?

Om ! “Arjun, Om is de naam van het eeuwige spirituele wezen.

Chant Om en mediteer over mij. Er is slechts één Dharm – om de

in Geeta beschreven spiritualiteit te dienen. Bewaar hem zorgvuldig

in je hart. Daarom heeft Geeta zijn eigen schrift behouden.

Krishn is de boodschapper van de heilige wijsgeren die de

goddelijke schepper als de Universele waarheid gedurende

duizenden en duizenden jaren beschreven hebben. Veel wijsgeren

hebben verteld dat men zijn lichamelijke en eeuwige wensen van

de God mag uitdrukken, door de God gevreesd moet worden en

niet in andere zaken mag geloven – dit werd door vele andere

wijsgeren beklemtoond, maar enkel en alleen de Geeta toont

duidelijk hoe spiritualiteit en fathom bereikt moeten worden, én

welke weg hiervoor afgelegd moet worden - zie “Yatharth Geeta”.

Om dit hogere doel te bereiken, zie het over het universum

uitgesproken commentaar – “Yatharth Geeta”.

Hoewel Geeta op universeel vlak geprezen wordt, is hij niet in

staat geweest om in de plaats te treden van doctrine of literatuur

van eender welke religie of sekte, omdat religieuze sektes altijd

door de een of andere uitspraak of orders veroordeeld worden. De

in India gepubliceerde Geeta is de eeuwige erfenis van India, het

spirituele land. Als dusdanig moet het als nationale literatuur

behandeld worden - een inspanning om de menselijkheid van de

pathos van de traditie van discriminatie, conflicten en ruzies te

bevrijden, en om de vrede te prijzen.



UNIFORME DHARM PRINCIPES

1 IEDEREEN, KINDEREN VAN GOD :-

“De onsterfelijke ziel in het lichaam is een deel van het
mijne en het is HIJ die de vijf gevoelens schept en de zesde,
de geest die in de natuur dwaalt”.

Alle menselijke wezens zijn kinderen van God.

2. DOEL VAN HET MENSELIJK LICHAAM:-

“Het is vanzelfsprekend dat godvruchtige Brahmin en
koninklijke wijsgeren (rajarshi) de redding bereiken, men
moet altijd moet verzaken aan het miserabele, efimerische,
sterfelijke lichaam en mij altijd aanbidden”.

“Ofschoon verstoken van geld en comfort, moeilijk te
verkrijgen, terwijl je in het menselijk lichaam bent aanbid je
mij. Het recht voor deze aanbidding wordt aan iedereen in

een menselijk lichaam verleend”.

3. SLECHTS TWEE STANDEN IN MENSELIJKE

WEZENS:-

“In de wereld, O’Parth, zijn er twee soorten wezens, de
godvruchtigen, waarover ik het reeds gehad heb, en de duivelse
waarover jullie in de toekomst van mij zullen horen”.

Er zijn slechts twee soorten menselijke wezens, de “Deva”
(goddelijke) wiens hart met nobele eigenschappen gevuld is,
en de “Asura” (duivel) wiens hart door slechte gedachten
beheerst wordt. In deze creatie zijn er geen andere soorten

menselijke wezens.

4. VERVULLINGEN VAN ELKE WENS DOOR GOD:-

“Mensen die godsvruchtige handelingen uitvoeren,
genoten door de drie Vedas, die nectar geproefd hebben en
zichzelf van zonden bevrijd hebben, en die een hemels bestaan
wensen door mij door middel van Yagya te aanbidden, gaan
naar de hemel (Indralok), en genieten van de goddelijke
geneugten als beloning voor hun waardevolle handelingen”.
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“Door mij te aanbidden streven de mensen ernaar om naar
de hemel te gaan en ik verleen het dit voorrecht”. Daarom
kan alles eenvoudig bereikt worden door de welwillendheid

van het Hoogste Wezen”.

5. ELIMINATIE VAN ALLE ZONDEN DOOR

TOEVLUCHT TE ZOEKEN BIJ HET HOOGSTE

WEZEN:-

“Zelfs indien men de meest fervente zondaar is, zal de
ark der kennis je veilig langs alle duivels loodsen”.

Zelfs de ergste zondaar kan zonder twijfel toegang krijgen
tot het Hoogste Wezen door gebruik te maken van de boot der

wijsheid.

6. KENNIS:-

“Constant rust het bewustzijn dat adhyatmya en perceptie van
de hoogste geest genoemd wordt, zijnde het einde van de
verwezenlijking van de waarheid, en alles wat hiertegen
indruist is onwetendheid.

Wijding aan de wijsheid van de hoogste ziel, en de directe
perceptie van de Eeuwige Wijsheid, zijnde de uitdrukking van
de Hoogste Ziel, vormen de componenten van de echte
wijsheid. Al de rest is onwetendheid. Dus de directe perceptie

van God is wijsheid.

7. IEDEREEN HEEFT RECHT OP AANBIEDING:-

“Zelfs indien een man met het slechtste gedrag mij
ononderbroken vereert dan is hij het waard om als een heilige
beschouwd te worden, omdat hij een man van daadwerkelijke
oplossingen is. Dus wordt hij binnenkort godsvruchtig en bereikt
hij de eeuwige vrede en zo, Oh Zoon van Kunti, zou je moeten

weten dan mijn aanbidder nooit vernietigd wordt.”

“Zelfs een grote zonde, indien hij MIJ vereert met een
diepgaande en eenvoudige mildheid wordt in een nobele zuil
omgevormd en zal de eeuwigdurende innerlijke vrede
bereiken”. Daarom is een nobele ziel diegene die zich aan

het Hoogste Wezen gewijd heeft.
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8. EEUWIGDUREND ZAAD IN HET GODDELIJKE

PAD:-

“Aangezien een onbaatzuchtige handeling noch het zaad
waaruit het geboren is verslijt, noch negatieve invloed heeft;
bevrijdt zelfs een gedeeltelijke naleving van deze dharm de
mens van verschrikkelijke terreur ( of herhaaldelijke geboorte
en dood)”.

Zelfs een kleine actie uitgevoerd met als doel de
zelfverwezenlijking zal de zoeker van de verschrikkelijke angst
van geboorte- en overlijdenscycli bevrijden.”

9. HET VERBLIJF VAN HET HOOGSTE WEZEN:-

“Het voortstuwen van alle levende dingen van een lichaam
is enkel en alleen een vernuft door zijn maya, Oh Arjun, God
rust in de harten van alle wezens. Zoek onderdak met heel uw
hart, Oh Bharat, in die God bij wiens gratie je rust en de
eeuwigdurende, laatste gelukzaligheid zult vinden.”

God verblijft in het hart van elk levend wezen. Daarom
moet men zich volledig aan dit Hoogste Wezen overgeven,
met volledige toewijding. Door zijn erbarming bereikt men
de laatste gelukzaligheid.”

10 YAGYA:-

“Nog andere Yogis bieden de functies van hun gevoelens
en handelingen van hun lichaam in het vuur van Yog
(zelfcontrole), gevormd door kennis. Terwijl sommigen hun
uitleg aan inhalatie aanbieden, bieden anderen hun
ingetrokken adem aan de uitgeademde adem, terwijl nóg
anderen een serene ademhaling oefenen door hun inkomende
en uitgaande ademhaling te regelen.”

De volledige activiteiten van de gevoelsorganen en
mentale oefeningen worden aangeboden als offerenden voor
de ziel, door wijsheid verlicht, in het vuur van yog. Denkers
offeren hun vitale lucht aan apan en, op soortgelijke wijze,
apan aan pran. En er is nog meer, namelijk het feit dat een
Yogi alle levenskrachten behoudt en toevlucht zoekt in de
regeling van de ademhaling (pranayam). De procedure voor
dergelijke handelingen is Yagya. Hiervoor is een “GEWIJDE

HANDELING” nodig, met andere woorden, Karm.
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11. UITVOERDER VAN YAGYA:-

“Oh de beste van Kuru, de yogis die de nectar geproefd
hebben die uit Yagya stroomt bereiken de eeuwige hoge God,
maar hoe kan het volgende leven van mensen, zonder Yagya,
gelukkig zijn, wanneer zelfs hun leven in deze wereld
erbarmelijk is?”

Voor de mensen die niet over de bekwaamheid van yagya
beschikken is het zeer moeilijk om een menselijke vorm in
het overschrijdende bestaan te krijgen. Daarom heeft iedereen
in een menselijk lichaam recht op aanbidding en meditatie
(Yagya).

12. GOD KAN GEZIEN WORDEN:-

“O Arjun, machtige gewapende, een aanbidder kan deze
vorm van direct kennen, zijn essentie verwerven, en zelfs één
met hem worden door middel van een totale en
onvoorwaardelijke toewijding”.

Het is gemakkelijk om Hem van gezicht tot gezicht te
zien, Hem te kennen en zelfs toegang tot Hem te krijgen door
middel van een intense devotie.

“Alleen een wijsgeer ziet de ziel als een wonder, iemand
anders beschrijft hem als een wonder, terwijl er nog anderen
zijn die hem horen en Hem toch niet kennen.

Een verlichte wijsgeer zou deze ZIEL als een raar en zelden
wonder zien. Dit is directe perceptie.

13. DE ZUIL IS EEUWIG EN WAAR:-

“De innerlijke persoon, die niet doorboord, verbrand of
bevochtigd kan worden, is ononderbroken, heel overtuigend,
constant, onbeweeglijk en eeuwig.”

Ziel alleen is waar. Ziel alleen is eeuwig.

14. DE SCHEPPER EN ZIJN SCHEPPINGEN ZIJN
STERFELIJK:-

“Alle werelden van Brahmlok naar beneden hebben, Oh
Arjun, een periodiek terugkerend karakter, maar, Oh zoon van
Kutni, de ziel die mij maakt is niet opnieuw geboren.

Brahma (de schepper) en zijn scheppingen, duivels en

demonen zijn vol van wrok, momenteel en sterfelijk.
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15. VERERING VAN ANDERE GODEN:-

“Gedreven door de eigenschappen van hun aard, zij die
van kennis naar wereldse genoegens gaan en de heersende
gebruiken imiterend, andere goden aanbidden in plaats van
de enige echte God.

Zij wiens intellect door het genot van wereldlijk comfort
vervuild is, dergelijke domme mensen hebben de neiging om
andere goden dan het Hoogste Wezen te vereren.”

“Hoewel zelfs hebzuchtige aanbidders mij inderdaad
vereren door andere goden te vereren, is hun verering tegen
de opgelegde bepalingen en bijgevolg door onwetendheid
gevoed.”

Zij die andere goden vereren, vereren het Opperste Wezen
onder invloed van onwetendheid, en hun inspanningen zijn
tevergeefs.

“Vergeet niet dat zij een verschillende zelfkastijdingen
zonder spirituele sancties zullen ondergaan en dat zij
ondermijnd worden door schijnheiligheid en arrogantie naast
lust, verbinding, en machtswellust en dat niet alleen de
elementen die hun lichaam vormen, maar ook ik die in hun
zielen ronddwaal, onwetende mensen met een slechte wil
zijn.

Zelfs mensen met deugdzaamheid vertonen de neiging
om andere goden te vereren. U moet echter weten dat

dergelijke mensen duivels van aard zijn.

16. DE LAGE PERSOON:-

Zij die, nadat zij aan de opgelegde weg voor de uitvoering
van Yagya verzaakt hebben, maar die op zoek zijn naar wegen

zonder bijbelse sanctie, zijn mensen die wreed, zondig en

laag bij de grond zijn.

17. OPGELEGDE PROCEDURES:-

“Hij die vertrekt van het lichaam en OM intoneert, die
GOD in woord is, en mij herinnert, bereikt de redding.”

De intonering van OM, zijnde het synoniem voor de
eeuwige Brahm, enkel het Hoogste Wezen herinnerend en

met diepgaande meditatie is de gids naar de verlichte wijsgeer.

7/20

17/5-6

8/13



18. SCHRIFT:-

“Ik heb je dus opgedragen, Oh zondaar, in de meest subtiele
kennis omdat, Oh Bharat, door de essentie te kennen een man

wijzen wordt en al zijn taken uitvoert.”

GEETA IS SCHRIFT

“Dus schrift is de autoriteit over wat mag en niet mag, en
geleerd hebben dat men de capaciteit heeft om te handelen
in overeenstemming met de door het schrift vastgelegde

regels.”

Her schrift is enkel de basic om een perfect besluit te nemen
wanneer u uw PLICHT vervult of nalaat te vervullen. DUS moet
men handelen in overeenstemming met de voorgeschreven
taak zoals in GEETA uitgewerkt.

19. DHARM:-

“Wees niet wrokkig, want ik zal je van alle zonden
bevrijden indien je alle andere plichten verlaat (dharm) en
toevlucht in mij alleen zoekt.

Nadat de verwarringen en de interpretaties uit de wereld
geholpen zijn (hij die zich in MIJ verschuilt, betekent dat hij
die zich volledig zal overgeven aan het Hoogste Wezen),
zijnde de opgelegde handeling om de opperste gelukzaligheid
te bereiken is het echte gedrag van DHARMA (2/40), en zelfs
indien mannen met de slechtste zeden deze handelingen
uitvoeren, loont het de moeite om als een Heilige beschouwd

te worden (9/30).

20. PLAATS VAN BEREIKING:-

“Want ik ben de persoon in wie de eeuwige GOD,
onsterfelijk leven, de onvergankelijke Dharm, en de opperste
gelukzaligheid overblijft.”

“Hij is de verblijfplaats van de onsterfelijke GOD, van
eeuwigdurend leven, van eeuwige DHARM en het pure
 genoegen van het bereiken van het Hoogste doel”. Met andere
woorden, een GOD-georiënteerde heilige, een verlichte GURU

in deze gelukzaligheid omgezet.

(DE ECHTE ESSENTIE VAN ALLE RELIGIES TER WERELD

ZIJN ECHO’S VAN GEETA)

15/20

16/24

18/66

14/27



GODDELIJKE BOODSCHAPPEN UITGESPROKEN

DOOR DE HEILIGE GEESTEN, SINDS DE OUDSTE

TIJDEN TOT VANDAAG, IN CHRONOLOGISCHE

VOLGORDE GENOTEERD

Swami Shri Adgadanandji heeft aan de ingang van zijn woning

een bord opgesteld met deze schriften, op de voorspoedige dag

van Ganga Dashehara (1993) in Shri Paramhans Ashram Jagatanand,

Village & P.O Bareini, Kachhava, Dist. Mirzapur (U.P.).

· Shree Vedic Heiligen (Oudheid – Narayan Sukta)

Het Hoogste Wezen in alle aspecten, behalve de waarheid. De

enige manier om Nirvana te bereiken is het begrip.

· Bhagwan Shree Ram (Treta: miljoenen jaar geleden –

Ramyan)

Aspirant van benedictie zonder bidden. Het Hoogste Wezen is

een weetniet.

· Yogheshwar Shree Krishn (5200 jaar geleden – Geeta)

De God is de enige waarheid. Goddelijkheid kan uitsluitend

door medidatie bereikt worden. De idolen van Deities worden

alleen door de zwakzinnigen aanbeden.

· Heilige Moosa (3000 jaar geleden –  Jodendom)

Zoals jij je geloof in God opriep, idolen maakte - Hij is

ongelukkig. Begin hem te aanbidden.

· Heilige Jarathustra (2700 jaar geleden – Zoroastria Religie)

Medidatie van Ahurmazd om het kwade uit je hart te

verwijderen, de bron van alle zorgen en grieven.

· Mahavir Swami (2600 jaar geleden – Jain Schriften)

De ziel is de waarheid; door een grote austeriteit kan dit al van

bij de geboorte aangeleerd worden.



· Gautam Buddha (2500 jaar geleden – Mahaparinirvvan Sutta)

Ik heb die sublieme laatste fase bereikt, eveneens bereikt door

de vroegere heiligen. Dit is Nirvana.

· Jesus Christus (2000 jaar geleden – Christendom)
De goddelijkheid kon enkel bereikt worden door gebeden. Enkel
in dat geval kon men hen de zonen van God noemen.

· Hajrat Mohammed Saheb (1400 jaar geleden – Islam)
“La III – Allah Muhammad – ur Rasul – Allah” Er is geen beter
gebed van de almachtige God. Mohammed et al zijn heiligen.

· Aadi Shankaracharya (1200 jaar geleden)
Het wereldse leven is doelloos. De enige echte waarheid is de
naam van de Schepper.

· Heilige Kabir (600 jaar geleden)
De naam van Ram is essentieel, en de rest is doelloos. Het
begin, het midden en het einde is niets anders dan de chant van
Ram. Chant de naam van Ram is enkel subliem.

· Guru Nanak (500 jaar geleden)
“Ek Omkar Satguru Prasadi”. Enkel een Omkar is echt, maar dit
is een gunst van de heilige leraar.

· Swami Dayanand Saraswati (200 jaar geleden)
Bid alleen voor de eeuwig durende, onsterfelijke enige God.
De naam van deze Almachtige is Om.

· Swami Shri Parmanandji (1991 – 1969 A.D.)
Wanneer de Almachtige zich goedwillig  toont, worden de
vijanden vrienden en wordt ongeluk geluk. De God is overal
aanwezig.
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EEN NEDERIGE SMEEKBEDE

Aangezien tamelijk veel woorden in Sanskriet in het Engels

gevoegd zijn is het nuttig om een korte uitleg te geven over waarom

en hoe zij gebruikt worden.

(I) Om enkele duidelijke voorbeelden te geven, woorden zoals

dharm, yog, yagya, sanskar, varn, sattwa, rajas, tamas,

varnsankar, karm, kshetra, kshetragya, en pranayam, die in

het hele boek vermeld worden, kunnen in feite niet in het

Engels vertaald worden. Dharm, bijvoorbeeld is niet “religie”;

en karm is iets meer dan “actie”. Ondanks dit feit zijn, in de

mate van het mogelijke, ongeveer equivalente Engelse

begrippen gebruikt, maar natuurlijk alleen indien zij de

originele betekenis niet teniet doen. Dus “actie”,

“eigendom”, en “sfeer” werden gebruikt voor respectievelijk

karm, varn en kshetrk. Ongeveer Engelse equivalenten

werden eveneens gebruikt voor sattwa, rajas, en tamas,

verzekerend dat zij de vloeiende woordenstroom niet

belemmeren. Maar het was onmogelijk om Engelse

vervangende begrippen te vinden voor dharm, yog, yagya,

sanskar, en varnsankar, en bijgevolg zijn deze woorden,

evenals vele anderen, als dusdanig gebruikt. Maar aangezien

de betekenis van de woorden in Sanskriet (met of zonder

Engelse equivalenten) volledig uitgelegd wordt, hetzij in

voetnoten, hetzij in de tekst zelf, zullen lezers die niet met

het Sanskriet of Hindi vertrouwd zijn geen enkel probleem
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ondervinden om ze te begrijpen. Het hoofddoel in deze

vertaling bestond erin de onvermijdelijke Sanskriet woorden

of hun Engelse vervangingen zodanig te gebruiken dat zij

niet als lapwerk lijken en het leesgenot in geen geval

belemmeren.

(II) Zoals voor de Engelse transcriptie van deze Sanskriet woorden,

werd  het normale Engelse alfabet gebruikt. Fonetisch schrift

en diakritische nota’s werden strikt vermeden omdat zij de

lezers ontmoedigen en hen van indologische boeken

afschrikken.

Daarom is  (sanskrit) als sanskar geschreven (dit is hoe het

woord wordt uitgesproken), in plaats van sanskara; en

(sanskrit) als yagya (dit is hoe het woord wordt uitgesproken),

in plaats van yajna. Hetzelfde principe voor het schrijven

van Sanskriet woorden in het normale Engelse alfabet, in

grote mate op basis van hoe deze woorden echt worden

uitgesproken, werd in het hele boek gevolgd. Ik beloof dat

het boek hierdoor gemakkelijker en sneller gelezen kan

worden.

(III) Zonder andere geleerde schrijvers te willen beledigen, uit

achting voor van hetzelfde principe voor het schrijven van

Sanskriet woorden in het normale Engelse alfabet, in grote

mate op basis van de echte uitspraak, heb ik eveneens een

“a” aan de laatste pure medeklinkers van Engelse woorden

van Kirshna, (sanskrit) als Arjun in plaats van Arjuna, (sanskrit)

als Mahabharat in plaats van Mahabharata, (sanskrit) als yog

in plaats van yoga, (sanskrit) als dharm in plaats van dharma,

als karm in plaats van karma, enzovoort, aangebracht. Het

argument dat de toon van deze pure medeklinker onvolledig

is indien geen “a” bijgevoegd wordt is onhoudbaar want,
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indien dit het geval zou geweest zijn”,  zou het volledige

Engelse spellingssysteem veranderd geworden zijn. Indien

de laatste “m” in “farm” een volle medeklinker is, dan kan

men enkel en alleen maar concluderen dat mensen die

gehandeld hebben op basis van onlogische denkwijzen het

Sanskriet (hun eigen taal) helemaal geen dienst bewezen

hebben door een transcriptiesysteem te gebruiken dat geleid

heeft tot de vervorming van de uitspraak van zo’n groot aantal

normaal gebruikte woorden. Dus, wat ook de gedachten

achter de praktijk van het toevoegen van een “a” aan de

laatste pure medeklinker van Sanskriet/Indische woorden

moge zijn, wordt deze “bijlage” in de praktijk behandeld

als een volle klinker met de toon van een “a” zoals in “fa-

ther” of “rather” of “bath”, in plaats van een deel van de

medeklinker zelf.

(IV) Wanneer Sanskriet of Hindi woorden in het Engelse alfabet

geschreven worden,  wil dat nog niet zeggen dat zij Engels

worden. Dus de toepassing van normale Engelse praktijken

voor het gebruik van een “s” voor het meervoud van deze

woorden is incorrect. Het meervoud van karm is karm, niet

karms. Het meervoud van ved is ved, en niet veds. Dus is

“s” niet gebruikt om Sanskriet woorden in deze vertaling in

het meervoud te schrijven.

Een van Swamiji’s discipelen
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INLEIDING

Het schijnt dat er geen verder betoog over de Geeta nodig

is. Honderden commentaren, waarvan meer dan vijftig in het

Sanskriet, zijn tot op heden verschenen. Maar, hoewel er

verschillende interpretaties mogelijk zijn, hebben zij allemaal één

gemeenschappelijke noemer - de Geeta, de enige echte. Waarom,

zal men zich dan afvragen, zijn er dan zoveel verschillende

meningen en controversies wanneer de boodschap van Yogeshwar

Krishn de enige echte is? De verkondiger spreekt over waarheid als

de enige echte, maar er zijn tien luisteraars met elk zijn eigen

mening. Onze waarneming van wat gezegd werd wordt bepaald

door de mate waarin wij onder de beheersing van een van de drie

natuureigenschappen staan, zijnde sattwa (morele waarde en

goedheid), rajas (passie en morele blindheid), en tamas

(onwetendheid en donker). Wij kunnen niet over de door deze

eigenschappen opgelegde beperkingen heen begrijpen. Bijgevolg

is het logisch dat er zoveel disputen over het belang van de Geeta

zijn-”. “Het Lied van de Heer”.

Mannen vallen ten prooi aan twijfels, niet alleen omdat er
vele verschillende standpunten over bepaalde onderwerpen zijn,

maar ook omwille van het feit dat hetzelfde principe dikwijls op
verschillende wijze geïnterpreteerd wordt. Tamelijk veel bestaande

commentaren over de Geeta worden beïnvloed door de stroom van

waarheid, en toch indien één van hen - zelfs een juiste en correcte
interpretatie - samen met duizend andere interpretaties geplaatst

wordt, is het bijna onmogelijk om het als dusdanig te herkennen?.
De identificatie van waarheid is een zware taak, want zelfs de

valsheid draagt de “vrees” van de waarheid. De vele exposities

over de Geeta geven allen aan dat zij waarheid vertegenwoordigen,
zelfs indien een groot aantal van hen geen enkel idee hebben.

Bovendien, zelfs indien een groot aantal personen wél succes hadden
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in het ontdekken van deze waarheid, werden zij, omwille van een
aantal redenen, belet om dit in het openbaar te onthullen.

De veel te courante onbekwaamheid om tot de mening van

de Geeta te komen in zijn waar perspectief kan toegeschreven

worden aan het feit dat Kirshn een yogi was, een verlichte wijsgeer.

Een andere grote en diepzinnige Ziel-man van kennis en

scherpzinnigheid die geleidelijk aan de laatste spirituele

doelstelling van Krish kan realiseren en de echte intentie van de

Yogeshwar kan uitdrukken wanneer hij zijn vriend en discipel Arjun

prees. Wat er in iemands geest rondwaart kan niet louter met

woorden uitgedrukt worden. Terwijl sommige zaken door

gelaatsuitdrukkingen en gestes verteld worden, en zelfs door wat

men “eloquent” stilzwijgen noemt, blijft de rest uitdrukkingsloos.

Dit is een dynamiek die enkel door actie bereikt kan worden, en

enkel en alleen door het pad van de geest te betreden. Bijgevolg

kan enkel een andere wijsgeer die voor zichzelf het pad vrijgemaakt

heeft en Kirshn’s sublieme staat bereikt heeft kan weten wat de

boodschap van Geeta werkelijk inhoudt. Eerder dan gewoon lijnen

van het schrift te reproduceren kan hij weten en zijn intentie en

betekenis tonen, want het inzicht van Kirshn en de percepties zijn

ook zijn inzicht en percepties. Aangezien hij gewoon zichzelf is

kan hij niet enkel de essentie tonen, maar ook in andere personen

opwekken, en hen zelfs in staat stellen hetzelfde pad te betreden.

Mijn nobele leraar-rector, de eerbiedwaardige paramhans

Permanand Ji Maharaj, was zo’n wijsgeer; en Yatharth Geeta is

niets meer dan een compilatie van de betekenis die afgeleid werd

door de auteur van de uitdrukkingen en innerlijk geloof van zijn

leraar. Niets wat u in dit verhaal zult vinden behoort mij toe. En

deze betekenis, zoals de lezer al snel zal zien, belichaamt een

dynamisch, op actie georiënteerd principe dat ondernomen en

persoonlijk ondergaan moet worden door iedereen die op zoek is

naar het pad van de spirituele zoektocht en verwezenlijking. Zolang

hij van dit pad verwijderd blijft heeft hij duidelijk de weg naar

aanbidding en meditatie nog niet gevonden, maar zoekt hij nog

steeds een weg door de mazen van bepaalde levensloze stereo-

types. Dus moeten wij toevlucht zoeken in een wijsgeer- een Ziel
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van het hoogste niveau, want dit is wat Krishn gezegd heeft. Hij

geeft uitdrukkelijk toe dat de waarheid die hij op punt staat te

onthullen eveneens gekend is en door andere wijsgeren beoefend

werd. Niet een keer zegt hij dat alleen hij zich bewust is van deze

waarheid en dat alleen hij deze waarheid kan uithullen. Integendeel,

hij daagt aanbidders uit om toevlucht te zoeken bij een wijsgeer

en op zoek te gaan naar kennis. Dus Krishn heeft niets anders gedaan

dan de waarheden verkondigd die eveneens ontdekt en ervaren

werden door andere wijsgeren van echte verwezenlijking.

Het Sanskriet waarin de Geeta belichaamd wordt is zo

eenvoudig en duidelijk. Indien we echter geduldig en voorzichtig

gebruik van zijn synthese en de etymologie van zijn woorden,

kunnen we het grootste deel van Geeta zelf begrijpen. Maar de

moeilijkheid waarop we stoten is te accepteren wat deze woorden

werkelijk betekenen. Om een voorbeeld te geven: Kirshn heeft

ondubbelzinnig verklaard dat de echte actie in de onderneming

van yagya bestaat. Maar toch blijven we beweren dat alle wereldse

zaken waarbij de mensen betrokken zijn door actie aangedreven

worden. Krishn zegt dat terwijl veel yogi dit doen door pran

(ingehaalde adem) aan te bieden aan apan (uitgehaalde adem), en

vele apan aan pran opofferen, er toch vele anderen zowel pran als

apan regelen om de perfecte sereniteit van de ademhaling te

verkrijgen (pranayam). Veel wijsgeren berusten in de neiging van

hun gevoelens aan het heilige vuur van zelfbeheersing. Dus wordt

beweerd dat yagya de contemplatie van ademhaling van pran en

apran is. Dat is wat de auteur van de Geeta genoteerd heeft. Ondanks

dit feit blijven we er beslist bij dat het intoneren van swaha en het

uitstrooien van gerstgranen, oliezaden, en boter in het vuur van het

altaar yagya is. Niets van dit alles werd zelfs maar door Yogeshwar

Krish gesuggereerd.

Hoe rechtvaardigen wij deze al te courante fout om de echte

betekenis van de Geeta te verstaan? Zelfs na uitvoerige

haarklieverij, slagen we er enkel in om het externe kader van de

syntactische volgorde te bewaren. We moeten te weten komen

waarom wij van waarheid ontzien worden. Met zijn geboorte en

groei erft de man de vaderlijke erfenis van het huis, de winkel,

INLEIDING
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land en eigendom, rang en eer, kudde en andere dieren, en vandaag

de dag zelfs machines en toestellen. Precies op dezelfde wijze erft

hij ook gebruiken, tradities en vereringswijzen: de slechte erfenis

van alle drie honderd dertig miljoen Hindu goden en godinnen die

lang geleden geïdentificeerd en gecatalogeerd werden, evenals

de ontelbare verschillende vormen van hen over de hele wereld.

Naarmate een kind opgroeit observeert het  de wijze waarop zijn

ouders, broers en zussen, en de buren hun eer betonen. De

gedachten, rites en ceremonies van zijn familie blijven dus perma-

nent in zijn geest gegriefd. Indien zijn erfenis uit de verering van

een godheid bestaat zal hij zijn hele leven lang uitsluitend de

naam van deze godheid aanhalen. Indien zijn patrimonium uit de

verering van geesten bestaat dan kan hij niets anders doen dat de

namen van deze geesten herhalen. Dit is ook het geval voor de

mensen die Shiv vereren, en andere Krishn, en nog andere deze of

gene god. Dit alles gaat ons vermogen te boven.

Indien dergelijke misleide mannen ooit een genadig, heilig

werk zoals de Geeta krijgen, dan slagen zij er niet in om de echte

impact van het werk te begrijpen. Het is mogelijk voor een man

om de materiële eigendommen die hij geërfd heeft op te geven,

maar hij kan zich niet van geërfde tradities en gedachten ontdoen.

Hij kan materiële bezittingen van zijn erfenis opgeven,  maar zelfs

in dit geval wordt hij permanent door de gedachten, ideeën en

gebruiken die onbetwistbaar in zijn ziel en hart gegriefd zijn

vervolgd. Per slot van rekening kan hij zijn hoofd niet afkappen.

Dat is de reden waarom wij allen op zoek zijn naar de waarheid in

de Geeta in het licht van onze geërfde beweringen, gebruiken, en

vereringswijzen. Indien het schrift in harmonie is met hen en er

geen tegenstelling is tussen de twee, dan beschouwen wij dit als

geloofwaardig. Maar wanneer dit niet het geval is, wijzen we het

af of betwisten het, afhankelijk van wat ons beter uitkomt. Het is

verrassend dat we meer dan ooit erin mislukken om de mysterieuze

kennis van de Geeta te begrijpen. Bijgevolg blijft dit geheim

onbetwistbaar. Wijsgeren en nobele leraars, die de persoon Zelf

evenals zijn omgeving met de Hoge Geest gekend hebben, zijn

anderzijds kenners van de door de Geeta belichaamde waarheid.

Alleen zij zijn bevoegd om te zeggen van de Geeta uitdrukt. Voor
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anderen blijft het echter een geheim dat zij het beste kunnen

oplossen door devoot als zeer goede leerlingen in de buurt van een

wijsgeer te zitten?. Deze wijze van realisatie is herhaaldelijk door

Krishn benadrukt.

De Geeta is geen heilig boek voor individuen, standen, groepen,

scholen, sektes, naties of een bepaalde tijd. Het is eerder een schrift

voor de hele wereld en voor alle tijden. Het is voor iedereen, voor

iedere natie, ieder ras, en voor elke man en elke vrouw,

onafhankelijk van hun spiritueel niveau en capaciteit.

Onafhankelijk hiervan zou enkel het horen zeggen van iemands

invloed niet de basis voor een besluit mogen vormen dat directe

invloed op iemands bestaan zal hebben. Krish zegt in het laatste

hoofdstuk van de Geeta dat zelfs het even aanhoren van zijn

mysterieuze kennis inderdaad begroetend is. Maar nadat een zoeker

dit alles dus van een leraar geleerd heeft, moet hij dit alles ook

oefenen en in zijn eigen gedrag en ervaring integreren. Dit is de

reden waarom we op zoek gaan naar de Geeta nadat wij ons bevrijd

hebben van alle vooroordelen. En dan zullen we inderdaad een

licht zien branden.

Het volstaat niet om de Geeta als een gewoon heilig boek

te beschouwen. Een boek is in het beste geval een handwijzer die

de lezers naar kennis leidt. Men zegt dat iemand die de waarheid

van de Geeta gekend heeft een kenner van het Ved is – wat letterlijk

kennis van God betekent. In het Upanishad Brihadaranyak noemt

Yagnvalkya de Ved “de adem van het Eeuwige”. Maar alle kennis

en alle wijsdom die de Geeta belichaamt, zo mogen we niet

vergeten, leidt enkel binnen het hart van de vereerder tot bewustzijn.

De grote wijsgeer Wishwamitr, zo heeft men ons gezegd,

was in meditatieve boetedoening gedompeld. Brahma was tevreden

over hem en verscheen en zei tegen hem, “Vanaf deze dag ben je

een wijsgeer (rishi). Maar de kluizenaar was hiermee niet tevreden

en ging verder met zijn beschouwingen. Na een poosje kwam

Brahma, nu door andere goden begeleid, terug en zei “Vanaf

vandaag ben je een koninklijke wijsgeer (rajarshi)”. Maar aangezien

de wil van Vishwamirtr nog steeds niet vervuld was, zette hij zijn

boetedoening ongestoord verder.
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Na aandringen door goden, hoge impulsen die de schat van

godheid vormen, keerde Brahma terug en zei tegen Vishwamitr dat

hij vanaf die dag een hoge wijsgeer was (maharshi). Daarop zei

Vishwamitr tegen de oudste van alle goden; “Neen, ik wil een

brahsmarshi (Brahmin wijsgeer) genoemd worden die zijn gevoelens

overwonnen heeft.” Brahma protesteerde en zei dat dit niet mogelijk

was omdat hij zijn gevoelens nog niet onderworpen had. Dus ging

Vishwamitr verder met zijn boetedoening, deze keer zo streng en

strikt dat de rook van het vuur van boetedoening uit zijn hoofd

kwam. Toen smeekten goden Brahma, en de Heer van de schepping

keerde nog maar eens terug en zei tegen Vishwamitr, “Nu ben je

een brahmarshi”, waarop Vishwamitr antwoordde, “Indien ik een

brashmarshi ben, laat de Ved me in zich komen”. Zijn gebeden

werden verhoord en de Ved werd in zijn hart ontwaakt. De ongekende

essentie – de volledige mysterieuze kennis en wijsheid van de Ved

werd nu duidelijk. Deze directe zucht naar waarheid, eerder dan

een boek, is Ved. Dus waar Vishwamitr – een verlichte wijsgeer –

ook moge zijn, daar is ook de Ved.

Krish heeft eveneens in de Geeta verteld dat de wereld als

een onverwoestbare Peepal boom is wiens wortel boven God is en

wiens takken beneden de natuur zijn. De persoon die deze boom

omkapt met de as van verzaking en die God kent is een kenner

van de Ved. Dus de perceptie van God, na het stopzetten van de

dominantie van de natuur, wordt “Ved” genoemd. Aangezien deze

visie een gift van God zelf is, wordt gezegd dat dit zelfs het

Innerlijke overschrijdt. Een wijsgeer is dus iemand die het Innerlijke

overschreden heeft door zich met de Hoogste Geest te mengen, en

het is God die dan via hem spreekt. Hij zet zich in het medium

met behulp waarvan de signalen die van God komen overgedragen

worden. Dus een louter begrip van de letterlijke betekenis van

woorden en grammaticale structuren volstaat niet om de waarheid

die aan de basis van de uitingen van een wijsgeer liggen te

begrijpen. Enkel de zoeker die de status van een niet-persoon bereikt

heeft door daadwerkelijk op zoek te gaan naar het actie-

georiënteerde pad van spirituele vervulling, en wiens ego in God

opgelost is, kan deze verborgen betekenis begrijpen.
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Hoewel in hoge mate onpersoonlijk zijn de Ved compilaties

van de uitingen van honderd of honderd vijftig wijsgeren. Maar

wanneer dezelfde uitingen door anderen genoteerd worden wordt

een code van sociale orde en organisatie eveneens geïntegreerd.

Aangezien men gelooft dat deze code afkomstig is van mannen

met een echte realisatie en wijsheid, vertonen de mensen de neiging

om deze uitspraken te volgen, zelfs wanneer zij niets te zien hebben

met dharm vervulling of iemands innerlijke spirituele verplichting.

In onze eigen tijd zien wij hoe zelfs aanhangers  van deze leer hun

werk uitvoeren door zich als kenners van de macht voor te doen,

terwijl zij ze in feite zelfs niet eens kennen.

Personen die voorschriften opstellen voor het sociale leven en

gedrag verbergen zich eveneens en op soortgelijke wijze achter

grote wijsgeren en buiten hun eerbiedwaardige namen uit om te

kunnen overleven. Hetzelfde gebeurde met de Ved. Gelukkig kan

gesteld worden dat wat als de essentie van de Ved  bestempeld

werd - de goddelijke onthullingen van heiligen en wijsgeren die

duizenden jaren geleden leefden – in de Uphanishad bewaard

worden. Noch dogma,  noch theologie, het gaat om directe,

overweldigende religieuze ervaringen in het midden van het leven,

en met inzicht in eeuwige waarheden. Zij worden verenigd door

hun gemeenschappelijke zoektocht naar de ware aard van realiteit,

en tijdens deze zoektocht krijgt men inzicht in de sublieme staat

van de ziel. En de Geeta is een abstract van deze essentie, vervat

door de Upanhisad. Of, zoals men ook kan zeggen, de Geeta is de

kern van de onsterfelijke materie die de Upanishad van de hemelse

gedichten uit de Ved gehaald hebben.

Elke wijsgeer die de realiteit bereikt heeft is eveneens een

belichaming van deze kern en in elk deel van de wereld is een

compilatie van deze uitringen als schrift bekend. Niettemin

benadrukken dogmatisten en blinde discipelen van

geloofsbelijdenissen dat dit of dat heilig boek een herhaling en

samenvatting van waarheid is. Dus zijn er mensen die zeggen dat

alleen de Koran een revelatie van waarheid is, en dat haar visionaire

ervaring niet tegengehouden kan worden. Er zijn andere mensen

die beweren dat niemand naar de hemel kan gaan zonder eerst

zijn geloof in Jezus Christus te leggen, de enige Zoon van God. We
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horen mensen dikwijls zeggen “Er kan niet opnieuw een wijsgeer,

geleerde of profeet komen”. Maar dit alles is alleen een blinde

irrationeel orthodox karakter. De door alle ware wijsgeren

waargenomen essentie is dezelfde.

Dankzij zijn universeel karakter is de Geeta uniek onder de

werken van eminente wijsgeren van de hele wereld. Hierdoor is

het ook een mijlpaal met behulp waarvan de echtheid van andere

heilige boeken getest en beoordeeld kan worden. Dus de Geeta is

die mijnpaal die het bestaan van waarheid in andere schriften

rechtvaardigt en ook twisten beslecht die ontstaan hun soms

onverenigbare of zelfs tegenstrijdige beweringen. Zoals reeds

uitgelegd lopen bijna alle heilige boeken over van uitspraken over

het wereldse leven, en ook in richtlijnen voor religieuze rites en

ceremonies. Er zijn er ook die erin geïntroduceerd zijn - om hen

attractiever te maken, waarbij het gaat om sensationele en zelfs

afschrikkende verhalen over mag wel en wat niet gedaan mag

worden. Dit is zo ongelukkig dat mensen al deze oppervlakkige

thema’s als de “essentie” van dharm aanvaarden, waarbij ze dan

vergeten dat voorschriften en vereringswijzen die vastgelegd zijn

voor het gedrag en de beleven van het natuurlijke leven aan

veranderingen onderhevig zijn qua plaats, tijd en situatie. Dit ligt

echter achter al onze wereldse en religieuze disharmonie. Het

unieke karakter van de Geeta is het feit dat hij tijdelijke kwesties

overschrijdt en de dynamische wijze openbaart waarop men de

perfectie van het Innerlijke en de definitieve vergiffenis kan

verkrijgen. Er is geen enkele vers in de hele samenstelling die

betrekking heeft op het natuurlijke leven. Integendeel, elke vers

van de Geeta vereist van zijn discipelen dat zij zichzelf uitrusten

en klaar maken voor de interne oorlog - de discipline van aanbidding

en meditatie. In plaats van ons in de war te laten brengen, zoals

andere heilige boeken, in de onherroepelijke tegenstrijdigheden

van hemel en hel, gaat het hier enkel en alleen om de manier te

tonen waarop de Ziel de onsterfelijke status kan bereiken waar en

geen obstakels zijn voor geboorte en dood.

Elke wijsgeer-leraar-evenals schrijver-heeft zij eigen stijl en

bepaalde favoriete uitdrukkingen. Naast de keuze van een poëtisch
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medium heeft Yoheshwar Krish ook herhaaldelijk de nadruk gelegd

of termen zoals actie (karm), yagya, varn, varnsankar, oorlog, sfeer

(kshetr), en kennis of discriminatie (gyan) in de Geeta. Deze

woorden zijn met unieke betekenissen in de context voorzien en

worden door de herhaaldelijke repetitie zeker en vast niet van hun

charme ontdaan. Zowel in de originele Hindi versie als in de Engelse

versie zijn de bijzondere betekenissen van deze uitdrukkingen strikt

nageleefd en wordt er, indien nodig, uitleg gegeven. Deze woorden

en hun unieke betekenissen die vandaag de dag bijna volledig

verloren zijn vormen het hoofdaantrekkingspunt van de Geeta.

Aangezien lezers deze uitdrukkingen weer zullen tegenkomen in

de Geeta, vindt u hier enkele korte definities van deze begrippen:

KRISHN? … Hij was een Yogeshwar,

een volgeling in yog, een
leraar.

WAARHEID? … Het Innerlijke of de Ziel
alleen is waar.

SANATAN? … Het woord betekent“

eeuwig”. De Zuil is eeuwig;
God is eeuwig.

SANATAN DHARM? … Het is het gedrag dat met
God verbindt.

OORLOG? … “Oorlog” is het conflict
tussen de rijkdommen van
goddelijkheid en het
duivelse karakter dat de
twee verschillen markeert,
zijnde tegenstrijdige
impulsen van de geest en
het hart. Het uiteindelijke
gevolg is de vernietiging
van beide.

KSHETR? … Het woord betekent “sfeer”.

De sfeer waar de hierboven
vermelde oorlog

uitgevochten wordt is het

menselijke lichaam, een
samenvoegsel van de
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geest en de gevoelens.
GYAN? … Het woord betekent

“kennis/scherpzinnigheid”.

De directe perceptie van
God is kennis.

YOG? … Het Bereiken van de
Hoogste Geest die boven

wereldse waarden en

afkeer staat is yog.
GYANYOG? … De wijze van kennis of

discriminatie. Aanbidding
en meditatie zin actie.

Gebruik makend van deze

actie, vertrouwend op zijn
eigen kennis en

capaciteiten, is de Weg
naar de kennis.

NISHKAM KARMYOG? … De Weg naar

Onzelfzuchtige Actie. Op
basis van de actie,

afhankelijk van een leraar
of totale onderwerping is de

Weg van de Onzelfzuchtige

actie.
DE WAARHEID ONTHULD

DOOR KRISHN? … Krish heeft dezelfde

waarheid onthuld die
wijsgeren vóór hem gewaar

werden, en die zij nog na
hem zullen waarnemen.

YAGYA? … Yagya is de naam van

een bepaald aanbiddings-
en meditatieproces.

KARM? … Het woord betekent “actie”.
“Yagya ondernemen is

actie.

VARN? … De vier fasen waarin
actie-het woord van
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aanbidding-verdeeld is zijn
de vier varn; in plaats van

benamingen van standen

vertegenwoordigen zij de
lagere en hogere statussen

van de aanbidder zelf.
VARSANKAR? … De advent van verwarring

in de aanbidder en zijn

streven naar het pad van
God-realisatie is varnsankar.

MENSELIJKE CATEGORIEËN? … Gedreven voor natuurlijke
eigenschappen bestaan er

twee categorieën van

mensen, de goddelijke en
de ongoddelijke-de

rechtvaardigen en de
onrechtvaardige,

gedreven door hun

aangeboren neigingen
stijgen of dalen zij.

GODEN? … Goden vertegenwoordigen
het gemeenschappelijk

lichaam van krachtige

impulsen die in de
koninkrijk van het hart

schuilen en die het de Ziel

mogelijk maken om het
niveau van de hoge God te

bereiken.
AVATAR? … Het woord betekent

“incarnatie”. Deze

incarnatie vindt altijd in
het hart van de mens, en

nooit erbuiten plaats.
VIRAT DARSHAN? … De zin moet vertaald

worden als “visie van de

Alomtegenwoordige”. Het
is een door God
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verleende intuïtie in het
hart van een wijsgeer,

alleen waarneembaar

wanneer het Hoge Wezen
als een visie in de

aanbidder ligt.
DE VEREERDE GOD? … Het hoogste doel. De ene

transcendentale God alleen

is geschikt voor aanbidding.
De plaats waar hij gezocht

moet worden is het
koninkrijk van het hart: en

hij kan daadwerkelijk

gerealiseerd worden,  alleen
door middel van wijsgeren

(leraars) die deze status

reeds bereikt hebben.

Nu, om de vorm van Kirshn te begrijpen, moet men tot Hoofdstuk

3 en vanaf Hoofdstuk 13 bestuderen, zodat het duidelijk wordt dat

Krishn een wijsgeer ( yogi) was. De door de Geeta onthulde realiteit

komt men vanaf Hoofdstuk 2 te weten, waar getoond wordt hoe

“eeuwig” en “waarheid” vervangwoorden zijn; maar deze concepten

worden ook in het gedicht behandeld. De aard van “oorlog” wordt

duidelijk door hoofdstuk 4. Eventuele twijfels over dit onderwerp

worden volledig opgelost door Hoofdstuk 11. Er wordt echter meer

licht op dit thema gegooid in Hoofdstuk 16. Men moet steeds weer

terugkeren naar Hoofdstuk 13 voor zijn uitvoerige en gedetailleerde

beschrijving van het slagveld-waar de “oorlog” uitgevochten wordt.

Door Hoofdstuk 4, en dan vanaf Hoofdstuk 13 wordt het duidelijk

dat aan perceptie de naam van kennis (gyan) gegeven wordt. De

betekenis van yog wordt op verschillende wijze door Hoofdstuk 6

gezien, hoewel de omtrek van de verschillende aspecten van de

kwestie opnieuw doorheen de hele inhoud loopt. De Weg van kennis

wordt duidelijk vanaf Hoofdstuk 3 tot 6, en hiervoor is het echt niet

nodig om andere hoofdstukken te lezen. De Weg van

Onbaatzuchtigheid wordt in Hoofdstuk 2 geïntroduceerd, en wordt
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tot het einde uitgelegd en behandeld; De betekenis van yagya

wordt heel anders wanneer Hoofdstuk 3 en 4 gelezen worden.

Actie (karm) wordt voor de eerste keer vermeld in de

negenendertigste vers van Hoofdstuk 2. Hiermee beginnend,

wanneer we tot Hoofdstuk 4 lezen, zullen we duidelijk begrijpen

waarom “actie” aanbidding en meditatie is. Hoofdstul 16 en 17

vermelden duidelijk dat dit de waarheid is. Terwijl het probleem

van varnsankar behandeld wordt in Hoofdstuk 3, wordt de nadruk

gelegd op incarnatie (avatar) in Hoofdstuk 4. Hoewel de

viervoudige varn rangschikking in Hoofdstuk 3 en 4 besproken wordt

moeten we voor een meer gedetailleerde uitleg aandachtig

Hoofdstuk 18 lezen. Hoofdstuk 16 spreekt over de verdeling van

de mensen in twee categorieën, namelijk de goddelijke en de

duivelse categorie. Hoofdstuk 10 en 11 onthullen de

alomtegenwoordige, kosmische vorm van God, maar het thema

wordt ook in de Hoofdstukken 7, 9 en 15 behandeld. Dat de andere

goden en godinnen slechts holle mythes zijn wordt vastgelegd in

de Hoofdstukken 7, 9 en 17. De Hoofdstukken 3, 4, 6 en 18 tonen

zonder twijfel aan dat, in plaats van een externe plaats zoals een

tempel met zijn idolen, de feitelijke zit voor aanbidding van God

het koninkrijk van het devote hart is, binnen dewelke de uitoefening

van de verering van de binnenkomende en uitgaande ademhaling

toegepast wordt. Indien een lezer tijdelijk onder tijddruk staat, zal

hij de kern van de Geeta opnemen door alleen de eerste zes

Hoofdstukken te lezen.

Zoals reeds gezegd, in plaats van capaciteiten te geven die

nodig zijn voor het behouden van het wereldse, sterfelijke leven,

geeft de Geeta instructies aan zijn volgelingen over de aard en

discipline die hen zeker en vast naar de overwinning op het slagveld

van het leven zal brengen. Maar de oorlog die de Geeta beschrijft

is geen fysieke, wereldse oorlog die met dodelijke wapens

uitgevochten wordt, en waarin geen enkele verovering een perma-

nent karakter heeft. De oorlog van Geeta is de clash van aangeboren

eigenschappen en neigingen, de symbolische vertegenwoordiging

van wat “oorlog” doorheen de jarenlange literaire traditie geweest
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is. Wat de Geeta als een oorlog tussen Dharmkshetr en Kurukshetr

beschrijft, tussen de rijken van vroomheid en onrechtvaardigheid,

maakt geen verschil uit met de Vedic slagen tussen Indri en Vrit-

tussen bewustzijn en onwetendheid, of de Puranische strijd tussen

goden en demonen, of de slagen tussen Ram en Ravan en tussen de

Kaurav en de Pandav in de grote Indische epische Ramayan en

Mahabharat.

Waar is het slagveld waarop deze “oorlog” uitgevochten

wordt? De Dharmkshetr en Kurukshetr van de Geeta zijn geen

geografische locaties.

Zoals de poëet van de Geeta Krishn aan Arjun heeft laten

onthullen is het lichamelijke, menselijke lichaam zelf de sfeer-

hete pad van de aarde-waarop de gezaaide zaden van goed en

kwaad als sanskar ontspruiten. Van de tien zintuigen, geest, intel-

lect, gevoeligheid, ego, de vijf primaire stoffen, en de drie natuurlijk

aangeboren eigenschappen wordt gezegd dat zij bestanddelen van

de hele sfeer zijn. Hulpeloos aangedreven door de drie

eigenschappen- wordt de sattwa, rajas en tamas man gedwongen

om op te treden. Hij kan zelfs geen ogenblik overleven zonder iets

te ondernemen.  Kurukshetr is de wijsgeer waar, sinds onheugelijke

tijden, herhaaldelijke geboorte, herhaaldelijke dood, en

herhaaldelijke conceptie in de moeders schoot ondergaan werden.

Wanneer, door middel van een nobele leraar, de zoeker de echte

weg van aanbidding en meditatie vindt en geleidelijk aan zijn

weg begint te vormen naar het Hoogste Wezen-belichaming van

de hoogste dharm, Kurukrhetr (sfeer van actie) dan wordt dit in

Dharmkshetr (sfeer van rechtvaardigheid) omgezet.

In dit lichamelijk lichaam, in zijn geest en hart-de meest

intieme plaatsen van denken en voelen-hebben altijd de twee

verschillende, primordiale tendensen elkaar bestreden-namelijk het

goddelijke en het duivelse. Pandu, het beeld van deugdzaamheid,

en Kunti, het type van eerbiedwaardig gedrag maken deel uit van

de schat van goddelijkheid. Voor het ontwaken van de

rechtvaardigheid in het hart van een man, beschouwt hij met zijn

gebrekkig begrip alles want hij doet als een verplichting. Maar in

werkelijkheid is hij onbekwaam om te doen wat de moeite waard
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is omdat er geen bewustzijn van correcte plichten zonder de ad-

vent van de morele deugdzaamheid en goedheid kan zijn. Karn,

die zijn hele leven gewijd heeft aan de strijd tegen Pandav, is de

enige verwerving van Kunti voordat zij aan Pandu uitgehuwelijkt

wordt. En de grootste vijand van haar andere zonen-de Pandav-is

deze Karn. Karn is bijgevolg het type van actie dat vijandig is voor

het grotendeels goddelijke karakter van het Innerlijke. Hij staat

voor tradities en gebruiken die mannen ervan weerhouden om zich

van valsheid, misleide rites en ceremonies te ontdoen. Met de

ontwaking van de deugdzaamheid is er echter een geleidelijke

nood aan Yudhisthir, de belichaming van dharm; Arjun, het beeld

van diepzinnige devotie; Bheem, het type van diepgaand gevoel;

Nakul, het symbool van geregeld leven; Sahdev, de vereerder van

waarheid; Satyaki, de belichaming van goedheid; de Koning van

Kashi, een embleem van de heiligheid die in de mens rust; en

Kuntibhoj, het symbool van de verovering van de wereld door de

eerlijke uitoefening van de plichten. Het totaal aantal Pandav is

zeven akshauhini. “Aksh” is een ander woord voor visie. Visie

bestaande uit liefde en bewustzijn van waarheid is de schat van de

goddelijkheid. De zeven akshauhini, gegeven als de totale sterkte

van het Pandav leger, is geen fysieke slag, het aantal

vertegenwoordigt in feite de zeven stappen-de zeven fasen van

yog-die de zoeker moet doorstaan om de hoogste God, zijn hoogste

doel, te bereiken.

In tegenstelling tot het Pandav leger, belichameling van

godvruchtige impulsen die niet geteld kunnen worden, is het leger

van Kurukshetr - van de Kaurav – met een sterkte van elf akshaubini.

Elf is het nummer van de tien zintuigen en de ene geest. Dat waaruit

de geest bestaat samen met de tien zintuigen is de duivelse horde

waarvan Dhritrasthr deel uitmaakt die volhoudt in onwetendheid

ondanks het feit dat hij zich van de waarheid bewust is. Gandhari,

zijn gemaal, is het type van gevoelsgebonden beschikking. Samen

met hen zijn er ook Duryodhan, het symbool van te grote

verdwazing; de kwaadaardige Dushashan; Karn, de uitvoerder van

wereldse daden; de bedrogen Bheeshrm; Dronacharya van dubbel

gedrag; Ashwatthama, het beeld van verbinding; de sceptische

Vikarn; Kripacharya, het type van passievol gedrag in een staat
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van onvolledige aanbidding; en Vidur, die staat voor het Innerlijke

dat onwetend ronddwaalt maar wiens ogen altijd op Pandav gericht

zijn. Vidur is het natuurlijke Innerlijke dat er toch naar streeft om

zijn weg te vinden naar deugdzaamheid en spirituele verlichting,

omdat hij per slot van rekening een  deel van de Hoogste Geest is.

Het aantal van onrechtvaardige impulsen is dus eveneens oneindig.

Zoals we dus gezien hebben is het slagveld het enige echte

fysieke lichaam, maar er zijn impulsen die de permanente oorlog

tegen elkaar afwegen. Terwijl één van hen de mens dwingt om de

natuur als echt te beschouwen en bijgevolg de vernedering in

kleinere vormen realiseert, overtuigt de andere zichzelf van de

realiteit en de allesoverheersende dominantie van het Hoogste

Wezen, en verschaft zich aldus toegang tot hem. Wanneer de zoeker

beroep doet op een wijsgeer die de essentie beleefd heeft, dan is er

een geleidelijke, maar Constante stijging van deugdzame impulsen

enerzijds, en anderzijds een afname, en uiteindelijke de definitieve

vernietiging van kwaadaardige impulsen. Wanneer er geen kwaad

meer is en de geest volledig gereinigd is, stopt zelfs de meest

bekrompen geest uiteindelijk te zijn en is er zelfs geen enkele

behoefte meer aan de schat van goddelijkheid. Arjun heeft de visie

die zegt dat door het Kaurav leger te volgen, zelfs de Pandav strijders

zich in de mond van de Alomtegenwoordige begeven en vernietigd.

Zelfs vrome impulsen worden op deze wijze ontbonden met de

definitieve verbinding en de desbetreffende gevolgen. Indien de

wijsheer na deze definitieve ontbinding stappen onderneemt dan

dienen deze enkel voor de geleiding en de ondersteuning van de

minder gelukkige medemensen en discipelen.

Met het oog op de verbetering van de wereld hebben wijsgeren

concrete, tastbare metaforen genomen om subtiele abstracties te

maken. Zo is het dat personages van de Geeta allemaal symbolische,

loutere metaforen zijn voor vormloze, niet uitgedrukte neigingen

en capaciteiten. Ongeveer dertig tot veertig personages worden in

het eerste hoofdstuk genoemd, waarvan de helft uitdrukkelijke

krachten van goddelijkheid, terwijl de anderen voor de krachten

van goddeloosheid staan. De eerste helft zijn Pandav, terwijl de

anderen bij het Kaurav kamp horen. Ongeveer een half dozijn van
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deze personages worden opnieuw vermeld ter gelegenheid van

Arjun’s visie op de alom tegenwoordige God. Behalve in deze twee

hoofdstukken worden deze personages nergens anders in de Geeta

vermeld. Van hen is alleen Arjun aanwezig voor Yogeshwar Krish,

en dit van begin tot einde. En deze Arjun is ook, zoals we al snel

zullen zien, niets meer dan een type. Eerder dan een

driedimensioneel individu is hij het type van diepgaande devotie.

In feite wordt Arjun in grote mate opgejaagd met het

verbeelde vooruitzicht van verlies van wat hij abusievelijk als

tijdloze en eeuwige dharm van zijn familie beschouwt. Maar de

Yogheshwar maakt hem duidelijk dat wrok en besluiteloosheid een

uitloper van onwetendheid zijn, want enkel en alleen de Ziel is

eeuwig en onverwoestbaar. Het lichaam is vergankelijk en Arjun

wordt gedwongen om te vechten omdat dit zo is. Maar vanuit

Krishn’s vermaning is het niet duidelijk of Arjan de Kaurav alleen

moet doden Indien hij lichamen moet vernietigen, zijn de Pandav

dan ook geen fysieke wezens? Is het niet zo dat Arjan’s familielozen

zich aan beide kanten bevinden? Is het mogelijk om het op sanskar

gebaseerde lichaam met een zwaard te doen? En nóg meer

intrigerend, indien het lichaam vergankelijk en zonder echt bestaan

is, wie is dan deze Arjun? En wie verdedigt en beschermt Krishn? Is

hij met  Arjun om een lichaam te redden en te behouden? Roept hij

niet uit dat iemand die zwoegt voor het lichaam een zondige,

bedrogen persoon is die tevergeefs leeft? Dus, indien Krishn opstaat

om een louter lichaam te redden, is hij dan zelf niet zondig, bedrogen

en met een vergankelijk leven? Maar, zoals we gezien hebben,

Arjun van de Geeta is niet meer dan een symbool-de belichaming

van liefhebbende devotie.

De leraar staat altijd klaar om zijn discipelen te helpen.

Arjun en Krishn zijn respectievelijk de liefhebbende, gemotiveerde

leerling en de zorgzame, liefhebbende mentor. Aangezien hij in

de war is met betrekking tot de betekenis van dharm, verzoekt hij

zeer nederig Krishn om hem uit te leggen wat de hoogste

gelukzaligheid voor het Innerlijke is. Arjun’s inspanningen zijn

eerder bedoeld voor de uiteindelijke zegening, dan voor materiële

beloningen. Dus verzoekt hij Krishn om hem niet alleen te

INLEIDING
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instrueren, maar ook te steunen en te beschermen, want hij is een

leerling die onderdak gevonden heeft bij een liefhebbende leraar.

Dit thema van een ernstige en devote leerling die van een verlichte

en zorghebbende leraar-preceptor leert loopt als een leidraad

doorheen de Geeta.

Gedreven voor gevoelens, indien iemand zou aandringen

om bij mijn zeer vereerde en nobele mentor Parmanand Ji te blijven,

dan zou hij zeggen, “Ga en leef waar je ook maar wilt met je

lichaam, maar blijf met je geest bij me. Reciteer elke morgen en

avond enkele van de namen zoals Ram, Shiv, of OM, en beschouw

mijn vorm in je hart. Indien je deze vorm zonder twijfel kunt

aanhouden, dan zal ik je die geven wiens naam je opzegt?. Wanneer

je gelooft nóg sterker wordt, zal ik altijd in je hart dwalen als een

wagenmenner.” Wanneer ons Innerlijk één geworden is met de vorm

van de leraar, dan zal hij ononderbroken met ons blijven zoals

onze eigen ledematen. Hij begint te leiden, zelfs voordat hij zich

bewust wordt van de deugdzame neigingen in zijn geest. En

wanneer hij in het hart van de vereerder dwaalt, dan is hij steeds

wakker en onafscheidelijk met het Innerlijk van zijn discipel

verbonden.

Na de beschouwing van Joheshwar Krishn’s veelvoudige

gelukzaligheid in Hoofdstuk 11, krimpt Arjun ineen van vrees en

begint hij zich te verontschuldigen voor zijn daden. Als een echte

vriend en goede leraar vergeeft Krishn hem en neemt hij zijn

vredige, goedwillende vorm weer op. Dan vertelt hij Arjun dat

niemand deze verklaring van hem in het verleden noch in de

toekomst zal zien. Indien dit het geval is, dan was de visie van de

Hoogste Geest voor Arjun alleen bedoeld, en is de Geeta duidelijk

niet voor ons bestemd. Maar heeft Sanjay niet dezelfde visie samen

met Arjun? En heeft Krish vroeger niet verzekerd dat, verlicht en

vervuld door de yagya van kennis, vele wijsgeren met een directe

perceptie van hem gezegend zin? Wat probeert Yogeshwar Krishn

per slot van rekening mee te delen? Arjun is een verpersoonlijking

van affectie en dedicatie, en dit zijn gevoelens die door iedereen

gedeeld worden. Geen enkele mens,  ontdaan van deze gevoelens,

heeft de God vroeger gezien en geen mens, ontdaan van deze
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gevoelens, zal hem in de toekomst zien. Met de woorden van

Goswami Tulsidas, Ram kan niet verwezenlijkt worden zonder

liefhebbende trouw ondanks eindeloze voordracht, yog, en afstand.

Dus is Arjun een symbolische figuur. En indien dit niet het geval is

zou het intelligenter zijn om de Geeta apart te houden, want is dat

geval zou Arjun alleen recht hebben op de perceptie van God.

Op het einde van hetzelfde hoofdstuk (bv. 11) verzekert Krish

aan zijn vriend en toegewijde, “Oh Arjun, tegenstrever van vijanden,

een aanbidder kan deze vorm van aanbidding direct te weten

komen, zijn essentie verwerven, en zelfs ermee één worden door

de totale en unieke devotie”. “Bedoelde devotie” is een andere

uitdrukking voor “zachte toewijding”. En dát is wat Arjun

onderscheidt. Hij is ook een symbool van zoeken. Een avatar is

eveneens symbolisch en dat geldt ook voor alle andere figuren van

de Geeta, zodat we in staat kunnen zijn om in de grote oorlog van

Kurukshetr “het slagveld van de Ziel” te zien.

Onafhankelijk van het feit of Arjun en Krishn echte historische

figuren waren, en of er een echte oorlog was die de Mahabharat

genoemd werd, is de Geeta in geen geval een schildering van

fysieke oorlogsvoering. Met betrekking tot deze historische oorlog

kan gesteld worden dat het niet zijn leger, maar wel Arjun was dat

verzwakt was. Het leger was volledig gevechtsklaar. Betekent dit

dan niet dat door Arjun te prijzen, Krish enkel en alleen aan zijn

geliefde vriend en discipel de capaciteit om dit leger waard te zijn

gegeven had? Inderdaad, het geheel van de betekenis van spirituele

verwezenlijking kan niet zwart wit gezien worden. Zelfs nadat

men de Geeta verschillende keren gelezen heeft, bestaat nog steeds

de noodzaak om het pad van de God-realisatie die de Heer

uitgetekend heeft te doorlopen. Dit is de noodzaak waarrond het in

Yatharth Geeta draait.

Shree Gurupurnima

24 juli 1983 Swami Adgadanand
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1. “Dhritrashtr zei, ‘Verzameld bij Kurukshetr1’, bij
Dharmkshetr, en bereid om te vechten, O Sanjay, wat deden
mijn en Pandu’s zonen?”

Dhritrashtr is het beeld van onwetendheid; en Sanjay is de

belichaming van de zelfdwang. Onwetendheid vormt de kern van

de objectieve, naar buiten kijkende, geest. Met zijn geest in het

duister, is Dhritrashtr blind sinds zijn geboorte, maar hij ziet en

hoort door Sanjay, de epitoom van zelfcontrole. Hij weet dat God

alleen echt is, maar zolang zijn verdwaasdheid voor Duryodhan,

geboren uit onwetendheid, duurt, zal zijn innerlijke oog op de

Kaurav gericht zijn, die de ongoddelijke krachten van negatieve,

zondige impulsen symboliseren.

Het menselijk lichaam is een slagveld. Want er is

goddelijkheid in overvloed in het hart, het lichaam wordt in een

Dharmkshetr (veld van Dharm) omgezet,  maar vervalt in een

Kurukshetr die besmet wordt met duivelse krachten. Kuru betekent

‘doen’, het woord is een imperatief. Zoals Krishn gezegd had,

‘Aangedreven door de drie eigenschappen2, geboren uit prakriti

HET JUK VAN BESLUITELOOSHEID EN WROK

Y¥VamîQ´> CdmM
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1. Het veld of de sfeer van dharm. Dharm is niet alleen morele deugden en
goede daden, maar het essentiële karakter waardoor een ding of een wezen
zich Zelf kan zijn.

2. Sattwa, tamas en rajas, de drie wapens of eigenschappen of kwaliteiten van
alle materiële voorwerpen en wezens. Sattwa is deugdzaamheid of de
kwaliteit van goedheid; tamas is onwetendheid of donker, en rajas is passie
of morele blindheid.
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(aard) is de man gedwongen om te handelen; zonder actie kan hij

zelfs geen ogenblik leven”. Deze eigenschappen, deugd,

onwetendheid, en passie, dwingen hem om te handelen. Zelfs in

zijn slaap stopt de actie niet, want dit is een must voor het lichaam.

De drie eigenschappen binden mannen, van het niveau van goden

tot de laagste schepsels zoals wormen. Zolang de materiële wereld

en zijn eigenschappen bestaan, moet er kuru zijn. Daarom is de

sfeer van geboorte en dood, afkomstig van een vorige bron of prakriti

(aard) Kurukshetr, terwijl de sfeer van rechtvaardige impulsen die

het Innerlijke naar God leiden, de hoogste spirituele realiteit,

Dharmkshetr is.

Archeologen zijn betrokken bij research in Punjab, Kashi,

en Prayag om Kurukshetr te vinden. Maar de poëet van de Geeta

heeft zichzelf voorgesteld, door Krishn, waar de oorlog van zijn

heilig gedicht werd uitgevochten. ‘Dit lichaam is zichzelf, Oh Arjun,

een slangveld, en een die stadig groeit door de essentie van de

zaak waar te nemen’. Dan werkt hij de structuur van zijn ‘slagveld’,

uit, de sfeer van actie bestaande uit tien waarnemers, 3, de

objectieve en subjectieve geest, het ego, de vijf elementen, 4, en

de drie eigenschappen. Het lichaam zelf is een veld, een ring of

een arena. De krachten die op dit veld optreden zijn dubbel, de

goddelijke en de ongoddelijke, de god en de duivel, de vruchten

van Pandu en die van Dhritrashtr, de krachten die verwant zijn met

het grotendeels goddelijke karakter van het Innerlijke en van de

krachten die beledigen en vernederen.

De sleutel tot het mysterie van het conflict tussen de

tegengestelde impulsen begint duidelijk te worden wanneer men

zich tot een wijsgeer wend die zichzelf verrijkt heeft met verering

en meditatie. Dit veld is eigendom van iemand die zijn essentie

realiseert, en de op het veld uitgevochten oorlog is de enige echte

oorlog. De geschiedenis staat bol van oorlogen van de wereld,

maar de overwinnaars in deze oorlogen hebben tevergeefs naar

3. De tien zintuigen: vijf van perceptie (gyanendriani) en vijf van actie
(karmendriani).

4. Primaire stoffen.
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een permanente overwinning gezocht. Deze oorlogen waren niets

anders dan handelingen van vergelding. De echte overwinning ligt

in onderwerpende zaken en in perceptie, evenals in het een worden

met de Hoogste Geest. Dit is de enige overwinning waarin er geen

kans op mislukking is. Dit is de echte redding op basis waarvan er

geen ketens van geboorte en dood zijn.

De geest die in de afgrond van onwetendheid ligt neemt

waar door iemand die de geest en de zintuigen overwonnen heeft,

en dus weet wat op het slagveld plaatsgevonden heeft, waar krijgers

zelfs andere ontmoeten die zijn realiteit te weten gekooms zijn.

Visie is altijd evenredig met de beheersing van de geest en de

zintuigen.

2. ‘Sanjay zei, ‘Op dat ogenblik, toen ik zag dat het leger van
Pandav in slagorde opgesteld stond, wende Koning
Duryodhan zich tot de leraar Dronacharya en zei als volgt’.

Dronacharya zelf is een dubbel gedrag. Wanneer men zich

ervan bewust wordt dat wij van God ontdaan zijn, stijgt in het hart

een acute honger op om deze Geest te bereiken. Pas dan gaan we

op zoek naar een leraar, een wijsgeer (Guru)5. Tussen de twee

tegenovergestelde impulsen is dit bewustzijn de eerste stap naar

wijsheid, hoewel de hoogste leraar Yogeshwar Krishn6 zelf zijn,

een volgeling in yog.7

Koning Duryodhan, een belichaming van te grote verbinding

met wereldse voorwerpen, gaat naar zijn leraar. Verbinding is de

g§O` CdmM
ÑîQ²>dm Vw nmÊS>dmZtH$ ì ỳT>§ Xẁ m}YZñVXmŸ&
AmMm ©̀_wngL²>Jå` amOm dMZ_~«drV²Ÿ&& 2Ÿ&&

5. Het Sanskriet equivalent hier is guru; een ideale leraar. De functie van
dergelijke leraar, zoals dit gezien wordt vanuit het gezichtspunt van de
Hindu, is dubbel. Hij beleert natuurlijk de geschriften maar, wat belangrijker
is, hij onderwijst eveneens door het voorbeeld van zijn leven.

6. Om de geest van de Geeta te pakken te krijgen is het belangrijk niet te
vergeten dat Krishn zowel een sterfelijk wezen als een God is (Vishnu,
equivalent voor Brahm- de Hoogste Geest, in zijn achtste incarnatie).

7 Yog: dat wat het Innerlijke met de Hoogste Geest verbindt. Yogeshwar is een
volgeling in yog.
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wortel van alle wrok. Verbinding verwijdert de mens van de spirituele

schat en bijgevolg wordt het Duryodhan genoemd. Alleen het

eigendom van de Ziel is het stabiele eigendom en is verbinding

dat onkuisheid veroorzaakt, en de mens naar de materiële wereld

trekt. Maar het verschaft ook het primaire motief voor verlichting.

Nieuwsgierigheid is alleen mogelijk zolang er verbinding is en,

wanneer dit niet het geval is, blijft alleen de perfecte Geest over.

Dus, nadat we gezien hebben dat het leger van Pandav in

slagorde staat, met andere woorden, nadat we een blik op de

gerechtvaardigde impulsen geworpen hebben die op dezelfde lijn

staan als het Innerlijke, gaat Duryodhan, een slachtoffer van

verbinding, naar zijn leraar Dronacharya en zegt:

3. ‘Ziedaar, mijn meester, dit massieve leger van Pandu’s
zonen marcheert in slagorde onder leiding van jouw wijze
leerling, de zoon van Drupad (Dhristdyumn)’.

Dristdyumn, de zoon van Drupad, is er vast van overtuigd dat

er schatten in het universum zijn, namelijk de onwezenlijke realiteit.

Hij is dus de meester, het type van rechtvaardigde impulsen die

naar onbaatzuchtige activiteiten in een geest van egoloze verering

van de spirituele goddelijkheid gaat. ‘Dit betekent niets meer en

niets minder dan de bepaling die zegt dat de geest sterk moet

zijn’.

Laat ons nu het Pandav leger van op afstand beschouwen.

4. “Hier in het leger zijn er veel moedige krijgers, Yuyudhan,
Virat en de grote krijgsheer Drupad, die waarlijk bestand
zijn tegen de moedige Arjun en Bheem, en …’.

Dit leger bestaat uit de personen die zielen naar de Hoogste

Geest kunnen leiden, zoals Bheem die de belichaming van reso-

lute gevoelens is, het beeld van zachte devotie Arjun, en vele

ní ¡̀Vm§ nmÊSw>nwÌmUm_mMm ©̀ _hVt M_y_²Ÿ&
ì ỳT>m§ ÐþnXnwÌoU Vd {eî òU Yr_VmŸ&& 3Ÿ&&

AÌ eyam _hoîdmgm ^r_mOy©Zg_m ẁ{YŸ&
ẁ̀ wYmZmo {damQ>íM ÐþnXíM _hmaW:Ÿ&& 4Ÿ&&
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andere moedige krijgers zoals Satyaki, doordrongen door goedheid.

Virat en de grote krijgsheer Drupad, symbool voor consistentie en

stabiliteit op het pad van spiritualiteit, en …’

5. ‘Drishtketu, Chetikan, en de grote Koning van Kashi, evenals
Purujeet en Kuntibhoj, en Shaibaj, de ongeëvenaarde onder
de mannen en ...’

Drishtketu, de standvastige, Chekitan, met zijn sterke kracht

en zijn concentratie op de Hoogste Geest. De Koning van de heilige

stad van Kashi, een embleem van goddelijkheid dat in de wereld

van het lichaam heerst. Purujeet, die de overwinning behaalt over

zaken in hun volledige omvang, subtiel, en instrumenteel.

Kuntibhoj, die het wereldse leven overwint door te doen wat de

moeite waard is. En dan Shaibya, een deugdzaam gedrag.

6. ‘De waardevolle Yudhmanyu, de machtige Unttmauj,
Saubhardr, en de vijf zonen van Draupadi, allen grote
krijgers’.

De heroïsche Yudhmanyu met oorlogszuchtig gedrag; Uttmauj

met de geest van verlatenheid die door de heilige waarden stroomt;

Abhimanuy (Saubhadr), Subhadra’s zoon, met een geest zonder

vrees omdat hij volgestopt is met rechtvaardigheid, en de vijf zonen

van Draupadi die zelf een vorm van scherpzinnigheid van het

goddelijke is, allen zijn grote krijgers, genaamd zachtheid,

schoonheid, medelijden, spiritualiteit en consistentie. Allen zijn

bekend voor hun vermogen om het pad van spirituele vervulling op

perfecte wijze over te steken.

Duryodhan vertelt zijn leraar dus over een aantal namen aan

de kant van de Pandav, die enkele vitale principes van goddelijke

excellentie vertegenwoordigen. Hoewel de monarch van impulsen

die wereld zijn met betrekking tot het essentiële spirituele karakter

Y¥îQ>Ho$VwíMo{H$VmZ: H$m{eamOíM dr ©̀dmZ²Ÿ&
nwé{OËH¥$pÝV^moOíM e¡ã`íM ZanwL>Jd:Ÿ&& 5Ÿ&&

ẁYm_Ý ẁíM {dH«$mÝV CÎm_m¡OmíM dr ©̀dmZ²Ÿ&
gm¡̂ Ðmo Ðm¡nXò míM gd© Ed _hmaWm:Ÿ&& 6Ÿ&&
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van het Innerlijke, is het onwetendheid (verbinding) die ons als

eerste motiveert om te streven naar de verwezenlijking van de

schat van goddelijkheid.

Wat zijn eigen kant betreft, spreekt Duryodhan er slechts kort

over. Indien het een echte, externe oorlog geweest zou zijn, dan

zou hij een uitgebreid relaas van zijn leger gegeven hebben. Maar

er worden slechts enkele verdraaiingen opgesomd, omdat zij

overwonnen moeten worden en vernietigbaar zijn. Er worden slechts

een half dozijn opgesomd, en in het hart van allen dwaalt er nog

steeds een onwereldse geneigdheid.

7. ‘Laat het geweten zijn, Oh de waardevolste van de dubbel
geborene8 (Brahmins), dat de namen van die ons het
bekendste in de oren klinken, de leiders van ons leraar zijn;
dit bij wijze van informatie.’

‘De waardevolste van de dubbel geborene’. Dat is hoe

Duryodhan zich tot zijn leraar Dronacharya richt voordat hij zich

aan de leiders van zijn leger voorstelt. ‘De waardevolste van de

dubbel geborenen’ zou helemaal geen geschikte benaming zijn

om zich tot een leider te wenden indien er wel degelijk sprake zou

zijn van een fysieke, externe oorlog. In feite behandelt de Geeta

het conflict tussen tegenstrijdige aangeboren impulsen, het dubbele

gedrag dat Dronacharya is. De zakelijke wereld bestaat en er is

dualiteit indien we zelfs ver verwijderd zijn van God. Er is echter

ook nood om deze dualiteit van voorwerp-geest te overwinnen,

afgeleid van de leraar Dronacharya. Het is een onvolkooms kennis

die de honger naar verlichting voedt.

Het is nu tijd om een blik te werpen om de leiders van de

impulsen die vijandig staat tegenover het essentieel heilige karakter

van het Innerlijke.

Añ_mH§$ Vw {d{eîQ>m ò Vm{Ì~moY {ÛOmoÎm_Ÿ&
Zm`H$m __ g¡Ý`ñ` g§kmWª VmÝ~«dr{_ VoŸ&& 7Ÿ&&

8 ‘Dubbel geborene’ door de spirituele geboorte of ontwaking (verbindingen),
afkomstig van zelfstudie en bespiegeling.
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8. ‘Uw kwetsbaar innerlijk, Breeshm en Karn, en ook Kripa-
overwinnaar in oorlogen, Ashwatthama en Vikarn, evenals
Saumdutti (Bhurishrawa, zoon van Somdutt).”

De oorlogsheer is Dronacharya zelf, die het dubbele gedrag
symboliseert. En dan is er de voorvader Bheeshm, het beeld van
zelfbedrog. Zelfbedrog is de kern van afwijking van de ideale staat.
Aangezien het tot het einde overleeft, is zelfbedrog de voorvader.
Het hele leger is overleden, maar Bheeshm leeft verder. Hij ligt
bewusteloos op zijn bed van pijlen en gaat verder met ademen.
Zoals Bheeshm zijn er ook Karn, een bedrieger van het heilige
karakter van het Innerlijke, en de strijdende krijger Kripacharya.
Kripacharya vertegenwoordigt de handeling van medelijden door
de zoeker in de staat voor de zelfverwezenlijking. God is het geheel
van medelijden en de wijsgeer bereikt dezelfde staat na vervulling.
Maar tijdens de periode tot de verwezenlijking, zolang de aanbidder
van God verwijderd wordt en God van hem verwijderd wordt,
wanneer de niet verwante impulsen nog steeds levend en sterk
zijn, en hij overwonnen wordt door zelfbedrog – wanneer de zoeker
in deze fase medelijden voelt dan is hij overwonnen. Om te
handelen met medelijden moest Sita jarenlang boete doen in
Lanka.8A

^dmÝ^rî_íM H$U©íM H¥$níM g{_qVO`:Ÿ&
AídËWm_m {dH$U©íM gm¡_X{ÎmñVW¡d MŸ&& 8Ÿ&&

8A. Sita was de vrouw van Lord Ram, die het hoofdfiguur van de epische Ramayan
was. Moeder Kaikayi verbande hem als een gevangene naar de bossen.
Lord Ram gehoorzaamde het bevel van zijn moeder en bleef in de oerwouden.
Sita deed beroep op Lord Ram om haar een “Gouden Hert” te brengen.
Ram, om aan de wens van zijn vrouw tegemoet te kooms, ging achter het
hert aan maar zei haar, voor haar eigen bescherming, om de veiligheid van
haar medidatie niet te verlaten, en dit de hele tijd, tot hij terug zou keren.
Toen Ram zich op weg begeven had, en Sita alleen en onbeschermd achter
bleef, begaf Ravan-Kwaadaardige koning van Lanka die zin had in Sita en
haar als zijn vrouw wilde,  zich vermond als een wijsgeer naar haar hut. Sita
verliet haar hut vol medelijden om offeranden aan deze wijsgeer te brengen.
Ravan maakte misbruik van de situatie en ontvoerde Sita, en Sita werd
daarna gedurende vele maanden als gevangene in Lanka gehouden. Indien
Sita gewacht had tot Ram teruggekooms was, zoals hij haar opgedragen
had, en de veiligheid van haar medidatie niet verlaten had, tegen de instructies
in (wat in de Boedistische literatuur ‘idioot medelijden’ genoemd wordt –
met andere woorden, nalaten voor zichzelf te zorgen onder het voorwendsel
om anderen te helpen), en geen medelijden gevoeld had voor de bedelende
wijsgeer, dan zou zij gespaard gebleven zijn van folteringen en problemen.
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Vishwamitr viel uit de gratie omdat hij in een bepaalde fase

weemoedig werd. Maharshi Pantanjali, de preceptor van yog-

aforisme, heeft een gelijkaardig standpunt uitgedrukt.

‘Verbindingen, door de perfecte meditatie, zijn inderdaad

verbindingen, maar zij zijn eveneens reuzengrote obstakels voor

het bereiken van de individuele Ziel voor de identificatie met de

Hoogste Geest als sensueel verlangen, woede, hebzucht, en

zelfbedrog’. Goswami Tulsidas heeft gezegd, ‘Oh Garud, er zijn

veel door de maya9 veroorzaakte obstakels wanneer we ernaar

streven om de knopen van de eigendommen van de natuur te

ontrafelen-loutere belemmeringen van de waarheid. Het bereiken

van de goddelijkheid heeft een verhogend effect, maar de geest

blijft aan de ene na de andere verleiding blootgesteld.’

De denkbeeldige maya belemmert op vele verschillende

manieren. Zij zorgt voor verwezenlijkingen en ongekende weelde,

en zet deze zelfs in heilige wezens om. Indien een wezen met

dergelijke verwezenlijking voorbijkomt, dan wordt zelfs een

stervende man weer levend. Onverminderd de recuperatie van de

patiënt zal de zoeker echter vernietigd worden indien hij de

behandeling als zijn eigen verwezenlijking beschouwt. In plaats

van één ziekte  zullen duizend kwalen zijn geest bedreigen, zal

het proces van echte verering van het goddelijke onderbroken

worden, en zal hij van het rechte pad afgeleid worden door de hem

bedwelmende woorden. Indien het doel verder weg ligt en de zoeker

medelijden voelt dan is deze handeling alleen voldoende om te

resulteren in een nederlaag voor zijn hele leger. Dus moet hij op

zijn hoede zijn voor het gevoel van medelijden tot het ogenblik

van de definitieve verwezenlijking, hoewel het tegelijkertijd ook

waar is dat medelijden hét kenmerk bij uitstek is van een heilige.

Maar voor de laagste verwezenlijking is medelijden de krachtigste

strijder onder de kwade, duivelse impulsen. Bijgevolg is

Ahswatthama een beeld van buitensporige verwezenlijking, Vikarn

van besluiteloosheid, en Bhrurishrawa van een perplex karakter en

9. Maya: de illusie waarbij de onechte, fysieke wereld beschouwd wordt als
daadwerkelijk bestaande en verschillend van de Hoogste Geest.
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verwarring. Zij zijn allemaal krijgsheren van de naar buiten

stroomsde levensloop.

9. ‘En (er zijn) vele andere onderlegde krijgers die eveneens

over talrijke wapens beschikken, die hun leven voor mij

opgeofferd hebben’.

En vele andere moedige krijgers zijn vast van plan, zegt

Duryodhan tegen Dronacharya, om voor zijn zaak te vechten, zelfs

indien zij hierdoor hun leven verliezen. Maar is geen precieze

opsomming van hun aantallen. Duryodhan wijst dan op de

aangeboren kwaliteiten waarmee beide legers uitgerust zijn.

10. ‘Ons leger, verdedigd10 door Bheeshm is onoverwinbaar,

terwijl hun leger, verdedigd door Bheem, gemakkelijk

overwonnen kan worden.

Duryodhan’s leger, ‘verdedigd’ door Bheeshm, is onoverwinbaar,

terwijl het andere leger van de Pandav, ‘verdedigd’ door Bheem,

gemakkelijk overwonnen kan worden. Het gebruik van

dubbelzinnige woordspelingen zoals een paryaptam en aparyaptam11

is op zich al een teken voor Durodhan’s twijfelachtige

geestesgesteldheid. Dus moeten we voorzichtig naar de macht kijken

die Bheeshm vertegenwoordigt, en waarop de alle Kaurav hoop

rust, evenals de kwaliteit, gesymboliseerd door Bheem waarin de

Pandav-verheerlijkt met de schat van goddelijkheid-hun vertrouwen

stellen. Duryodhan zorgt dan voor de definitieve beschrijving van

de situatie.

HOOFDSTUK 1
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10. In het oude Hindu een soort oorlogsvoering, elk leger had natuurlijk een
bevelhebber, maar het had ook een kampioen, een man met zeer grote
moed en intelligente, die als zijn ‘verdediger’ optrad.

11. De tegenstrijdige interpretaties zijn mogelijk omdat aparyaptam zowel
‘onvoldoende’ als ‘onbeperkt’ en paryaptam zowel ‘geschikt’ als ‘beperkt’
betekent.
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11. ‘Dus, terwijl jullie in jullie respectievelijke posities in de
verschillende divisies blijven, moeten jullie allemaal
Bheeshm ten volle verdedigen en steunen’.

Durodhan beveelt al zijn leiders om op hun posten te blijven

en Bheeshm toch van alle kanten te verdedigen. De Kaurav kunnen

niet verslagen worden indien Bheeshm veilig en levend is. Dus

moeten alle Kaurav leiders Bheeshm verdedigen, eerder dan met

de Pandav te vechten. Dit is intrigerend. Want, wat voor soort

‘verdediger’ is deze Bheeshm die zichzelf niet eens kan verdedigen?

Wat de zaak zelfs nóg moeilijker maakt is het feit dat de Kaurav

ook volledig afhankelijk van hem zijn. Dus moeten zij alle

mogelijke verdedigingsmaatregelen voor hem verdelen. Dit is

zekeren vast geen fysieke krijger. Bheeshm is zelfbedrog. Zolang

er zelfbedrog is, kunnen onrechtvaardige impulsen niet vernietigd

worden. ‘Onoverwinnelijk’ betekent hier ‘moeilijk te overwinnen’

eerder dan ‘onmogelijk te overwinnen’. Zoals Goswami Tulsidas

gezegd heeft ‘Het moeilijkste om te veroveren is de vijandige

wereld van zaken en diegene die deze wereld overwint is waarlijk

een held.’

Indien zelfbedrog ophoudt zal onwetendheid eveneens

ophouden te bestaan en zullen de resten van negatieve gevoelens

zoals een te grote verbinding snel verdwijnen. Bheeshm is gezegend

met dood door wens. Dus de dood van de wens en de dood van het

zelfbedrog zijn één en dezelfde. Dit idee werd zeer duidelijk door

de Heilige Kabir verwoord: ‘Aangezien verlangen de maker van

geboorte en illusie is, en het verlangen is dat de materiële wereld

schept, is de persoon die het verlangen verlaat degene die niet

overwonnen kan worden’.

Dat wat vrij is van zelfbedrog is eeuwig en onuitgesproken.

Verlangen is illusie en voorzaat van de wereld. Vanuit het

gezichtspunt van Kabir, ‘het Innerlijke dat vrij is van verlangen

wordt verbonden met de peilloze, eeuwige, ongebonden realiteit.

A`Zofw M gd}fw `Wm^mJ_dpñWVm:Ÿ&
^rî__odm{^ajÝVw ^dÝV: gd© Ed {hŸ&& 11Ÿ&&
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Iemand die vrij is van verlangen dwaalt in het Innerlijke en valt

nooit uit de gratie, want hij heeft zijn wezen in de Hoogste Geest’.

In het begin zijn er talrijke verlangens, maar uiteindelijk blijft alleen

het verlangen naar God over. De vervulling van deze wens kenmerkt

eveneens het einde van het verlangen. Indien er niets hoger, groter,

of waardevoller geweest zou zijn dan God, dan zou men er zeker

en vast naar gestreefd hebben. Waar wanneer er nog onder of niets

boven hem is, wat kan dan nog verlangd worden? Wanneer alle

dingen verkregen zijn worden de wortels zelf van het verlangen

vernietigd en verdwijnt het zelfbedrog uiteindelijk. Dit is Bheeshm’s

dood door wens. Dus, verdedigd door Bheeshm, is Duryodhan’s

leger op elk gebied onoverwinnelijk. Er is sprake van onwetendheid

zolang er zelfbedrog is. Wanneer zelfbedrog dood is, sterft

onwetendheid eveneens.

Het Pandav leger, daarentegen, verdedigd door Bheem, kan

eenvoudig veroverd worden. Bheem is het beeld van gevoelens.

‘God dwaalt in gevoelens.’ Krishn heef dit beschreven als devotie.

Het legt zelfs op God beslag. Het gevoel van devotie is een

godsvruchtige impuls van onbeperkte perfectie. Het is een

beschermer van rechtvaardigheid. Enerzijds zo krachtig dat het

vandaag de realisatie van de Hoogste Geest verwezenlijkt, en

anderzijds zo delicaat en breekbaar dat morgen deze trouw en

volgzaamheid dikwijls tot nietszeggende zaken en zelfs een

duidelijke verzaking leiden. Vandaag bewonderen we een wijsgeer

voor zijn deugdzaamheid, maar de volgende dag oefenen we kritiek

op hem uit omdat wij hem in de praktijk bezig gezien hebben.

Devotie wordt beïnvloed door zelfs de kleinste twijfel aan de

geliefde. De impuls van rechtvaardigheid wordt ondermijnd en de

verbindingen met het voorwerp van de devotie worden verbroken.

Zo gebeurt het dat het Pandav leger, door Bheem verdedigd,

gemakkelijk overwonnen kan worden. Maharshi Patanjali heeft een

soortgelijk standpunt uitgedrukt. ‘Enkel meditatie, gedurende lange

tijd met constante devotie en verering beoefend, kan sterk zijn’.

Laat ons nu eens naar luisteren naar een bloemlezing uit de

oorschelpen van de krijgers.

HOOFDSTUK 1
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12. ‘Tot het genoegen van Duryodhan, bliezen zijn machtige
voorvader en de ouderen van de Kaurav (Bheeshm) op de
oorschelp om een leeuwachtig geluid voor te brengen’.

Oorschelpen worden geblazen nadat de Kaurav hun sterkte
gemeten hebben. Het trompetterend geluid van oorschelpen is een
intentieverklaring van alle krijgsheren, met indicatie van wat hij
na de overwinning kan aanbieden. De machtige voorvader
Bheeshm, de oudste van de Kaurav, blaast op zijn oorschelp om
een leeuwachtig geluid te produceren dat Duryodhan’s hart
verblijdt. De leeuw vertegenwoordigt het verschrikkelijke, tanden-
en-klauwen, aspect van de natuur. Onze haren reizen ten berge en
onze harten kloppen krachtig wanneer we het geluid van een leeuw
in een stil en eenzaam bos horen, alhoewel we mijlen van het
beest verwijderd zijn. Angst is een eigenschap van de natuur, niet
van God. Bheeshm is het beeld van zelfbedrog. Indien zelfbedrog
overheerst zal het materiële bos van angst omhullen, en zal nog
een andere kreet weerklinken om de angst nóg groter te maken.
Zelfbedrog kan niets anders dan dit aanbieden. Dus is het verzaken
aan de materiële wereld de juiste stap voor iemand die op zoek is
naar Zelfverwezenlijking. Wereldse neigingen zijn zoals een
spiegel- een loutere schaduw van onwetendheid, en de Kaurav
hebben hier niets tegen in te brengen. Talrijke oorschelpen van
hun kant worden gelijktijdig ingeblazen, maar zij inspireren allen
tezamen geen enkel ander gevoel, behalve angst. Angst, hoewel
in verschillende graden, wordt geboren uit perversie. Gelijkaardig
is ook de boodschap van de oorschelpen van de andere Kaurav

leiders.

13. ‘Toen ontstond er plots een tumult van oorschelpen en
pauken, trommels, drums en koeienhorens.’

Nadat Breeshm op zijn oorschelp geblazen had, weerklinken

talrijke andere schelpen, drums en trompetten gelijktijdig, en maken

Vñ` g§OZ`Ýhfª Hw$éd¥Õ: {nVm_h:Ÿ&
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een verschrikkelijk lawaai. De Kaurav hebben geen andere

boodschap dan de boodschap van angst. Vergiftigd door een gevoel

van vals succes maken de naar buiten kijkende impulsen die de

menselijke Ziel beledigen en vernederen de links van verdwazing

nóg sterker.

Nu antwoorden de Pandav, die de rechtvaardige impulsen

vertegenwoordigen die in harmonie zijn met het goddelijke karakter

van het Innerlijke, op de uitdaging van de Kaurav met hun eigen

verklaringen, waarvan de eerste afgelegd wordt door Yogeshwar

Krishn zelf.

14. ‘Daarna bliezen ook Madhav (Krishn) en Pandu’s zoon
(Arjun), gezeten in een fantastische wagen waaraan witte
strijdrossen bevestigd waren, op hun hemelse oorschelpen.’

Daarna bliezen de Kaurav, Krishn en Arjun, gezeten in hun

fantastische, heilige wagen, getrokken door onvermoeibare witte

paarden (‘wit’ is het symbool voor reinheid), ook op hun ‘hemelse’

oorschelpen. ‘Hemels’ betekent de materiële wereld overschrijdend.

Yoweshwar Krishn’s overschrijdende boodschap is een belofte om

aan onze zielen het grootste, onwereldse bestaan te bieden dat de

werelden van zowel de sterfelijken as de goden overschrijdt, en

het hele universum bewaken (Brahmlok), 12, allemaal onderhevig

aan de angst van geboorte en dood. De wagen onder zijn last is

niet gemaakt van goud of zilver en hout; alles aan hem is hemels,

de wagen, de oorschelp en ook zijn boodschap. Buiten de grenzen

van deze wereld is er alleen de unieke en onbeschrijflijke God.

Krishn’s boodschap bestaat in het vastleggen van een rechtstreeks

contact met dit Hoogste Wezen. Maar in welke mate zal dit zijn

toestand beïnvloeden?

VV: ídoV¡h©̀ ¡̀ w©ºo$ _h{V ñ`ÝXZo pñWVm¡Ÿ&
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12. Een van de drie werelden van de Hindu gedachte: Mrityuolok (de aarde-de
wereld van de sterfelijken), Devlok (hemel-de wereld van goden), en Bramlok
(de wereld zijnde de combinatie van beiden, en toch sterfelijk).
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15. ‘Terwijl Hrishitesk (Krishn) in zijn oorschelp blaast, bliezen
Panchjanya en Dhananjay (Arjun) in de oorschelp, Devdutt
genaamd, de Vrikodar13 (Bheem) van verschrikkelijke daden
door middel van de grote oorschelp Paundr.’

Dus Hrishikesh (heer van de gevoelens), die alle geheimen

van het menselijke hart kent, blaast op de oorschelp Panchjanya.

Dit is de verklaring van zijn intentie om de vijf organen van

perceptie te beperken die beantwoorden aan woord, aanraking,

vorm, smaak en geur, en om hun neigingen in devotie om te zetten.

Door controle uit te oefenen op de wilde gevoelens en door trouwe

dienaars van hen te maken wordt de gift van de leraar in praktijk

omgezet; de gift, inderdaad, van de aanbeden God. Krishn is een

yogi, een ideale leraar. Zoals Arjun in de Geeta zegt, “Heer, ik ben

je discipel’. Het is enkel een leraar; die ons alle voorwerpen van

sensueel genoegen kan doen ontdekken, en alleen maar de

aanbeden God kan zien en beluisteren en aanraken.

Dhanananjay (de overwinnaar van rijkdom) is de devotie die

de staat van de goddelijke verrukking bereikt. Deze verrukking is

een gevoel van zachtheid voor het gewenste object, dat binnen

alle ervaringen van de aanbidders ligt, zelfs scheuten van scheiding

en occasionele ontgoocheling en tranen. Voor de aanbidder mag

er niets anders zijn dan de aanprezen God. Indien de aanbidding

voor de God perfect is, dan omvat deze aanbidding ook de deugden

die hem toegang geven tot de Hoogste Geest. Dhananjay is een

andere naam voor dit vermogen. Een soort rijdkom is de externe

rijkdom die nog is voor de fysieke overleving, maar dat geeft niets

te doen met  het Innerlijke. De echte durende rijkdom van de mens,

die hij echt zijn eigen kan noemen, is de verwezenlijking van zijn

Innerlijke mens, de God. In de Brihadaranyak Upanishad onderwijst

Yagnavalkya hetzelfde aan zijn echtgenote Maitreyi wanneer zij

nmÄMOÝ §̀ öfrHo$emo XodXÎm§ YZÄO`:Ÿ&
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13. Vrikodar wordt letterlijk geïnterpreteerd, degen met een wolvenbuik die
nooit vol is. Op dezelfde wijze kan gesteld worden dat een hart dat naar God
verlangt nooit verzadigd is.
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hem vraagt: ‘Mijn heer, indien deze aarde van mij was en al zijn

rijkdommen, zou ik dan, door dit bezit, de onsterfelijkheid

bereiken?’. De wijsgeer antwoord: ‘Nee, je leven zou zoals het

leven van de rijken zijn. Niemand kan ook maar hopen om

onsterfelijk te worden door rijkdom.’

Bheem blaast op zijn grote oorschelp Paundr, met diepgaand

gevoel. Het hart is de bron evenals de habitat van het gevoel. Dat

is de reden waarom Bheem Vrikodar genoemd wordt, de man met

het grote hart. Men is gehecht aan een kind, maar dit gevoel maakt

in grote mate deel uit van je hart. Gevoel is peilloos en machtig,

en dit gevoel is Bheem’s grootste oorschelp waarop geblazen wordt.

Het gevoel dat hij vertegenwoordigt wordt door sentiment

belichaamd. Dat is waarom Bheem op de oorschelp blaast die

Paundr heet. Echter, hoewel sentiment machtig is, kan dit alleen

door middel van liefde gebeuren. Goswami Tulsidas geeft toe dat

hij de alomtegenwoordigheid van God alleen door zijn verklaring

van liefde gekend heeft.

16. ‘Koning Yudhisthir, de zoon van Kunti, blies op de oorschelp
Anantvijay, terwijl Nakul en Sahdev op hun oorschelpen
Sughosh en Manipushpak bliezen’.

Koning Yudhisthir blies op de schelp Anantvijay (eindeloze

overwinning). Kunt is het beeld van gehoorzaamheid; en Yudhisthri,

de belichaming van dharm (natuurlijk medelijden). Indien iemand

constant aan dharm vasthoudt, zal Anantvijay de absorptie van het

Innerlijke in de grenzeloze God met zich brengen. De persoon die

voorop gaat in de strijd is Yudhisthir: iemand die niet geraakt wordt

door de conflicten tussen het Innerlijke en de materiële wereld-

tussen het lichaam en de Ziel, en aan wie de essentie van de sfeer

van actie onthuld is. Uiteindelijk krijgt hij van God, hij die alleen

echt, permanent en onveranderbaar is, de capaciteit om al deze

tegenstrijdigheden te overwinnen.

AZÝV{dO §̀ amOm Hw$ÝVrnwÌmo ẁ{YpîR>a:Ÿ&
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Nakul, die een symbool van zelfbeheersing14 is, blaast op de
oorschelp Sughosh genaamd. Naarmate de zelfbeheersing sterker
wordt, wordt het kwade onderworpen en wordt de beheersing van
de rechtvaardigheid uitgeroepen. Sahdev, de aanbidder van de
waarheid, blaast op de oorschelp die de naam van Manipushpak
draagt. Wijsgeren hebben elke ademhaling als een dure diamant
beschreven. ‘Hoe spijtig dat wij de juwelen van onze ademhaling
aan roddel verspillen!’ Een soort satsang is de morele taal die wij
van nobele mannen horen, maar de echte spirituele taal is intern.
Volgens Krishn is het Innerlijke alleen echt en eeuwig. Echte satsang
komt tot leven wanneer de geest zich van alle externe zaken ontdoet
en in het Innerlijke dwaalt. Deze aanbidding van de waarheid wordt
door ononderbroken denken, meditatie en samadhi15  gevoed. Hoe
meer iemand geniet van het aanhalen van de enige echte realiteit,
des te meer zelfbeheersing men verkrijgt over de ademhaling, de
geest en de instrumenten waarmee de zintuigen invloed hebben
op het Innerlijke. De dag waarop zij volledig onder zelfcontrole
staat is de dag waarop we in de hoogste essentie ondergedompeld
worden, waardoor, zoals een goed instrument, een harmonieuze
begeleiding van het lied van het Innerlijke, de echte satsang, bereikt
wordt.

De natuurlijke diamant is hard, maar de diamant van
ademhaling is zelfs nog zachter dan een bloem. Bloemen vallen
en verwelken al kort na hun bloei, en we kunnen nooit zeggen dat
we tot de volgende adem zullen leven. Maar indien er sprake is
van een strikte naleving van het Innerlijke dan leidt dit ons naar de
verwezenlijking van het hoogste doel door controle op elke
ademhaling uit te oefenen. Bovendien valt er niets anders te
verklaren, hoewel elke inrichting behulpzaam is om een bepaalde
last van het pad van spirituele perfectie te overschrijden. 16  Sanjay

zegt nog meer over dit thema:

14. In de yog filosofie wordt de zelfbeheersing van de geest aanvaard als de
tweede van de acht voornaamste stappen van medidatie.

15. Samadhi - perfecte absorptie van geest en hart in het ene aanschouwde
object, namelijk God.

16. Toestand van loskoming van het materiële universum en verzaking aan
wereldse gevoelens.
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17-18. ‘De Koning van Kashi, een grote boogschutter, Shikhandi
die in de Hoogste Geest dwaalt, de onoverwonnen
Dristdyumm, Virat en Satyaki, Drupad en de zone van
Draupadi, en Subhadra’s zoon van machtige legers
(Abhimanyu), allen bliezen, O heer van de aarde, op hun
eigen oorschelpen.’

De heilige stad van Kashi is een embleem van het gebrek aan

heiligheid dat in het natuurlijke lichaam schuilt. Wanneer een man

zijn geest en zijn zintuigen van alle fysieke dingen wegtrekt en

zich op het Innerlijke in zijn lichaam concentreert, dan heeft hij

het privilege om met God een te worden. Het lichaam dat in tot

dergelijke eenheid in staat is, is Kashi. De Hoogste Geest dwaalt

en doorkruist elk lichaam. Dus betekent ‘parmeshwasah’ hier het

dwalen in de Hoogste Geest eerder dan een ‘machtige krijger’.

Shikhandi vertegenwoordigt de afwijzing van shikha-sutr17

(heilige tekenen die traditioneel door Hindu’s gedragen worden).

Er zijn mensen die geloven dat zij hun verzaking verkregen hebben

enkel en alleen omdat zij hun hoofden geschoren hebben, zich

van hun heilige pertinenties ontdaan hebben, en gestopt zijn met

vuur stoken. Maar zij vergissen zich want feitelijk symboliseert

shikha een doel dat bereikt moet worden, en sutrh de beloningen

voor acties in een vorig bestaan (sanskar).18 De ketting  van Sanskar

H$m`íM na_oîdmg: {eIÊS>r M _hmaW:Ÿ&
Y¥îQ>ÚwåZmo {damQ>íM gmË`{H$íMmnam{OV:Ÿ&& 17Ÿ&&
ÐþnXmo Ðm¡nXò míM gd©e: n¥{WdrnVoŸ&
gm¡̂ ÐíM _hm~mhþ: eL²>ImÝXÜ_w: n¥WŠn¥WH²$Ÿ&& 18Ÿ&&

17. Shikha is een haarlok die op de kroon gedragen wordt en sutr is de heilige
draad die door Hindus gedragen worden. Volgens het Mahabharat, om de
calamiteit van haar schoonvader Hiranyavarman te weten te kooms, met
wiens dochter zij gehuwd was als een akte van zelfbedrog, het koninkrijk
van haar vader Drupar binnenstroomsd, slaagde Shidhandi erin om, gedreven
voor ernstige verzakingen-haar geslacht met een yaksh te verwisselen.
Nadat zij aldus haar geslacht verwisseld had, slaagde Shikhandi er later
tijdens de Mahabharat oorleg in om Bheeshm te vermoorden, die afwees om
met een vrouw te vechten.

18. Het woord heeft ook verschillende andere betekenissen, zoals perfectie,
heilige rites, enz.
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blijft intact zolang God nog verwezenlijkt moet worden; Hoe kan

er sprake zijn van een echte verzaking tot het ogenblik van die

vervulling? Tot dat ogenblik zijn we louter zwervers. Zelfbedrog

verdwijnt alleen wanneer de gewenste God bereikt wordt en

wanneer de beloningen van vroegere handelingen tot niets herleid

worden. Het is dus Shikhandi die bewijst de ondergang van Bheeshm

te zijn, het beeld van zelfbedrog en ontgoocheling. Shikhandi

vertegenwoordigt de unieke kwaliteit die essentieel is voor de man

die voor het pad van beschouwing kiest, een echte machtige krijger

aan zijn kant.

Dhristdyumn, de stabiele geest die het geloof in de universele,

onveranderbare goddelijkheid bewaart, en Virat, in staat om de

alomtegenwoordigheid van de grote God gewaar te worden, zijn

de hoofdbestanddelen van heilige uitmuntendheid. Satyaki is trouw.

Er kan nooit sprake zijn van een geval van medelijden zolang er

trouw is, of zolang het verlangen bestaat om over waarheid te

peinzen, het beschermt ons altijd tegen de oorlog tussen geest en

zaak.

Drupad, die het ideaal van consistentie en stabiliteit in de

uitvoering van de plicht vertegenwoordigt, de vijf zonen van

medidatie- zoals Draupadi, symbolen van medelijden, zachtheid,

schoonheid, en spirituele berusting, die allen grote krijgers zin die

hulp bieden bij het bereiken van de gewenste doelstelling, en de

langarmige Abhimanyu, allen blazen zij op andere oorschelpen.

‘Arm’ is een symbool van de sfeer van actie. Wanneer de geest

bevrijd wordt van angst wordt neemt zijn reikwijdte ongelooflijk

toe.

Dus richt Sanjay zich tot Dhritrashtr en vertelt hem hoe de

leiders van het Pandav leger hun uitspraken met hun oorschelpen

gedaan hebben. Elk van hen is een sine qua non voor de capaciteit

om een bepaalde lengte van de weg naar de spirituele emancipatie

af te leggen. Hun naleving is noodzakelijk en dat is de reden

waarom zijn gedetailleerd beschreven worden. Na deze

voorbereidende fasen moet echter gesteld worden dat het pad dat

zich onder de waarnemende geest en intellect bevindt versterkt

moet worden. Dit is de weg die men moet afleggen wanneer men
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enkel met de zegen van de ontwakening van de grote God in het

Innerlijke moet stappen.  Hij staat op uit het Innerlijke als een

visie en is dus zeer duidelijk.

19. ‘Het luide tumult, dat door hemel en aarde weerklinkt,
doorboorde de harten van Dhritrashtr’s zonen’

Het luide tumult, weerkaatsend door hemel en aarde, vult de

harten van Dhritrashtr’s zoon. Er is ook het Pandav leger, maar de

harten die gevuld zijn zijn alleen die van Dhritrashtr’s zoon.

Wanneer de manna van Panchjanya, bestaande uit echte kennis,

verwezenlijking van het oneindige, vernietiging van het kwade,

en bevestiging van medelijden, begint te strooms, kunnen de Kaurav

harten met hun onrechtvaardigheid en naar buiten kijkende impulsen

niet meer dan gevuld worden. Hun kracht neemt geleidelijk aan

af. En wanneer het proces succes heeft zal de verdwaasdheid

volledig verdwijnen.

20-22. ‘Toen, Oh Koning, nadat ik de zonen van Dhritrashtr
gezien had, toen talloze projecten op het punt stonden om
gelanceerd te worden, hief Kunti’s zoon (Arjun), wiens
vaandel het beeld van Hanuchan droeg, zijn boog op en
sprak tot Hrishikesh: ‘Oh Achyut (Krishn), houd mijn  wagen
tussen de twee legers zodat ik de krijgers kan zien die voor
de slag opgesteld staan en kan weten tegen wie ik op het
slagveld moet vechten’’.

Sanjay, een epitoom van zelfcontrole, heeft de moed om de

geest te verlichten die onder een groot deel onwetendheid ligt door

te verklaren dat, naast de andere voorbeeldige leiders van het

g Kmofmo YmV©amîQ´>mUm§ öX`m{Z ì`Xma`V²Ÿ&
Z^íM n¥{Wdt M¡d Vw_wbmo ì`ZwZmX`Z²Ÿ&& 19Ÿ&&
AW ì`dpñWVmÝÑîQ²>dm YmV©amîQ´>mÝH${nÜdO:Ÿ&
àd¥Îmo eñÌgånmVo YZwéÚå` nmÊS>d:Ÿ&& 20Ÿ&&
öfrHo$e§ VXm dmŠ`{_X_mh _hrnVoŸ&

AOw©Z CdmM: goZ`moé^`mo_©Ü ò aW§ ñWmn` _o@À ẁVŸ&& 21Ÿ&&
`mdXoVm{Þarjo@h§ `moX²YwH$m_mZdpñWVmZ²Ÿ&
H¡$_©̀ m gh `moÕì`_pñ_ÝaUg_wÚ_oŸ&& 22Ÿ&&
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Pandav leger, er het Hanuman vaandel van Arjun is, een symbool

voor echte afwijzing. Ontgoocheling over de wereld en de wens

om eraan te verzaken zijn de kenmerken van Arjun’s standaard op

het slagveld. Sommigen hebben deze standaard het ‘apenvaandel’

genoemd, omwille van zijn waanzinnig flakkeren. Maar dit is

onaanvaardbaar, aangezien de primaat die op het vaandel getoond

wordt geen gewone aap is, maar Hanuman zelf die alle limieten

overschreden heeft. Voor hem zijn eer en oneer hetzelfde. Het

opgeven van materiële objecten die gehoord of gezien zijn, van

wereldse objecten en sensuele genoegens, is verzaking. Dus, na

Dhritsashtr’s zoon gezien te hebben juist voordat de voorwerpen

gelanceerd werden, heft Arjun, wiens onderscheidend motto de

verzaking is, zijn boog op en spreekt tot Hrishideks, de heer van de

zintuigen en kenner van de mysteries van het hart, zich naar hem

verwijzend als ‘onverzaakbare’. Hij verzoekt de wagenmenner de

wagen tussen de twee legers te plaatsen. Zijn woorden zijn echter

geen bevelen voor een wagenmenner, maar een gebed door een

aanbidder gericht tot een aanbedene, namelijk een wijze leraar.

Maar waarom wilt hij dat Krishn de wagen parkeert?

Arjun wil zich ervan vergewissen tegen wie de krijgers willen

ten strijde trekken, en wie hij moet bestrijden.

23. ‘Aangezien ik de personen die zich hier ter wille van

Dhritsrashrtr’s kwaadaardige zoon ‘Duryodhan) verzameld

hebben om te vechten wil aanschouwen.’

Arjun wil dat de wagen vóór de Kaurav geparkeerd wordt zodat

hij de koningen kan zien die tuk zijn op veldslagen, die zich bij de

kwaadaardige Duryodhan gevoegd hebben-voor Duryodhan die een

te grote verbinding vertegenwoordigt. Arjun wenst de koningen goed

te observeren die samengekooms zijn om in een vlaag van

verdwaasdheid ten strijde te trekken.

`moËñ`_mZmZdojo@h§ ` EVo@Ì g_mJVm:Ÿ&
YmV©amîQ´>ñ` Xw~w©Õò w©Õo {à`{MH$sf©d:Ÿ&& 23Ÿ&&



21HOOFDSTUK 1

24-25. ‘Aldus door Gudakesh,19 aangesproken, Oh afstammeling
van Bharat (Dhritrashtr), parkeerde Hrishikesh de unieke
wagen tussen de twee legers, vóór Bheeshm, Dron, en alle
andere koningen, en zei, ‘Zie hier, Oh zoon van Pritha20

(Arjun), de verzamelde Kuru’’.

Sanhay informeert Dhritrashu hoe hij, op vraag van Arjun, die
de slaap overmeester heeft, Krishn, die alles weet wat er te weten
valt over de geest en het hart, de wagen met onovertroffen
schoonheid in het midden van alle koningen parkeert die allen
aanspraak maken op de aarde die het lichaam in het heelal is, en
Parth verzoekt om de verzamelde Kaurav tegen te houden. De
‘uitstekende’ wagen in kwestie is noch van goud noch van zilver,
noch van eender welke materiële stof gemaakt. Uitmuntendheid
wordt gedefinieerd in deze wereld in termen van geschiktheid of
ongeschiktheid voor het sterfelijke lichaam. Maar dergelijke
gezichtspunt is misleiden, omdat er alleen uitmuntendheid  is,
steeds één met het ware, het Innerlijke, en dat zonder

onrechtvaardigheid of ondeugdzaamheid is.

26-1/28. ‘Parth zag dan, verzameld in de twee legers, ooms,
grootooms, leraars, ooms langs vaderszijde, broers, zonen,
grootzonen en vrienden, evenals schoonvaders en
welmenende vrienden. Toen hij al deze strijders samen zag
en overweldigd door een intens medelijden, sprak hij aldus
met grote bezorgdheid:’

g§O` CdmM: Ed_wº$mo öfrHo$emo JwS>mHo$eoZ ^maVŸ&
goZ`moé^`mo_©Ü ò ñWmn{`Ëdm aWmoÎm__²Ÿ&& 24Ÿ&&
^rî_ÐmoUà_wIV: gd}fm§ M _hr{jVm_²Ÿ&
CdmM nmW© ní ¡̀VmÝg_doVmÝHw$ê${Z{VŸ&& 25Ÿ&&
VÌmní`pËñWVmÝnmW©: {nV¥ZW {nVm_hmZ²Ÿ&
AmMm`m©Ý_mVwbmÝ^«mV¥ÝnwÌmÝnm¡ÌmÝgItñVWmŸ&& 26Ÿ&&
ídewamÝgwöXíM¡d goZ`moé^`moa{nŸ&
VmÝg_rú` g H$m¡ÝVò : gdm©Ý~ÝYyZdpñWVmZ²Ÿ&& 27Ÿ&&
H¥$n`m na`m{dîQ>mo {dfrX{ÞX_~«drV²Ÿ&& 1-28Ÿ&&

19. Iemand die de slaap overwonnen heeft.
20. ‘Pritha’ is een andere naam voor Kunti. Er is ook in ‘Parth’ een vergelijking

met parthiv wat ‘gemaakt van stof’ betekent. De betekenis is gelijkaardig
aan die van ‘In stof verga je’.
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Parth, de perfecte krijgsheer die een wagen van zijn aards

lichaam gemaakt heeft, 21  kijkt naar het leger en ziet zijn strijders.

Wat de moeite waard is is het feit dat hij in de twee legers alleen

zijn eigen familie ziet, de families van ooms langs vaderszijde, en

de schoonvaders, vrienden en leraars; In overeenstemming met

schoolachtige schattingen bestonden de twee legers van de

Mahabharat uit achttien askhauhini wagens, olifanten, paarden,

en soldaten te voet, zijnde ongeveer 650 miljoen, inderdaad een

zeer groot aantal. Het is vanzelfsprekend overbodig om te zeggen

hoe de wereld vandaag met ernstige voedsel- en woningproblemen

wegens de groeiende bevolking te maken heeft. Dus wat moeten

we ervan denken wanneer men zegt dat slechts drie of vier fami-

lies van Arjun’s strijders zo groot in aantal zijn? Is het mogelijk dat

een familie zo groot is? Het antwoord moet negatief zijn. Dus wat

we hier hebben is een schildering, niet alleen van fysieke legers,

maar ook van de sfeer van de geest en het hart. Door diep

medelijden getroffen wanneer hij al zijn strijders klaar ziet staan

voor de strijd, spreekt Arjun met wrok. Hij is wrokkig omdat hij

ziet dat hij voor zijn eigen familie moet strijden.

2/28-30. ‘Arjun zei, ‘Wanneer ik deze strijders zie, met het oog

op een op punt staande oorlog, Oh Krishn, dan worden

mijn ledematen zacht, mijn mond droog, trilt mijn lichaam,

rijzen mijn haren ten berge, glijdt de Gandeev (Arjun’s boog)

uit mijn handen, brandt mijn huid overal, ben ik niet in

staat om te blijven staan, en is mijn geest in de war.’

AOw©Z CdmM: ÑîQ²>do_§ ñdOZ§ H¥$îU ẁ̀ wËgw§ g_wnpñWV_²Ÿ&&2-28Ÿ&&
grXpÝV __ JmÌm{U _wI§ M n[aewî`{VŸ&
donWwíM earao _o amo_hf©íM Om`VoŸ&& 29Ÿ&&
JmÊS>rd§ ñÌ§gVo hñVmÎdŠM¡d n[aXøVoŸ&
Z M eŠZmoå`dñWmVw§ «̂_Vrd M _o _Z:Ÿ&& 30Ÿ&&

21. In het Upanishad Katha, zegt de Koning van de Dood tegen Nachiket, ‘Weet
dat het lichaam de wagen is, het Innerlijke van de rijder, het intellect is de
wagenmenner, en de geest heerst’.
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Terwijl hij naar zijn verzamelde strijders kijkt is Arjun duidelijk

verzwakt. Zijn lichaam wordt onbeweeglijk, zijn mond is dicht,

zijn ledematen trillen, en zijn haren staan overeind. De Gandeev

valt uit zijn hand en zijn huid is heet. Hij treurt als het ware door

het vooruitzicht van een oorlog waarin hij tegen zijn eigen

familieleden moet strijden. Hij is in de war. Hij jammert dat hij

zelfs niet correct kan gaan staan en voor zich kijken.

31. ‘Ik zie, Oh Madhav (Krishn), onheilspellende voortekenen,
en ik kan geen troost vinden in het vooruitzicht van de
slachtpartij van vrienden en familieleden in het gevecht’.

Arjun ziet slechte voortekenen met betrekking tot oorlog die

op punt staat om los te barsten. Hij ziet niets goeds in het slachten

van zijn eigen familie. Hoe kan er nu iets goeds zijn aan dergelijke

slachtpartij?

32. ‘Oh Krishn, ik streef noch naar een overwinning noch naar
een koningrijk en de daarmee verbonden geneugten, Oh
Govind (Krishn), of genot, of zelf het leven zelf?

Arjun’s hele familie staat op het punt om ten strijde te trekken.

Dus wenst hij noch een overwinning noch het koningrijk dat deze

overwinning hem zou brengen, zelfs niet de geneugten van dat

koningrijk. Wat een nut zou een koningrijk of een genot of leven

voor hem hebben? Daarna somt hij de redenen op die hem ervan

weerhouden om in de oorlog ten strijde te trekken:

33. ‘Voor de personen waarvoor wij een koninkrijk, geneugten,
en plezier zoeken staat hier in marsorde, en leggen hun
leven en rijkdom in de weegschaal’.

De familie, waarvoor Arjun het geluk van een koningrijk en

andere geneugten gewenst heeft, staat nu op het slagveld en staat

{Z{_Îmm{Z M ní`m{_ {dnarVm{Z Ho$edŸ&
Z M lò mo@Zwní`m{_ hËdm ñdOZ_mhdoŸ&& 31Ÿ&&
Z H$mL²>jo {dO §̀ H¥$îU Z M amÁ §̀ gwIm{Z MŸ&
qH$ Zmo amÁ òZ Jmo{dÝX qH$ ^moJ¡Ot{dVoZ dmŸ&& 32Ÿ&&
òfm_W} H$m{L²>jV§ Zmo amÁ §̀ ^moJm: gwIm{Z MŸ&

V B_o@dpñWVm ẁÕo àmUm§ñË`ŠËdm YZm{Z MŸ&& 33Ÿ&&
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op het punt hun leven te vergieten. Indien hij een koningrijk gewenst

had, dan was het voor hem geweest. Indien hij naar de geneugten

van rijdkom en toegefelijkheid gestreefd had, dan was dat omdat

hij samen met zijn kroost en familie van deze geneugten wou

genieten. Maar nu wenst hij nog een koningrijk noch geneugten,

noch plezier, omdat hij ziet dat zijn krijgers tegenover hem staan

zonder enige hoop op leven. Wat hij gewenst had was hem zeer

lief. Maar hij heeft deze dingen niet nodig indien hij hiervoor een

hoge prijs moet betalen, namelijk het leven van zijn geliefden.

Wensen blijven bestaan zolang er familiebanden zijn. Zelfs een

arme man die alleen een ellendig krot heeft om in te leven zal

niets, maar dan ook niets aanvaarden, wanneer hij daarvoor zij

familie, vrienden, en vrienden moet vermoorden. Arjun zegt

hetzelfde. Hij geniet van geneugten en hij houdt van de

overwinning, maar welk nut kunnen geneugten en overwinningen

hebben indien de mensen waarvoor hij deze beloningen wenst niet

langer bij hem zijn? Welk nut zullen de geneugten in hun

afwezigheid hebben? Per slot van rekening, wie zijn die mensen

die hij in de oorlog moet vermoorden?

34-35. ‘Leraars, ooms, neven evenals grootooms, ooms langs

vaderszijde, schoonvaders, grootneven, schoonbroers, en

andere verwanten. Hoewel zij mij kunnen doden, voel ik

geen enkele wens om hen te vermoorden, Oh Madhusudan22

(Krishn), zelfs voor een koninkrijk bestaande uit de drie

werelden, en nog minder voor deze aarde alleen.

De mensen die overwonnen moeten worden zijn Arjun’s eigen

vlees en bloed. Zoals hij met droefheid aan Krishn vertelt wenst hij

AmMm`m©: {nVa: nwÌmñVW¡d M {nVm_hm:Ÿ&
_mVwbm: ídewam: nm¡Ìm: í`mbm: gå~pÝYZñVWmŸ&& 34Ÿ&&
EVmÞ hÝVw{_ÀN>m{_ ¿ZVmo@{n _YwgyXZŸ&
A{n Ì¡bmoŠ`amÁ`ñ` hoVmo: qH$ Zw _hrH¥$VoŸ&& 35Ÿ&&

22. Een epitheton van Vishnu, de eerste vergoddelijking van de Hindu Drie-
eenheid, wat betekent ‘Moordenaar van de demon Madhu’, en eveneens
‘Vernietiger van arrogantie’.
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zijn verwanten geen kwaad toe, hoewel hij hierdoor door hun

handen zijn eigen leven zou kunnen verlezen, en nog minder om

over de drie werelden te heersen.

In een oorlog dat uit ongeveer 650 miljoen mannen bestaat

kan Arjun alleen maar zijn eigen familie zien. Wij zijn deze

ontelbare verwanten eigenlijk?. Arjun is waarlijk een beeld van
zachte devotie. Zijn dilemma is een dilemma waarmee elke persoon

te maken krijgt wanneer hij zich op het pad van eerbiedige adoratie
(bhajan) begeeft. Het is de wens van iedereen om de hoogste

verwezenlijking te bereiken door eerbied en aanbidding. Maar zijn

hart is vol van wanhoop wanneer hij, onder de vleugels van een
ervaren en belezen leraar,  de fundamenteel aard van het conflict

tussen het materiële lichaam en het goddelijke Innerlijke begrijpt,
en zich bewust wordt tegen wie hij deze oorlog moet uitvechten.

Hij wenst dat de familie van zijn vader, de familie van zijn moeder,

de familie van de ooms langs moederszijde, mensen die hem
liefhebben, vrienden, en leraars allemaal met hem in

gelijkzaligheid moeten leven, en dat hij zich eveneens aan God

moet houden. Dus is hij verward wanneer hij geconfronteerd wordt
met het feit dat hij zijn familie moet verlaten om deze taak te

vervullen. Omwille van zijn verbinding wordt hij door dit

vooruitzicht verwarmd en zenuwachtig.

Mijn nobele leraar, de eerwaardige Paramhans23Parmanand

Ji zei altijd: ‘Om een sadhu (asceet) te zijn is hetzelfde als te
sterven.’ Zelfs indien het universum wezens heeft die hij als levend

beschouwt, is er geen enkel wezen die de asceet als lid van zijn

eigen familie kan beschouwen. Zolang er dergelijke wezens zijn,
blijft het gevoel van verbinding bestaan. Met betrekking tot zijn

zwakte kan gesteld worden dat degene die ernaar streeft om zijn

Innerlijke te verwezenlijken een winnaar is, alleen wanneer hij

zijn verbinding evenals alle andere hiermee verbonden gevoelens

23. De leraar van de auteur. Paramhans is een eerbiedwaardige titel voor een
asceet van het hoogste niveau, iemand die geleerd heeft om zijn gevoelens
door abstracte medidatie perfect onder controle te houden. Tot heden heeft
hij naar het ultieme geluk gekeken in termen van hemel en koningrijk van
de drie werelden. Indien er nog een andere realiteit bestaat, dan is Arjun
hiervan nog niet op de hoogte.
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afwijst en vernietigt. Is deze wereld dan niets anders dan een

uitbreiding van de verbindingen? Wat is er voor ons in afwezigheid

van deze verbindingen? De wereld zoals wij hem kennen is enkel

een verlenging van de geest. Yogeshwar Krishn heeft dezelfde

verlenging van de geest als de wereld beschreven. De man die

zich tegen zijn macht verzet heeft heeft het hele universum

veroverd. Krishn vertelt Arjun in de negentiende vers van Hoofdstuk

5, ‘De hele kosmos is zelfs in deze wereld overwonnen door degenen

wiens geest in gelijkheid rust’. Dergelijke kalmte, mentaal

evenwicht, wordt mogelijk gemaakt door de volledige vernietiging

van het ego. Dit bevrijdt de geest van zijn ondergeschiktheid aan

de materiële wereld. Nadat het ego niet langer bestaat, blijft alleen

het Innerlijke in een pure staat. Dus dit is de manier waarop de

redding en de uiteindelijke heiligverklaring (brahmavastha) bereikt

kan worden. Op deze manier worden de personen die deze status

bereikt hebben niet aan de beperkingen van de materiële wereld

onderworpen.

Het is niet zo dat Arjun verward is. Verbinding rust in elk hart,

en iedereen met zo’n gevoel bevindt zich in een staat van

verwarring. Kinderen en verwanten staan altijd op de voorgrond

van het bewustzijn van een man. In het begin gelooft hij dat zijn

heilige aanbidding behulpzaam zal zijn in zijn streven naar de

gelukzaligheid van de zijnen. Hij kijkt er met genoegen naar uit

om samen met hem van zijn veroveringen te genieten. Maar wat

zal hij doen met het geluk wanneer zijn eigen mensen niet langer

bij hem zijn? Dát is wat Arjun voelt. Zijn visie is tot op heden

beperkt geweest tot de geneugten die hij van een koningrijk en

hemel zou kunnen hebben.

36. ‘Welk geluk kunnen we hebben, Oh Janardan24 (Krishn),
van deze zonen van Dhritrashtr? Enkel zonde zal ons deel
zijn indien we zelfs deze slechte mannen doden’

{ZhË` YmV©amîQ´>mÞ: H$m àr{V: ñ`mÁOZmX©ZŸ&
nmn_odml`oXñ_mZ² hËd¡VmZmVVm{`Z:Ÿ&& 36Ÿ&&

24. Nog een epitheton van Krishn, betekent ‘iemand die voor voorspoed en
emancipatie aanbeden-verzocht wordt’.
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Welk geluk kan Arjun verkrijgen door Dhritsashtr’s zonen te

vermoorden? Dhritsashtr spreekt over de ‘onbeschaamde of

losbandige natie’25, en resultaat hiervan is Durydhan, het beeld

van verdwazing. Maar zal zelfs het doden van dergelijke

kwaadaardige mannen Arjun en Kirshn gelukkig maken? De Kaurav

zijn onrechtvaardig, maar de Pandav zullen enkel schuldig zijn

indien zij hen vermoorden. Wij kunnen zeggen dat mannen slecht

zijn wanneer zij hun leven op losbandige wijze leven. Inderdaad,

de slechtste mannen zijn die mannen die de verwezenlijking van

het Innerlijke belemmeren. De grootste zonden in dit verband zijn

lust, wrok, gierigheid, en een ongecontroleerde verbinding die

iemands verwezenlijking van het Innerlijke belemmert.

37. ‘Dus is het niet aan ons om Dhritrashtr’s zonen te doden,
want hoe kunnen we in godsnaam gelukkig zijn, Oh Madhav
(Krishn) wanneer we onze eigen verwanten afslachten?

Is het niet verrassend dat de Kaurav op dit ogenblik als vlees

en bloed beschouwd worden? Kwamen zij niet als slechteriken naar

het slagveld? Fysieke relaties spruiten in feite uit onwetendheid

voor. Hij is mijn materiële oom; hier is de familie van mijn vrouw;

dit is de gemeenschap van mijn eigen mensen. Wat is dit alles,

behalve onwetendheid? We hebben mensen die ons liefhebben en

we hebben onze familie, en we hebben onze wereld, maar dit

geldt alleen zolang er sprake is van verbinding. Al deze

verbindingen worden vernietigd wanneer er hier niet langer van

sprake is. Dat is de reden waarom voor Arjun zelfs gezworen

vijanden verwanten blijken te zijn. Hij vraagt aan Krishn hoe zij

gelukkig kunnen zijn door hun verwanten te vermoorden. Zonder

onwetendheid en verbinding kan het idee van de familie niet

bestaan. Paradoxaal is het echter deze onwetendheid die ook voor

Vñ_mÞmhm© d §̀ hÝVw§ YmV©amîQ´>mÝñd~mÝYdmZ²Ÿ&
ñdOZ§ {h H$W§ hËdm gw{IZ: ñ`m_ _mYdŸ&& 37Ÿ&&

25. ‘Dhrisht’ (losbandigheid) + ‘rashtr’ (natie) = Dhritrashtr.
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de initiële drang naar kennis zorgt. Sommige grote mannen zoals

Bhartrihari en Tulsidas werden gedreven voor het verzaken aan

hun eigen echtgenoten, terwijl er voorbeelden van vele anderen

zijn die dezelfde weg opgegaan zijn omdat hun ontgoocheling

over het gedrag van een stiefmoeder.

38-39. ‘Hoewel, met hun geesten overwonnen door wrok, zijn
zij (Kaurav) zich niet bewust van het kwaad dat zij doen
door families te vernietigen en vrienden te verraden, waarom
zouden we dan, Oh Janardan, wanneer we weten dat het
kwade families vernietigt, de zondige handeling niet

afwijzen?’

Vanuit hun arrogantie en gierigheid zijn de Kaurav blind voor

de zonde die zij doen door families te vernietigen en vrienden te

verraden. Dit is hun fout. Maar waarom, vraagt Arjun aan Krishn,

mogen zij zelf, het kwaad van vernietigende families kennende,

niet van de misdaad afzien? Wat hier onze bijzondere aandacht

vraagt is het geloof van Arjun dat niet alleen hij, maar ook Krishn,

op het punt staat om dezelfde fout te maken. Dus beschuldigt hij

ook onrechtstreeks Krishn. Elke leerling die zijn heil zoekt bij een

eerbiedwaardige leraar denkt op dezelfde wijze. Arjun denkt dat

misschien het probleem dat op zijn lever ligt nog niet opgetreden

is. Toch gaat het om twee redelijke mannen en moeten zij aan de

kwade gevolgen van de vernietiging van een familie denken.

40. ‘In geval van de vernietiging van een familie gaan zijn
eeuwige heilige tradities verloren, en heeft dit alles een diep
invloed op de hele familie door het verlies van zijn

waarden.’

`Úß òVo Z ní`pÝV bmô monhVMoVg:Ÿ&
Hw$bj`H¥$V§ Xmof§ {_ÌÐmoho M nmVH$_²Ÿ&& 38Ÿ&&
H$W§ Z kò _ñ_m{^: nmnmXñ_m{Þd{V©Vw_²Ÿ&
Hw$bj`H¥$V§ Xmof§ àní`{X²̂ O©ZmX©ZŸ&& 39Ÿ&&
Hw$bj ò àUí`pÝV Hw$bY_m©: gZmVZm:Ÿ&
Y_} ZîQ>o Hw$b§ H¥$ËñZ_Y_m}@{^^dË ẁVŸ&& 40Ÿ&&
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Tot op heden heeft Arjun familietradities als de eeuwige

(Sanatan) Dharm beschouwd. En hij gelooft ook dat met het verlies

van deze tradities families met zonde overladen worden.

41. ‘Wanneer de zonde de overhand heeft, Oh Krishn, dwalen
vrouwen van de weg van deugd af, en wanneer zij onkuis
zijn, Oh afstammeling van de ‘Vrishnis’ (Varshneya: Krishn)
dan komt een onheilig mengsel van klassen tot stand
(varnsankar)’.

Wanneer onrechtvaardige methodes een familie beheersen, hun

vrouwen hun kuisheid verliezen en er strijd ontstaat tussen

verschillende klassen, onverenigbare culturen en levenswijzen.

Volgens Arjun vindt dit zondig mengsel plaats wanneer vrouwen

hun deugd verliezen. Maar Krishn weerspreekt dit: ‘Ik ben volledig

in het Innerlijke ondergedompeld en er is niets beters binnen

handbereik. Toch ga ik verder met medidatie en verzaking, en

dring er bij anderen op aan om mijn voorbeeld te volgen. Maar dit

zijn enkel en alleen middelen, en geen doelstelling, en zelfs

wanneer de doelstelling bereikt wordt, wie geeft dan iets om de

middelen? Dus, wanneer de persoon die dit bereikt, zoals ik, de

middelen negeert, zullen zijn volgelingen van een lagere verdienste

met hem wedijveren en zullen ook zij de vereiste middelen

opgeven. Verward en misleid door het pad van Zelfverwezenlijking

kunnen zij dan vergaan’. Door het gebrek aan echte verwezenlijking

lopen zij alleen maar leeg rond alsof ze perfect waren. Deze imitatie

schept een chaos. Er blijft geen verschil tussen de personen die

verdienen en niet verdienen. Deze verwarring is varnsankar en de

leraar zelf wordt verantwoordelijk geacht voor deze chaos. Dat is

de reden waarom een ideale leraar altijd met zijn eigen gedrag

onderwijst.

Gedurende een poosje verkiest hij echter om stil te blijven, en

gaat Arjun verder met de zijn uitwerking van de kwade punten van

varnsankar.

AY_m©{^^dmËH¥$îU àXwî`pÝV Hw$bpñÌ`:Ÿ&
ñÌrfw XwîQ>mgw dmîU}̀  Om`Vo dU©gL²>H$a:Ÿ&& 41Ÿ&&
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42. ‘De goddeloze zich mengende klassen veroordelen de
vernietigaar van de familie evenals de familie zelf tot de
hel, want hun voorvaderen, zonder de offeranten van
volumineuze rijsttaarten en water, vallen (van hun hemelse
opstap).’

Het is een goede eigenschap van varnsankar om families en
hun vernietigaars naar de hel te sturen. Zonder hun giften van

rijsttaarten, verloren hun voorvaderen ook hun hemelse thuis. Het

heden is vernietigd, de voorvaderen van het verleden vallen, en de
toekomstige afstammelingen zullen eveneens naar de hel gaan.

Niet alleen dit, maar:-

43. ‘De zonde begaan door de vernietigaars van families, die
een mengelmoes van klassen veroorzaken, beëindigt de
tijdloze dharm, zowel van de klasse als van de familie’.

Volgens Arjun vernietigen de kwade geesten van varnsankar
de tradities van zowel families als hun vernietigaars. Volgens hem

zijn de familietradities onveranderlijk en eeuwig. Maar Krishn wijst

dit later af door te stellen dat alleen het Innerlijke de tijdloze en
eeuwige Sanatan Dharm is.26 Voordat een man de essentie van deze

Sanatan Dharm verwezenlijkt heeft, geeft hij geloof aan de ene of
andere traditie. Dit is wat Arjun op dit ogenblik gelooft, maar volgens

Krishn is dit niets anders dan een ontgoocheling.

44. ‘Wij hebben gehoord, Oh Janardan, dat de hel inderdaad
die verschrikkelijke habitat voor onbepaalde tijd is voor
mannen wiens familietradities vernietigd zijn.’

gL²>H$amo ZaH$m ¡̀d Hw$b¿ZmZm§ Hw$bñ` MŸ&
nVpÝV {nVamo øofm§ bwßV{nÊS>moXH${H«$`m:Ÿ&& 42Ÿ&&
Xmof¡aoV¡: Hw$b¿ZmZm§ dU©gL²>H$aH$maH¡$:Ÿ&
CËgmÚÝVo Om{VY_m©: Hw$bY_m©íM emídVm:Ÿ&& 43Ÿ&&
CËgÞHw$bY_m©Um§ _Zwî`mUm§ OZmX©ZŸ&
ZaHo$@{Z`V§ dmgmo ^dVrË`Zwewlw_Ÿ&& 44Ÿ&&

26. Sanatan is ‘de eeuwige’. Sanatan Dharm kan dus ongeveer geïnterpreteerd
worden als het onveranderbare (shashwat), eeuwige, goddelijke principe
dat alle dingen en wezens animeert, en dat hen toestaat om zichzelf te
verwezenlijken. Sanatan is ook de almachtige God en de deugden die uit
hem stammen. Waarden die in het hart opbloeien zijn Sanatan Dharm.
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Mannen wiens familietradities vernietigd zijn moeten eindeloos

in de hel ronddwalen. Wat een belangrijk punt is, is het feit dat

Arjan dit enkel maar gehoord heeft. Volgens hem gaan, met de

vernietiging van een familie, niet alleen haar tradities verloren,

maar ook haar onveranderbare, eeuwig durende dharm. Op deze

wijze stelt hij tradities op gelijke voet met Sanatan Dharm. Hij

zegt dat het alom geweten is hoe een man in de hel moet lijden

voor het verlies van zijn dharm. Maar hij heeft dit enkel gehoord:

niet gezien, alleen gehoord.

45. ‘Verleid door de geneugten van tijdelijke macht, helaas,
wat een snode misdaad hebben we begaan door ons eigen
vlees en bloed te vermoorden!’

Onafhankelijk van het feit dat zij jammer genoeg over wijsdom

beschikken, zijn zij toch vastbesloten om een ernstige zonde te

begaan door hun eigen familie te doden, omwille van de macht en

diens geneugten. Op dit punt beschouwt Arjun zijn kennis in geen

geval minder dan die van Krishn. Alle zoekers, zoals reeds gezegd,

voelen dit feit zo aan. Volgens Mahatma Buddh, zolang een man

slechts gedeeltelijke kennis heeft beschouwt hij zichzelf als een

vervanging van grote wijsdom, maar wanneer hij begint om de

tweede helft van de kennis te leren die hij moet vergaren beschouwt

hij zichzelf als een grote domkop. Arjun beschouwt zich op deze

wijze als een groot man. Hij neemt de vrijheid om Krishn ervan te

overtuigen dat het gewoonweg niet mogelijk is dat hun zondige

handeling een gunstige afloop kan hebben, en ook dat hun beslissing

om hun familie te vernietigen gemotiveerd wordt door de loutere

lust naar dominantie en diens geneugten. Zij begaan echt een grote

fout. Overtuigd dat de fout niet alleen hierin bestaat, moet hij op

Krishn inpraten wanneer hij opmerkt dat het ook om zijn fout gaat.

En uiteindelijk zegt hij zijn definitieve mening over deze zaak:

Ahmo ~V _hËnmn§ H$Vwª ì`d{gVm d`_²Ÿ&
`ÐmÁ`gwIbmô oZ hÝVw§ ñdOZ_wÚVm:Ÿ&& 45Ÿ&&
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46. ‘Ik geef inderdaad de voorkeur aan het vooruitzicht van

gedood te worden door de gewapende zonen van

Dhritrashtr terwijl (ik ben mezelf) ik ongewapend ben en

geen weerstand bied.’

Zijn dood door de handen van Dhritrashtr’s gewapende zonen,

terwijl hijzelf ongewapend is en zich niet verzet, zal volgens Arjun

een gelukkige gebeurtenis zijn. De geschiedenis zal hem in dit

geval herinneren als een fantastische man die een oorlog voorkooms

heeft door zijn eigen lichaam op te offeren. Mensen verzaken aan

hun levens door het geluk van lieve, onschuldige kinderen zodat

de familie kan vooruitgaan. Mensen gaan naar het buitenland en

leven in luxueuze woningen, maar na t wee dagen beginnen ze al

naar hun nederige hutten uit te kijken. Zo is de sterkte van

verbinding. Het is achter Arjun’s gevoel dat het er gelukkig aan

toe zal gaan, zelfs indien hij gedood wordt, zonder zich te verzetten,

door de gewapende zonen van Dhritrashtr, want hierdoor wordt

verzekerd dat de kinderen van de familie een voorspoedig en

gelukkig leven leiden.

47. ‘Sanjay zei, ‘Aldus sprekend en overwelfd door grief, in het

midden van het slagveld, legde Arjun zijn boog en pijlen

opzij, en ging in de wagen zitten.’

Met andere woorden, Arjun trekt zich uit het conflict tussen

het fysieke leven-de sfeer van actie- en het Innerlijke met zijn

bewustzijn van God terug.

✽ ✽ ✽

De Geeta is een onderzoek naar de oorlog van kshetr-kshetragya:

naar het conflict tussen het materiële lichaam, in actie, en de

`{X _m_àVrH$ma_eñÌ§ eñÌnmU`:Ÿ&
YmV©amîQ´>m aUo hÝ ẁñVÝ_o jo_Va§ ^doV²Ÿ&& 46Ÿ&&

g§O` CdmM: Ed_wŠËdmOw©Z: g§» ò aWmonñW Cnm{deV²Ÿ&
{dg¥Á` gea§ Mmn§ emoH$g§{d½Z_mZg:Ÿ&& 47Ÿ&&
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verwezenlijkte Ziel die zich permanent bewust is van zijn eenheid

met de Hoogste Geest. Een leid van onthulling, ernaar strevend om

te tonen wat God in al zijn goddelijke pracht moet zijn. De sfeer

die door het lied bezongen wordt is een slagveld: het lichaam met

zijn dubbele, tegenoverliggende impulsen die de “Dharmkstetr”

en de “Kurukshetr” vormen.

Het eerste hoofdstuk, zoals we gezien hebben, werkt de

respectievelijke structuur en basis van de sterkte uit die kenmerkend

is voor de tegenstrevers. Het geluid van oorschelpen roept hun

waarde evenals intentie uit. Daarna vindt een overzicht van de

legers plaats die in de oorlog gaan vechten. Hun numerieke sterkte

wordt op ongeveer 650 miljoen krijgers geraamd, maar het aantal

is feitelijk onbeperkt. De natuur belichaamt twee gezichtspunten,

relevant voor de tegenovergestelde impulsen die op het slagveld

met elkaar in aanraking kooms. In de eerste plaats is er de naar

binnen kijkende geest die altijd gericht is op de verwezenlijking

van het Innerlijke en die naar de aanbeden God opkijkt. Anderzijds

is er de naar buiten kijkende geest, bezorgd voor de materiële

wereld en beheerst door onrechtvaardige impulsen. De eerste staat

het Innerlijke toe om in de meest sublieme dharm ondergedompeld

te worden, belichaamd in God, terwijl de tweede illusie (maya)

opwekt door de deugd waarmee de materiële wereld als echt

bestaande en verschillend van de Hoogste Geest beschouwd wordt.

De initiële stap van de spirituele weldoener bestaat erin om morele

uitmuntendheid te zoeken om de onrechtvaardige impulsen teniet

te doen. Bijgevolg, met de perceptie van en de vereniging met de

onveranderbare, eeuwige God, wordt zelfs de nood voor

rechtvaardigheid teniet gedaan en wordt het definitieve resultaat

van de oorlog tussen zaak en geest onthuld.

Wanneer we naar de legers op het slagveld van het leven kijken

zien we onze eigen families, en zij moeten vernietigd worden. De

wereld is louter een uitbreiding van verbindingen. Verbindingen

met de familie blijken een obstakel in de eerste fase van de devotie

van de aanbidder voor het gewenste doel te zijn. Hij is verward
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wanneer hij ontdekt dat hij met zijn geliefden moet vertrekken en

dat hij hen moet behandelen alsof ze nooit voor hem bestaan

hadden. Hij ziet enkel en alleen kwaad in het feit dat hij zijn

eigen mensen moet vernietigen. Zoals Arjun probeert hij in de

heersende tradities te ontsnappen. Arjun zegt dat de familietradities

de Sanatan Dharm zijn. Vernietiging van familie- en klassentradities

door oorlog is bijgevolg gelijk aan de vernietiging van de eeuwige

Dharm zelf. En wanneer Dharm verloren gaat worden de vrouwen

van de familie onkuis en vindt er een zondige mengeling van klassen

plaats die zowel de familie als de vernietigaars onbepaalde tijd

naar de hel stuurt. Met deze beperkte kennis en wijsheid probeert

Arjun wanhopig de familietradities te beschermen die hij als Sanatan

Dharm beschouwt. Zo pleit hij bij Krishn en wenst hij te weten te

kooms of zij (Krishn en hijzelf), mannen van wijsheid,  zich moeten

buigen voor de verschrikkelijke zonde van de vernietiging van hun

familie. Volgens zijn gezichtspunt staat zelfs Krishn op het punt

om deel uit te maken van de misdaad. Uiteindelijk stelt hij beslist

dat om zichzelf te redden van de zonde, hij niet zal vechten. Nadat

hij deze woorden uitgesproken heeft zakt hij vertwijfeld in het

achterste deel van de wagen. Met andere woorden, hij toont zijn

rug aan de prachtige onderneming van het conflict tussen zaak en

geest, tussen goddelijke en ongoddelijke impulsen, tussen krachten

die een man terugbrengen naar de natuur en de Ziel uiteindelijk

naar de Hoogste God brengen.

Commentatoren hebben dit eerste hoofdstuk van de Geeta

‘Arjun Vishad Yog’ genoemd. ‘Vishad’ is wrok. Arjun is een symbool

van zachte en vriendelijke devotie. Wrok is het motief evenals het

instrument van de aanbidder die zich zorgen maakt om het behoud

van de Sanatan Dharm. Zodanig was de zorg van Manu, waarvan

Hindu’s geloven dat hij de vertegenwoordigende man en vader

van het menselijke ras Is. Goswami Tulsidas heeft gezegd, ‘Vol

van wrok is mijn hart omdat ik mijn leven zonder liefde van God

geleid heb’. Een man loopt vol met wrok omwille van

besluiteloosheid. Arjun is bevreesd voor varnsankar, voor de

mengeling van klassen, omdat dit alleen maar tot verdoeming leidt.
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Hij is ook wrokkig omdat hij bevreesd is voor de veiligheid van

Sanatan Dharm. Dus is de titel ‘Sanshay Vishad Yog’ passend voor

het hoofdstuk.

Aldus eindigt het Eerste Hoofdstuk, in de Upanishad

van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis

van de Hoogste God, de Wetenschap van Yog, en de

Dialoog tussen Krishn en Arjun, met de titel:

‘Sanshay Vishad Yog’, of ‘De Yog van

Besluiteloosheid en Wrok’

Aldus eindigt de uitleg van Swami Adgadanand over het

Eerste Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

“Yathart Geeta’.

HARI OM TAT SAT
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In de vorm van een inleiding presenteert Hoofdstuk 1 de twijfels

en verwarring van de zoeker. De deelnemers aan de oorlog

omvatten alle Kaurav en Pandav, maar alleen Arjun is onderhevig

aan bange gevoelens. Arjun is echter dé belichaming van devotie

als een weldoener op het pad van de spirituele zoektocht. Het is

zijn liefde voor god die hem inspireert om zich op de oorlog tussen

zaak en geest voor te bereiden. De beginfase is dus liefde,

bewondering. Mijn eerbiedwaardige leraar zei altijd, “Geloof dat

bewondering van de Hoogste Geest begonnen is wanneer, zelfs

terwijl iemand het leven van een huishouder leidt1, er tekenen van

vermoeidheid en tranen zijn, en een zo krachtig gevoel”. Liefde

bestaat uit vele zaken: dharm, voorgevoel, zelfcontrole,

eerbiedwaardige associatie, en gevoel.

In de eerste fase van het spirituele zoeken, blijkt de verbinding

met de familie een obstakel te zijn. Per slot van rekening wil

iedereen dé realiteit bereiken, maar de aanbidder wordt door

wanhoop overmand wanneer hij er zich van bewust wordt dat hij,

nadat hij een bepaalde weg afgelegd heeft, hij al zijn bindingen

met zijn familie zal moeten doorsnijden. Dus leert hij tevreden te

zijn met de gebruiken die hij vroeger gevolgd heeft. Hij spreekt

zelfs over overheersende gebruiken om zijn dwaaszinnigheid te

rechtvaardigen, juist zoals Arjun wanneer hij erop aandringt dat

familierites Sanatan Dharm zijn. De oorlog zal de uitroeiing van

de Sanatan Dharm zelf veroorzaken en samen hiermee de

NIEUWSGIERIGHEID OVER ACTIE

1. 1. Gharhastya: de tweede van de vier fasen in het traditionele Hindu leven,
de andere drie zijn brahmcharya, vanprasth, en sanyas.
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vernietiging van families en het verlies van beschaafde manieren.

Ver van een onafhankelijk gezichtspunt van Arjun, weerspiegelen

zijn ideeën alleen maar bepaalde geërfde geloofswijzen die hij

vroeger verworven had voordat hij zich tot eerbiedwaardige leraars

zoals Krishn gewend had.

Op basis van deze tradities volgen de mensen veel religies,

sekten, kleine en grote groepen, en klassen. Sommige halen hun

neus op terwijl anderen hun oren bedekken, terwijl nóg anderen

hundhar verliezen omdat zij door iemand geraakt worden, of omdat

hun eten en drinken bezoedeld zijn. Is dit enkel de schuld van de

zogenaamde “ongenaakbaren” of niet Hindu’s? In geen geval. De

schuld moet eerder gezocht worden bij de personen die

ontgoochelende waarden verkondigen in naam van dharm. Wat

ons betreft, wij die naar hen luisteren, zijn wij blinde slachtoffers

van misleide gebruiken, en moeten wij bijgevolg ook ons deelt

van de schuld dragen.

In Mahatma Buddh’s tijd was er een sekte die Kehs-Kambal2

genoemd werden. De leden van deze sekten droegen lange haren,

zodat de haren als een deken gebruikt konden worden, als norm

van perfectie. Er zijn er geweest die dachten dat het eerbiedwaardig

was om als koeien te leven, terwijl anderen zich zoals honden

gedragen en ook zo geleefd hebben. Dat waren allemaal stomme

gebruiken die niets te doen hebben met het bewustzijn van God. Er

waren schisma’s en stomme gebruiken in het verleden, en zelfs nog

altijd heden ten dage. Maar er waren ook twisten en stomme

gebreken in de tijd van Krishn, en Arjun is slachtoffer van sommige

van hen. Dit kan gezien worden op basis van vier argumenten,

namelijk dat oorloog de eeuwige Sanatan Dharm vernietigt en dat

het varnsankar veroorzaakt, een goddeloos mengsel van klassen en

levenswijzen. Materiële offeranden van overleden voorvaderen

zullen stoppen en wij zullen ons ras vernietigen en verschrikkelijke

vloeken over ons brengen. Daarop spreekt Yogeshwar Krishn tot hen.

2. Letterlijk vertaald betekent Kesh-Kambal “deken van haar”.
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1. ‘Sanjay zei, ‘Tot hem (Arjun), wiens ogen gevuld waren
met tranen van wrok omdat hij overmand werd door
medelijden, en aldus sprak Madhusudan’.

Tot Arjun, zijn ogen  gevuld met tranen van verdriet en diepe

verwarring, spreekt Madhusudan, de vernietigaar van arrogantie,

als volgt:

2. ‘De Heer zei, ‘Waarom, Oh Arjun, word je overmand door deze
onmannelijke (dat niets met Arjun te maken heeft),
hemelblokkerende, en schandelijke vertwijfeling op deze
verschrikkelijke plaats?

Krishn gebruikt de term ‘visham’ voor de plaats waar Arjun en

hij op dat ogenblik waren. Naast ‘moeilijk’ of ‘gevaarlijk’, betekent

het woord ook ‘uniek’ of ‘ongeëvenaard’. Dus wenst Krishn echt te

weten wat de spirituele onwetendheid (agyna)3 echt in Arjun

betekend heeft, en meer bepaald op deze ongebruikelijke en

ongekende wijze. De omgeving is een zaak. Zoals het er uitziet,

nergens anders ter wereld vindbaar, omdat het de sfeer van spiritueel

streven naar een onwereldse, hemelse doelstelling is. Hoe heeft de

spirituele onwetendheid Arjun in dergelijke universele en onbetwiste

omgeving overmand? Waarom noemt Krishn Arjun’s gezichtspunten

spirituele onwetendheid? Heeft Arjun niet categoriek gezegd dat

hij in de grond van zijn hart Sanatan Dharm wilde verdedigen? Is

het spirituele onwetendheid die opgelost moet worden, voor lichaam

en ziel, om te beschermen wat volgens Arjun de onveranderbare,

eeuwige dharm is? Volgens Krishn is dit het geval, aangezien het

niet de praktijk van die mensen geweest die het daadwerkelijk

verdienen om mannen genoemd te worden. Het geeft evenmin

toegang tot de hemel, noch leidt het tot glorie. De enige die stevig

op het pad van rechtvaardigheid blijft is Arya. In Hindu schriften,

lr^JdmZwdmM:
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3. Agyan: de onwetendheid die ervoor zorgt dat een man zichzelf beschouwt
als verschillend en afgescheiden van de Hoogste Geest en de materiële
wereld als echt bestaand aanvaardt.
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in plaats van te verwijzen naar een ras of een kudde, beschrijft

‘Arya’ een uitzonderlijk beschaafde man die zich strikt en nauwgezet

tot dharm houdt. Indien sterven voor iemands familie geen daad

van onwetendheid zou zijn, dan zouden wijsgeren dit beoefend

hebben. Indien familietradities dé realiteiten geweest zouden zijn,

dan zouden zij gebruikt geworden zijn als een ladder om naar de

hemel en de redding te klimmen. Toen Meera haar liedjes van

goddelijke bewondering zong, verklaarden de mensen haar voor

gek en veroordeelde haar schoonmoeder haar als de vernietigaar

van de familie. Maar niemand herinnert zich vandaag de

schoonmoeder als de persoon die een vloek uitsprak over het welzijn

van haar familie en de bescherming van haar eer, terwijl de hele

wereld het geheugen van Meera voedt. Hoelang kunnen we immers

de man herinneren die enkel en alleen bezorgd is over zijn familie?

Is het niet evident dat gebruiken die glorie noch geluk brengen, en

die nooit aanvaard zijn door een Arya (een man van dharm), een

soort onwetendheid zijn? Krishn zegt tegen Arjun:

3. ‘Geef niet op, Oh Parth, want het zal niet gebeuren. Dus, Oh
Parantap, stap op en verjaag deze verschrikkelijke zwakte
van je hart’.

Krishn waarschuwt Arjun zich niet over te geven aan impotentie

(klaibyam). Ontbreekt het Arjun aan viriliteit? Zijn we viriele

mannen? Een impotente man die ontdaan is van mannelijkheid.

Volgens onze wijsheid doet iedereen van ons wat hij gelooft dat

mannelijk is. Een boer die dag en nacht in zijn velden zweet,

probeert zijn mannelijkheid door dit werk te bewijzen. Sommigen

tonen hun mannelijkheid door misbruik te maken van hun machten.

Ironisch genoeg, zelfs nadat het hele leven lang deze mannelijkheid

ten toon gespreid, blijven we op het einde met lege handen achter.

Is het dan niet duidelijk dat dit alles geen echte mannelijkheid is?

Echte mannelijkheid is Zelfkennis: bewustzijn van de Ziel en de

goddelijke oorsprong. Om nog een ander voorbeeld van de

Šb¡ã`§ _m ñ_ J_: nmW© Z¡VÎdæ`wnnÚVoŸ&
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Brihadaranyak Upanishad te geven, Gargi vertelt aan Yagnavalkya

dat een man, hoewel begiftigd met seksuele krachten, toch

onmannelijk is wanneer hij zich niet bewust is van de belichaamde

ziel.  Deze Zelfkennis is de echte man (Purush), schitterend en

onverklaard. Het streven om deze Zelfkennis te weten is echte

mannelijkheid (pauruhs). Dit is de reden waarom Krishn Arjun vraagt

om zich niet aan impotentie over te geven. Het is onwaardig voor

hem. Hij is een prachtstuk, een formidabele overwinnaar. Dus zou

hij deze zwakheid moeten afwijzen en opstaan om ten strijde te

trekken. Hij zou zijn sociale verbindingen moeten opgeven, omdat

zij louter broosheden zijn. Op dat ogenblik stelt Arjun zijn derde

vraag:

4. ‘Arjun zei, ‘Hoe, Oh Madhusudan, slachter van vijanden, moet
ik pijlen schieten tijdens de slag naar mannen zoals Bheeshm
en Dron wie alleen maar mijn eer verdienen?

Arjun noemt Krishn als Madhusudan, vernietigaar van de duivel

van ego, en wil van hem weten hoe hij Bheeshm en leraar Dron

kan bestrijden. Beiden verdienen alleen maar eerbied.

Dubbelzinnige gedrag, zoals we gezien hebben, is Dronacharya:

het gedrag dat ontstaat uit het gevoel dat God van ons gescheiden

is en dat wij van hem gescheiden zijn. Maar het bewustzijn van

deze dubbelzinnigheid is ook de initiële drang naar spirituele

verwezenlijking. Dit is Dronacharya’s uitmuntendheid als leraar.

En dan is er Bheeshm, hét beeld van zelfbedrog. Zolang we van

het rechte pad afgaan en onder het zwaard van zelfbedrog liggen,

blijken kinderen, familie en verwanten allen als ons vlees en bloed

te zijn. Het gevoel dat zij mij toehoren is het medium via dewelke

het zelfbedrog werkt. De bedrogen man beschouwt hen als

eerbiedwaardig en houdt zich aan hen, omdat de ene de vader is,

de andere de grootvader, en nóg anderen de leraar die hem dit

alles geleerd heeft. Maar na de spirituele verbinding is er noch
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leraar noch leerling, en wordt het Innerlijke dat zich bewust

geworden is van de essentie, van de Hoogste Geest, alleen gelaten.

Wanneer het Innerlijke in God opgeslorpt wordt, is de leraar

geen preceptor, noch de discipel een ontvanger. Dit is de staat van

de hoogste uitmuntendheid. Na de assimililatie van de

uitmuntendheid van de leraar deelt de discipel dit gevoel, en vervalt

het verschil tussen de leraar en de leerling. Krishn zegt, ‘Arjun, jij

zult in me dwalen’. Arjun zal identiek zijn als Krishn, en hetzelfde

geldt voor elke wijsgeer die verbinding heeft leren kennen. In

dergelijke staat voelt het bestaan van de leraar, en stroomt zijn

uitmuntendheid spontaan zoals een kristalheldere stroom door het

hart van de discipel. Maar Arjun is nog ver dan deze staat en op dit

ogenblik gebruikt hij zelfs het werk van de leraar als bescherming

tegen zijn deelname aan de oorlog.

5. ‘Zelfs het leven in deze wereld als een bedelaar, zoekend naar
doelstellingen, is beter dan het vermoorden van leraars want,
wanneer ik hen vermoord, zullen al mijn genoegens en
rijkdommen en wensen in deze wereld in (hun) bloed weglopen.’

Arjun geeft de voorkeur aan het leven van een bedelaar dan

zijn leraars te vermoorden. In plaats van te zeggen ‘om te bedelen

voor het leven’ (voor het behoud van het lichaam), betekent

‘bedelen’ hier hulp en dienstverlening-ten gunste van voorspoed

en geluk. Voedsel is de enige God, op basis waarvan gesteld kan

worden dat de honger van de ziel eeuwigdurend is.4 Dat hij, zelfs

in kleine hoeveelheden, moet verder gaan met het proeven van de

manna van God’s uitmuntendheid door een wijsgeer te dienen en

te helpen, zonder dat hij dit feit met zijn familie moet delen, is de

drijfveer achter Arjun’s verschrikte geest. Doen de meeste van ons

Jwê$ZhËdm {h _hmZw^mdmZ² lo`mo ^moºw§$ ^¡ú`_nrh bmoHo$Ÿ&
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4. De idee wordt op verschillende plaatsen in de Upanishad gevonden. De
Upanishad Taittriya zegt, ‘Die wie voedsel als God (Brahm) aanbidden
verkrijgen alle materiële objecten. Van voedsel leven alle wezens, die door
voedsel geboren worden, leven en groeien. Alle wezens overleven op basis
van voedsel, en wanneer ze sterven vloeit het voedsel bij hen weg.
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niet hetzelfde? Het is ons streven om op een bepaald punt

geleidelijk aan de spirituele bevrijding te bereiken zonder dat we

hiervoor de banden van familieliefde en verbinding moeten

vernietigen. Maar er bestaat geen manier voor de zoeker die een

hoger niveau van verwezenlijking bereikt heeft dat dit en die sterk

genoeg is om het hoofd te bieden aan de oorlog op het slagveld.

In de “Dharnnadayad Sutt” van Majihim Nikaya heeft Mahatma

Buddh ook verklaard dat het voedsel aangegeven dat hij verkregen

heeft door de bedelen van zeer slechte kwaliteit is.

Hoe zal hij profiteren van het feit dat hij zijn leraars vermoordt,

vraag Arjan? Wat meer kan de wereld hem bieden voor zijn misdaad

dan het onnatuurlijk genoegen van bloedstollend plezier van

sensuele beloning en materiële voorspoed? Op basis van dit alles

schijnt het alsof hij misschien gelooft dat de liefhebbende

aanbidding van God zijn werelds geluk zal verhogen. Aldus gelooft

hij dat zin enige verwezenlijking zelfs na de meest inspannende

strijd niets meer kan zijn dan plezier aan de rijkdommen die het

lichaam en de sensuele geneugten behouden. En hij gaat zelfs nog

verder met zijn overwegingen:

6. ‘Ik weet nauwelijks wat beter is, hen  (de Kaurav’s) die ons
overwinnen, of wij die hen verslaan – zelfs Dhritsashtr’s zonen
– die onze vijanden zijn, en toch na het doden niet verder
willen leven.’

Zelfs het bezit van de verhoopte genoegens is niet verzekerd.

Arjun is op het einde van zijn Latijn en weet niet meer welke

handeling hem geluk kan brengen, want alles wat hij tot op heden

gezegd heeft is een en al onwetendheid geweest. Hij weet evenmin

of hij de Kaurav zal vernietigen, of zij hem. Dhritrashtr’s zonen,

nadat zij diegenen die niet wensen te leven afgeslacht hebben,

worden tegen hem opgezet. Waarvoor moet hij leven indien zijn

gevoelens van verbinding die hier door zijn verwanten

vertegenwoordigd worden, allen afkomstig door Dhritrashtr’s

Z M¡V{ÛX²_: H$VaÞmo Jar`mo `Ûm O`o_ `{X dm Zmo O`o`w:Ÿ&
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onwetendheid, vernietigd worden? Gelijktijdig komt het Arjun echter

voor alsof wat hij gezegd heeft nu foutief blijkt te zijn. Dus wendt

hij zich tot Krishn en zegt:

7. ‘Met mijn geest vervuld met zwak medelijden en

verwarring met betrekking tot deugden en taken,

verzoek ik je mij te instrueren over wat uiteindelijk

moet plaatsvinden voor mijn glorie, want ik ben jouw

discipline en ik bet toevlucht in jou gezocht.’

Met zijn hart vervuld van medelijden en zijn geest verwarmd

met dwaasheid met betrekking tot dharm, smeekt Arjun Krishn om

hem de middelen te vertellen die hem het beste zullen helpen om

het beste voor hem te bereiken. Volgens Arjun is het de plicht van

Krishn om hem het juiste pad te tonen omdat hij (Arjun) een discipel

is die toevlucht bij hem gevonden heeft.

Bovendien heeft hij niet alleen instructie maar ook steun nodig

wanneer hij valt. Hij is zoals de man die aan een helper vraagt om

de last op zijn rug te plaatsen, de last vast te maken en hem te

begeleiden, want wie zal de last terug op zijn rug plaatsen wanneer

hij valt. Zodanig is Arjun’s verachtelijke onderwerping aan Krishn.

Op dit punt is Arjun’s overgave compleet. Tot nu toe had hij

van zichzelf gedacht als zijnde gelijk aan Krishn qua verdienste

en zelfs superieur met betrekking tot bepaalde capaciteiten. Maar

nu legt hij zijn leven volledig in de handen van zijn menner. Een

eerbiedwaardige leraar dwaalt in het hart van zijn discipel en staat

hem steeds terzijde tot het doel bereikt wordt. Wanneer hij niet

aan zijn zijde is kan de leerling misschien in zijn missie mislukken.

Zoals de bewakers van een meisje die haar beschermen tot de dag

van haar huwelijk, handelt een eerbiedwaardige leraar als een

menner die de Ziel van zijn discipel voorzichtig langs de gevaarlijke

valleien van de natuur manoeuvreert. Arjun maakt nu nog één

opmerking:
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8. ‘Ik begrijp niet dat het bereiken van een onbetwiste

en gunstige heerschappij over de hele aarde of zelfs

de dominantie over de goden, de wrok kan veroorzaken

die in mijn geest rondwaart.’

Arjun kan niet geloven dat zelfs een zeker en lucratief

koningrijk die zich over de hele aarde uitstrijkt of zelfs de Indr-

heerschappij over de goden van de hemel hem kunnen helpen om

zich van de zorg te ontdoen die in zijn geest rondwaart. Indien

deze zorgt onverslaanbaar is, wat moet hij dan doen met al deze

verwezenlijkingen? Hij smeekt om vrijgesteld te worden van het

vechten in de oorlog indien hij geen andere beloningen hiervoor in

de plaats krijgt. Hij is compleet leeg van binnen en weet niet wat

hij verder nog moet zeggen.

9. ‘Sanjay zei’, Nadat aldus tot Hrishitesh gesproken te hebben,

Arjun, de overwinnaar van slaap en vernietigaar van vrees,

zei tegen Govind5 (Krishn) dat hij niet zou vechten, en dan

bleef het stil’.

Tot nu toe is het gedrag van Arjun bepaald door de Puran6, die

bevelen bevat voor ceremoniële handelingen en rites evenals voor

het beleven van voordelen die ontstaan uit een echte

verwezenlijking. In deze werken is de hemel het doel bij uitstek;

maar Krishn vertelt later tegen Arjun dat deze gedachtegang

misleidend is.

HOOFDSTUK 1
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5. Een van de vele namen van Krishn, betekenend ‘een koeienbewaker’ of  een
‘herder’.

6. De naam van bepaalde oude heilige samenstellingen, achttien in aantal en
waarvan men gelooft dat ze geschreven zijn door Vyas. Deze werken
omvatten de hele omvang van de Hindu mythologie.
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10. ‘Hrishitekh dan, Oh Bharat (Dhritsashrt), met een

glimlach zoals blijkt, sprak tot hem (Arjun) die tussen

de twee legers zat.’

Krish, kenner van zeer diepe geheimen (Hrishikesh), spreekt

glimlachend tot de wrokkige Arjun:

11. ‘De Heer zei, hoewel men zich zorgen maakt over die waarover

men zich eigenlijk geen zorgen zou moeten maken, toch worden

wijze woorden gesproken; maar met discriminatie van de

levende noch de doden.’

Krishn vertelt Arjun dat terwijl hij zich zorgen maakt over die

die dergelijke zorgen niet waard zijn, spreekt hij ook woorden van

wijsheid, maar mannen met onderscheidingsvermogen treuren noch

om die mensen wiens ziel vertrokken zijn, noch om de mensen die

in leven zijn. Zij treuren niet om de levenden omdat zij ook zullen

sterven. Dat betekent dat Arjun alleen als een wijs man praat; hij

kent de realiteit immers niet-

12. ‘Het is niet dat jij of ik, of alle koningen, niet in het verleden

bestonden, noch dat ons bestaan in de toekomst ten einde zal

lopen.’

Het is niet, zo legt Krishn uit, dat hij, de eerbiedwaardige leraar,

of Arjun – de devote leerling, of al deze koningen met de arrogantie

die eigen is aan personen die over mensen regeren, niet in de te

komen tijdperken bestonden. De eerbiedwaardige leraar is voor

altijd, en dat geldt ook voor de devote leerlingen evenals voor de

regeerders die symbool staan voor de perversie van passie en morele

blindheid. Hier, behalve dat er licht geworpen wordt op het bestaan

van Yog in het algemeen, heeft Yogeshwar Krishn vooral de nadruk

V_wdmM öfrHo$e: àhg{Þd ^maVŸ&
goZ`moé^`mo_©Ü`o {dfrXÝV{_X§ dM:Ÿ&& 10Ÿ&&
AemoÀ`mZÝdemoMñËd§ àkmdmXm§íM ^mfgoŸ&
JVmgyZJVmgy§íM ZmZwemoMpÝV npÊS>Vm:Ÿ&& 11Ÿ&&
Z Ëdodmh§ OmVw Zmg§ Z Ëd§ Zo_o OZm{Ynm:Ÿ&
Z M¡d Z ^{dî`m_: gd} d`_V: na_²Ÿ&& 12Ÿ&&

lr^JdmZwdmM:



47HOOFDSTUK 2

gelegd op zijn bestaan in de toekomst. Terwijl hij uitlegt waarom

men niet over de doden mag treuren, zegt hij:

13. ‘Aangezien de belichaamde Geest door de kindsheid, jeugd,
en ouderdom in het lichaam raast, en dan naar een ander
lichaam overgaat, treuren mannen met stabiele geesten niet
over hun verdwijning’.

Zoals de belichaamde ziel van kindsheid tot jeugd groeit, daarna

naar de ouderdom overgaat, en van het ene naar het andere nieuwe

lichaam vloeit, vallen wijze mannen niet ten prooi aan

verdwaasdheid. Op een bepaald ogenblik is een man een jongen

en dan groeit hij tot een jongeman op. Maar sterft hij hierdoor?

Dan wordt hij oud. Het Innerlijke is altijd hetzelfde; alleen de

conditie van het fysieke lichaam waarin hij huist verandert en

verandert. Hij voelt niets wanneer hij naar een nieuw lichaam gaat.

Deze verandering van het ene fysieke lichaam naar het andere zal

verder gaan tot de Ziel verenigd wordt met de Hoogste Geest, de

enige die boven al deze veranderingen staat.

14. ‘Er zijn gevoelens van heet en koud, en van pijn en plezier, Oh
zoon van Kunti, aangezien gevoelens met hun objecten
overeenstemmen. Draag hen met geduld, Oh Bharat, omdat
zij een begin en een einde hebben, en vergankelijk zijn.’

Het contact van gevoelens en hun objecten, die plezier en

pijn veroorzaken, en gevoelens van koude en warmte, vindt van

tijd tot tijd plaats en is niet durend. Daarom moet Arjun ze verlaten.

Maar in de plaats hiervan wordt hij gedreven door de idee alleen

al van plezieren die afkomstig zijn van de vereniging van gevoelens

en hun objecten. De familie voor wie wij op zoek zijn naar plezier

en de leraar die wij aanbidden vertegenwoordigen beide de

verbinding van gevoelens. Maar de oorzaken voor de verbinding

zijn vluchtig, vals en vergankelijk. Onze gevoelens zullen niet
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altijd met objecten samenvallen om ervan te genieten, noch zullen

ze altijd in staat zijn om van de objecten te genieten. Dus wordt

Arjun aangeraden om sensuele genoegens op te geven en om te

leren zich tegen de eisen van zijn gevoelens te verzetten. Maar

waarom wordt Arjun dit aanbevolen? Is het een Hymalaya oorlog

waarin aan koude moet weerstaan? Of gaat het om een oorlog in

de woestijn waarin hij van hitte moet afzien? Zoals mensen met

kennis zeggen, de echte ‘Kurukshetr’ heeft een gematigd klimaat.

Tijdens de achttien dagen, zijnde de  totale duur van de Mahabharat

oorlog, is het mogelijk dat seizoenen zullen veranderen: dat win-

ter en zomer zullen komen en gaan? De waarheid is dat het

verdragen van koude en hitte, van geluk en zorgen, afhankelijk is

van het spirituele uithoudingsvermogen van de zoeker. De Geeta

is, zoals we al meer dan eens gezien hebben, een uitwendige uitleg

van het interne conflict dat in de geest woedt.

Deze oorloog is de oorlog tussen het fysieke lichaam en het

Innerlijke dat zich bewust is van de identiteit met God. Het gaat

om een conflict waarin uiteindelijk zelfs de krachten van

goddelijkheid inert worden nadat zij aan onrechtvaardige impulsen

onderworpen zijn en het Innerlijke in staal gesteld hebben één te

worden met God. Wanneer er geen goddeloosheid overblijft, blijven

er dan andere impulsen over om te vechten? De Geeta is dus een

beschrijving van het innerlijke conflict dat in de geest woedt. Welke

voordelen zullen de aanbevolen opoffering van gevoelens en hun

genoegens echter brengen? Wat wordt hiermee gewonnen? Krishn

spreekt hierover:

15.’Dus, Oh nobelste van de mannen (Arjun), iemand beschikkend
over gelijkheid in pijn en plezier, en krachtig, en niet
getormenteerd door deze (gevoelens veroorzaakt door
de ontmoeting van gevoelens met hun objecten),
verdient het nectar van onsterfelijkheid (te proeven)’.

`§ {h Z ì`W`ÝË`oVo nwéf§ nwéff©^Ÿ&
g_Xw:IgwI§ Yra§ gmo@_¥VËdm` H$ënVoŸ&& 15Ÿ&&



49HOOFDSTUK 2

De stabiele man, wie naar zorg en gelijk met evenwicht kijkt

en die niet belast wordt door zijn gevoelens en hun verbinding met

objecten, verdient de staat van onsterfelijkheid die de

verwezenlijking van de Hoogste Geest brengt. Hier verwijst Krishn

naar een verwezenlijking, namelijk amrit, letterlijk de drank van

onsterfelijkheid. Arjun had gedacht dat als tegenprestatie voor de

oorlog hij beloond zou worden met een hemels verblijf of de

autoriteit om over de aarde te heersen. Maar nu vertelt Krishn hem

dat de beloning amrit zal zijn, eerder dan de genoegens van hemelse

of aardse kracht. Wat is deze amrit?

16. ‘Het onechte heeft geen bestaan en het recht heeft geen niet-
bestaan; en de waarheid over beide is ook gezien door mannen
die de realiteit kennen’.

Het onechte heeft geen bestaan; het heeft geen bestaan en

bijgevolg staat het tot het einde brengen buiten vraag. Enerzijds is

er geen afwezigheid van het echte in het verleden, heden of

toekomst. Arjun vraagt dan aan Krishn of hij dit als een incarnatie

van God zegt. Krishn’s antwoord is dat het verschil tussen het echte

en het onrechte eveneens onthuld is aan wijsgeren die de echte

aard van de menselijke Ziel verwezenlijkt hebben als iets identiek

aan de Hoogste Geest die het universum binnendringt. Met andere

woorden, Krishn zegt dat de Geeta een wijsgeer is die inzicht in de

realiteit verkregen heeft. Want, per slot van rekening, wat is waar

en fout, echt en onecht?

17. ‘Wetende dat de Geest die het universum binnendringt
onsterfelijk en onverplaatsbaar is, kan niets invloed hebben
op zijn vernietiging.’

Dat wat doorstroomt en aanwezig is in elke atoom van het

universum is onverwoestbaar. Niemand is in staat om het

onsterfelijke principe te vernietigen. Maar wat is de naam van de

dodeloze amrit? Wie is hij?

ZmgVmo {dÚVo ^mdmo Zm^mdmo {dÚVo gV:Ÿ&
C^`moa{n ÑîQ>mo@ÝVñËdZ`moñVÎdX{e©{^:Ÿ&& 16Ÿ&&
A{dZm{e Vw V{Û{Õ `oZ gd©{_X§ VV_²Ÿ&
{dZme_ì``ñ`mñ` Z H$píMËH$Vw©_h©{VŸ&& 17Ÿ&&
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18. ‘Vecht, Oh Bharat (Arjun), omdat terwijl de lichamen
die de Ziel vormen tot een einde komen, is de
belichaamde Geest voor eeuwig, onverwoestbaar, en
grenzeloos’.

Arjun wordt opgevorderd om op te staan en te vechten omdat

al deze fysieke lichamen die de dwalende, grenzeloze en eeuwige

Geest belichamen eendagsvliegen blijken te zijn. Deze Geest, dit

Innerlijke, is onsterfelijk, en kan nooit vernietigd worden. Het

Innerlijke is echt, terwijl het fysieke lichaam onderworpen is aan

dood, en bijgevolg steeds onecht en niet bestaande is.

Krishn’s uitdrukkelijk bevel tot Arjun is, ‘Vecht omdat het

lichaam sterfelijk is’. Maar het is niet evident of Arjun gedwongen

wordt om enkel de Kaurav te doden. Zijn de mannen aan de kant

van Pandav ook ‘lichamen’? Zijn de Pandav onsterfelijk? Indien

fysieke lichamen sterfelijk zijn, wie moet Krishn dan verdedigen?

Is Arjun ook geen lichaam? Moet Krishn dat lichaam verdedigen

dat onecht is, zonder bestaan, en onveranderlijk? Indien dit het

geval is mogen we dan niet aannemen dat ook hij onwetend is en

gebrek heeft aan discriminatie, de kracht die verschilt maakt tussen

de zichtbare wereld en de onzichtbare Geest. Zegt hij zelf niet

later dat de man die alleen aan het menselijke lichaam denkt (3.13)

onwetend? Zulke man leeft tevergeefs. Er is ook nog een ander

probleem. Wie is Arjun in werkelijkheid?

Zoals in Hoofdstuk I gezegd, is Arjun een belichaming van

eerbiedwaardige devotie. Zoals een trouwe menner is de aanbeden

God altijd met zijn aanbidders. Zoals een vriend leidt hij hem en

toont hij hem de juiste weg. Wij zijn geen fysiek lichaam. Het

lichaam is louter een versiering, een omhulsel waarin de Ziel moet

leven. Iemand die erin gelooft is het Innerlijke. Het fysieke lichaam

werd een beetje vroeger “ononderbroken” genoemd. Belangrijke

oorlogen en slachtpartijen vernietigen het lichaam niet. Wanneer

aan een lichaam verzaakt wordt neemt de Ziel gewoon een ander

AÝVdÝV B_o Xohm {ZË`ñ`moº$m: ear[aU:Ÿ&
AZm{eZmo@à_o`ñ` Vñ_mÚwÜ`ñd ^maVŸ&& 18Ÿ&&



51HOOFDSTUK 2

lichaam. Dit is bij uitstek wat Krishn gezegd heeft, namelijk dat er

een verandering van het ene naar het andere lichaam is naarmate

de man ouder wordt, van kindsheid tot jeugd, en daarna ouderdom.

Indien men een lichaam in stukken hakt, neemt de Ziel gewoon

een ander lichaam aan zoals een nieuw gewaad.

De echte basis voor het lichaam wordt gevormd door sanskar,

de verdiensten-de invloeden en indrukken-gewonnen tijdens een

vorig bestaan. En sanksar blijft in de geest. Perfecte onderwerping

van de geest, zodat het onveranderlijk, krachtig en constant kan

zijn, en de oplossing van de laatste sanskar, dit alles zijn

verschillende aspecten van hetzelfde proces. De disintegratie van

de laatste laag van deze sanskar kenmerkt het einde van het fysieke

bestaan. Om deze ontbinding tot stand te brengen hebben we

aradhana ondernomen, aanbidding en verering, van de gewenste

God. Krishn heeft het actie (kharm) of de Wijze van Zelfloze Actie

(Nishkam Karm Yog) genoemd. In de Geeta heeft hij Arjun van tijd

tot tijd opgevorderd om oorlog te voeren, maar in het hele gedicht

is er geen enkele vers die de idee ondersteunt dat deze oorlog een

fysieke oorlog is of dat deze oorlog verbonden is met de idee van

echt bloedvergieten. Vanzelfsprekend is deze oorlog de oorlog tussen

tegengestelde impulsen of rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid,

de krachten van mededogen en deze van onmeedogendheid,

gevochten in de Ziel van de man-de zit van alle gedachten en

gevoelens.

19. ‘Zijn zijn beide onwetend, hij die gelooft dat het
Innerlijke vermoordt en hij die denkt dat hij vermoord
is, want noch vermoord hij noch wordt hij vermoord.’

Hij die het Innerlijke als de moord en hij die hem als de

vermoorde beschouwt zijn zich beide niet bewust van zijn echte

aard, want noch doodt hij, noch wordt hij gedood. Hetzelfde punt

wordt opnieuw onderstreept:

` EZ§ do{Îm hÝVma§ `íM¡Z§ _Ý`Vo hV_²Ÿ&
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20. ‘Noch (ooit) geboren, noch stervend, noch in ontstaan
noch in beëindiging, is het Innerlijke geboorteloos,
eeuwig, onveranderd en tijdloos, en wordt hij niet
vernietigd wanneer het lichaam vernietigd wordt.

Het innerlijke, de God in de ziel, is noch geboren noch dood.

Wat hij in de naam van dood ondergaat is een loutere verandering

van gewaad. Hij kan evenmin iets anders dan het Innerlijke zijn,

omdat hij geboorteloos, permanent, eeuwig, en oorspronkelijk is.

Disintegratie, dood, of het lichaam vernietigt het innerlijke niet.

Het Innerlijke alleen is reëel, tijdloos, onveranderd, en eeuwig.

Wie ben jij? Een volgeling van de eeuwige Dharm? Wat betekent

eeuwig? Het Innerlijke.  Dus ben jij een volgeling, een discipel,

van het Innerlijke. Het Innerlijke en Brahm (God) zijn synoniemen.

En wie ben jij? Een aanbidder van de eeuwige Dharm. Wat is

onveranderbaar? Het Innerlijke, vanzelfsprekend. Dat betekent dat

u en ik allemaal aanbidders van de Zelf zijn? Maar indien we niet

vertrouwd zijn met het spirituele pad naar de eeuwige waarheid,

de manieren om het Innerlijke te volgen tot we één zijn met de

Hoogste Geest, dan hebben we niets dat waard is om als

onveranderbaar en eeuwigdurend beschreven te worden. Wij testen

de definitieve absolutie en staan kort bij God wanneer me voor

hem bidden, maar we kunnen niet beschouwd worden alsof hij

reeds zolang toegegeven hebben dat we gelovend genoeg zijn om

een verkeerde overtuiging blind aan te nemen of de andere als

Sanatan Dharm te verbergen.

Of het nu in India of in een ander land is, de Ziel is overal

identiek. Dus, indien er ergens op de wereld een man is die zich

bewust is van de echte aard van het Innerlijke en zijn definitieve

doelstelling, en die bereik is om de weg te zoeken die zijn Innerlijke

naar de Hoogste Geest zal leiden, of het nu om een Christen, Moslim,

Jood of iemand anders gaat, hij behoort zonder twijfel tot de kudde

van Sanatan Dharm-de onveranderbare en eeuwige.

Z Om`Vo {_«`Vo dm H$Xm{MV² Zm`§ ^yËdm ^{dVm dm Z ^y`:Ÿ&
AOmo {ZË`: emídVmo@`§ nwamUmo Z hÝ`Vo hÝ`_mZo earaoŸ&& 20Ÿ&&
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21. ‘Hoe kan hij, Oh Parth, die zich bewust is van de Ziel als een
onsterfelijk, permanent, geboorteloos, en onveranderbaar iets
doden of iemand anders ertoe aanzetten om te doden?

Arjun wordt toegesproken als Parth, want hij heeft een wagen

van aardse lichaam gemaakt en is zich aan het voorbereiden voor

de Hoogste Geest. De man die weet dat de belichaamde Ziel

onverwoestbaar, permanent, geboorteloos, en onverklaarbaar is-hoe

kan hij anderen doen doden of zelf een moordenaar zijn?

Vernietiging van wat onverwoestbaar is, is onmogelijk. En het

Innerlijke wordt nooit geboren. Waarom dus om een lichaam

treuren? De idee wordt in de volgende vers verder uitgewerkt:

22. ‘Zoals een man die nieuwe kleding aandoet nadat hij zijn
gedragen kleren uitgedaan heeft, gooit het Innerlijke ook aan
flarden gescheurde lichamen weg en verhuist naar andere
lichamen die nieuw zijn’.

De Ziel verwerpt lichamen die door ouderdom of andere ziektes

verwoest zijn en kleedt zich in een nieuw gewaad zoals een man

oude, gescheurde kleren weggooit en nieuwe kleren aandoet. Maar

indien nieuwe kleren alleen nodig zijn wanneer de stof van oude

kleren zwak wordt, waarom sterven dan jonge kinderen?

Deze ‘kleren’ moeten nog groeien en zich nog ontwikkelen.

Een beetje vroeger werd gezegd dat het lichaam op sanskar rust,

de indrukken van actie opgedaan tijdens een vorig bestaan.

Wanneer de winkel van sanskar leeg is, gooit het Innerlijke het

lichaam weg. Indien de sanskar enkel twee dagen duurt, dan zal

het lichaam zelf de tweede dag op de drempel van de dood staan.

Buiten sanskar is er zelfs geen levenszucht; Sanskar is het lichaam

en het Innerlijke neemt een nieuw lichaam aan in overeenstemming

met zijn sanskar. Volgens Chandogya Upanishad, ‘’ Een man is

voornamelijk zijn wil. Wanneer er wil in zijn lichaam is, wordt hij

doXm{dZm{eZ§ {ZË`§ ` EZ_O_ì``_²Ÿ&
H$W§ g nwéf: nmW© H§$ KmV`{V hpÝV H$_²Ÿ&& 21Ÿ&&
dmgm§{g OrUm©{Z `Wm {dhm` Zdm{Z J¥öUm{V Zamo@nam{UŸ&
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wanneer hij het lichaam verlaat’. Het is de kracht van zijn wil in

een leven die bepaalt wat een man in het hiernamaals zal zijn. De

man wordt dus in lichamen geboren die door zijn eigen wil gevormd

worden. Dus is dood een loutere fysieke verandering: het Innerlijke

sterft niet. Krishn legt nogmaals de nadruk op dezelfde

onvergankelijkheid van de Ziel.

23. ‘Het Innerlijke is noch doorboord door wapens, noch verbrand

door vuur, noch vochtig door water, noch opgedroogd door

wind’.

Wapens kunnen het Innerlijke niet kloven. Vuur kan het lichaam

niet verbranden. Hij kan evenmin door water weggespoeld, noch

door wind weggeblazen worden.

24. ‘Het Innerlijke, dat niet doorboord of verbrand of nat gemaakt

of weggeblazen kan worden, is ononderbroken,

alomvertegenwoordigd, constant, onverplaatsbaar, en eeuwig.’

Het Innerlijke kan niet uitgesneden of doorboord worden; het

kan niet verbrand worden; en evenmin verdronken. Zelfs de hele

hemel kan deze uitbreiding niet volgen. Het Zelf staat buiten twijfel,

is altijd fris, alomvertegenwoordigd, onbeweegbaar, constant en

eeuwigdurend.

Arjun heeft verklaard dat familietradities eeuwig zijn. Dus,

volgens hem, zal de oorlog Sanatan Dharm zelf vernietigen. Maar

volgens Krishn is dit een voorbeeld van onwetendheid en verklaart

dat het Innerlijke alleen eeuwig is. Indien we de middelen niet

kennen waarmee we ons Innerlijk en zijn doelstelling kunnen

verwezenlijken dan hebben we niets met Sanatan Dharm te doen.

India heeft een grote prijs voor zijn onwetendheid betaald.

Het totale aantal Moslim aanvallers die in de Middeleeuwen

naar dit land kwamen bedroeg ongeveer twaalf duizend. Vandaag

Z¡Z§ {N>ÝXpÝV eñÌm{U Z¡Z§ Xh{V nmdH$:Ÿ&
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zijn zij met meer dan 280 miljoen. Twaalf duizend konden

redelijkerwijs uitgegroeid zijn tot ongeveer honderd duizend,

hoogstens 10 miljoen. Zij kunnen nooit omvangrijke geweest zijn.

Maar hun aantal bedraagt nu meer dan 280 miljoen. Nu, wie zijn

het grootste deel van hen, Hindu’s, onze eigen geloofsgenoten en

broeders, die verloren liepen omwille van absurde taboes over eten

en aanraking? Inderdaad, hun verandering is een bewijs dat wij

contact verloren hebben met Sanatan Dharm. Wij zijn zo verblind

door stomme gebruiken dat wij de capaciteit verloren hebben om

ons te realiseren dat eten en aanraking Sanatan Dharm niet kunnen

vernietigen. De waarheid is dat geen enkel object van de materiële

wereld dit universeel spiritueel principe kan aanraken. Wat ons

miljoen broeders heeft doen verliezen is niet Dharm, maar alleen

enkele stomme overtuigingen. En dezelfde misopvattingen moeten

verantwoordelijk gesteld worden voor onze slechtere gemeentelijke

situatie, de verdeling van India, en zelfs voor de ernstige

bedreigingen voor onze nationale eenheid en integriteit vandaag

de dag. Er zijn ontelbare voorbeelden van hoe we geleden hebben

door onze gebruiken die niets met dharm te doen hebben.

Vroeger woonde er vijftig tot zestig beschaafde Kshatriya

families in een dorp in het district  van Hamirpur. Maar vandaag

zijn het allemaal Moslims. Werden zij bekeerd, kunnen we vragen,

onder de bedreiging van zwaarden of wapens? Helemaal niet. Wat

echt gebeurde was als volgt - Op een nacht verborgen een paar

mullahs zichzelf in de buurt van de enige bron van het dorp,

wetende dat de eerst bader die ‘s morgens naar de bron zou komen

de karmkandi8 Brahim van het dorp zou zijn. Toen hij kwam grepen

de mullahs hem en knevelden hem. Toen gooiden zijn voor zijn

ogen een beetje water uit de bron, dronken ervan, en gooiden de

rest terug in de bron; zij gooiden ook een half opgegeten stuk brood

in de bron. De Brahmin bekeek dit alles verstomd, maar hij was

hulpeloos. Uiteindelijk lieten de mullahs de Brahmin alleen toen

ze hem in hun huis opsloten.

8. Een deskundige van dit deel van de Ved die betrekking heeft op ceremoniële
handelingen en opofferingsrites.
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De volgende dag, toen de mullahs hem vroegen om met

gebogen handen iets te eten, fleurde de Brahmin op en zeg ‘jij

bent een Vavan9 en ik ben een Brahmin. Hoe kan ik in godsnaam

van jullie voedsel eten?’ De mullahs antwoorden, ‘Vereerde heer,

wij hebben grote behoefte aan wijze mannen zoals u’. Daarna

werd de Brahmin vrijgelaten.

Hij keerde terug naar zijn dorp en zag hoe zijn mensen de bron

zoals tevoren gebruikten. Dus begon hij bij wijze van straf te vasten.

Toen de mensen hem naar de reden voor zijn vasten vroegen

vertelde hij hen hoe sommige Moslims op de lage muur rond de

bron geklommen waren, en hoe zij ook water en een stuk half

opgegeten brood in de bron gegooid hadden. De mensen van het

dorp waren verwonderd en vroegen hem, ‘Wat moeten we nu

doen?’, waarop de Brahmin antwoordde, ‘Niets, omdat we onze

dharm verloren hebben’.

In die tijd waren mensen meestal niet opgevoed. Niemand weet

hoelang vrouwen en de zogenaamde ‘ongenaakbaren’ van het recht

van kennis beroofd werden. De Vaishya waren ervan overtuigd dat

geld verdienen hun enige dharm was.

De Kshatriya werden opgeslorpt door de lovende gezangen van

minstrelen. Toen hun meesters zwaard door de lucht kliefde begon

het te bliksemen en begon de troon van Dehli te wankelen. Indien

de eer van de spierenkracht afkomstig zou zijn, zo dachten de

Kshatriya, waarom zouden zij dan studeren en leren? Wat moesten

zij, dragers van wapens, met dharm doen. Bijgevolg werd dharm

een monopolie van Brahmin. Zij waren niet alleen vormers van

religieuze wetten evenals hun uitvoerders, maar zij hadden zich

ook als definitieve scheidrechters aangeduid voor juist en fout-voor

echt en vals. Zodanig was het moreel en de geestelijke

achteruitgang van het land tijdens de middeleeuwen. Op deze

achtergrond, in het oude India, hadden niet alleen Brahmin maar

ook leden van alle standen en zelfs vrouwen recht om de Ved te

9. Betekent oorspronkelijk een Ioniër (Griek), maar wordt nu gebruikt voor alle
mensen die geen Hindu’s zijn.
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bestuderen. Wijsgeren van verschillende scholen hadden toen de

Vedic verzen opgesteld en aan spirituele besprekingen en debatten

deelgenomen. Oude Indische heersers zijn bekend om het feit dat

ze de personen die in naam van dharm opgetreden hadden zwaar

gestraft te hebben. Zij hadden ook de schriften van andere religieus

eerbiedwaardig nageleefd.

Maar in het middeleeuwse India, onwetend van de geest van

Sanatan Dharm, zaten de Kshatriya van het dorp van ons triest

verhaal de ene na de andere in een hoek zoals verschrikte schapen,

leidend onder de verschrikkelijke vrees dat zij hun dharm verloren

hadden. Sommigen onder hen pleegden zelfs zelfmoord. Maar men

kon natuurlijk niet van iedereen verwachten dat ze zelfmoord

zouden plegen. Mannen met een hecht geloof waren ze toch op

zoek naar een alternatief omwille van hun verkeerde geloof. Zelfs

vandaag vieren de Moslims van het dorp Harnirpur hun bruiloften

zoals de Hindu’s. Alleen op het einde van de ceremonie wordt een

mullah ingebracht om de nikah ceremonie te volstrekken. Allen

waren ze vroeger trouwe Hindu’s en allen zijn vandaag trouwe

Moslims.

De catastrofe, zoals we gezien hebben, werd door niets anders

dan het overheersende Hindu geloof gebracht dat hun water vervuild

zou zijn indien door een Moslim aangeraakt. De misleide

dorpelingen waren ervan overtuigd dat zij hun dharm verloren

hadden door vervuild water te gebruiken. Dus dat is het resultaat

van de reductie van dharm in het middeleeuwse India. Dharm was

veranderd in iets zoals de plant wiens bladeren krimpen en vallen

wanneer ze aangeraakt worden. Wij noemen deze plant Lajwanti

(de verlegen). Zijn bladeren krimpen wanneer ze aangeraakt worden,

maar zij zetten uit en groeien wanneer je je hand verwijdert. Hoe

spijtig dat een loutere plant herleeft van zodra de hand die de

plant aanraakt zich verwijdert, maar de dharm van de dorpelingen

van Harnirpur waren zodanig verward dat er nooit sprake kon zijn

van een herleving. Hun dharm was dood, en ook voor altijd

verdwenen waren hun Ram, hun Krishn, en hun God. De krachten

die zij gekregen hadden bestonden niet langer voor hen. Dat is de
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manier hoe de onwetende dorpelingen de kwestie bekeken. De

waarheid is echter dat de kracht die dood was slechts bepaalde

stomme gebruiken was die de mensen, door hun spirituele

onwetendheid, als dharm aanzien hadden. Dharm beschermt ons

en is bijgevolg sterker dan ons. Maar terwijl zelfs het sterfelijke

lichaam een soort wapen nodig heeft om gedood te worden, zo

was de bijzondere ‘dharm’ van de lichtgelovige Hindu verwoest

door niets meer dan een aanraking. Wat voor soort dharm was dat,

vragen wij ons af, want zijn het niet de door de mens gemaakte

gebruiken die sterven, noch dat wat eeuwig en onveranderbaar is?

Dat wat eeuwig is is zo sterk en onverwoestbaar dat wapens

het niet kan doorboren, vuur het niet kan verbranden, en water het

niet kan bevochtigen. Niets dat tot de materiële wereld hoort kan

het aanraken, laat staat voedsel en drank.

Sommige van deze misleide tradities heersten nog op het

ogenblik van Arjun, en hij was duidelijk ook één van hun

slachtoffers. Dus wendt hij zich wenend tot Krishn over de eeuwige

aard van familierites en gebruiken. De oorlog, zo zegt hij, zal

Sanatan Dharm vernietigen, en wanneer dit verloren is, zullen alle

leden van de familie in de hel eindigen. Dat is waarom de spirituele

adept Krishn hem verwijten maakt en hem uitlegt dat alleen het

Innerlijke eeuwigdurend is. Indien we de weg naar de belichaamde

God niet kennen, blijven we toch niet oningewijd in de geest van

Sanatan Dharm. Wetende dat dit onveranderbare, eeuwige

Innerlijke alles overleeft, waarnaar zouden we dan moeten zoeken?

Dat is wat Krishn nu zegt:

25. ‘Wetende dat het Innerlijke niet manifest is, een niet-object

voor de gevoelens, onbegrijpelijk omdat het een niet-object

is voor de geest, en zonder verandering, (Oh Arjun),

betaamt het je niet tegen zorg (over hem)’.

Aì`º$mo@`_{MÝË`mo@`_{dH$m`m}@`_wÀ`VoŸ&
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De Ziel is niet manifest en is geen object van de gevoelens.

De Ziel kan niet door de gevoelens gegrepen worden. De Geest is

zelfs aanwezig wanneer er een verbinding van gevoelens is met

hun objecten, maar hij kan niet begrepen worden. Hij ligt boven

de gedachten. Hij is eeuwig en is aanwezig zelfs wanneer de geest

en zijn wilsuitingen aanhouden, maar hij staat boven perceptie,

genoegen, en toegang. Dus moet de geest beperkt worden. Krishn

heeft Arjun verteld dat het onechte geen bestaan heeft en dat het

echte niet-bestaande is. Het Innerlijke is deze realiteit. Het is het

Innerlijke dat onveranderd, constant, eeuwig, en niet manifest is.

Wij die de essentie kennen hebben het Innerlijke met deze

voorwerpen versiert gevonden. Noch letterkundigen, noch de rijken,

maar alleen de wijsgeren hebben het unieke karakter van het

Innerlijke gekend. In Hoofdstuk 18 zal Krishn bevestigen dat de

Hoogste Geest alleen echt is. Door de geest te beperken, ziet de

aanbidder hem en wordt hij één met hem. Op het ogenblik van de

verwezenlijking realiseert hij God en, onmiddellijk hierna, vindt

hij zijn eigen ziel versierd met Goddelijke trekken. Hij ziet dan

dat dit Innerlijke waar, eeuwig, en perfect is. Dit Innerlijke staat

boven de gedachtegang. Vrij van afwijkingen, wordt hij

onveranderlijk genoemd. Krishn gebruikt dan een simpele logica

om de tegenstrijdigheden tussen Arjun’s gedachten te bewijzen.

26. ‘Je mag niet treuren, Oh de zeer gewapende, zelfs indien je

over hem (het Innerlijke) denkt als ooit geboren en ooit

stervend.’

Arjun mag niet treuren, zelfs indien hij het Innerlijke als con-

stant geboren en constant stervend bekijkt.

27. ‘Aangezien dit ook de zekere dood van wat geboren is en

de zekere geboorte van wat sterft bewijst, mag je niet over

het onvermijdbaar treuren.’

AW M¡Z§ {ZË`OmV§ {ZË §̀ dm _Ý`go _¥V_²Ÿ&
VWm{n Ëd§ _hm~mhmo Z¡d§ emo{MVw_h©{gŸ&& 26Ÿ&&
OmVñ` {h Y«wdmo _¥Ë ẁY«w©d§ OÝ_ _¥Vñ` MŸ&
Vñ_mXn[ahm }̀@W} Z Ëd§ emo{MVw_h©{gŸ&& 27Ÿ&&
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Zelfs wanneer aangenomen wordt dat het Innerlijke altijd

geboren en altijd stervend is, dan wordt hiermee alleen bepaald

dat de geboren moet sterven en de dode moet geboren worden.

Dus mag Arjun niet treuren over wat moet zijn, omdat over iets

treuren onvermijdelijk een andere zorg met zich brengt.

28. ‘Waarom treuren over de zaak,  Oh Bharat (Arjun),

wanneer alle wezens, ontlichaamd voor de geboorte

en ontlichaamd na de dood, alleen tussen de twee

gebeurtenissen een lichaam schijnen te hebben?’

Alle wezens zijn lichaamsloos voor de geboorte en ook

lichaamsloos na de dood. Zij kunnen noch voor de geboorte noch

na de dood gezien worden. Het is enkel tussen geboorte en dood

dat zij de vorm van een lichaam aannemen. Dus waarom onnodig

zorgen maken over deze verandering? Waar wie kan dit Innerlijke

zien? Krishn beantwoordt de vraag als volgt:

29. ‘Alleen een wijsgeer ziet de Ziel als een wonder, iemand anders

beschrijft hem als een wonder, en nog iemand anders

hoort hem als een wonder. Terwijl er sommigen zijn

die hem horen en hem nog altijd niet kennen.’

Krishn heeft vroeger gezegd dat alleen verlichte, verwezenlijkte

wijsgeren het Innerlijke gezien hebben. Nu bewerkt hij de

zeldenheid van deze visie. Alleen een zelden wijsgeer ziet het

Innerlijke-ziet hem direct, eerder dan hem gewoon te horen. Op

gelijkaardige wijze, spreekt een andere zelden wijsgeer over zijn

materie. Alleen hij wie het Innerlijke gezien heeft kan het

beschrijven. Toch hoort een andere wijsgeer hem als een wonder,

want zelfs maar het beluisteren van de stem van het Innerlijke is

niet mogelijk voor iedereen omdat het alleen bestemd is voor

mensen met een hogere spirituele verwezenlijking. Er zijn mensen

Aì`º$mXr{Z ŷVm{Z ì`º$_Ü`m{Z ^maVŸ&
Aì`º${ZYZmÝ`od VÌ H$m n[aXodZmŸ&& 28Ÿ&&
AmíM`©dËní`{V H$píMXoZ_míM`©dÛX{V VW¡d MmÝ`:Ÿ&
AmíM`©dÀM¡Z_Ý`: l¥Umo{V lwËdmß`oZ§ doX Z M¡d H$píMV²Ÿ&& 29Ÿ&&
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die het  Innerlijke horen en hem toch niet kennen, omdat zij niet in

staat zijn om het spirituele pad te betreden. Een man kan naar

ontelbare woorden van wijsheid luisteren en bereid zijn om de

hoogste wijsheid te bereiken. Maar zijn verbindingen zijn bezet

door een onweerstaanbare drang en reeds na een korte periode

terwijl hij zich in wereldse zaken terugvindt.

Dus geeft Krishn hem uiteindelijk zijn verdict:

30. ‘Aangezien het Innerlijke dat in alle lichamen dwaalt
onverwoestbaar is, Oh Bharat, belet het je niet om
voor levende wezens te  treuren’.

Arjun mag niet treuren over levende wezens omdat het

Innerlijke, onafhankelijk van het lichaam waarin het verscholen

is, nog gedood noch doorboord kan worden. Hier wordt het standpunt

dat ‘het Innerlijke eeuwig is’ duidelijk afgesloten.

Maar er rijst een andere vraag. Hoe het Innerlijke

verwezenlijken en vervullen? In de hele Geeta zijn er slechts twee

voorstellen hiervoor, de eerste ‘de weg van de Zelfloze Actie’

(Nishkam Karm Yog) en ten tweede, ‘de weg van scherpzinnigheid’

(Gyan Yog). De vereiste actie voor beide manieren is dezelfde. De

nadruk leggend op deze actie zegt Yogeshwar Krishn:

31. ‘Met het oog op je eigen dharm, is het ook onwaardig
dat je vreest, want er is niets beters voor een Kshatriya
dan een rechtvaardigde oorlog’.

Het is geen voordeel voor Arjun dat hij aarzelt, zelfs indien hij

gewoon zijn blik op dharm richt, omdat er geen groter goed voor

een Kshatriya is dan een oorlog van mededogen. Er is verschillende

malen gezegd dat ‘het Innerlijke onveranderbaar is’, dat ‘het

Innerlijke eeuwig is’ en dat “het Innerlijke de enige echte dharm

is’. Wat is nu die dharm van het Innerlijke (swadharm)? Het Innerlijke

is de enige dharm, hoewel de capaciteit om zich in deze dharm te

Xohr {ZË`_dÜ`mo@`§ Xoho gd©ñ` ^maVŸ&
Vñ_mËgdm©{U ^yVm{Z Z Ëd§ emo{MVw_h©{gŸ&& 30Ÿ&&
ñdY_©_{n Mmdoú` Z {dH$pånVw_h©{gŸ&
Yå`m©{Õ `wÕmÀN´> o`mo@Ý`Ëj{Ì`ñ` Z {dÚVoŸ&& 31Ÿ&&
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integreren van persoon tot persoon afhangt. Deze capaciteit die

voortspruit vanuit iemands opstelling werd swadharm of de inherente

dharm genoemd.

Oude wijsgeren verdeelden de reizigers op het eeuwige pad

van het Innerlijke in vier categorieën, Shrud, Vaishya, Kshatriy en

Bharmin, in overeenstemming met hun aangeboden capaciteiten.

In deze primaire fase van verwezenlijking, is iedere wijsgeer een

Shrudr, dat wil zeggen, iemand met een gebrekkige kennis. Hij

gebruikt uren met de aanbidding en adoratie van de God, en toch

slaagt hij er niet in om ook maar tien minuten van zijn tijd echt

voordelig voor zijn eigen spirituele geest te gebruiken. Hij is niet

in staat om door de begoochelende façade van de materiële wereld

te kijken. Terwijl hij eerbiedig aan de voeten van een wijsgeer zit,

een verwezenlijkte leraar, in deze fase helpt bij het ontwikkelen

van waarden in zijn aard. Hierbij wordt hij naar een niveau van

een wijsgeer van de Vaishya categorie gebracht. Terwijl hij zich er

geleidelijk aan van bewust wordt dat de verwezenlijkingen van

het Innerlijke de enige echte verwezenlijkingen zijn, begint hij

meer en meer te leren om zijn gevoelens te zoeken en te

beschermen. Passie en toorn zijn fataal voor de gevoelens, terwijl

discriminatie en verzaking hem beschermen, waar zij zijn op

zichzelf niet in staat om zaden van de materiële wereld te

vernietigen. Daarna, naarmate de aanbidder zijn weg verder zet,

worden zijn hart en geest sterk genoeg om hun weg door de drie

eigenschappen van de natuur te drukken. Dit is een aangeboren

kwaliteit van een Kshatriy. Op dit punt verwerft de aanbidder de

capaciteit om de wereld van de natuur en zijn perversies te

bevrijden. Dit is dus het beginpunt van de oorlog. Door dit punt

verder te verfijnen, wordt de aanbidder langzaam naar de categorie

van een Brahmin gebracht. Sommige van de deugden die nu in de

zoeker groeien zijn de controle van de geest en de gevoelens, een

ononderbroken beschouwing, eenvoud, perceptie, en kennis. Door

deze kwaliteiten langzaam aan te perfectioneren bereikt hij

tenslotte God, en op dit punt is hij zelfs niet langer een Brahmin.

Bij een opoffering door Janak, Koning van Videh, antwoorden

gevend op vragen van Ushast, Kahol, Aruni, Uddalak, en Gargi,



63HOOFDSTUK 2

zei Maharshi Yagnvalkya dat een Brahmin iemand is die de directe

verwezenlijking van het Innerlijke bereikt heeft. Het is het

Innerlijke, dwalend in deze wereld en de hogere wereld, en in alle

wezens, die alles van hieruit overheersen. Het Innerlijke is de in-

terne heerser. De zon, de maan, de aarde, water, lucht, vuur, sterren,

ruimte, de hemel, en elk ogenblik zijn aan de autoriteit van het

Innerlijke onderworpen. Dit belichaamde Innerlijk, dat de geest en

het hart van binnenin kent en controleert, is onsterfelijk. Hij is de

onvergankelijke realiteit (Akshar) en alles wat niet Innerlijk is wordt

vernietigd. In deze wereld, de man die offeranden doet, opofferingen

realiseert, zeer streng leeft, zelfs gedurende vele duizenden jaren

maar zonder zich bewust te zijn van deze realiteit, wint weinig: al

zijn offeranden en oefeningen zijn vergankelijk. Hij die van dit

leven vertrekt zonder het vergankelijke te kennen is zoals een

wrokkige mens. Maar hij die sterft met kennis van de realiteit is

een Brahmin.10

Arjun is Kshatatriy aanbidder. Volgens Krishn is er geen betere

manier voor dergelijke zoeker dan oorlog. De vraag is: wat wordt

met de term Kshatriy bedoeld? Normaliter, in sociale kringen, wordt

dit als een van de termen gebruikt zoals Brahmin, Vaishya, en

Shudr, die benamingen van “standen” zijn, bepaald door geboorte.

Deze vier vormen wat bekend staat als de viervoudige varn. Maar

dat dit niet de originele bedoeling was is duidelijk op basis van

wat de Geeta over de inherente positie van een Kshatriy moet

zeggen. Hier toont Krishn alleen de plicht van een Kshatriy aan.

Het probleem, namelijk wat varn is en hoe een man van een lagere

varn door dit gedrag zichzelf langzaam maar zeker naar een hogere

categorie kan brengen, wordt herhaaldelijk aangehaald en op het

einde van de goddelijke compositie opgelost.

Krishn zegt dat hij de vier varn gecreëerd heeft. Verdeelde hij

daarbij de mensen in vier categorieën? Hijzelf zegt dat dit niet het

geval was: hij had alleen actie in vier categorieën verdeeld in

overeenstemming met de aangeboren eigenschappen. Dus moeten

we zien welke actie het is die aldus verdeeld is. Eigenschappen

10. De Upanishad Brihadaranyak.
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zijn variabel. De correcte wijze van aanbidding kan iemand van

het laagste niveau van onwetendheid naar passie of morele

blindheid voeren, en bijgevolg tot waarde, of de kwaliteit van

goedheid. Dus door een geleidelijke ontwikkeling van de

aangeboren eigenschap kan iedereen zichzelf in een Brahmin

omvormen. In dat geval beschikt hij over alle kwaliteiten die

essentieel zijn voor het bereiken van en de vereniging met de

Hoogste Geest.

Krishn legt uit dat zelfs indien de aangeboren capaciteit

waarmee een man in deze dharm deelneemt, van het onbeduidende

en onwetende niveau van Shudr is, het voordelig is in de hoogste

betekenis, omdat dit het startpunt is van waaruit hij zich op het

pad van de zelfontwikkeling kan begeven. De aanbidder wordt

echter vernietigd indien hij de manier van hogere categorieën

imiteert. Arjun is een aanbidder van de Kshatriy categorie. Dat is

de reden waarom Krishn hem aan zijn capaciteit om oorlog te voeren

herinnert, omdat door hem hij zal weten dat onwetendheid en wrok

hem niet waard zijn. Er is hiervoor geen betere taak dan een Kshatriy.

De Yogeshwar legt dit punt verder uit en zegt:

32. ‘Oh Parth, de Kshatriy zijn inderdaad gezegend die,

zonder te zoeken, ontdekken dat dergelijke oorlog

als een open deur naar de hemel is’.

De perfecte scherpschutter Arjun heeft een wagen van het

tijdelijke lichaam zelf gemaakt. Alleen de gelukkigste onder

Kshatriy krijgen een gelegenheid om een oorlog van

rechtvaardigheid uit te vechten die de strijders een open weg naar

hemel bezorgt. De aanbidder van de Kshatriy categorie is sterk

genoeg om alle drie eigenschappen van de zaak te onderdrukken.

De deur tot de hemel is open voor hem omdat hij een groot aantal

goddelijke rijkdommen in zijn hart opgeborgen heeft. Hij is

gekwalificeerd om van het hemelse bestaan te genieten. Dit is de

`ÑÀN>`m MmonnÞ§ ñdJ©Ûma_nmd¥V_²Ÿ&
gw{IZ: j{Ì`m: nmW© b^ÝVo `wÕ_rÑe_²Ÿ&& 32Ÿ&&
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open weg naar de hemel. Alleen de gelukkigen onder Kshatriy, de

personen die de capaciteit hebben om oorlog te voeren, zijn in

staat om de betekenis van de ononderbroken strijd tussen zaak en

geest te kennen.

Er zijn oorlogen in de wereld. Mensen komen samen op een

plaats en vechten. Maar zelfs overwinnaars in deze oorlogen slagen

er in niet om een langdurige overwinning te bereiken.

Deze oorlogen zijn feitelijk alleen handelingen die erin bestaan

om bevrediging te vinden door andere mensen met opzet te

verwonden of zich gewoon te wreken. Wat een overwinning is dit

waarin er alleen wrok is? En op het einde is het lichaam ook

vernietigd. De echte voordelige oorlog is het conflict tussen zaak

en geest, want een verovering in deze oorlog resulteert in de

overheersing van de zaak door het Innerlijke. Dit is een verovering

waarnaar er geen mogelijkheid van verslagenheid bestaat.

33. ‘En indien je niet aan deze rechtvaardige oorlog

deelneemt, zul je de dharm van je Innerlijke en glorie

verliezen, en schuldig zijn aan zonde.’

Indien Arjun niet in deze oorlog van zaak en geest vecht, die

hem toegang zal geven tot de Hoogste Geest -tot de onveranderbare,

eeuwige dharm, dan zal hij zijn inherente capaciteit voor actie en

strijd verliezen, en dwalen in herhaalde geboorte en dood, en

ongeluk. Krishn legt daarna de aard van dit ongeluk uit:

34. ‘En iedereen zal altijd over je ongeluk spreken en dergelijk

ongeluk is erger dan de dood zelf voor een man van eer’.

Mensen zullen lang slecht spreken van het onmannelijke gedrag

van Arjun. Zelfs vandaag worden wijsgeren zoals Vishwarnitr,

Parasher, Nimi, en Shringi hoofdzakelijk herinnerd worden voor

AW MoÎd{__§ Yå`ª g§J«m_§ Z H$[aî`{gŸ&
VV: ñdY_ª H$s{Vª M {hËdm nmn_dmßñ`{gŸ&& 33Ÿ&&
AH$s{Vª Mm{n ŷVm{Z H$W{`î`pÝV Vo@ì``m_²Ÿ&
gå^m{dVñ` MmH$s{V©_©aUmX{V[aÀ`VoŸ&& 34Ÿ&&
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hun daden op het pad van de rechtvaardigheid. Dus weerspiegelen

aanbidders op hun dharm. Zij denken over wat anderen over hen

zullen zeggen. Dergelijke gedachte is nuttig in het proces van het

spirituele zoeken. Het zorgt voor de nood om met nóg meer drang

naar de hoogste realiteit te zoeken. Het zorgt ook voor steun voor

een bepaalde lengte van de spirituele weg. Schande is zelfs erger

dan dood voor een man van eer.’

35. ‘Zelfs de grootste krijgers die je hoog inschatten zullen daarna

wrokkig zijn omdat je de oorlog uit vrees de rug toegedraaid

hebt’ .

De krachtige krijgers, in wiens achting Arjun van eer naar oneer

zal gaan, zullen geloven dat hij te laf was om aan de oorlog deel

te nemen. Wie zijn die andere grote krijgers? Zij ook zijn zoekers

die hun weg langs het pad van spirituele verwezenlijking banen.

De andere formidabele krijgers die zich tegen hen opstellen zijn

daarentegen op zoek naar sensueel genoegen, strijd, wrok en

verbinding, eigenschappen die de aanbidder met dezelfde

koppigheid naar onwetendheid sleuren. Arjun zal in de ogen van

de mensen waarbij hij nu in hoog aanzien staat in ongenade vallen.

Behalve dit feit,

36.”Er kan niets pijnlijke zijn voor u dan de uitdagende en

kwetsende woorden die uw tegnstrevers over u zullen

uitspreken”

Zijn vijanden zullen Arjun vervloeken en woorden over hem

uitspreken die niet gezegd mogen worden. Een enkele vloek

volstaat om een douche van laster en misbruik vanuit alle richtingen

over hem te brengen. Zelfs woorden, die niet uitgesproken kunnen

worden, worden gezegd. Kan er iets ergens zijn dan het voorwerp

van dergelijke calamiteit? Dus vertelt Krishn tegen Arjun:

^VmÐUmXwnaV§ _§ñ`ÝVo Ëdm§ _hmaWm:Ÿ&
òfm§ M Ëd§ ~hþ_Vmo ŷËdm `mñ`{g bmKd_²Ÿ&& 35Ÿ&&

{ZÝXÝVñVd gm_Ï ª̀ VVmo Xw:IVa§ Zw {H$_²Ÿ&
hVmo d àmßñ {̀g ñdJª {OËdm dm m̂oú`go _hr_²Ÿ&Ÿ&36Ÿ&&
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37. ‘Sta op met doortastendheid, ga naar de oorlog want indien
je sterft ga je naar de hemel en, indien je wint, zul je de
grootste glorie bereiken’.

Indien Arjun zijn leven in de oorlog verliest, zal hij naar de

hemel gaan en bij Swar zijn – de onverwoestbare God.–De impulsen

die iemand naar de materiële wereld leiden, extern ten opzichte

van het Innerlijke - zal vertraagd worden. En zijn hart zal dan

overstroomd worden door de goddelijke kwaliteiten die hem in

staat stellen om de Hoogste  Geest te verwezenlijken. Indien hij

wint zal hij echter de status van verlossing, de nobelste

verwezenlijking, bereiken. Dus vordert Krishn Arjun op om op

vastberaden op te staan en zich op de oorlog voor te bereiden.

Wanneer de vers normaliter onderzocht wordt, wordt begrepen

dat indien Arjun in de oorlog sneuvelt, hij het privilege zal hebben

om in de hemel te wonen, maar dat, indien hij wint, hij niet

beloond zal worden met het beleven van wereldse genoegens.

Maar we kunnen enkel herinneren dat Arjun Krishn verteld heeft

dat in geen enkel koningrijk dat uit de drie werelden bestaat,

zelfs niet in een Indri-heerschappij over de goden, hij de betekenis

kan zien van de wrok die in zijn hart rust. Indien hij dit alles

moet bereiken dan zal hij, zoals gezegd, niet tegen eender welke

prijs vechten. Toch dwingt Krishn hem om te vechten. Welke

grotere beloning dan overheersing van de wereld in geval van

overwinning en hemelse geneugten in geval van verlies belooft

Krishn aan Arjun om hem ertoe aan te zetten om te vechten?

Arjun is feitelijk een discipel die op de waarheid en de

uitmuntendheid gericht is die boven aardse en hemelse geneugten

ligt. Met deze kennis in het achterhoofd vertelt Krishn, de leraar,

hem dat zelfs indien de tijd die aan zich lichaam toegekend is

verstrijkt in de loop van de oorlog en hij er niet in slaagt om zijn

doel te bereiken,  gedrenkt met goddelijke rijkdommen, zal hij

een bestaan in Swar winnen, het onveranderlijke en eeuwige.

hVmo dm àmßñ`{g ñdJª {OËdm dm ^moú`go _hr_²Ÿ&
Vñ_mXw{ÎmîR> H$m¡ÝVo` `wÕm` H¥$V{ZíM`:Ÿ&& 37Ÿ&&
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Indien, anderzijds, hij de strijd winnend afsluit terwijl zijn tijdelijk

lichaam nog steeds in leven is, dan zal hij het hoogste niveau van

God bereiken en op deze wijze de status van de hoogste glorie

bereiken. Bijgevolg zal hij op beide manieren een winnaar zijn:

indien hij overwint zal hij de hoogste status bereiken; en indien hij

verliest zal hij een verblijf in de hemel vinden en van goddelijke

geneugten proeven. Er is voordeel met overwinning en er voorbeeld

bij verlies. Het punt wordt herhaald:

38. ‘Je zult niet zondigen indien je opstaat en ten strijde

trekt, overwinning en nederlaag,  winst en verlies,

geluk en zorg, allemaal hetzelfde’.

Krishn geeft Arjun raad met betrekking tot de gelijkheid van

geluk en zorg, winst en verlies, en overwinning en nederlaag, en

over de voorbereiding op de oorlog. Wanneer hij aan de oorlog

deelneemt zal hij geen zonde bedreven hebben. Hij zal de status

van verhevenheid bereiken, het hoogste bezit voor een man, in

geval van succes, en verwezenlijking van godheid zelfs in geval

van nederlaag. Dus moet Arjun goed nadenken over zijn winsten

en verliezen, en zich op de oorlog voorbereiden.

39. ‘Deze kennis die ik heb en die ik met jou gedeeld

heb, Oh Parth,  heeft betrekking op Gyan Yog, de

Weg van de kennis, en nu moet jij naar mij luisteren

over Karm Yog, de Weg naar Zelfloze Actie, maarmee

men met succes de ketens van actie evenals hun

gevolge kan breken (karm)’.

Krishn vertelt Arjun dat de kennis waarover hij gesproken heeft,

betrekking heeft op de Weg der Kennis. Over welke kennis gaat

het, behalve dat Arjun moet vechten? De materie van de Weg van

Discriminatie of Kennis is alleen het feit dat we vechten in

gwIXw:Io g_o H¥$Ëdm bm^mbm^m¡ O`mO`m¡Ÿ&
VVmo `wÕm` `wÁ`ñd Z¡d§ nmn_dmßñ`{gŸ&& 38Ÿ&&
Efm Vo@{^{hVm gm§»`o ~w{Õ`m}Jo pËd_m§ l¥UwŸ&
~wX²Ü`m `wº$mo ``m nmW© H$_©~ÝY§ àhmñ`{gŸ&& 39Ÿ&&
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overeenstemming met onze positie na een voorzichtige inschatting

van onze capaciteit en van de eventuele voor- en nadelen, en dat

we de status van de hoogste gelukzaligheid zullen bereiken indien

we winnen, en het hemelse, goddelijke bestaan indien we

overwonnen worden. Er is winst in beide gevallen. Indien we niet

optreden zullen anderen slecht over ons spreken en ons bekijken

alsof we ons als lafaards gedragen hadden, en zullen we in ongenade

vallen. Dus om verder te gaan op het pad van de actie met een

voorzichtig begrip van iemands aangeboren aard is zelf de Weg

der Kennis of Scherpzinnigheid.

Wij komen dikwijls tot de verkeerde opvatting dat geen enkele

oorlog op het Pad der Kennis uitgevochten moet worden. Men zegt

dat de kennis geen actie met zich brengt. We denken in onze

hoogmoed: ‘Ik ben puur’. ‘Ik ben verlicht’.- ‘Ik maak deel uit van

God zelf’. De aanvaarding als een axioma dat uitmuntendheid het

hoogste goed is, blijven we gewoonweg zitten. Maar dit is niet de

Weg der Kennis volgens Yogeshwar Krishn. De “actie” die uitgevoerd

moet worden door het volgen van de weg der Kennis is gelijk aan

de stappen ondernomen voor de Weg van de Zelfloze Actie. Het

enige verschil tussen de twee wegen bestaat in het gedrag. De

man die de Pad der Kennis betreedt handelt met een passende

evaluatie van zijn situatie en met zijn zelfvertrouwen, terwijl de

man die de Weg naar de Zelfloze Actie neemt eveneens handelt,

maar daarbij rekent op het mededogen van de aanbeden God. Actie

is een fundamentele vereiste voor beide wegen en in elke weg

gaat het om hetzelfde, hoewel men op twee verschillende wijzen

optreedt. Het bedrag achter de actie op de twee wegen is

verschillend.

Dus vraagt Krishn aan Arjun om naar hem te luisteren terwijl

hij over de Weg van de Zelfloze Actie spreekt, met wapens waarmee

hij daadwerkelijk de links van actie en hun gevolg kan vernietigen.

Hier heeft de Yogeshwar, voor de eerste keer, over karm gesproken,

hoewel zonder uit te leggen waarover het gaat. In plaats van over

de aard van de actie te spreken, beschrijft hij de kenmerken.



Yatharth Geeta70

40. ‘Aangezien de zelfloze actie noch de zaden waaruit
hij ontstaat verwijdert, noch negatieve gevolgen heeft,
bevrijdt zelfs een gedeeltelijke naleving van deze
dharm (iemand) van de verschrikkelijke terreur  (van
herhaaldelijke geboorte en dood)’.

Bij de uitvoering van de actie zonder hiervan de vruchten te

proeven wordt de initiële impuls of het zaad niet vernietigd. Het

geeft evenmin aanstoot tot meer kwaad. Dus bevrijdt de zelfloze

actie ons, zelfs in kleine mate, van het grote gevaar dat door

geboorte en dood vertegenwoordigd wordt. Hiervoor moet over de

aard van dergelijke actie nagedacht worden en moeten minstens

een paar stappen langs hun pad afgelegd worden. Aanbidders die

verzaakt hebben aan de verwaandheid van wereldse bezittingen

hebben dit pad betreden, maar dit kan ook het geval zijn voor de

personen die het leven van huishouders leiden. Krishn zegt tegen

Arjun dat hij enkel het zaad moet strooien, want het zaad wordt

nooit vernietigd. Er is geen natuurkracht, geen wapen dat het zaad

kan vernietigen. De materiële wereld kan enkel momenteel

herwonnen worden, en zich een tijdje verbergen, maar kan in geen

geval de initiële inspiratie, de zaden, of de handeling van spirituele

verwezenlijking wissen.

Volgens Krishn kan zelfs de ergste zondaar de ark der kennis

zonder twijfel overstijgen. Wanneer hij zegt dat indien het zaad

van de zelfloze actie pas geplant is, het onvergankelijk is, dan

meent hij dit echt. Er is zelfs geen negatief effect aangezien het

ons niet in het midden van de weg verlaat nadat het ons getoond

heeft hoe we naar de spirituele verwezenlijking kunnen gaan. Dat

is waarom zelfloze actie, zelfs in kleine mate, vrijheid voorziet

van de grote bedreiging van geboorte en dood. Eens geplant, zelfs

na een herhaalde geboorte, brengt het zaad van dergelijke actie

ons naar de verwezenlijking van God en naar de emancipatie,

zoals ook het geval is voor plezier en pijn. De vraag is wat we

moeten doen wanneer we de weg naar de Zelfloze Actie kiezen.
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41. ‘Op dit voorspoedig pad, Oh Kurunandan (Arjun), is
de resolute geest één, maar de geesten van onwetenden
zijn verdeeld en talrijk’.

De geest die ernstig en krachtig naar de zelfloze actie

georiënteerd is is eengemaakt. Zelfloze actie is alleen een, en zijn

resultaat is ook een. Spirituele verwezenlijking is de enige echte

verwezenlijking. De geleidelijke verwezenlijking van dit feit door

tegen de krachten van de materiële wereld te vechten is een

onderneming. Deze onderneming en resolute actie, met een enkel

doel, zijn ook een en dezelfde. Wat dan met de personen die meer

dan een actiewijze uitroepen? Volgens Krishn zijn zij geen echte

aanbidders. De geesten van dergelijke mannen zijn oneindig

verdeeld en dat is de reden waarom zij eindloze wegen bewandelen.

42-43. ‘Door verlangens aangedreven mannen, Oh Parth, die alleen
naar Vedic beloftes luisteren voor beloningen voor deze actie,
die geloven dat de verwezenlijking van de hemel het hoogste
doel van tijdelijke geboorte en zijn activiteiten is, en die
pretentieuze woorden spreekt om de vele rites en ceremonies
te beschrijven die zij als doorslaggevend voor het bereiken
van werelds genoegen en macht beschouwen, zijn onwetend
en hebben geen enkele scherpzinnigheid.’

De geesten van dergelijke mannen zijn doorzeefd met

eindeloze tweedracht.  Begerig en reikhalzend uitkijkend naar de

mooie beloften die door de Vedic verzen gedaan zijn, beschouwen

zij de hemel als het hoogste doel en geloven zij in niets anders.

Zo’n onwetende mannen verzinnen niet alleen talrijke rites en

ceremonies, waarvan ze als resultaat beloningen verwachten als

de volgende geboorte, sensueel plezier, en wereldse overheersing,

maar ook met een bloemrijke en verwijfde taal spreken. Om het
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anders uit te drukken, de geesten van mannen zonder onderscheid

zijn vol met oneindige verzinsels. Zij worden aangedreven door

mannen die vruchten van acties beloven en de giften van de Ved

als definitief en verplicht beschouwen. Zij beschouwen de hemel

als het hoogste doel. Omdat hun geesten door de vele verschillen

gespleten zijn, vinden zij talrijke aanbiddingwijzen uit. Zij spreken

weliswaar met God, maar achter de bedekking van zijn naam

vormen zij een groot aantal rituele ceremonies. Zijn deze

activiteiten dan geen vorm van actie? Krishn ontkent dat deze

activiteiten de echte actie zijn. Want wat is dan echte actie? De

vraagt blijft onbeantwoord op dit punt. Op dit ogenblik verklaart

Krishn alleen dat onwetende geesten verdeelde geesten zijn, reden

waarom zij een onbeperkt aantal rites en ceremonies vormen die

geen echte actie zijn. Zij breiden ze niet alleen uit, maar geven

ook uiting aan hen in een figuurlijk taalgebruik. Laat ons eens naar

het effect van dit alles kijken.

44. ‘Verrukt door de versierende woorden en aangedreven door
wereldse genoegens en overheersing hebben mannen zonder
discriminatie besluiteloze geesten”.

Geesten die onder de invloed van de veelbelovende woorden

van dergelijke mensen staan zijn ook corrupt en slagen er evenmin

in om iets die naam waardig te verwezenlijken. De mensen wiens

geest door dergelijke woorden overspoeld worden, en die naar

sensueel genot en tijdelijke macht hunkeren, hebben geen capaciteit

voor actie; zij kunnen de echte actie onmogelijk waarmaken, zijnde

een voorafgaande conditie voor het aanschouwen van de aanbeden

God.

Waar wie zijn de mensen die hun oren bij deze onwijze mannen

te luisteren leggen? Natuurlijk, eerder dan kenners van het Innerlijke

binnen en buiten de Hoogste Geest, gaat het om de mensen die

verslaafd zijn aan sensueel genot en tijdelijke macht. De geesten
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van dergelijke mannen kunnen deze actie niet bereiken die nodig

is  voor de laatste vereniging van het Innerlijke met de Hoogste

Geest.

45. ‘Aangezien alle Ved, Oh Arjun, alleen licht werpen
op de drie eigenschappen, moet u boven hen uit stijgen,
vrij zijn van de tegenspraken van geluk en zorg, je
baseren op wat constant is, en je geen zorgen maken
over wat je niet hebt en beschermen wat je hebt om
jezelf aan het Innerlijke te wijden.’

De Ved werpen alleen licht op de drie eigenschappen van de

natuur; zij weten niets over hen. Dus moet Arjun de sfeer van actie,

door de Ved bepaald, doorbreken. Maar hoe? Terwijl hij uitlegt

waarom dit zo is voegt hij eraan toe dat de geesten van mannen

zonder scherpzinnigheid gedreven worden door eindeloze

scheidingen, reden waarom zij de neiging hebben om een onbeperkt

aantal rites en ceremonies uit te vinden en uit te werken. Zij zijn

dus geen echte aanbidders. Zij gebruiken een pretentieuze en

versierde taal om deze rites en ceremonies te beschrijven. Zodanig

dat de geest van de man die door de charme van hun woorden

misleid wordt vergiftigd is. Daarom is er slechts één ingezegende

actie, hoewel men ons nog niet gezegd heeft wat dit precies inhoudt.

In de zevenenveertigste vers heeft Krishn Arjun verteld dat hij

recht heeft op actie, maar niet op de vruchten van de actie. Dus

mag Arjun deze vruchten niet wensen. Gelijktijdig mag niet geen

vertrouwen verliezen in het rendement van actie. Met andere

woorden, moet zich constant en diepgaand met het rendement

bezighouden. Maar Krishn heeft nog steeds niet gezegd wat deze

actie is. De vers wordt normaliter als volgt geïnterpreteerd: Doe

wat je wilt, maar verlang niet naar zijn vruchten. Dat is, zo zeggen

de personen die de vers interpreteren, waarom de zelfloze actie

gaat. Het is echter waar dat Krishn ons tot op heden nog niet verteld

heeft wat deze actie is en wat de mannen ervoor moeten doen. Tot
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op dit punt heeft hij alleen zijn eigenschappen uitgewerkt, de

voordelen beschreven, en de voorzorgsmaatregelen uitgelegd die

tijdens het rendement nageleefd moeten worden. Toch is de vraagt

over wat zelfloze actie precies is tot op heden onbeantwoord

gebleven. Deze vraag wordt inderdaad alleen in Hoofdstuk 3 en 4

beantwoord.

Krishn verwijst opnieuw naar wat hij al gezegd heeft: Kirshn

geeft Arjun de raad om zichzelf van de conflicten van genot en

zorg te bevrijden, zich op de ene onveranderlijke realiteit te

concentreren, en noch het niet verkregen noch het verkregen te

wensen; zodat hij zich enkel en alleen aan het Innerlijke kan

wijden. Dit is hoek hij boven de Ved kan uitstijgen. Maar is er een

precedent van iemand die boven hen uitstijgt? Krishn zegt dat een

man de Ved overstijgt, zelfs indien hij oog in oog komt te staan

met de Hoogste Geest, en dat de man die zich van hem bewust is,

een echte Vipr, een Brahmin is.

46. ‘Na de definitieve absolutie heeft een man de Ved niet nodig,
zoals we evenmin vijver nodig hebben wanneer er een
allesomvattende oceaan is (rondom)’.

Wanneer een man aan alle kanten door oceaan omringd wordt,

dan heeft hij geen vijver nodig. Dit geldt ook voor Brahmin die

kennis van de Hoogste Geest vergaard heeft en die bijgevolg de

Ved niet nodig heeft. Dat betekent dat de persoon die God kent de

Ved doorstroomt, en dat deze man een Brahmin is. Dus raadt Krishn

Arjun aan om boven de Ved uit te stijgen en een Brahmin te zijn.

Arjun is een Kshatriy en Krishn dwingt hem om een Brahmin te

zijn. Brahmin en Kshatriy zijn, onder andere, namen van kwaliteiten

die inherent zijn aan de beschikkingen van verschillende varn (of

meer in het algemeen bekend als standen). Maar de varn-traditie is

oorspronkelijk, zoals we reeds gezien hebben, eerder op de actie

georiënteerd dan een sociale conditie, door geboorte bestemd. Wat

nut heeft een mooie vijver voor iemand die de kristallen stroom

van de Ganga gezien heeft? Sommigen gebruiken een vijver voor
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ablutie, terwijl anderen er hun vee in wassen. Een wijsgeer die

God gekend heeft door directe perceptie heeft hetzelfde soort nut

voor de Ved. Zij zijn zonder twijfel nuttig. De Ved bestaat voor

dwalende zwervers. Vanaf dit punt begint een verdere uitleg van

het probleem. Bijgevolg legt Kirshn de voorzorgsmaatregelen uit

die nageleefd moeten worden voor de verwezenlijking van de actie.

47. ‘Aangezien je alleen recht hebt op de verwezenlijking

van actie, maar nooit op de vruchten ervan, mag je

noch beloningen van actie verlangen noch tot geen

actie gedreven worden.’

Arjun, zo zegt Krishn, heeft het recht op actie, maar niet op

diens resultaten. Dus moet Arjun zichzelf ervan overtuigen dat de

vruchten van actie gewoonweg niet bestaan. Hij mag deze vruchten

niet begeren en noch mag hij ontgoocheld worden door actie.

Tot nu toe heeft Krishn het begrip ‘actie’ (karm: betekent zowel

actie als het gevolg ervan) in de negenendertigste vers van het

hoofdstuk gebruikt, maar hij heeft niet aangegeven wat deze karm

is en hoe dit verwezenlijkt wordt. Hij heeft echter de eigenschappen

ervan beschreven.

(a) Hij heeft Arjun verteld dat hij, door de verwezenlijking van

actie, van de links van actie bevrijdt wordt.

(b) Hij heeft daarna gezegd dat het zaad van de initiële impuls

van actie onverwoestbaar is. Eens begonnen, heeft de natuur geen

middelen om het zaad te vernietigen.

(c) Men heeft Arjun verteld dat er niet eens de kleinste scheur

in deze actie is, omdat  het ons nooit verlaat terwijl we stranden

temidden van hemelse genot en wereldse overvloed.

(d) De verwezenlijking van deze actie, zelfs in kleine mate,

kan ons van de grote  angst van geboorte en dood bevrijden.

Maar, zoals duidelijk op basis van de uitleg hierboven, heeft

Krishn tot nu toe actie niet gedefinieerd. In vers eenenveertig heeft

hij in dit verband gezegd:
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(e) De geest die vastberaden is om deze actie uit te voeren is

de enige en de manier om dit te doen is eveneens de enige. Betekent

dit dan dat mensen die zich met andere veelsoortige activiteiten

bezighouden niet echt bezig zijn met het aanbidden van God?

Volgens Krishn, zijn de activiteiten van deze mensen geen actie.

48. ‘Het evenwicht van de geest dat uit de diepgaande
absorptie in het rendement van actie voortspruit nadat
verzaakt werd aan verbinding en gelijke ideeën met
betrekking tot succes en mislukking draagt, Oh
Dhananjay (Arjun), de naam van yog.’

In yog blijven, verzaken aan zelfbeheersing voor wereldse links,

en kijken naar succes en mislukking met dezelfde geest, m.a.w.

Arjun moet actie ondernemen. Maar welke actie? Krishn’s uitspraak

is dan de mannen aan zelfloze actie moeten doen. Evenwicht van

geest is wat yog betekent. De geest waarin er geen onevenwicht is

is vol met evenwicht. Hebzucht vernietigt het evenwicht,

verbindingen maken het ongelijk, en verlangen naar de vruchten

van actie vernietigen hun sereniteit. Dat is de reden waarom men

nooit naar de vruchten van actie mag hunkeren. Tegelijkertijd mag

er echter geen afname van vertrouwen in het rendement van de

actie zijn. Wanneer aan de verbinding met alle dingen verzaakt

wordt, zowel dingen die men ziet als dingen die men niet ziet, en

wanneer alle zorgen over verwezenlijking en niet verwezenlijking

opgegeven worden, dan moeten we onze ogen op yog gericht

houden, de discipline die de individuele Ziel met de Hoogste Geest

verbindt, en een leven van krachtige actie leidt.

Yog is dus de staat van culminatie. Maar het is ook de initiële

fase.  Onze ogen moeten uiteindelijk op het doel gericht worden.

Dat is de reden waarom we onze ogen op yog gericht moeten

houden. Gelijkheid van geest wordt ook yog genoemd. Wanneer

de geest niet door mislukking en succes in de war gebracht kan

worden, en niets zijn evenwicht kan teniet doen, dan zegt men dat

dit de staat van yog is. In dat geval kan het niet door passie
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verplaatst worden. Dergelijke geestesstaat maakt het de Ziel
mogelijk om zichzelf met God te identificeren. Dit is een andere

reden waarom deze staat Samattwa Yog genoemd wordt, de disci-

pline die de geest met evenwicht doet vollopen. Aangezien er in
dergelijke geestestaat sprake is van een volledige verzaking aan

het genot, wordt dit ook de Weg van Zelfloze Actie (Nishkam Karm
Yog) genoemd. Aangezien hiervoor actie ondernomen moet worden,

staat het ook bekend als de weg van Actie (Karm Yog). Aangezien

het het Innerlijke met de Hoogste Geest verenigt, wordt het yog
genoemd. Hier moeten we er rekening mee houden dat er geen

gevoel van verbinding mag zijn, en dat er niet naar de beloningen
van actie gehunkerd mag worden. Dus zijn de Weg van Zelfloze

Actie en de Weg der Kennis dezelfde:

49. ‘Zoek onderdak in de weg van evenwicht (yog),
Dhananjay, omdat actie met verlangen naar de
vruchten van actie veel minder is dan het pad van
discriminatie, en er zijn inderdaad leken die door
lust (op beloningen) gemotiveerd worden.’

Begerige actie is verschillend van en lager dan het Pad van

Discriminatie. Zij die na het bidden op zoek gaan zijn slechte
mensen, zonder oordeel, en bijgevolg moet Arjun in de

evenwichtige Weg der Kennis onderdak zoeken. Zelfs indien de
Ziel beloond wordt met wat men verlangt dan is er een lichaam

nodig om ervan te genieten. Zolang het proces van komen en gaan,

van geboorte en dood, duurt, hoe kan er dan sprake zijn van de
laatste verlossing? Een zoeker mag zelfs geen absolutie wensen,

want absolutie is de totale vrijheid van passies. Terwijl hij over het
verkrijgen van eventuele beloningen nadenkt wordt zijn aanbidding

onderbroken. Waarom zou hij moeten verder gaan met het nadenken

over God? Hij verdwaalt. Dus moet yog met een perfect
evenwichtige geest aanschouwd worden.

Krishn beschrijft de Weg der Kennis (Gyan-Karm-Sanyas Yog)
als ook de Buddhi- of Sankya Yog. Hij geeft Arjun aan dat hij heeft

geprobeerd om hem over de aard van “discriminatie” te verlichten,
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en dit in verband met de Weg der Kennis. Enerzijds mag men pas

verder gaan na een juist onderzoek van de constructieve en

negatieve aspecten van de onderneming, en anderzijds moet

evenwicht bewaard blijven. Dus wordt het ook Weg van Evenwicht

en Discriminatie genoemd (Samattwa-Buddhi Yog). Omwille van

deze reden en omdat mannen, bezeten n door verlangen naar

beloningen, gereduceerd worden tot onbeduidende vrekken wordt

Arjun aangeraden om onderdak te zoeken in de Weg der Kennis.

50. ‘Terwijl de Ziel begiftigd is met een ziel van evenwicht, waarbij
verzaakt wordt aan zowel goede als kwade daden in deze
wereld zelf en de aard van handeling met evenwicht is yog,
de poging om de weg van evenwicht van discriminatie te
ontdoen is Samattwa Yog.’

Stoïcijnse geesten geven zowel de heiligen als de zondaars in

dit leven zelf op. Zij maken zich van beide los. Dus moet Arjun

naar evenwicht van geest streven, afgeleid van de Weg der Kennis.

Yog is de eigenschap om met evenwicht op te treden.

Twee gedragswijzen naar actie overheersen in deze wereld.

Indien mensen een werk doen dan verlangen zij ook naar hun

vruchten. Indien er geen beloningen zijn, dan zullen ze misschien

zelfs niet werken. Maar Yogeshwar Krishn beschouwt dergelijke

handeling als slavernij en verklaart dat aanbidding van de ene

God de enige actie is die de moeite waard is. In dit hoofdstuk heeft

hij alleen over actie gesproken. De definitieve van actie wordt in

de negende vers van Hoofdstuk 3 gegeven; en zijn aard wordt in

Hoofdstuk 4 uitgebreid besproken. In de vers die op het punt staat

om uitgesproken te worden, bestaat de capaciteit om in vrijheid te

handelen, ver van alle wereldse gebruiken, m.a.w. de actie te

ondernemen en dit met voldoende inspanning en motivering, maar

gelijktijdig met vrijwillige verzaking aan alle rechten op hun

vruchten. Het is echter niet meer dan natuurlijk om nieuwsgierig

te zijn en te willen weten wat er van deze vruchten zal komen.

Maar er bestaat natuurlijk geen twijfel over dat zelfloze actie de
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juiste manier is om op te treden. De hele energie van de

verlangenloze aanbidder wordt dan op zijn actie gericht. Het

menselijke leven is bestemd voor aanbidding van God. Gelijktijdig

echter, hoewel men graag zou willen weten of men steeds verder

moet gaan met actie of de actie een bepaald resultaat zal opleveren.

Krishn behandelt nu dit probleem:

51. ‘Door aan al de verlangens naar de vruchten van hun actie en
te verzaken en (aldus) zich van de links van geboorte te
bevrijden, bereiken wijze mannen die onderlegen zijn in de
wijze van evenwicht en discriminatie, de pure, onsterfelijke
status’.

Wijze mannen, beschikkend over de yog van discriminatie,

verzaken aan de vruchten van hun acties en worden van de links

van geboorte en dood bevrijd. Zij bereiken de pure, onsterfelijke

status van eenheid met God.

De toepassing van intellect wordt hier in drie soorten

gecatalogeerd. In de eerste plaats op basis van discriminatie (in de

verzen 31-39). Dit geeft twee resultaten: goddelijke rijkdommen

en de hoogste zegen. In de tweede plaats door de zelfloze Actie

(in vers 39-51) die het enige gevolg veroorzaakt-bevrijding van de

verschrikkelijke terreur van de herhaalde geboorte en dood door

het bereiken van de onverwoestbare eenheid met god. Dit zijn de

enige wijzen die voor de yog beschreven zijn. Het derde type van

toepassing van intellect gebeurt door de onwetenden die zich aan

andere eindeloze wijzen van actie wijden en die in de cycli van

herhaalde geboorte en dood vallen in overeenstemming met hun

daden.

Arjun’s visie is alleen beperkt tot het verwerven van dominantie

over de drie werelden en zelf over Goden. Maar zelfs hiervoor is

hij niet geneigd om naar de oorlog te gaan. In dit punt onthult

Krishn hem de waarheid die zegt dat een man de onsterfelijke

status kan bereiken door middel van de zelfloze actie. De Weg

H$_©O§ ~w{Õ`wº$m {h \$c§ Ë`ŠËdm _Zr{fU:Ÿ&
OÝ_~ÝY{d{Z_w©º$m: nX§ JÀN>ÝË`Zm_`_²Ÿ&& 51Ÿ&&
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van de Zelfloze Actie geeft ook toegang tot de status van het bestaan

waar de dood niet kan binnendringen. Op welk punt zal een man

echter de neiging vertonen om dergelijke actie te verwezenlijken?

52. ‘Op het ogenblik waarop je geest met succes zijn
weg gevormd heeft door het moeras van verbinding,
zul je in staat zijn om te verzaken aan wat volgens
jou waar is gehoord te worden of wat je gehoord hebt’.

Het moment waarop de geest van Arjun, inderdaad, de geest

van een aanbidder, zich veilig en wel over de weg naar verbinding

begeven heeft, en wanneer hij volledig vrij is van het streven naar

kinderen of rijkdommen of eer, en alle wereldse banden gebroken

zijn, zal hij zich ontvangend opstellen, niet alleen met betrekking

tot wat de moeite is om gehoord te worden, maar ook met betrekking

tot de idee van verzaking, waardoor dit alles een integraal deel

van zijn actie wordt, in overeenstemming met wat hij geleerd heeft.

Op dit ogenblik is Arjun echter niet voorbereid om te luisteren naar

wat waar is om gehoord te worden, en bijgevolg wordt de vraag

over de invloed van zijn gedrag gewoonweg niet gesteld. Krishn

legt hier nogmaals de nadruk op:

53. ‘Wanneer je geest, nu in de war door de in conflict zijnde
voorstellen van de Ved, een onveranderbaar en constant
bestaan bereikt binnen het wezen van de Hoogste
Geest, dan zul je de onsterfelijke staat bereiken door
middel van diepgaande meditatie’.

Wanneer Arjun’s geest, op dit ogenblik in de war door de

tegenstrijdige verklaringen van de Ved, 11, de status van de constante

`Xm Vo _mohH${cc§ ~w{Õì`©{VV[aî`{VŸ&
VXm JÝVm{g {Zd}X§ lmoVì`ñ` lwVñ` MŸ&& 52Ÿ&&
lw{V{dà{VnÞm Vo `Xm ñWmñ`{V {ZíMcmŸ&
g_mYmdMcm ~w{ÕñVXm `moJ_dmßñ`{gŸ&& 53Ÿ&&

11. Het eerste deel van de Ved, gekend onder de naam van ‘Werken’ (Shruti), de
Ved gekend door onthulling, en hoofdzakelijk bestaande uit hymnen en
aanwijzingen met betrekking tot de heilige rites en ceremonies. Het tweede
deel, bekend als ‘Kennis’ (Smriti), bestaat uit de Upanishad die zich bezig
houdt met het bewustzijn van God, het hoogste aspect van de heilige
waarheid.
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beschouwing van God bereikt, wordt hij onveranderbaar en con-

stant, en dan zal hij de capaciteit van de begeerde discriminatie

bereiken. Dan zal hij het perfecte evenwicht bereiken, zijnde de

laatste status van onsterfelijkheid. Dit is het bekronende punt van

yog. De Ved geven ons zonder twijfel aanwijzingen; maar zoals

Krishn uitlegt, verwarren de tegenstrijdige bevelen van de Shruti

de geest. Er zijn veel voorschriften, maar het is jammer dat mensen

zich normaliter van de kennis verwijderd houden die zo goed voor

hen zou kunnen zijn.

Men zegt tegen Arjun dat hij de fase van onsterfelijkheid zal

bereiken, de culminatie van yog, wanneer zijn verwarde geest rustig

wordt door meditatie. Dit wekt natuurlijk Arjun’s nieuwsgierigheid

over de aard van wijsgeren die bestaan in een hoge staat van perfecte

spirituele zegening, en wiens geesten onbeweeglijk en rustig zijn

in de status van abstracte meditatie. Dus vraagt hij aan Krishn:

54. ‘Arjun zei, ‘ wat, Oh Keshan, is het kenmerk van de

man die de status van echte meditatie en het

evenwicht van geest bereikt heeft, en hoe spreekt,

zit en wandelt deze man met krachtige discriminatie?’

De Ziel die zijn twijfels uit de weg geruimd heeft bevindt zich

in de status van samadhi of perfecte absorptie van gedachten in de

Hoogste Geest, het enige wereldse object van meditatie. Iemand

die de zo begeerde discriminatie bereikt heeft door identificatie

met de eeuwige essentie, zonder begin noch einde, waarvan men

zegt dat hij zich in de status van abstracte beschouwing van de

aard van de Hoogste Geest bevindt. Arjun vraagt Krishn naar de

kwaliteiten van de man met een geest van evenwicht die in

dergelijke beschouwing vervat is. Hoe spreekt een man met stabiele

wijsheid? Hoe gaat hij zitten? Hoe loopt hij? Arjun heeft dus vier

vragen gesteld. Daarop zegt Krishn:

pñWVàkñ` H$m ^mfm g_m{YñWñ` Ho$edŸ&
pñWVYr: qH$ à^mfoV {H$_mgrV d«OoV {H$_²Ÿ&& 54Ÿ&&

AOw©Z CdmM:
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55. ‘De Heer zei, ‘Men zegt van een man dat hij een
stabiele geest heeft wanneer hij aan al het verlangen
van zijn geest verzaakt heeft en de tevredenheid van
het Innerlijke door het Innerlijke bereikt heeft.’

Wanneer een man verzaakt heeft aan al zijn verlangens en de

tevredenheid van zijn Ziel bereikt heeft door de beschouwing van

zijn Ziel, dan wordt van hem gezegd dat ij een man met stevige

scherpzinnigheid is. Dit Innerlijke wordt alleen bereikt door de

passie volledig te verlaten. De wijsgeer die de onuitsprekelijke

schoonheid van zijn Innerlijke gezien en die de perfecte bevrediging

in hem gevonden heeft is de man met een stabiel oordeel.

56. ‘Hij is inderdaad een stabiele wijsgeer die niet gedreven wordt
door treurnis en die onverschillig staat ten opzichte van geluk,
en die zijn passie, vrees en woede overwonnen heeft.’

Hij wiens geest niet in de war gebracht wordt door lichamelijke,

accidentele en wereldse zorgen, en die zich van het verlangen

naar fysieke genoegens bevrijdt heeft, en wiens passies, vrees en

woede onderworpen zijn, die is de wijsgeer met discriminatie die

het hoogste niveau van spirituele discipline bereikt heeft. Krishn

wijst dan op andere kwaliteiten van zijn heilige man:

57. ‘De man die volledig vrij is van verbinding en die noch pocht
over succes noch wegkwijnt over mislukking.’

Die man is zeer wijs, en is volledig vrij van verdwaasdheid.

Hij verwelkomt noch geluk noch wijst hij ongeluk de rug. Dat

alleen al is een gunstig teken. De man van discriminatie is niet zo

gelukkig voor gunstige omstandigheden en hij is evenmin bezorgd

om nadelen, omdat hij noch het object is dat passend is voor het

àOhm{V `Xm H$m_mÝgdm©ÝnmW© _ZmoJVmZ²Ÿ&
AmË_Ý`odmË_Zm VwîQ>: pñWVàkñVXmoÀ`VoŸ&& 55Ÿ&&
Xw:IoîdZw{Û½Z_Zm: gwIofw {dJVñn¥h:Ÿ&
drVamJ^`H«$moY: pñWVYr_w©{ZéÀ`VoŸ&& 56Ÿ&&
`: gd©ÌmZ{^ñZohñVÎmËàmß` ew^mew^_²Ÿ&
Zm{^ZÝX{V Z ÛopîQ> Vñ` àkm à{VpîR>VmŸ&& 57Ÿ&&

lr^JdmZwdmM:
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bereiken, noch het kwade dat zijn geest kan verwarren. Met andere

woorden, hij voelt geen behoefte om nog meer te streven.’

58. ‘Zoals een schildpad zijn ledematen intrekt, heerst
deze man in zijn gevoelens van alle objecten, en
heeft hij daadwerkelijk een stabiele en krachtige
geest ’ .

Wanneer een man zijn gevoelens van alle kanten terugtrekt en

ze in zijn geest houdt zoals een schildpad zijn kop en poten intrekt,

is zijn geest stabiel en krachtig. Maar dat is alleen maar aan

analogie. Van zodra de schildpad weet dat het gevaar geweken is

strekt zij opnieuw haar ledematen uit. Laat een man met stabiele

en krachtige wijsheid eveneens, op dezelfde manier, zijn gevoelens

los nadat hij ze samengetrokken heeft, en verder gaan met het

genieten van het wereldse genot?

59. ‘Terwijl objecten van sensueel genot niet langer beschikbaar
zijn voor de man die zijn gevoelens aan deze objecten onttrekt,
blijft zijn verlangen naar deze objecten toch bestaan; maar
het verlangen van de man van discriminatie zijn volledig gewist
door zijn perceptie van God’.

De objecten van gevoelens gaan ten einde voor de man die

hen afgewezen heeft omdat zijn gevoelens ze niet langer

waarneemt, maar zijn verlangen blijft bestaan. Het gevoel van

verbinding blijft leven. Maar de passies van de yogi, de dader van

zelfloze actie, worden teniet gedaan door zijn perceptie van de

laatste essentie die God is.

De verwezenlijkte, of belichaamde wijsgeer trekt niet, zoals

de schildpad, zijn gevoelens opnieuw uit. Wanneer zijn gevoelens

gekrompen zijn, zijn alle invloeden en indrukken (sanskar) die hij

met zich gedragen heeft vanuit een vroeger bestaan onherroepelijk

dood. Zijn gevoelens worden niet opnieuw tot leven gewekt. Door

God door het naleven van de Weg van Zelfloze Actie te bevatten

`Xm g§haVo Mm`§ Hy$_m}@L²>JmZrd gd©e:Ÿ&
BpÝÐ`mUrpÝÐ`mW}ä`ñVñ` àkm à{VpîR>VmŸ&& 58Ÿ&&
{df`m {d{ZdV©ÝVo {Zamhmañ` Xo{hZ:Ÿ&
agdOª agmo@ß`ñ` na§ ÑîQ²>dm {ZdV©VoŸ&& 59Ÿ&&
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worden zelfs de verbindingen met objecten van sensueel genot

verwijderd. Kracht is dikwijls een bron van meditatie geweest

waarmee zoekers zich van objecten van gevoel ontdaan hebben.

Maar de gedachten aan deze objecten blijven bestaan. Deze

verbindingen worden beëindigd alleen met de perceptie van God

en nooit vroeger, omdat vóór deze fase er resten van zaken blijven

bestaan.

In dit verband citeerde mijn zeer vereerde leraar Shree

Parmanand Ji altijd een gebeurtenis vanuit zijn eigen leven.  Hij

had drie stemmen vanuit de hemel gehoord toen hij op het punt

stond om zijn huis op te geven. Wij vroegen hem met respect waarom

deze stemmen vanuit de hemel naar hem alleen kwamen; er waren

geen stemmen voor ons geweest. Hij antwoordde dat hij dezelfde

twijfel had. Maar dan had hij de indruk dat hij tijdens de laatste

zeven geboortes een asceet geweest was. Tijdens de laatste vier

van deze geboortes had hij alleen maar rondgedoold in het

persoonlijke eigendom van een heilige man, met een sandal pasta

markering op zijn voorhoofd, assen op zijn lichaam gewreven, en

de kruik water dragend die door asceten gebruikt worden. Hij had

toen in onwetendheid van yog geleefd. Maar tijdens de laatste drie

geboorten was hij een echte heilige geweest, zoals een Ziel moet

zijn; en nu was er het ontwaken van de weg van yog in hem. In het

laatste leven vond de definitieve bevrijding bijna plaats en was

het einde in zicht, maar enkele van zijn verlangens bleven bestaan.

Hoewel hij zijn uiterlijk lichaam streng gecontroleerd had, waren

er geen passies in hem. Dat was de reden waarom hij nog een

andere geboorte moest ondergaan. En in deze geboorte, met een

beperkte tijdsduur, had God hem van al zijn passies bevrijd, hem

twee slagen gegeven als om hem alle inzichten en geluiden te

verstrekken, en van hem een echte sadhu gemaakt.

Kirshn bedoelt precies hetzelfde wanneer hij zegt dat hoewel

de associatie van een man met objecten van gevoelens eindigt

wanneer hij niet langer op deze objecten reageert, hij ontdaan

wordt van verlangen naar deze objecten, alleen wanneer hij weet

dat zijn eigen Innerlijk gelijk is aan de identiek God door meditatie.

Dus moeten we handelen tot we deze perceptie bereikt hebben.
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Goswami Tulsidas heeft ook gezegd dat er in het begin passies in

zijn hart waren, die alleen weggedragen werden door de echte

aanbidding van God.

Krishn zegt hoe moeilijk het is om de gevoelens uit hun objecten

te verwijderen:

60-61. ‘Oh zoon van Kunti, de mannen zouden hun gevoelens
moeten onderwerpen, gevoelens die zelfs sterke en krachtige
geesten onderwerpen, en zich met perfecte concentratie aan
mij wijden, omdat alleen de geest van de man die de controle
over zijn gevoelens verkregen heeft standhoudt.’

Oproerige gevoelens verwoesten zelfs scherpzinnige en actieve

geesten, en elimineren hun stabiliteit.  Met volledige controle over

zijn gevoelens, uitgerust met yog en devotie, moet Arjun onderdak

vinden bij God, waarvan Krishn een incarnatie is, want alleen die

man heeft een krachtige en stabiele geest  die zijn gevoelens

onderworpen heeft. Hier legt Yogeshwar Krishn uit wat in de loop

van de aanbidding voorkomen moet worden, zoals ook de

componenten van het spirituele zoeken, een taak die de mannen

op zich moeten nemen. Zelfbeheersing en verbod alleen kunnen

de gevoelens niet onderworpen.  Samen met het negeren van

gevoelens moet er ook een ononderbroken aanschouwing van de

gewenste God zijn. Bij afwezigheid van dergelijke beschouwing

zal de geest bezorgd zijn over materiële objecten, het kwade gevolg

van wat we in de woorden van Krishn zelf zien.

62. ‘Zij wiens gedachten bij sensuele objecten liggen zijn verbonden
met hen, verbinding roept verlangen op, en er ontstaat woede
wanneer deze verlangens belemmerd worden.’

Het gevoel van verbinding houdt aan in mannen die al over

`VVmo ø{n H$m¡ÝVo` nwéfñ` {dnpíMV:Ÿ&
BpÝÐ`m{U à_mWr{Z hapÝV àg^§ _Z:Ÿ&& 60Ÿ&&
Vm{Z gdm©{U g§`å` `wº$ AmgrV _Ëna:Ÿ&
deo {h `ñ`opÝÐ`m{U Vñ` àkm à{VpîR>VmŸ&& 61Ÿ&&
Ü`m`Vmo {df`mÝnw§g: gL²>JñVofynOm`VoŸ&
gL²>JmËgÄOm`Vo H$m_: H$m_mËH«$moYmo@{^Om`VoŸ&& 62Ÿ&&
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hun bezorgdheid voor de objecten van gevoelens zijn. Verlangen

wordt geboren uit verbinding. En er is woede wanneer er een

obstakel op de weg naar de bevrediging van het verlangen ligt. En

tot wat leidt het gevoel van woede?

63. ‘Zelfbedrog wordt geboren uit woede, waardoor het geheugen
verward wordt; verwarring van het geheugen
ondermijnt de capaciteit van discriminatie en, wanneer
discriminatie verloren gaat, wijkt de zoeker van de
middelen van absolutie af.’

Verwarring en onwetendheid groeien uit woede. Onderscheid

tussen het eeuwige en het voorbijgaande is terloops. Het

herinneringsvermogen wordt door zelfbedrog door elkaar geschud,

zoals dit ook het geval is met Arjun. Krishn zegt opnieuw dat in

dergelijke geestestaat men niet wijs kan bepalen wat gedaan en

niet gedaan moet worden. Verwarring van de geest verzwakt de

vastberadenheid van de zoeker en het verlies van discriminatie zorgt

ervoor dat hij van zijn doel afwijkt, namelijk een zijn met God.

64.‘Maar die man bereikt de spiritule rust die zijn geest
overmeesterd heeft, en die niet door gevoel-objecten aangetast
wordt hoewel hel mogelijk is dat er hiertoe aanleiding id, omdat
zij gevoelens correct onder controle gehouden woeden’

Door in het bezit te zijn van de middelen van spirituele

verwezenlijking bereikt de wijsgeer die een intuïtieve perceptie

van de identiteit van het Innerlijke en de Hoogste Geest ervaren

heeft de staat van de hoogste vrede, omdat hij zijn gevoelens

onderworpen heeft, en daardoor niet door hun objecten geraakt

wordt, zelfs indien hij misschien tussen hen loopt. Voor zo’n mag is

geen enkel verbod nodig. Er is voor hem nergens anders iets

H«$moYmX² ^d{V gå_moh: gå_mohmV² ñ_¥{V{d^«_:Ÿ&
ñ_¥{V^«§emX² ~w{ÕZmemo ~w{ÕZmemËàUí`{VŸ&& 63Ÿ&&
amJÛof{d`wº¡$ñVw {df`m{ZpÝÐ`¡íMaZ²Ÿ&
AmË_dí`¡{d©Yo`mË_m àgmX_{YJÀN>{VŸ&& 64Ÿ&&
àgmXo gd©Xw:ImZm§ hm{Zañ`monOm`VoŸ&
àgÞMoVgmo ømew ~w{Õ: n`©d{VîR>VoŸ&& 65Ÿ&&
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ongunstigs waartegen hij zou moeten vechten en zich verdedigen.

Er is evenmin een goed voor hem waarnaar hij zou moeten streven.

65. ‘Na de verwezenlijking van de laatste rust verdwijnen al
zijn (de zoeker’s) zorgen, en groeit de gelukzalige geest
van zo’n man snel en krachtig’.

Gezegend met een visie van God’s onverwoestbare glorie

en zijn goddelijke gratie verdwijnen alle zorgen van de aanbidder-

de tijdelijke wereld en zijn objecten die het verblijf van alle zorgen

zijn-en wordt zijn kracht van discriminatie sterk en stabiel. Krishn

spreekt nu over de vele mensen die deze heilige conditie niet bereikt

hebben:

66. ‘Een man zonder spirituele verwezenlijking heeft noch wijsheid
noch echt geloof, en een man zonder devotie kent geen vrede
van geest. Aangezien geluk afhankelijk is van vrede, hoe
kunnen deze mannen dan gelukkig zijn?’

Een man die niet gemediteerd heeft is onderworpen aan de op

de zelfloze actie georiënteerde wijsheid. Deze verarmde man heeft

zelfs gebrek aan gevoel van devotie voor de alomtegenwoordige

Geest. Hoe kan zo’n man, zonder zich bewust te zijn van het

Innerlijke en de God, in vrede zijn? En hoe kan zo’n man, zonder

vrede, geluk ervaren? Er kan geen devotie zijn zonder het object

van devotie te kennen, en kennis komt met aanschouwing. Zonder

devotie kan er geen vrede zijn, en een man met een verwarde

geest kan geen geluk voelen, laat staan de staat van onveranderbare,

eeuwige gelukzaligheid.

67. ‘Want, zoals de wind de boot op het water grijpt, zo is zelfs
een van de gevoelens die in het midden van objecten roeit en
waarmee het intellect gebruikt wordt, sterk genoeg om de
discriminatie weg te vegen van iemand die geen spirituele
verbinding heeft.’

ZmpñV ~w{Õa`wº$ñ` Z Mm`wº$ñ` ^mdZmŸ&
Z Mm^md`V: empÝVaemÝVñ` Hw$V: gwI_²Ÿ&& 66Ÿ&&
BpÝÐ`mUm§ {h MaVm§ `Ý_Zmo@Zw{dYr`VoŸ&
VXñ` ha{V àkm§ dm`wZm©d{_dmå^{gŸ&& 67Ÿ&&
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Zoals de wind een boot ver van zijn bestemming voert, kan

zelfs een van de vijf zintuigen die onder objecten dweilen,

waargenomen door het intellect, de man vastgrijpen die de taak

van de spirituele zoektocht en discipline niet ondernomen heeft.

Daarom is een permanente herinnering aan God essentieel. Krishn

wijst nogmaals op het belang van een op actie georiënteerd gedrag.

68. ‘Daarom, Oh de gewapende (Arjun), heeft de man die zijn

gevoelens voorkomt door de objecten te verstooien, een stabiele

discriminatie.’

De man die zijn gevoelens beperkt zodat ze niet door hun

objecten gegrepen kunnen worden is een man met een krachtige

wijsheid. ‘Wapen’ is een maatregel van de sfeer van actie. Gold

wordt de ‘almachtige gewapende’ (mahabahu) genoemd, hoewel

hij geen lichaam heeft en overal zonder handen en voeten werkt.

De persoon die een met hem wordt is hem genegen en is op weg

naar zijn sublieme grootheid, en is dus ook ‘almachtig gewapend’.

Dat is de betekenis van het gebruik van deze bijnaam, zowel voor

Krishn als voor Arjun.

69. ‘De echte aanbidder (yogi) blijft wakker tijdens wat voor alle

wezens nacht is, maar de vergankelijke wereldse genoegens

tijdens dewelke alle levende wezens wakker blijven zijn zoals

de nacht voor de wijsgeer die de realiteit waargenomen heeft.’

De overschrijdende Geest is zoals de nacht voor levende

wezens omdat hij door gedachte noch kan zien, noch kan begrijpen.

Dus is hij als de nacht, maar het is in deze nacht dat de spiritueel

gezien bewuste man wakker blijft omdat hij het vormloze gezien

heeft en het onbegrijpbare gekend heeft. De zoeker vindt toegang

tot Bod door de controle van de gevoelens, vredige geest, en

meditatie. Dat is de reden waarom de vergankelijke wereldse

Vñ_mÚñ` _hm~mhmo {ZJ¥hrVm{Z gd©e:Ÿ&
BpÝÐ`mUrpÝÐ`mW}ä`ñVñ` àkm à{VpîR>VmŸ&& 68Ÿ&&
`m {Zem gd©^yVmZm§ Vñ`m§ OmJ{V© g§`_rŸ&
`ñ`m§ OmJ«{V ^yVm{Z gm {Zem ní`Vmo _wZo:Ÿ&& 69Ÿ&&
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genoegens waarnaar levende wezens elke dag op zoek zijn gelijk

is aan de nacht voor de echte aanbidder van God.

Alleen de wijsgeer, die het individuele Innerlijke en het

Universele Innerlijke behoudt en die onverschillig staat ten opzichte

van verlangen, slaagt in zijn onderneming van de verwezenlijking

van God. Dus dwaalt hij in de wereld en blijft toch onaangetast.

Laat ons eens zien wat Krishn hierover te zeggen heeft.

70. ‘ Zoals het water van de vele rivieren en de altijd constante
oceaan naar beneden vallen zonder dat hierdoor de rust
aangetast wordt, zo vloeien de genoegens van de zintuigen in
een man met stabiele discriminatie zonder hierdoor
afwijkingen te veroorzaken, en dergelijke man bereikt
de staat van de hoogste vrede eerder dan op zoek te
gaan naar sensueel genot’.

De volle en onveranderbare oceaan assimileert alle rivieren

die krachtig in de oceaan stromen. Op dezelfde wijze assimileert

de man die zich bewust is van de eenheid van zijn Innerlijk met de

Hoogste Geest alle wereldse genoegens in zichzelf zonder dat hij

hierdoor van zijn gekozen pad afwijkt. Eerder dan naar sensuele

beloning te zoeken, heeft hij als doel het bereiken van de hoogste

gelukzaligheid door de eenheid van het Innerlijke met de hoogste

God.

De krachtige stromingen van honderden rivieren die alles op

hun weg vernietigen-oogst, mensen en dieren, en hun woningen,

vallen met een fantastische kracht in de oceaan, maar kunnen het

niveau van de oceaan noch verhogen noch verlagen; zij worden

een met de oceaan. Op dezelfde krachtige wijze overvallen de

sensuele genoegens de wijsgeer die de kennis van realiteit bereikt

heeft, en worden een met hem. Zij kunnen hem noch voor het

goede noch voor het kwade beïnvloeden. De acties van een

aanbidder zijn niet-goed en niet-kwaad, zij overstijgen het goede

en het kwade. De geesten die zich van God bewust zijn, onder

controle en opgelost, dragen alleen het kenteken van de goddelijke

Amny`©_mU_Mcà{VîR>§ g_wÐ_mn: à{depÝV `ÛV²Ÿ&
VÛËH$m_m `§ à{depÝV gd} g empÝV_mßZmo{V Z H$m_H$m_rŸ&& 70Ÿ&&
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uitmuntendheid. Dus hoe kan een andere indruk in zijn geest komen?

In deze ene vers heeft Krishn een antwoord gegeven op veel van

de vragen van Arjun. Arjun wilde het kenteken van een wijsgeer

leren kennen die de goddelijke realiteit kent:”hoe hij spreekt, hoe

hij zit, hoe hij loopt. Met het enige woord-”oceaan”-beantwoordt

de alomtegenwoordige Krishn al deze vragen. Het kenteken van

een wijsgeer is het feit dat hij is zoals een oceaan. Zoals een oceaan

is hij niet gebonden door voorschriften, dat hij zo moet zitten en zo

moet lopen. Het zijn mensen zoals hij die de laatste vrede bereiken,

omdat zij over zelfcontrole beschikken. De mensen die op zoek

zijn naar genot kunnen geen vrede hebben.

71. ‘De man die verzaakt heeft aan alle verlangens, en die zich
zonder ego, arrogantie en verbinding gedraagt, is de man die
vrede bereikt.’

Mensen die al hun genot opgegeven hebben, en wiens acties

volledig bevrijd zijn van de gevoelens van ik en mijn,

verwezenlijken de laatste vrede, en eens voorbij deze grens is er

niets meer om naar te streven of te bereiken.

72. ‘Zodanig, Oh Arjun, is de vastberadenheid van de man die
God verwezenlijkt heeft; nadat hij deze staat bereikt heeft
onderwerpt hij al zijn verleiding en blijft stevig in zijn ideeën
geloven, met zijn dood gaat hij verder in deze staat van
eenmaking van zijn Innerlijke met God.’

Dit is de staat van iemand die God verwezenlijkt heeft. Rivieren

van tijdelijke objecten vloeien in de op oceanen lijkende wijsgeren

die over zelfcontrole en een intuïtieve perceptie van God

beschikken.

Sommigen zeggen dat de Geeta in het tweede hoofdstuk zelf

aanschouwd wordt. Maar het hoofdstuk kan alleen als een conclusie

aanvaard worden wanneer alle implicaties van actie (karm) door

{dhm` H$m_mÝ`: gdm©Z² nw_m§íMa{V {Z:ñn¥h:Ÿ&
{Z_©_mo {ZahL²>H$ma: g empÝV_{YJÀN>{VŸ&& 71Ÿ&&
Efm ~«m÷r pñW{V: nmW© Z¡Zm§ àmß` {d_wø{VŸ&
pñWËdmñ`m_ÝVH$mco@{n ~«÷{Zdm©U_¥ÀN>{VŸ&& 72Ÿ&&
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een loutere opsomming van het proces toegelicht wordt. In dit

hoofdstuk heeft Krishn tegen Arjun gezegd dat hij naar hem moet

luisteren op de Weg naar de Zelfloze Actie, want door deze weg te

kennen zal hij van de boeien van het materiële leven bevrijd

worden. Hij heeft alleen recht om te handelen, maar geen recht op

de vruchten van zijn actie. Gelijktijdig moet hij vastberaden blijven

om te handelen. Hij moet altijd klaar staan om te handelen. Door

de uitvoering van dergelijke actie verzekert hij de grootste kennis

van het Innerlijke en van God, en bereikt hij de laatste vrede. Dit

alles heeft Krishn gezegd, echter niet wat actie is.

Het deel dat in het algemeen bekend staat als “De Yog of Weg

van Discriminatie” is in feite geen hoofdstuk; het is alleen een

middel voor lezers dan een creatie van de poëet van de Geeta. Er

is niets verrassend in, omdat we een werk het beste kunnen

interpreteren enkel en alleen op basis van ons eigen begrip. In dit

‘hoofdstuk’, zoals we gezien hebben, door de verdiensten van actie

te beklemtonen, en door de voorzorgsmaatregelen op te sommen

die nageleefd moeten worden tijdens de uitvoering van de actie

evenals de eigenschappen van de wijsgeer die de directe kennis

van het Innerlijke en God door perceptie vergaard heeft, heeft Krishn

Arjun’s nieuwsgierigheid gewekt en ook sommige van zijn vragen

beantwoord. Het Innerlijke is onveranderbaar en eeuwig. Arjun moet

dit weten om de realiteit te leren kennen. Er zijn twee manieren

om deze kennis te vergaren, namelijk de Weg van Discriminatie

en de Weg van Zelfloze Actie. De uitvoering van de vereiste actie

na een voorzichtig onderzoek van iemands capaciteit en

vastberadenheid is de Weg der Kennis, terwijl wanneer men zich

op dezelfde taak met liefhebbende afhankelijkheid van de vereerde

God gooit, er sprake is van de Weg van de Zelfloze Actie, ook

bekend als de Weg van de Godvruchtige Devotie (Bhakti Marg).

Goswami Tulsidas heeft de twee wegen beschreven, die beide naar

de laatste bevrijding leiden, namelijk: ‘Ik heb twee zonen. De

oudste zoon is een man van discriminatie. Maar de jongste zoon is

louter een jongen, met devotie naar mijn persoon en alleen bereid

om me diensten te verlenen en eer te betonen. Deze laatste

vertrouwt dus op mij, terwijl de andere van zijn eigen moed afhangt.
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Beide moeten tegen dezelfde vijanden strijden en vechten, namelijk

passie en woede.

Krishn zegt op dezelfde wijze dat hij twee soorten aanbidders

heeft. Er is eerst de volgeling van de Weg der Kennis (gyanmargi).

Op de tweede plaats is er de volgeling van de Weg der Devotie

(bhaktimargi). De man van devotie of de uitvoerder van de zelfloze

actie vindt onderdak bij God en gaat verder op zijn gekozen pad,

volledig afhankelijk van zijn lot. Vertrouwend in zijn eigen kracht

zet de man van discriminatie in tegendeel zijn weg verder nadat

hij een evaluatie van zijn eigen capaciteit, evenals van het voor-

en nadeel van de onderneming gemaakt heeft. Maar beide hebben

een gemeenschappelijk doel en dezelfde vijanden. Niet alleen de

man van discriminatie, maar ook de man van devotie moet dezelfde

problemen overwinnen, zijnde woede, verlangen, en andere

goddeloze eigenschappen. Beide moeten ze aan het verlangen

verzaken; en eveneens aan de actie die identiek is voor beide

discipelen.

Aldus eindigt het Tweede Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste
Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn

en Arjun, met de titel:

‘Karm-Jigyasa.’, of ‘Nieuwsgierigheid over Actie’.

Aldus eindigt Swami Adgadanand’s uiteenzetting over het
Tweede Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’.

HARI OM TAT SAT
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In Hoofdstuk 2 zei Krishn tegen Arjun dat de kennis waarover

hij beschikte te maken had met de Weg der Kennis. En waaruit

bestaat deze kennis, behalve het feit dat Arjun zou moesten

vechten? Indien hij wint dan zal hij met de hoogste status beloond

worden en, zelfs in geval van een nederlaag, zal hij een goed

bestaan in de hemel hebben. In de overwinning is alles vervat,

met inbegrip van succes, en goddelijkheid zelfs in geval van

nederlaag. In elk geval is er in meerdere of mindere mate sprake

van winst en in geen geval van verlies. Krishn legde daarna dezelfde

kennis uit in verband met de Weg van de Zelfloze Actie, op basis

waarvan Arjan volledig bevrijd zou kunnen worden van de gevolgen

van actie. Hij sprak ook over de kenmerkende eigenschappen van

de weg en legde nadruk op de essentiële voorzorgsmaatregelen

die tijdens dergelijke actie in acht genomen moeten worden. Arjun

zal bevrijd worden van de gevolgen van actie indien hij diens

vruchten niet wenst en zal hiervan gebruik maken, echter zonder

af te wijken van zijn wil voor uitvoering. Hoewel er uiteindelijk

absolutie zal zijn, toont deze weg - de Weg van Zelfloze Actie –

Arjun niet het vervolg van zijn eigen individueel bestaan.

Dus is volgens hem de Weg der Kennis eenvoudiger en

toegankelijker dan de Weg van Zelfloze Actie en wou hij weten

waarom Krishn hierop aandrong, hoewel hij zelf geloofde dat de

Weg der Kennis beter is dan de Weg van Zelfloze Actie, om over

te gaan tot dergelijke afschuwelijke daad als het doden van zijn

medemens. Het was een redelijke vraag. Indien we werkelijk ergens

naar toe moeten gaan waar er sprake is van twee wegen, dan zullen

we zeker en vast proberen om de minst gevaarlijke weg te vinden.

OP DE VERNIETIGING VAN DE VIJAND
AANDRINGEN
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Indien we ons deze vraag niet stellen zijn wij niet echt op zoek

naar de weg. Dus wenst Arjun zich tot Krishn.

1. ‘Arjun zei, ‘Oh Janardan, indien u denkt dat de kennis beter is
dan de actie, waarom vraagt u, Oh Keshav, mij dan om over
te gaan tot de verschrikkelijke actie?’

‘Janardan’ is iemand die over zijn volk waakt. Dus hoopt

Arjun dat Krishn hem zal uitleggen hoe hij zich tot de

verschrikkelijke weg moet wenden. Volgens Arjun is de weg

verschrikkelijk omdat hij op deze weg alleen recht heeft om te

handelen, maar op geen enkel ogenblik recht heeft op de

beloningen van deze actie. Er mag evenmin verlies van

doorzettingsvermogen zijn, en met een constante onderwerping en

de blik gericht op de weg moet hij constant met zijn taak bezig

zijn.

Heeft Krishn hem niet beloofd dat, door het volgen van de

Weg der Kennis, hij in geval van overwinning de Hoogste Geest

zal bereiken, terwijl zelfs in geval van verlies, hij recht heeft op

een goddelijk leven? Bovendien  mag hij de weg alleen betreden

na een correcte evaluatie van zijn sterke en zwakke punten. Dus

is volgens hem de kennis beter dan de zelfloze actie, en smeekt

hij Krishn:

2. ‘Aangezien uw complexe woorden mijn geest zodanig
verwarren verzoek ik u mij over de ene weg te vertellen
waarop ik de status van zegening kan bereiken.’

Krishn had inderdaad de nadruk gelegd op de besluiteloosheid

van Arjun, maar zijn woorden hebben alleen bijgedragen tot de

toename van zijn twijfels. Dus verzoekt hij Krishn om hem duidelijk

te vertellen over de ene weg waarop hij emancipatie kan bereiken.

Krishn richt zich daarop tot hem.
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3.  ‘De heer zei, ‘Ik heb je vroeger al verteld, Oh  zondeloze
(Arjun), over twee wegen van spirituele discipline, de Weg
der Discriminatie of Kennis voor wijsgeren en de Weg der
Zelfloze Actie voor mannen van actie.’

‘Vroeger’ betekent hier geen periode (yug) zoals het Gouden

of Treta Tijdperk.1 Het gaat heer eerder om het laatste hoofdstuk

waarin Krishn over de twee wegen gesproken heeft, met aanbeveling

van de Weg der Kennis voor mannen van wijsheid en de Weg van

de Zelfloze Actie voor mannen die zich actief aan de taak wijden

die hen uiteindelijk met God zal verenigen. In beide wegen moet

actie ondernomen worden. Bijgevolg is actie essentieel.

 4. ‘De mens bereikt noch de uiteindelijke status van actieloosheid
door niet te werken, noch bereikt hij de goddelijke perfectie
door gewoon van zijn werk af te zien.

Er is geen ontsnapping aan actie. Een man kan de status van

actieloosheid niet bereiken door beginnen te werken, noch kan hij

de status van goddelijke perfectie bereiken door een begonnen

taak gewoon te stoppen. Dus, onafhankelijk van het feit of Arjun

de voorkeur geeft aan de Weg der Kennis of aan de Weg van de

Zelfloze Actie, hij moet in elk geval zijn best doen.

Normaliter beginnen op dit punt de mannen die op zoek zijn

naar de weg naar God naar ontsnappingen te zoeken. Wij moeten

op onze hoede zijn voor de courante vergissing die erin bestaat dat

we ‘zelfloze uitvoerders’ worden, gewoon maar omdat we geen taken

uitvoeren. Dat is de reden waarom Krishn de nadruk legt op het feit

dat iemand de status van actieloosheid niet bereikt door

lr^JdmZwdmM
bmoHo$@pñ_pÝÛ{dYm {ZîR>m nwam àmoŠVm _`mZKŸ&
kmZ`moJoZ gm§L²>»`mZm§ H$_©`moJoZ `mo{JZm_²Ÿ&& 3Ÿ&&
Z H$_©Um_Zmaå^mÞ¡îH$å`ª nwéfmo@íZwVoŸ&
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1. In de denkwijze van de Hindu’s zijn er vier tijdperken (yug) van de wereld,
Satya Treta, Dwapar en Kali (het actuele tijdperk). De eerste en laatste zijn
ook bekend als ‘Gouden’ of ‘IJzeren’ respectievelijk.
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gewoon zijn werk te stoppen. Het punt waar zowel het goede als

het kwade volledig ophoudt, waar er alleen sprake is van

daadwerkelijke ‘actieloosheid’ kan alleen door actie bereikt

worden. Anderzijds zijn er mannen die geloven dat zij geen actie

moeten ondernemen omdat zij mannen met intellect en inzicht

zijn, en omdat er geen actie als dusdanig op hun gekozen pad is.

Maar de mannen die aan actie verzaken, onder dergelijke impressie,

zijn feitelijk geen wijze mannen. Enkel en alleen het verzaken

aan een ondernomen taak kan niet leiden tot het bereiken van de

verwezenlijking en tot de eenmaking met God.

5. ‘Aangezien alle mannen ongetwijfeld van de natuur afkomstig
zijn, kan niemand, zelfs niet het kleinste ogenblik, zonder actie
leven.’

Niemand kan zelfs niet gedurende een fractie van een

seconde zonder actie leven omdat de drie eigenschappen van de

zaak, afkomstig uit de natuur, hem dwingen om te handelen. Zoals

de natuur en diens eigenschappen bestaan kan niemand zonder

actie leven.

Krishn zegt in de drieëndertigste en zevenendertigste vers

van Hoofdstuk 4 dat alle acties ophouden te bestaan en uitlopen in

de meest uitgebreide kennis: de kennis verworden door meditatie

over de sublieme waarheden die de man leren om zich bewust te

zijn van zijn eigen Innerlijk en hoe men met de Hoogste Geest

terug verenigd kan worden. Het vuur van deze kennis vernietigt

elke actie. Wat de Yogeshwar hiermee in werkelijkheid bedoelt is

het feit dat de actie stopt wanneer yog de drie eigenschappen van

de materiële wereld overschreden heeft, en wanneer een duidelijke

uitkomst van het denkproces plaatsvindt in de vorm van een directe

perceptie evenals oplossing van het Innerlijke in God. Maar voordat

deze opgedragen taak beëindigd wordt stopt de actie niet en blijven

we verbonden met actie.

Z {h H$píMËjU_{n OmVw {VîR>Ë`H$_©H¥$V²Ÿ&
H$m`©Vo øde: H$_© gd©: àH¥${VO¡Jw©U¡:Ÿ&& 5Ÿ&&
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2. Hatt Yog: zo genoemd omdat dit plaatsvindt door geweld op het lichaam uit te
oefenen, zoals bijvoorbeeld op één been staan, de armen omhoog houdend,
rook inademen, enz.

6. ‘Deze man is een huichelaar die zijn gevoelens blijkbaar door
geweld2 bedwingt, maar wiens geest verder met voorwerpen
van hun beloning bezig blijft’.

Dergelijke onwetende man die genoegen vindt in sensuele

objecten terwijl zijn gevoelens uiterlijk door hatt yog bedwongen

worden zijn valse mannen en in geen geval wijze mannen. Het

is duidelijk dat dergelijke praktijken ook in het tijdperk van

Krishn overheersten. Er waren mannen die, in plaats van

te doen wat men moet doen, enkel en alleen hun gevoelens

bedwongen door onnatuurlijke middelen en die beweerden dat ze

wijs en perfect waren. Maar volgens Krishn zijn dergelijke

mannen geboren leugenaars. Onafhankelijk van het feit of we de

voorkeur geven aan de Weg der Discriminatie of aan de Weg van

de Zelfloze Actie, moet het werk voor elk van hen uitgevoerd

worden.

7. ‘En, Oh Arjun, die man die zijn gevoelens bedwingt met zijn
geest en die zijn organen van actie gebruikt om zelfloze
werken in een geest van volledige onbevangenheid verdient
een beloning.’

Hij is een superieure man die een innerlijke (beter

dan uiterlijke) controle over zijn gevoelens uitoefent, zodat zijn

geest bevrijd is van passies, en die zijn taken uitvoert zonder

dat hij hiervoor iets wenst. Nu, hoewel we weten dat

werk uitgevoerd moet worden, ligt het probleem in het feit

dat we de exacte aard van dit werk nog niet begrijpen. Dat

is eveneens Arjun’s probleem en Krishn gaat nu dit probleem

oplossen.
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3. De eerste en de oudste van de heilige Hindu Drievuldigheid waarvan men
gelooft dat hij over de handeling van de schepping geheerst heeft.

8. ‘Je moet je opgedragen werk uitvoeren zoals aangegeven door
de schriften, want het is beter om te werken dan om niet te
werken, en bij gebrek aan werk kan zelfs de trip van je lichaam
niet ten einde gebracht worden.’

Arjun wordt opgedragen om de voorgeschreven actie- de

opgedragen taak- uit te voeren, die verschilt van alle andere soorten

werken. De uitvoering van deze actie heeft de voorkeur op de

inactie, omdat indien wij dit doen en zelfs een klein deel van onze

weg overschrijden, wij op deze wijze gered kunnen worden van de

grote angst van geboorte en dood. De uitvoering van iemands

spirituele taak – de opgedragen actie – is bijgevolg de betere weg.

Door deze taak niet uit te voeren kunnen we zelfs de reis van onze

Ziel door verschillende lichamen niet ten einde brengen. Deze

reis wordt normaliter geïnterpreteerd als ‘het waarnemen van het

fysieke lichaam’. Maar wat soort van steun is dit? Zijn wij een

fysiek lichaam? Deze Ziel, het belichaamde Innerlijke, dat wij

kennen met de naam van Purush-wat heeft hij gedaan behalve zijn

fysieke reis door eindeloze levens? Wanneer kledingstukken

versleten zijn vervangen we ze en doen nieuwe aan. Op dezelfde

wijze is deze hele wereld, van de laagste schepsels tot de hoogste

geesten, van Brahma3 tot zijn meest afgelegen limieten,

verplaatsbaar. Door geboorten, laag en hoog, heeft deze Ziel zijn

fysieke reis afgelegd sinds het ongekende begin. Actie is iets dat

de reis beëindigt. Indien er nog een geboorte moet plaatsvinden

dan is de reis nog steeds onvolledig. De zoeker is nog altijd op

weg, door lichamen reizend. Een reis is enkel en alleen beëindigd

wanneer de bestemming bereikt wordt. Na de ontbinding in God

moet het Innerlijke niet langer door fysieke geboorten reizen. De

kenning van de afwijzing van het Innerlijke van oude lichamen en

het aannemen van nieuwe lichamen is nu gebroken. Dus is actie

iets dat het Innerlijke bevrijdt, de Purush, van de noodzaak om



99HOOFDSTUK 3

door lichamen te reizen. Krishn zegt tegen Arjun in de zestiende

vers van Hoofdstuk 4: ‘Door deze actie zul je bevrijd worden van

het kwade dat de wereld bindt.’ Dus is actie, zoals in de Geeta

gebruikt, iets dat van het kwade van de wereld bevrijdt.

De vraag wat deze opgedragen actie is blijft echter nog steeds

onbeantwoord. Krishn begint nu een antwoord te geven op deze

vraag.

9. ‘Aangezien het gedrag van yagya de enige actie is en alle
andere zaken waarin mensen betrokken zijn enkel de wereldse
binding vormen, Oh zoon van Kunti, wees ongebonden en volg
God.’

De beschouwing van God is de enige echte actie. Dit gedrag

is actie die ervoor zorgt dat de geest zich op God kan concentreren.

Het is een voorgeschreven handeling en, in overeenstemming met

Krishn, zijn taken die niet met deze beschrijving overeenstemmen,

slechts vormen van wereldse binding. Alles andere, namelijk alles

wat niet overeenstemt met de uitvoering van deze yagya, is een

vorm van slavernij in plaats van actie. Het is belangrijk om nog

maar eens aan de vermelding van Krishn aan Arjun te herinneren

waarin hij zegt dat hij bevrijd zal worden van het kwade door het

enige echte werk uit te voeren. De verwezenlijking van dit werk,

van yagya, is actie; en Arjun wordt verzocht om deze actie op

correcte wijze uit te voeren. Deze actie kan niet zonder

onbaatzuchtigheid in de wereld en zijn objecten uitgevoerd worden.

Bijgevolg is het gedrag van yagya actie.  Maar een andere

vraag die nu rijst is wat de verdienstelijke handeling van yagya is.

Voordat deze vraag beantwoord wordt geeft Krishn echter eerst een

korte uiteenzetting van de oorsprong van yagya, en ook over wat

dit te bieden heeft. Het is pas in Hoofdstuk 4 dat duidelijk gemaakt

wordt wat yagya is-de verwezenlijking van de actie. Vanaf dit

ogenblik is het duidelijk dat het de manier van Krishn is om eerst

`kmWm©ËH$_©Umo@Ý`Ì bmoH$mo@`§ H$_©~ÝYZ:Ÿ&
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de kenmerkende eigenschappen van het voorwerp te beschrijven

om een respectvolle verhouding tot het voorwerp te scheppen.

Daarna benadrukt hij de voorzorgsmaatregelen die tijdens de

verwezenlijking in acht genomen moeten worden, en pas op het

einde legt hij het voornaamste principe uit.

Voordat we verdergaan moeten we even herinneren wat Krishn

over een ander aspect van actie gezegd heeft: namelijk dat het

een voorgeschreven en opgedragen gedrag is en dat wat normaliter

in zijn naam gedaan wordt geen echte actie is.

Het begrip ‘actie’ werd voor de eerste keer in Hoofdstuk 2

gebruikt. Zijn kenmerkende eigenschappen evenals de

voorzorgsmaatregelen die nodig zijn werden uitgelegd. Maar de

aard van deze actie werd niet nader gespecificeerd. In Hoofdstuk

3 heeft Krishn tot op dit punt gezegd dat niemand zonder actie kan

leven. Aangezien de man in de natuur leeft moet hij handelen.

Toch zijn er mannen die hun zintuigen door het gebruik van kracht

beheersen, maar wiens gedachten nog steeds bezet zijn door

objecten van de gevoelens. Dergelijke mannen zijn arrogant en

hun inspanningen zijn tevergeefs. Dus wordt Arjun opgedragen om

zijn gevoelens te bedwingen om de opgedragen actie uit te voeren.

Maar toch blijft de vraag open: welke actie moet hij uitvoeren?

Hem wordt gezegd dat de verwezenlijking van yagya actie is.

Maar hiermee wordt de vraag in feite niet echt beantwoord. Het is

waar dat yagya actie is; maar wat is yagya? In dit hoofdstuk verklaart

Krishn alleen de oorsprong en de bijzondere eigenschappen van

yagya, en het is pas in Hoofdstuk 4 dat hij het concept van de actie

die uitgevoerd moet worden uitwerkt.

Een goed begrip van deze definitie van actie is dé sleutel

tot ons begrip van de Geeta. Alle mannen voeren een bepaald

werk uit, maar dat verschilt van echte actie. Sommige van hen

zijn boeren, terwijl anderen handelaars en kooplui zijn. Sommige

bezetten machtsposities, terwijl anderen gewoon dienaars zijn.

Sommigen beweren dat zij intellectuelen zijn, terwijl andere hun

brood verdienen met handwerk. Sommige voeren sociale diensten

uit, terwijl anderen het land dienen. En voor alle deze activiteiten
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hebben de mensen ook contexten van egoïsme en altruïsme

uitgevonden. Maar volgens Krishn zijn zij gewoonweg niet wat hij

met actie bedoelt. Alles wat buiten yagya gedaan wordt is alleen

een vorm van wereldse binding, geen echte actie. De

verwezenlijking van yagya is de enige echte actie. Maar in plaats

van uit te leggen wat yagya is spreekt hij niet over zijn genesis.

10. ‘In het begin van kalp-de loop van zelfverwezenlijking4, vormde
Prajapati Brahma yagya samen met de mensheid en maakte
hiervan gebruik om door yagya te klimmen, aangezien deze
hem kon geven wat zijn hart verlangde’.

Prajapati5 Brahma, de god die over de schepping waakt, maakte

de mensheid samen met yagya in het begin en zei de mensen om

te werk te gaan volgens yagya. Deze yagya, heel genadig, werd

voorgeschreven of opgedragen als de actie die hun honger naar

verwezenlijking van de eeuwige God zou kunnen bevredigen.

Wie was de schepper van de mensheid samen met yagya?

Wat het Brahma en wie is hij? Is hij, zoals geloofd wordt, de God

met vier hoofden en acht ogen? Volgens Krishn zijn er geen wezens

als goden. De wijsgeer die zich verwezenlijkt heeft en die een

geworden is met de Hoogste Geest, de fontein waaruit de hele

mensheid verrijst, is ‘prajapati’. Wijsdom, zijnde het resultaat van

kennis van God, is Brahma zelf. Op het ogenblik van deze

verwezenlijking wordt de geest een louter instrument. Het is God

zelf die dan door de stem van de wijsgeer spreekt.

gh`km: àOm: g¥îQ²>dm nwamodmM àOmn{V:Ÿ&
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4. Betekent normaliter 1000 yug (tijdperken), bestaande uit een periode van
432 miljoen jaar van sterfelijke wezens—kalp betekent eveneens een proces
van behandeling voor de herstelling van de gezondheid (kayakalp). Dus
betekent kalp hier de volledige loop van de zelfverwezenlijking.

5. Een andere epitheton van de hoogheid die over de schepping waakt evenals
van een echte asceet. Hij is ook een pati, de heer en redder. Zoals de
godheid schrijf hij ook meditatie voor. Hij is zoals een monarch en zijn
discipelen zijn zijn ondergeschikten. Dus betekent prajapati hier de man
van perfectie die een overbrenger van de essentie van God geworden is.
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Er is een constante toename van wijsheid na het begin van de

spirituele aanbidding, of verering. Aangezien in het begin deze

wijsheid met kennis van God begiftigd is, wordt het brahmvitt

genoemd. Geleidelijk aan,  naarmate de kwade impulsen

onderworpen worden en de kennis van God verrijkt wordt, wordt

deze wijsheid brahmvidwar genoemd. Naarmate deze wijsheid

nog toeneemt en verfijnd wordt, staat hij bekend als

brahmvidwariyan. In deze fase bereikt de wijsgeer die met kennis

van God gezegend is ook de capaciteit om anderen op de weg van

de spirituele groei te brengen. Het hoogste punt van wijsheid is

brahmvidwarisht, deze staat van spirituele overstroming waarin de

geest van God zoals een kristallen stroom vloeit. Mannen die deze

staat bereikt hebben penetreren en begeven zich in de Hoogste

Geest van waaruit de hele mensheid geboren wordt. De geesten

van dergelijke wijsgeren zijn louter instrumenten en deze worden

‘prajapati’ genoemd. Door zichzelf van de tegenspraak van de

natuur te ontdoen scheppen zij het Innerlijke dat zich nog onbewust

is van het proces van meditatie van de aanbidding van God. Het

verstrekken van perfectie die overeenstemt met de geest van yagya

is de schepping van de mensheid. Voor deze fase is de menselijke

samenleving onbewust en chaotisch. De schepping heeft geen be-

gin. Sanskar heeft altijd bestaan:  maar voordat de wijsgeren

perfectie verschaft hebben was Sanskar vervormd en in een staat

van anarchie. De vormgeving in overeenstemming met de eisen

van yagya is de actie van verfijning en versiering.

Sommige van dergelijke wijsgeren schiepen yagya naast de

creatie van de mensheid in het begin van kalp, de loop van de

zelfverwezenlijking. Het woord ‘kalp’ betekent echter ook het helen

van een ziekte. Geneesheren voeren dergelijke behandelingen uit

en er zijn zelfs enkele die ons verjongen. Maar hun remedies zijn

uitsluitend voor vergankelijke lichamen. De echte behandeling is

de behandeling die bestaat uit de bevrijding van de algemene ziekte

van de wereld. Het begin van aanbidding of verering is het begin

van deze remedie. Wanneer de meditatie beëindigd is zijn we

volledig genezen.
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Dus gaven wijsgeren met hun wezens in de Hoogste Geest een

juiste vorm aan spirituele uitmuntendheid en yagya, en zegden

tegen de mannen dat zij voorspoed zouden verwerven door yagya

in acht te nemen. Met deze voorspoed bedoelden zij niet dat aarden

huizen in grote stenen huizen omgevormd zouden worden. Zij

beloofden evenmin dat de mannen meer geld zouden beginnen te

verdienen. Zij wensten eerder dan de mannen zouden weten dat

yagya hun op God georiënteerde aspiraties zou vervullen. Een

logische vraag die hier rijst is of yagya tot de onmiddellijke

verwezenlijking van God leidt, of enkel in geleidelijke stappen.

Brahma zei verder tot de mensheid:

11. ‘En loof de goden door yagya en moge god jullie
beschermen, want dit is de wijze waarop jullie
de hoogste fase uiteindelijk zullen bereiken’.

Het loven van goden door yagya betekent het beschermen

van heilige impulsen. En dat is ook hoe goden de mensheid

beschermen. Dus, door wederzijdse toename, zullen de mensen

uiteindelijk die definitieve zegening bereiken waarnaar er niets

meer te bereiken valt. Hoe dieper we in yagya penetreren (later

wordt yayga als een vorm van verering bestempeld), des te rijker

het hart met goddelijkheid wordt. De Hoogste Geest is de enige

God en de middelen-de impulsen-die voor de  toegang tot deze

God zorgen zijn de ‘goddelijke schat’ omdat zij de hoogste God

binnen handbereik brengen. Dit, eerder dan de normaliter

voorgestelde goden zoals een stuk steen of een massa water, is de

echte goddelijke weelde. Volgens Krishn hebben dergelijke goden

geen bestaan. Bovendien zegt hij:

12. ‘De Goden die door yagya beschermd worden zullen naar je
komen zonder het over alle geneugten te hebben die je wenst,
maar de man die van deze geneugten gebruik maakt zonder
hiervoor betaald te hebben is een echte dief.’

XodmÝ^md`VmZoZ Vo Xodm ^md`ÝVw d:Ÿ&
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De goddelijke rijkdommen die we door yagya verdienen en

bewaren geven ons niets anders dan genot in verband met de

vereerde God. Zij zijn de enige machten. Er is geen andere manier

om de vereerde God te bereiken. De man die probeert om van

deze staat te genieten zonder hiervoor goddelijke rijkdommen aan

te bieden, zijnde de gerechtvaardigde impulsen, is zonder twijfel

een dief aan wie niets gegeven wordt. En aangezien hij niets krijgt,

waarvan kan hij dan genieten? Maar hij beweert toch perfect te

zijn, een kenner van de essentie. Dergelijke bluffer is beschaamd

om het pad van rechtvaardigheid te betreden en dus is hij een

echte dief (en bovendien ook nog een dief zonder succes). Maar

wat bereiken de uitverkorenen?

13. ‘De wijze mannen die starten van wat er over blijft van yagya
worden bevrijd van al het kwade, maar de zondaars die enkel
leven voor hun lichamelijke geneugten veroorzaken niets
anders dan zonde’.

De mannen die overleven op basis van het voedsel dat door

yagya verstrekt wordt worden van alle zonden bevrijd. Het ogenblik

van verwezenlijking in de loop van de toename van de

goddelijkheid is ook het ogenblik van de beëindiging. Wanneer

yagya compleet is, is de rest God zelf6. Hetzelfde werd gezegd

door Krishn, maar op een andere wijze: de man die zich voedt op

basis van wat door yagya verstrekt wordt vloeit in de Hoogste Geest.

De wijsgeer die zich voedt op basis van de manna van God, door

yagya verstrekt, wordt van alle zonden bevrijdt of, met andere

woorden, van geboorte en dood. Wijsgeren eten voor bevrijding,

`k{eîQ>m{eZ: gÝVmo _wÀ`ÝVo gd©{H$pë~f¡:Ÿ&
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6. Voedsel vertegenwoordigt de laagste vorm van de Hoogste Geest. De idee
van God als voedsel loopt als een rode draad door de Upanishad. In de
Upanishad Prashn zegt de wijsgeer Pippalad, ‘Voedsel is Pran (de primaire
energie) en Rayi (de gever van vorm). Uit voedsel groeit zaad, en uit zaad
worden alle schepsels geboren’. Volgens Upanishad Taittiriya, ‘Uit Brahm
(God), die het Innerlijke is, kwam ether; uit ether, lucht; uit lucht, vuur; uit
vuur, water; uit water, aarde; uit aarde, vegetatie; uit vegetatie, voedsel; uit
voedsel, het lichaam van de mens.
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maar een zondaar eet voor het heil van zijn lichaam dat geboren

wordt door middel van verwezenlijking. Hij voedt zich op basis

van het kwade. Hij kan misschien hymnen gezongen hebben, de

wijze van verering gekend hebben, en eveneens een stukje van de

weg afgelegd hebben, maar ondanks dit alles groeit er in zijn

lichaam een oververzadigd verlangen dat hij iets voor het lichaam

en zijn wijzen van verwezenlijking moet bereiken. En het is zeer

waarschijnlijk dat hij eveneens zal bereiken wat hij wenst. Maar

daarna, na dit ‘genot’, zal hij op hetzelfde punt blijven van waaruit

hij zijn spirituele zoektocht begonnen is. Welk groter verlies kan

er zijn dan dit? Wanneer het lichaam zelf verwoestbaar is, hoe

lang kan zijn genot en geneugten bij ons blijven? Dus, onafhankelijk

van hun goddelijke verering, vertrekken dergelijke mannen alleen

op basis van zonde.

Zij zijn niet vernietigd, maar gaan evenmin vooruit. Dat is de

reden waarom Krishn nadruk legt op actie (verering) uitgevoerd in

een zichzelf wegcijferende geest. Tot nu toe heeft hij gezegd dat

de verwezenlijking van yagya de hoogste glorie geeft en dat het

een creatie van verwezenlijkte wijsgeren is. Maar waarom nemen

dergelijke wijsgeren de vorming en de verfijning van de mensheid

op zich?

14. ‘Alle wezens halen hun leven uit voedsel, voedsel groeit uit
regen, regen uit yagya, en yagya is een resultaat van actie.’

15. ‘Weet dat actie het resultaat is van de Ved en de Ved van de
onverwoestbare Hoogste Geest, zodat de alomtegenwoordige,
onsterfelijke God steeds aanwezig is in yagya.’

Alle wezens worden geboren uit voedsel. Voedsel is God zelf

wiens adem leven is. Een man wendt zich tot yagya met zijn geest

gericht op de goddelijke manna. Voedsel is het resultaat van regen;

niet de regen die uit de wolken valt, maar de douche van gratie.
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7. Van de Brihadaranyak Upanishad: ‘Alle kennis en alle wijsheid, wat wij
kennen als de Rig Ved, de Yajur Ved, en de rest, zijn allemaal afkomstig uit
het Eeuwige. Zij zijn de adem van het Eeuwige’.

De yagya die ondernomen is en die vroeger bewaard werd komt

neer als een douche van gratie. De actuele verering wordt de

volgende dag aan ons in de vorm van gratie teruggegeven. Dat is

de reden waarom gezegd wordt dat yagya regen schept. Indien

een willekeurige offerte aan alle zogenaamde goden en het

verbranden van gerstkorrels en zaden regen zou kunnen

veroorzaken, waarom zouden er dan woestijnen bestaan? Bijgevolg

is regen hier de douche van gratie, zijnde een resultaat van yagya.

Deze yagya resulteert op zijn beurt uit actie en wordt inderdaad

gebracht door de uitvoering van actie.

Arjun wordt gezegd om te herinneren dat deze actie uit de Ved

geboren wordt. De Ved is de stem van wijsgeren die in God leven.

De levendige perceptie, eerder dan het opdreunen van bepaalde

verzen, van de onmanifeste essentie wordt Ved genoemd. De Ved

wordt geboren uit de onsterfelijke God.7 De waarheden van de Ved

zijn uitgesproken door grote zielen maar, aangezien zij één

geworden zijn met God, spreekt de onsterfelijke God zelf door

middel van hen. Dit is de reden waarom van de Ved gezegd wordt

dat hij van goddelijke oorsprong is. De Ved kwam van God. En de

wijsgeren, één met Hem, zijn louter instrumenten. Het is hij wiens

spreekbuizen zij zijn. God manifesteert zich aan hen wanneer zij

de wensen van hun geest door yagya bedwongen hebben. De

alomtegenwoordige, hoogste, en onsterfelijke God is bijgevolg

steeds aanwezig in yagya. Dus is yagya de enige wijze om hem te

bereiken. Dit is wat Krishn tegen Arjun zegt:

16. ‘De man in deze wereld, Oh Parth, die van sensueel genot
houdt en die een bandeloos leven leidt, en die zich niet
gedraagt volgens de aldus voorgeschreven cyclus (van
zelfverwezenlijking) leidt een nutteloos leven.’
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De man die van genot en zonde houdt, ondanks zijn geboorte

in menselijke vorm, gedraagt zich niet met de middelen van de

opgedragen actie of, met andere woorden, volgt niet de weg om

de staat van onsterfelijkheid te bereiken door het beschermen van

goden en eveneens door de goddelijke rijkdommen van zijn natuur

na te streven, maar leeft een nutteloos leven.

Bij wijze van samenvatting, noemde Krishn ‘actie’ in Hoofdstuk

2, terwijl hij in dit hoofdstuk Arjun verteld heeft, en bijgevolg aan

ons, om de opgedragen actie uit te voeren. Het naleven van yagya

is deze actie. Wat er naast deze actie ondernomen wordt is slechts

een deel van het werelds leven. Dus moet men, in een geest van

losmaking, de actie van yagya uitvoeren. Krishn heeft dan een

opsomming gegeven van de kenmerkende eigenschappen van

yagya en zei dat yagya zijn oorsprong in Brahma had. De mensheid

wendt zich tot yagya met het oog op behoud. Yagya is het resultaat

van actie en actie van de goddelijk geïnspireerde Ved, terwijl de

visionairen die de Vedic voorschriften opmerkten verlichte wijsgeren

waren. Maar deze grote Zielen hadden hun ego verloren. Bijgevolg,

wat als resultaat overbleef was alleen de onsterfelijke God. De

Ved is bijgevolg verrezen van de God en God is alomtegenwoordig

in yagya. De profane liefhebber van sensueel genot die de weg

van deze voorgeschreven actie niet volgt leeft tevergeefs. Met

andere woorden, yagya is een actie waarin er geen comfort voor

de gevoelens is. Het uitdrukkelijke bevel vereist deelname aan de

handeling met volledige onderwerping van de gevoelens. Zondig

zijn de mannen die naar sensueel comfort verlangen. Maar zelfs

na dit alles is nog altijd niet gedefinieerd wat yagya is. Dat brengt

ons bij de vraag of we yagya voor altijd moeten beoefenen, of zal

er ook een einde aan komen? Yogeshwar Krishn spreekt over dit

thema:

17. ‘Maar voor de man die in zijn Innerlijke vreugde vindt, die in
zijn Innerlijke verzadiging vindt, en die zich in zijn Innerlijke
goed voelt blijft er niets meer te doen.’
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De man die uitermate genegen is aan zijn belichaamde

Ziel vindt bevrediging in hem en voelt dat hij niets anders nodig

heeft dan hem-en niets anders meer moet doen. Per slot van

rekening was het Innerlijke het doel. Wanneer de onmanifeste,

onsterfelijke, onverwoestbare essentie van de Ziel verwezenlijkt

is, is er niets meer om naar te zoeken. Ziel en God en de

Hoogste Ziel zijn synoniemen. Dat is wat Krishn nog maar eens

aantoont.

18. ‘Dergelijke man heeft noch iets te winnen van actie nog iets
te verliezen van inactie, en hij heeft geen interesse in een
wezen of een voorwerp’.

Vroeger was er, maar nu is er voor dergelijke man noch

winst met actie, noch verlies met inactie. Hij stopt met het

houden van een relatie met een wezen. Het Innerlijke is

constant, eeuwig, onmanifest, zonder verandering, en

onverwoestbaar. Wanneer deze Ziel ooit gekend was en

men gelukkig, tevreden en in hem verdiept is, wat moet men

dan nog zoeken? En wat zullen we winnen door verder te zoeken?

Voor dergelijke man bestaat er geen gevaar om aan de actie

te verzaken, omdat hij zijn geest niet langer op dingen gericht

heeft die een indruk kunnen nalaten. Hij houdt zich helemaal

niet bezig met wezens van de externe wereld of met innerlijke

aspiraties. Wanneer hij het allerhoogste bereikt heeft, wat een nut

heeft dan de rest?

19. ‘Dus telkens men doet wat goed is moet dit in de geest
van zelfloosheid, want op deze wijze bereikt de zelfloze
man God’.

Om deze staat te bereiken moet Arjun niet geïnteresseerd zijn

en doen wat goed is voor hem, want een zelfloze man bereikt God

alleen door zelfloze actie. De actie die de moeite waard is is
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dezelfde als de opgedragen actie. Dus, om Arjun te inspireren om

de opgedragen actie uit te voeren, zegt Krishn nog:

20. ‘Aangezien wijsgeren zoals Janak eveneens de ultieme
verwezenlijking door actie bereikt hebben, en rekening
houdend met het behoud van het (door God gegeven) beeld,
moet je absoluut handelen’.

Janak betekent hier niet de Koning van Mithila. ‘Janak’ is een

epitheton van vader-de gever van het leven. Yog, de weg waardoor

de individuele Ziel eengemaakt kan worden met de Hoogste Geest

en aldus absolutie verzekert, is janak, want hierdoor wordt de

belichaamde Ziel naar buiten gebracht en getoond. Iedereen die

met yog begiftigd is is een wijsgeer zoals Janak. Veel van dergelijke

grote mannen die over de echte wijsheid beschikken hebben

eveneens de ultieme zegening bereikt, gericht op de ultieme

verwezenlijking. ‘Ultiem’ staat voor de realisatie van de essentie

die de Hoogste Geest vertegenwoordigt. Alle grote heiligen, zoals

Janak, hebben de staat van de ultieme realisatie door de uitvoering

van de actie die yagya is bereikt. Maar daarna handelen zij met

oog op het welzijn van de wereld. Zij werken voor een betere

mensheid. Dus is Arjun het eveneens waard om een echte leider

van de mensen na de verwezenlijking te zijn.

Krishn heeft een beetje vroeger gezegd dat er noch winst met

actie, noch verlies met inactie was voor een grote Ziel nadat hij de

staat van verwezenlijking bereikt heeft. Echter, rekening houdend

met het belang van de wereld en het behoud van zijn orde, gaat hij

verder met het naleven van de voorgeschreven taak. De reden

hiervoor wordt in de volgende vers uitgelegd.

21. ‘Anderen streven de acties van een grote man na en volgen
het door hem gegeven voorbeeld nauwgezet’.

H$_©U¡d {h g§{g{Õ_mpñWVm OZH$mX`:Ÿ&
cmoH$gL²>J«h_odm{n gåní`ÝH$Vw©_h©{gŸ&& 20Ÿ&&
`ÚXmMa{V loîR>ñVÎmXodoVamo OZ:Ÿ&
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De man die zijn Innerlijke geworden is, en die genoegen en

tevredenheid vindt in zijn belichaamde Ziel, heeft niets te winnen

van actie, en niets te verliezen van inactie. Maar anderzijds zijn

er groepen van mannen met echte verwezenlijking zoals Janak en

anderen die zich nauwgezet aan de actie gehouden hebben. In de

volgende vers vergelijkt Krishn zichzelf ook zonder omwegen met

deze grote mannen wanneer hij suggereert: ‘Ik, ook, ben een grote

Ziel zoals hen’.

22. ‘Hoewel, Oh Parth, er geen taak is in alle drie de werelden
die ik moet doen, en er evenmin een object is dat de moeite
waard is dat ik niet bereikt heb, tóch ga ik voor actie.’

Zoals andere wijsgeren van verwezenlijking heeft Krishn

evenmin nog iets te doen. Een beetje vroeger heeft hij gezegd dat

wijsgeren geen taken moeten uitvoeren voor andere wezens.

Gelijktijdig heeft hij in alle drie de werelden niets te doen en is er

zelfs geen enkel begerenswaardig voorwerp dat hij niet in zijn

bezit heeft. En tóch gaat hij op ernstige en eerlijke wijze voor

actie.

23. ‘Want indien ik niet voorop ga in de uitvoering van mijn taak,
Oh Parth, dan zullen andere mannen mijn voorbeeld in elk
geval volgen.’

Indien hij niet voorzichtig omgaat met de correcte uitvoering

van zijn opgedragen taak zullen mannen zich ook zoals hem
gedragen. Betekent dit dat zelfs het streven naar Krishn (God) een

vergissing kan zijn? Door zijn eigen admissie zal hij een slecht

voorbeeld stellen indien hij niet optreedt.

24. ‘Indien ik mijn actie niet goed uitvoer zal de hele wereld
vergaan en zal ik de oorzaak van varnsankar en bijgevolg de
vernietiger van de mensheid zijn’.

Z _o nmWm©pñV H$V©ì`§ {Ìfw cmoHo$fw {H$ÄMZŸ&
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Indien hij zich niet voorzichtig aan zijn taak wijdt, zullen niet

alleen alle werelden vergaan, maar zij hij ook varnsankar

veroorzaken en bijgevolg de vernietiging van de hele mensheid.

Indien de verlichte, verwezenlijkte wijsgeer zich niet nauwgezet

aan de meditatie houdt zal de samenleving corrupt zijn door zijn

voorbeeld na te volgen. Er is geen verlies voor de wijsgeer indien

hij niet handelt omdat hij het ultieme doel bereikt heeft door de

succesvolle realisatie van zijn verering. Maar dat geldt niet voor

anderen die misschien nog geen voet gezet hebben op het pad van

deze spirituele oefening. Zoals ook het geval voor het werk van

grote Zielen voor de bouw en geleiding van de achtergestelden,

doet Krishn hetzelfde. De implicatie is duidelijk dat Krishn, eveneens

een wijsgeer was-een echte yogi. Hij werkt op dezelfde wijze als

andere wijsgeren, ten voordele van de wereld. De geest is zeer

onstabiel. De geest verdient alles behalve een diepe meditatie.

Indien wijsgeren die God verwezenlijkt hebben niet handelen,

zullen mensen door hun voorbeeld ook de actie opgeven. Gewone

mensen zullen een verontschuldiging hebben om niet op te treden

wanneer de heilige niet mediteert, zich in kleine gebreken verliest,

en aan goedkope roddel deelneemt. Zijn zullen zich ontgoocheld

van de verering onttrekken en de verkeerde weg inslaan. Dat

verklaart waarom Krishn zegt dat indien hij zijn opgedragen taak

niet volbrengt, de hele mensheid uit de gratie valt en dat hij dan

de oorzaak van varnsankar zal zijn.

Volgens Arjun is er sprake van een destructieve vermenging

van slechte klassen wanneer vrouwen hun langer zuiver zijn. In

Hoofdstuk I was hij bezorgt over de angst dat er varnsankar zou

zijn indien vrouwen hun waarde zouden verliezen. Maar Krishn

weerlegde dit en verklaarde dat er alleen sprake zou zijn van

varnsankar indien hij de hem opgedragen taak niet nauwgezet

zou volbrengen. Inderdaad is God zelf de echte varn (kwaliteit)

van het Innerlijke. Het afwijken van het pad dat iemand neemt

naar de eeuwige God is daarom de misstap die varnsankar genoemd

wordt. Indien de heilige die God waargenomen heeft zijn wereldse
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taak niet langer uitvoert zullen anderen, door zijn voorbeeld te

volgen, zich niet langer aan hun taken wijden en varnsankar

worden, omwille van in conflict zijnde eigenschappen van de natuur

die zich hierin combineren.

De zuiverheid van vrouwen en de reinheid van kuddes zijn

eigenschappen van sociale orde-een kwestie van rechten. Het is

niet zo dat zij geen nut voor de maatschappij hebben, maar het is

ook waar dat morele transgressies van ouders geen invloed hebben

op de rechtschapenheid van hun kinderen en de aanbidding van

God. Een individu bereikt de redding door zijn eigen daden.

Hanuman, Vyas, Vashisht, Narad, Shukdev, Kabir en Jesus Christus,

allen waren ze heiligen in de echte zin, maar het sociale respect

van allen is een open vraag. Een Ziel komt in een nieuw lichaam

met alle verdiensten verworven in een vorig bestaan. Volgens Krishn

verwerpt de Ziel een oud lichaam en gaat zij naar een nieuw

lichaam met de sanskar van alle verdiensten en onverdiensten die

hij in een vorig leven verworven heeft door handelingen van zijn

geest en gevoelens. Deze sanskar van een zien heeft niets te zien

met de fysieke ouders van het nieuwe lichaam. Zij maken geen

verschil voor de ontwikkeling van Zielen en bijgevolg is er geen

relatie tussen de onkuisheid van een vrouw en de geboorte van

varnsankar. Het desintegreren en verstrikt raken in voorwerpen van

de natuur in plaats van geleidelijk maar stevig naar de Hoogste

Geest te gaan is varnsankar.

Het is in deze zin dat een wijsgeer de oorzaak is van

vernietiging van de mensheid indien hij anderen niet ertoe brengt

om te handelen terwijl hijzelf zich nauwgezet aan de hem

opgedragen taak houdt. De realisatie van de onverwoestbare God,

de wortel waaruit alles geboren wordt, is het leven, terwijl het

verstrikt raken in de ontelbare voorwerpen van de natuur en het

afwijken van het goddelijke pad de dood is. Dus, een wijsgeer die

anderen niet ertoe brengt om langs het pad van actie te lopen is

een vernietiger-een echte moordenaar, van mensheid. Hij is een

vernietiger van mensheid indien hij de geesten en gevoelens niet

controleert, en anderen er niet toe dwingt om het juiste pad te
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volgen. In dat geval is hij een belichaming van geweld. Het echte

niet geweld is het cultiveren van zijn eigen Innerlijke en, gelijktijdig,

eveneens anderen ertoe brengen om over te gaan tot een spirituele

discipline en groei. Volgens Geeta is de fysieke dood slechts een

verandering van sterfelijke lichamen en is er in dit geval geen

sprake van geweld. Dus zegt Krishn tegen Arjun:

25. ‘Zoals de onwetende handeling met een gevoel van verbinding
met hun acties, zelfs zo, Oh Bharat, moet de wijze man
optreden voor de presentatie van de (goddelijk) vastgelegde
wereldorde.’

Een wijze man, zelfloos en met spirituele kennis, handeling

om de harten van andere mensen te inspireren om voor hun eigen

welzijn te handelen, zoals alle zelfloze en onwetende mannen.

Het is mogelijk dat we ontwetend zijn, hoewel we de weg kennen

en yagya bedrijven. Kennis is een directe perceptie. Zolang we ver

verwijderd zijn van God en hij, de gewenste, van ons, is de

onwetendheid aanwezig.

Wanneer deze donkere  tijd aanhoudt is er verbinding met actie

en zijn gevolgen. De zelfloze meditatie met een aanbidding die

zeer veel gelijkenis vertoont met de verbinding waarmee de

onwetenden hun werk doen. Er kan geen verbinding in mannen

zijn die zich niet bezighouden met actie, maar zelfs deze wijsgeren

moeten handelen voor het welzijn van de wereld en voor het

versterken van de krachten van gratie zodat andere mannen het

rechte pad opslaan.

26. ‘Eerder dan verwarring te zaaien en het geloof van de
onwetenden die met actie verbonden zijn te ondermijnen, moet
de wijze man hen dwingen om in God te geloven, zoals dit
ook voor hem het geval is.’

gº$m: H$_©Ê`{dÛm§gmo `Wm Hw$d©pÝV ^maVŸ&
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8. De guru (nobele leraar), die niet alleen de voorschriften onderwijst, maar
ook door middel van het voorbeeld van zijn eigen leven.

In plaats van verwarring te zaaien in de geesten van

de onwetenden die zich naar de uitvoering van voornoemde actie

richten, moeten wijsgeren die God rechtstreeks waargenomen

hebben voorzichtig zijn om te vermijden dat hun handelingen

de wilskracht van andere mannen zouden verzwakken. Het is de

taak van de wijsgeer, gezegend met sublieme kennis, om anderen

te inspireren om de voorgeschreven actie uit te voeren waarin hijzelf

in dergelijke mate aanwezig is.

Dit is de reden waarom zelfs in het extreem oude  tijdperk

de leraar om twee uur ‘s morgens opstond en kuchte om de anderen

te waarschuwen dat hij wakker was. En daarna zou hij dan

luid beginnen te roepen ‘Opstaan, wereldse mannen’. Wanneer

iedereen opgestaan was en ging zitten om te mediteren zou hijzelf

een tijdje gaan liggen. Daarna zou hij dan weer opstaan en

zeggen ‘Denken jullie dat ik sliep?’ In werkelijkheid was ik mij op

mijn ademhaling aan het concentreren. I ga liggen omdat mij

lichaam oud is en omdat zitten pijnlijk is. Maar jullie jongemannen

moeten rechtop zitten en kijken tot jullie adem overeenstemt

met een constante, zachte stroom van olie, met geen onderbreking

en geen extern gedacht die jullie concentratie verstoort. Het

is de taak van de aanbidder om ononderbroken bezig

te zijn met de taak van meditatie. Zoals ook voor mijn adem,

gaat het om een constante en rechte lijn zoals een bamboestok’.

Dit is de reden waarom de wijsgeer zelf moet handelen, want

zonder zijn eigen handeling kan hij zijn discipelen er niet  toe

brengen om hetzelfde te doen. ‘Een leraar moet onderwijzen

door middel van zijn voorbeeld, in plaats van door middel

van voorschriften.’8

Bijgevolg is het de taak van een wijsgeer om, terwijl

hijzelf met actie bezig is, ervoor te zorgen dat ook andere

aanbidders blijven mediteren. Een aanbidder moet zichzelf

op dezelfde wijze bezighouden met aanbidding, op een echte

en eerlijke wijze, maar of hij nu een volgeling van de Weg
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der Kennis of een trouwe uitvoerder van zelfloze actie is, hij

mag zichzelf niet toestaan om zich arrogant op te stellen

ten opzichte van zijn meditatie. Krishn behandelt nu de vraag

wie de uitvoerder van actie is en wat de motieven voor de

actie zijn.

27. ‘Hoewel alle actie veroorzaakt wordt door de eigenschappen
van de natuur, gaat de man met een egoïstische en
zelfingenomen geest erop prat dat hijzelf de uitvoerder is’.

Vanaf het begin tot het ogenblik van de verwezenlijking wordt

alle actie uitgevoerd omwille van de eigenschappen van de natuur,

maar de man wiens geest beneveld is met arrogantie denkt op

zelfingenomen wijze dat hij de uitvoerder is. Hij gaat hiervan uit.

Maar hoe kunnen we geloven dat aanbidding van God ook door de

eigenschappen van de natuur veroorzaakt wordt. Het noodzakelijke

bewijs wordt door Krishn verstrekt.

28. ‘Maar de wijze man, die zich bewust is van de verschillende
sferen van de eigenschappen van de natuur in de vorm van
geest en gevoelens evenals van hun actie voor bepaalde
objecten, is geen prooi voor verbinding, Oh de goed
bewapende, omdat hij weet dat de geest en de gevoelens
(wapen) heersen over objecten van perceptie (wapen)’.

Wijsgeren die de ultieme essentie van het verschil tussen de

eigenschappen van natuur en actie waargenomen hebben, evenals

het feit dat deze eigenschappen zichzelf bezighouden, en geen

interesse vertonen in hun actie.

‘Essentie’ betekent hier de Hoogste Geest in plaats van de

vijf (of vijfentwintig) elementen van primaire stoffen die geteld

kunnen worden. In de woorden van Krishn is God het enige ele-

ment; naast hem is er geen andere realiteit. Wanneer de
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eigenschappen van de natuur overschreden worden, zijn de

wijsgeren die in God dwalen-de enige realiteit, in staat om divisies

van actie waar te nemen, in overeenstemming met de

eigenschappen van natuur. Indien de overheersende kwaliteit of

eigenschap onwetendheid (tamas) is, dan toont dit zich in de vormen

van lethargie, slaap, en lusteloosheid-in het kort, in een algemene

afkeer van actie.  Indien de fundamentele eigenschap passie (ra-

jas) is, wordt de resulterende actie gekenmerkt door een onwil om

zich van aanbidding en een gevoel van autoriteit terug te trekken.

Indien de overheersende eigenschap waarde of kwaliteit van

goedheid (sattwa) is, dan worden de betreffende acties gekenmerkt

door concentratie van de geest, meditatie, een positieve houding

ten opzichte van ervaring, permanent denken, en eenvoud. De

eigenschappen van de natuur kunnen veranderen. Bijgevolg is de

perceptieve wijsgeer alleen in staat om de uitmuntendheid te zien

of anders wordt de actie bepaald door de bestaande eigenschappen.

Deze eigenschappen hebben invloed op hun werk door hun

instrumenten, de gevoelens en hun objecten. Maar zij die deze

eigenschappen nog niet overschreden hebben, en nog op weg zijn,

zijn in alle aspecten afhankelijk van dit feit.

29. ‘Zij mogen het geloof van de mannen die zich niet bewust zijn
van de waarheid niet ondermijnen, omdat zij gewapend zijn
met de inhoud van zaken en bijgevolg verbonden zijn met
gevoelens en hun functies’.

Mannen die zich op de natuur richten worden afhankelijk van

hun acties wanneer zij ze geleidelijk aan naar het niveau van

hogere eigenschappen zien begeven. Wijze mannen die de

waarheid kennen mogen deze bedrogen mannen niet loslaten aan

wie het zowel aan kennis als aan energieke inspanningen ontbreekt.

In plaats van hen te ontgoochelen moeten de wijze mannen hen

aanmoedigen omdat zij de ultieme staat kunnen bereiken waar

actie niet langer alleen maar de verwezenlijking van actie is. Na
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een zorgvuldige evaluatie van zijn aangeboren capaciteit en

situatie, moet de zoeker die besloten heeft om te handelen via de

Weg der Kennis de actie beschouwen als een gift verstrekt door de

eigenschappen van de natuur. Indien hij daarentegen beweert dat

hijzelf de uitvoerder is dan wordt hij arrogant en zelfingenomen.

Zelfs nadat hij hogere eigenschappen bereikt heeft mag hij hieraan

niet verslaafd worden. De zoeker die anderzijds de Weg van

Zelfloze Actie gekozen heeft, heeft geen behoeften om de aard

van de actie en de eigenschappen van de natuur te onderzoeken.

Hij moet handelen alleen met een totale onderwerping aan Bod. In

dat geval is het de taak van de God (guru) om te zien welke

eigenschappen hun intrede doen en welke vertrekken. De zoeker

op de Weg van Zelfloze Actie gelooft alles - veranderingen in

eigenschappen evenals zijn geleidelijke verplaatsing van de lagere

naar de hogere eigenschappen - om een zegening voor God te

zijn. Dus, hoewel in constant in actie is, voelt hij noch de arrogantie

van de uitvoerder noch verbindt hij zich met wat hij aan het doen

is. Met betrekking tot dit en de aard van de oorlog, zegt Krishn:

30. ‘Dus, O Arjun, aanschouw het Innerlijke, onderwerp al je actie
aan mij, verlaat alle genoegens, medelijden en wrok, en wees
klaar om te vechten.’

Arjun wordt opgedragen om te vechten, zijn gedachten te

beperken in zijn innerlijke staat, zich over te geven aan een

mediterende staat voor al zijn daden naar de God in Krishn, en in

absolute vrijheid van aspiratie, medelijden en zorg. Wanneer de

gedachten van een man opgeslorpt worden door contemplatie,

wanneer er niet de minste wens van hoop is, wanneer er geen

gevoel van zelfinteresse achter de actie schuilt, en wanneer er

geen spijt is over het vooruitzicht van nederlaag, wat voor soort

oorlog kan een man dan uitvechten? Wanneer de gedachten

verdreven worden door de innerlijke geest, tegen wie moet hij dan
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vechten? En waar? En tegen wie moet hij vechten? Het is echter

pas wanneer men het meditatieve proces bereikt dat de echte vorm

van oorlog oprijst. Het is pas dan wanneer het gekend is dat de

drang van onrechtvaardige impulsen, van lust, wrok, aantrekking

en afwijzing, en van lust en honger, alle afwijkingen van medelijden,

die kuru genoemd worden, de grote vijanden zijn die verbinding

met de wereld scheppen. Zij belemmeren de zoeker naar waarheid

door een kwade aanval te beramen. Deze aanval afslaan is de

echte oorlog. Hem onderwerpen, met zijn geest een worden, en de

staat van permanente aanschouwing bereiken is de echte oorloog.

Krishn legt opnieuw de nadruk op dit punt.

31. ‘Niet in vraag gestelde en devote mannen die altijd handelen
in overeenstemming met dit voorschrift worden van de actie
bevrijd.’

Bevrijd van de illusie en bezeten door gevoelens

van bewondering en zelfovergave worden mannen die altijd optreden

in overeenstemming met Krishn’s voorschrift dat ‘men moet

vechten’ ook van alle actie bevrijd. Deze verzekering

van Yogeshwar Krishn geldt niet voor een Hindu, een Moslim

of een Christen, maar voor de hele mensheid. Zijn doctrine

bestaat erin dat men oorlog moet voeren. Hier kan blijken dat

dit onderricht voor oorlogsvoerders bestemd is. Gelukkig was er

vóór Arjun reeds een wereldoorlog. Maar, wanneer we met dergelijk

vooruitzicht geconfronteerd worden, waarom zoeken we dan

resolutie in de Geeta of waarom leggen we zo uitdrukkelijk nadruk

op het feit dat de middelen van vrijmaking van de actie alleen

voor de vechters in een oorlog aanwezig is? De waarheid is echter

tegenovergesteld. De oorlog, van de Geeta is de oorlog van het

hart-het diepe Innerlijke. Dit is de oorlog tussen zaak en geest,

kennis en onwetendheid, Dharmkshetr en Kurukshetr. Hoe meer

we proberen om onze gedachten door meditatie te controleren,

des te onrechtvaardiger de impulsen opstaan in de vorm van vijanden

en een verschrikkelijke aanval beginnen. Door hun duivelse
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krachten te overwinnen en de gedachten te belemmeren komt men

in het midden van deze oorlog van het goddelijke lied. De man

die zijn illusie verliest en met vertrouwen naar de oorlog gaat, is

volkomen bevrijd van de binding van actie, en van geboorte en

dood. Maar wat gebeurt er met de man die zich uit deze oorlog

terugtrekt?

32. ‘Weet dat sceptische mannen, die niet optreden rekening
houdend met dit voorschrift omdat zij niet over kennis en
discriminatie beschikken, gedoemd zijn om in miserie te leven.’

Bedrogen mannen, dronken met verbinding en niet beschikkend

over discriminatie, die het onderricht van Krishn niet volgen, trekken

niet ten strijd in een staat van meditatie waarin er sprake is van

een volledige overgave evenals van vrijheid van lust, zelfbelang,

en wrok, zullen nooit de ultieme zegening krijgen. Indien dit waar

is, waarom handelen mannen dan ononderbroken op deze wijze?

Krishn legt ons dit uit.

33. ‘Aangezien alle wezens opgevorderd worden om te handelen
in overeenstemming met hun natuurlijke aard en de wijze man
ook dienovereenkomstig streeft, van welke aard kan geweld
dan zijn?’

Alle wezens worden door hun overheersende eigenschappen

beheerst en handelen dienovereenkomstig. De wijsgeer die

gezegend is met perceptie doet ook zijn inspanningen in

overeenstemming met zijn aard. Gewone mannen dwalen in hun

acties en de wijze mannen in hun Innerlijke. Dit is een

vanzelfsprekende en onveranderlijke waarheid. Dit is de reden

waarom, volgens Krishn, de mannen zijn onderricht niet volgen,

zelfs indien ze hiervan op de hoogte zijn. Niet in staat om lust,

zelfbelang en grief te overwinnen, of, met andere woorden,
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verbinding en aversie, handelen zij niet op de voorgeschreven wijze.

Krishn legt ook de nadruk op een andere reden.

34. ‘Laat jullie niet leiden door verbinding en aversie,
omdat beide de grote vijanden zijn die jullie de weg
naar het welzijn belemmeren.’

Aantrekking en afwijzing liggen binnen de gevoelens en hun

genot. Men mag zich niet door hen laten domineren omdat zij

fantastische vijanden op de weg naar het welzijn en op de weg
naar de bevrijding van actie zijn; zij verwoesten de eerbiedige

houding van de zoeker. Wanneer de vijand zich binnenin bevindt,
waarom moet men dan een externe oorlog uitvechten? De vijand

ligt op één lijn met de gevoelens en hun objecten-in de geest. Dus

is de oorlog van de Geeta een interne oorlog. Het menselijke hart
is het veld waarop de goddelijke en duivelse impulsen elkaar

tegemoet treden - de krachten van kennis en onwetendheid, de

twee aspecten van illusie. Deze negatieve krachten overwinnen,
het duivelse vernietigen door de goddelijke impulsen te

beschermen, dát is echte oorlog. Maar wanneer de onrechtvaardige
krachten bedwongen worden, loopt het nut van de rechtvaardige

impulsen ook ten einde. Wanneer het Innerlijke met God een is,

worden goede impulsen ook opgelost en geabsorbeerd. Het
overwinning van de aard is dus een oorlog die alleen in een staat

van beschouwing gevochten kan worden.

De vernietiging van gevoelens van verbinding en aversie

neem tijd in beslag. Vele zoekers verzaken daarom aan meditatie
en beginnen plots verwezenlijkte wijsgeren te imiteren. Krishn

waarschuwt voor deze praktijken.

35. ‘Hoewel inferieur (qua verdiensten) is iemands eigen dharm
de beste en zelfs wanneer men de dood hierin ontmoet brengt
het welzijn, terwijl een dharm van iemand anders, hoewel
goed bewaard, uitsluitend vrees veroorzaakt.’
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Er is een zoeker die zich tien jaar lang aan aanbidding gewijd

heeft en is er een andere zoeken die pas vandaag in het proces

geïnitialiseerd wordt. Het is alleen maar natuurlijk dat deze twee

zoekers niet identiek kunnen zijn. De nieuweling zal vernietigd

worden indien hij de ervaren aanbidder nabootst. Dit is de reden

waarom Krishn zegt dat, hoewel met inferieure kwaliteit, iemands

eigen dharm beter is dan de goed bewaarde dharm van iemand

anders. Dus is sterven met inachtneming van zijn eigen

dharm waarlijk een geluk. Nadat de Ziel bezit genomen heeft van

een nieuw lichaam zal hij zijn reis hervatten vanaf hetzelfde punt

van spirituele verbinding waarop het gestopt is tijdens zijn laatste

fysieke leven. De Ziel sterft niet. Een verandering van kleding

verandert niet de geest en zijn gedachten. Wanneer men zich als

mannen verkleed die hem voorgaan zal de zoeker nog meer angst

injagen. Angst is een kwaliteit van de natuur, niet van God.

Het lijkkleed van de natuur wordt dikker wanneer er sprake is

na nabootsing.

Er is heel veel goedkope imitatie op het ‘spirituele’ pad. Mijn

vereerde leraar hoorde ooit eens een hemelse stem vertellen dat

hij moest gaan en in Ansuiya9 leven. Dus ondernam hij de reis van

Jammu naar Chitrakoot en begon hij te leven in de dichte bossen

van Ansuiya. Vele heilige mannen hebben deze weg afgelegd.

Een van hen zag dat hoewel Paramhans Parmanand Ji helemaal

naakt leefde, hij toch in hoge mate vereerd werd. Dus gooide ook

hij plots zijn laatste kledingsstuk weg, gaf zijn asceetstok en zijn

waterkan aan een andere heilige man, en begon volledig naakt

rond te lopen. Toen hij na een tijdje terugkeerde zal hij dat

Parmanand Ji ook met mensen sprak en zelfs misbruik van hen

maakte (hij had een goddelijk bevel dat erin bestond om zijn

discipelen, indien nodig, op hun vingers te tikken en zelfs te

veroordelen voor het algemeen welzijn-kijkend naar de reizigers

9. Een heilige plaat sin de staat van India die Madhay Pradesh genoemd wordt,
de zetel van Swami Adgadanand’s leraar, de hoogste heilige Shree Parmanand
Ji, zo genoemd omwille van zijn associatie met Ansuiya, echtgenote van de
wijsheer Atri, die het meest nobele soort van kaste en vrouwelijke devotie
vertegenwoordigt.
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op het spirituele pad). Bij wijze van nabootsing van de grote man

begon de andere heilige man ook misbruik te maken van de situatie.

Maar de mensen antwoordden kwaad, en de arme bedrieger bleef

verwonderd achter, niet begrijpend waarom de mensen hem de rug

toedraaiden terwijl niemand ook maar een woord van protest tegen

de Paramhans Ji uitte.

Toen hij na twee jaar nogmaals terugkeerde zal

hij Parmanand Ji op een dikke en zachte matras zitten en mensen

die hem koelte gaven. Dus had de hulploze man een houten

zetel naar het bos gebracht, er een matras op gelegd, en enkele

mannen gehuurd om hem koelte te geven. Grote groepen

mensen kwamen rond hem staan op maandag wanneer de

heilige man zijn ‘wonderen’ volbracht: hiervoor vroeg hij vijftig

rupees indien iemand een zoon, en vijfentwintig indien iemand

een dochter wou. Maar binnen een maand moest hij op de vlucht

slaan omdat hij een leugenaar was. Dus helpt imitatie niet wanneer

we ons op het spirituele pad begeven. De zoeker moet zijn eigen

dharm beoefenen.

Wat is deze eigen dharm (swadharm)? In Hoofdstuk 2

heeft Krishn dit genoemd en tegen Arjun gezegd dat zelfs met

oog op zijn eigen dharm het zijn plicht is om oorlog te voeren. Er

was geen hogere gezegende weg voor een Kshatriya. Vanuit

het gezichtspunt van zijn aangeboren eigenschappen,

de aangeboren dharm, werd Arjun een Kshatriya genoemd.

Krishn zei tegen Arjun dat voor de Brahmin echte devote

mannen, bezeten met kennis van de Hoogste Geest, de instructie

in Ved gelijk was aan bader die naar een pure modderpoel

gevoerd wordt. Maar Arjun werd opgedragen om de Ved te leren

en een Brahmin te worden. Met andere woorden, de aangeboren

dharm is onderhavig aan veranderingen. Het echte belangrijke

punt is echter dat de aangeboren dharm de grootste geleiding

is tot iemands welzijn. Maar dit betekent niet dat Arjun een

Brahmin moet nabootsen, en zich als hem kleden en uitzien.

Hetzelfde pad van actie is door de wijsgeer in vier delen

verdeeld: het laagste, medium, goed, en uitstekend. Krishn heeft

de zoekers genoemd die zich op deze paden begeven, namelijk
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Shudr, Vaishya, Kshatriya, en Brahmin. De actie begint op het

laagste niveau, maar in de loop van de spirituele zoektocht kan

dezelfde zoeker een brahmin worden. Nog verder, een gemaakt

met God, blijft er noch Brahmin, noch Kshatriya, noch Vaishya,

noch Shudr, maar enkel en alleen pure intelligentie, de eeuwige

en onveranderbare Hoogste Geest. Daarna doorloopt hij al deze

categorieën. Krishn zegt dat hij de vier categorieën gecreëerd heeft.

Maar, zoals hoger uitgelegd, de rangschikking gebeurde op basis

van actie, eerder dan in overeenstemming met geboorte. Maar wat

is die actie die zijn basis vormt? Is het wat normaliter in en voor de

wereld gedaan wordt? Krishn weerlegt dit en praat over de

opgedragen taak of actie.

Zoals we gezien hebben is deze opgedragen actie het proces

dat yagya genoemd wordt, waarin een adem opgeofferd wordt om

de andere te op te offeren, en alle gevoelens bedwongen zijn,

terwijl dit alles een echt gevoel van praktijk van yog en meditatie

is. De speciale oefening die iemand naar de vereerde God leidt is

meditatie. Varn is een opsplitsing van deze handeling van meditatie

in vier categorieën. Een man moet zijn zoektocht beginnen op het

niveau van zijn natuurlijke capaciteit. Dit is de aangeboren dharm.

Indien de zoeker de mannen nabootst die superieur zijn en

voorsprong op hem hebben, dan zijn hij uitsluitend door angst

overmand worden. Hij zal niet volledig vernietigd worden, want in

de spirituele onderneming is het zaad onverwoestbaar. Maar hij

zal overspoeld worden door angst en onder de last van de materiële

wereld bezwijken. Indien een student van primair niveau in hogere

klassen zit kan hij onmogelijk afstuderen hoewel hij zeker en vast

zelfs het alfabet zal vergeten. Waarom, vraag Arjun, handelt de

man dan niet volgens zijn aangeboren dharm?

36. ‘Arjun zei, ‘Wat, Oh Varshneya (Krishn), is het dat de man
drijft, tegen zijn wil, om op deze wijze te handelen?

AOw©Z CdmM
AW Ho$Z à`wº$mo@`§ nmn§ Ma{V nwéf:Ÿ&
A{ZÀN>Þ{n dmîU}` ~cm{Xd {Z`mo{OV:Ÿ&& 36Ÿ&&
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Waarom handelt een man, hoewel hij naar iets gevoerd wordt

dat hij misprijst, op zondige wijze? Maar gedraagt hij zich niet

volgens de voorschriften van Krishn? Krishn’s antwoord op de vraag

vindt men in de volgende vers.

37. ‘De Heer zei, “Weet dat lust afkomstig uit de emotionele
eigenschap van de natuur (rajas) en onverzadigbaar als vuur
hetzelfde is als toorn; en leer om dit te herkennen als je
kwaadste vijand in deze wereld’.

Wens en toorn die het resultaat zijn van de natuurlijke

eigenschap van passie hebben een onverzadigbare honger naar

sensueel genot en zijn de grootste zondige lust en toorn, zijnde

complementen voor verbinding en afkeer. Dus is Arjun

gewaarschuwd dat hij hen als zijn gevaarlijkste vijanden moet

beschouwen. En nu wordt over hun gevaarlijke effecten gesproken.

38. ‘Zoals vuur door rook ontwikkeld wordt, een spiegel met stof
bedekt, en een foetus door de baarmoeder verborgen, zo is
kennis door lust omringd’.

Discriminatie wordt door de mantel van lust en toorn

verborgen. Indien we vochtig hout verbranden is er enkel rook. Er

is vuur, maar kan geen vlam vatten. Een met stof bedekte spiegel

kan geen helder beeld tonen. Op dezelfde wijze, wanneer er

perversie bestaat, bekend als lust en toorn, kan de geest geen heldere

en duidelijke perceptie van God hebben.

39. ‘En, Oh zoon van Kunti, zelfs de discriminatie van wijze mannen
is door lust omringd, onverzadigbaar als vuur en hun eeuwige
vijand’.

lr^JdmZwdmM
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Tot nu toe heeft Krishn twee vijanden genoemd, namelijk

lust en toorn, maar in vers negenendertig vermeldt hij slechts één

van hen, namelijk lust. In werkelijkheid ligt het gevoel van boosheid

in de lust. Wanneer een taak met succes uitgevoerd wordt verdwijnt

gramschap, maar wanneer lust verhinderd wordt verschijnt

gramschap opnieuw. Dus rust gramschap in het hard van lust. Het

is belangrijk te weten waar de vijand zich verbergt omdat, wanneer

men dit weet, hierdoor de totale vernietiging van de vijand mogelijk

gemaakt wordt. Krishn legt zijn mening over het probleem uit.

40. ‘Aangezien de gevoelens, de geest en het verstand de zetels

van lust zijn, is het door hen dat een wezen verblind wordt-

zijn capaciteit van discriminatie.’

Dus nu hebben we het antwoord. Onze ergste vijand ligt in

onze eigen gevoelens, geest en verstand. Het is door hen dat lust

kennis ontwikkelt en in de belichaamde Ziel binnendringt.

41. ‘Dus, Oh de beste van Bharat (Arjun), onderwerp eerst de

gevoelens en dood deze lust doeltreffend, zijnde de heimelijke

vernietiging van zowel de spirituele als de fysieke kennis’.

Op de eerste plaats moet Arjun de gevoelens controleren

omdat zijn vijand zich hierin verbergt. De vijand ligt in ons en het

is nutteloos om buiten naar hem te zoeken. De oorloog die gevoerd

moet worden is intern; hij moet gevochten worden in de geest en

in het hart. Dus moet Arjun zijn gevoelens onderwerpen en deze

zondige lust die zowel de kennis van de onmanifeste Geest als de

kennis van de fysieke wereld verwoest. Hij kan hen echter niet

BpÝÐ`m{U _Zmo ~w{Õañ`m{YîR>mZ_wÀ`VoŸ&
EV¡{d©_moh`Ë`of kmZ_md¥Ë` Xo{hZ_²Ÿ&& 40Ÿ&&
Vñ_mÎd{_pÝÐ`mÊ`mXm¡ {Z`å` ^aVf©^Ÿ&
nmß_mZ§ àO{h øoZ§ kmZ{dkmZZmeZ_²Ÿ&& 41Ÿ&&



Yatharth Geeta126

direct aanvallen; hij moet eerst de morele perversie zelf bedwingen

door de gevoelens te bedwingen.

Maar het is zeer moeilijk om de gevoelens en de geest te

bedwingen. Het succes van deze onderneming schijnt twijfelachtig.

Krishn verdrijft deze pessimistische houding door de nadruk te

leggen op de vele wapens waarover een man kan beschikken om

tegen zijn vijand  te vechten.

42. ‘Boven de gevoelens is er de geest en boven de geest is er het
verstand, en boven dit alles ligt de Ziel, uitermate krachtig en
tocht subtiel’.

Dus is de man tóch niet hulpeloos. Hij heeft een groot aantal

wapens waarmee hij met kracht en vertrouwen ten strijde kan

trekken. Hij kan zijn geest tegen zijn gevoelens gebruiken, zijn

verstand tegen de geest, en boven dit alles staat zijn Ziel, zo krachtig

en toch niet uitgesproken. Die Ziel is de echte ‘ons’, en dus zijn

we sterk genoeg om niet alleen onze gevoelens, maar ook onze

geest en ons verstand te onderwerpen.

43. ‘Daarom, Oh gewapende, de Ziel kennende-subtiel en in elk
aspect krachtig en verdienstelijk, onderwerp de geest met uw
verstand en dood deze wens, uw grootste vijand.’

Bezeten door kennis van de niet uitgesproken en toch krachtige

Ziel die boven het verstand staat, en na een correcte evaluatie van

zijn aangeboren sterkte en na de onderwerping van zijn geest met

zijn verstand moet Arjun de lust, zijn ergste vijand, onderwerpen.

Arjun moet zijn vijand vermoorden na een grondig kritisch

onderzoek van zijn aangeboren capaciteit. Lust is een grote vijand,

omdat de Ziel door de gevoelens vernietigd wordt. Dus, wanneer

BpÝÐ`m{U namÊ`mhþ[apÝÐ`oä`: na§ _Z:Ÿ&
_ZgñVw nam ~w{Õ`m} ~wÕo: naVñVw g:Ÿ&& 42Ÿ&&
Ed§ ~wÕo: na§ ~wX²Üdm g§ñVä`mË_mZ_mË_ZmŸ&
O{h eÌw§ _hm~mhmo H$m_ê$n§ XwamgX_²Ÿ&& 43Ÿ&&



127HOOFDSTUK 3

men zijn sterkte kent en vertrouwen stelt in de kracht van zijn

Ziel, dan moet Arjun deze lust-zijn vijand-doden. Deze vijand is

natuurlijk intern en de uit te vechten oorlog tegen hem is ook in-

tern-van de sfeer van de geest en het hart.

✽ ✽ ✽

Vele liefhebbende beoefenaars van de Geeta hebben aan dit

hoofdstuk de titel ‘Karm Yog’ (‘Weg van Actie’) gegeven, maar dit is

niet juist. Yogeshwar Krishn vermeldde actie in Hoofdstuk 2, en

zijn uitwerking van zijn belang schepte een duidelijke houding

ten opzicht van dit onderwerp. In dit hoofdstuk heeft Krishn actie

gedefinieerd als zijnde het gedrag van yagya. Het is zeker dat

yagya de opgedragen modus is. Wat er nog anders door mannen

gedaan wordt is de ene of andere vorm van wereldse slaafsheid. In

Hoofdstuk 4 wordt bevestigd dat het gedrag van yagya de actie is

die invloed heeft op de vrijheid van de materiële wereld.

Het hoofdstuk beschrijft de oorsprong van yagya evenals wat

het gedrag van zijn discipline te bieden heeft. Daarna beschrijft

het de kenmerkende eigenschappen van yagya. Het belang van

yagya wordt herhaaldelijk onderlijnd, omdat het om een opgedragen

actie gaat. Zij die yagya niet beoefenen zijn niet alleen zondige

liefhebbers van genot, maar zij leven ook tevergeefs. Wijsgeren

van yore hadden de status van verwezenlijking en actieloosheid

door yagya bereikt. Zij waren mannen die zich in het Innerlijke

hervonden hadden en er zich goed in voelden. Dus moesten ze

niets anders doen. Toch wijdden zij zich ononderbroken aan hun

taak om hun minder gelukkige medemensen te leiden die achter

gebleven waren. Krishn vergelijkt zichzelf met deze grote Zielen.

Hij blijft ook achter met niets anders te doen en niets meer te

bereiken, en toch wijdt hij zich aan actie voor het welzijn van de

mensheid. Dus blijkt hij een yogi te zijn, een asceet of heilige, die

zich permanent aan meditatie wijdt. Zoals we gezien hebben is hij

inderdaad een Yogeshwar, een volgeling in yog. Verder in het
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hoofdstuk waarschuwt Krishn herhaaldelijk wijsgeren zoals zichzelf

dat zij geen verwarring mogen zaaien en het vertrouwen van de

geïnitieerde zoekers niet mogen ondermijnen, zelfs indien zij zich

met materiële taken bezig houden, omdat zij de ideale staat alleen

door actie kunnen bereiken. Indien zij niet langer handelen worden

zij vernietigd. De juiste actie vereist het voeren van oorlog door

zich op het Innerlijke en de Hoogste Geest te concentreren. Maar

wat is de noodzaak van oorlog wanneer de ogen gesloten en de

gedachten van een man op beschouwing gericht zijn, en wanneer

de gevoelens zich allemaal binnen het verstand bevinden? Volgens

Krishn, wanneer een zoeker zich op het pad van verering, lust en

woede, en aantrekking en afwijzing begeeft, dan blijkt dit alles

een afschrikwekkende belemmering op zijn weg te zijn. Vechten

en deze negatieve impulsen overwinnen is oorlog. Dieper in de

staat van meditatie dringen door het geleidelijk aan elimineren

van de duivelse, wereldse impulsen van Kirukshetr is oorlog. Dus is

dit een oorlog die in de staat van meditatie woedt. Dit is, bondig

uitgelegd, Hoofdstuk 3 en, zoals uit de samenvatting blijkt, hebben

we nog altijd niet verteld wat actie of yagya precies is. Wanneer

we de aard van yagya begrijpen, zullen we ook de aard van actie

verstaan.

Dit hoofdstuk legt voornamelijk de nadruk op de

onderwijzende rol van wijsgeren, van grote Zielen, die realiteit

waargenomen hebben. Bijgevolg is het hoofdstuk een richtlijn voor

vereerde leraars. Zij zullen niets verliezen indien zij zelf geen

actie ondernemen en zijn zullen niets voor zichzelf winnen wanneer

zij wel actie ondernemen. En toch moeten zij actief zijn voor het

welzijn van de mensheid. Er is echter niets belangrijks gezegd

voor zoekers die God willen verwezenlijken. Men heeft hen niet

verteld wat zij hiervoor moeten doen. Daarom handelt dit Hoofdstuk

niet over de Weg van Actie. De actie die ondernomen moet worden

is nog niet uitgelegd. Tot op heden is het enige wat gezegd is het

feit dat het gedrag van yagya de voorgeschreven actie is. Maar

verder blijven we in het ongewisse over wat yagya werkelijk is.
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We moeten echter toegeven dat de meest gedetailleerde

beschrijving van oorlog alleen in Hoofdstuk 3 in de hele Geeta

gevonden wordt.

Wanneer we de Geeta als een geheel bekijken is het in

Hoofdstuk 2 dat Krishn Arjun oproept om te vechten omdat het

lichaam verwoestbaar is. Hij moet vechten omdat het lichaam

vergankelijk is. Dit is de enige concrete reden die in de Geeta

gegeven wordt om te vechten. Later, terwijl de Weg der Kennis

uitgelegd wordt, wordt gezegd dat oorlog de enige manier is om

het hoogste einde te bereiken. Krishn heeft Arjun gezegd dat de

kennis die hij hem verstrekt heeft betrekking heeft op de Weg der

Kennis. De kennis bestaat erin dat Arjun moet vechten omdat het

voordelig voor hem is, zowel in geval van overwinning als in geval

van nederlaag. Later, in Hoofdstuk 4, zal Krishn Arjun vertellen

dat, door stevig in yog te blijven geloven, hij de onzekerheid in

zijn hart met het zwaard van discriminatie moet overwinnen. Dit

zwaard is het zwaard van yog. Vanaf Hoofdstuk 5 tot Hoofdstuk 10

wordt op geen enkele wijze naar oorlog verwezen. In Hoofdstuk 11

zegt Krishn alleen dat de vijanden reeds door hem verslagen zijn,

waardoor Arjun alleen als een knecht moet optreden en glorierijk

zijn. De vijanden zijn vermoord zelfs zonder dat hij hem gedood

heeft; en de kracht die alle wezens en objecten voortstuwt zal

hem ook gebruiken als een instrument om te krijgen wat hij wenst.

Dus moet Arjun opstaan en zijn vijanden die niets meer dan levende

lichamen zijn doden.

In Hoofdstuk 15 zal de wereld vergeleken worden met een

Peepal boom met zeer krachtige wortels en zal Arjun opgevorderd

worden om de spirituele perfectie te zoeken door de boom et de

bijl der verzaking te doorklieven. In de latere hoofdstukken wordt

niet over oorlog gesproken, hoewel er in Hoofdstuk 16 over demonen

gesproken wordt die in de hel verdoemd worden. De meest

gedetailleerde beschrijving van oorlog wordt dus in Hoofdstuk 4

gevonden. Verzen 30 tot 43 hebben betrekking op het uitbreken
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van de oorlog, zijn onvermijdbare, de zekere vernietiging van de

mannen die weigeren te vechten, de namen van vijanden die

gedood moeten worden, het afwegen van de krachten, en de

vastberadenheid om de vijanden af te slachten. Het hoofdstuk

identificeert dus de vijanden en, op het einde, moedigt ook de

zoeker aan om deze vijanden te vernietigen.

Aldus eindigt het Derde Hoofdstuk, in de Upanishad van
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Shatru Vinash-Prerna’ of “Op de vernietiging van de vijand

aandringen’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van

het Derde Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 4

In Hoofdstuk 3  heeft Yogeshwar Krishn verzekerd dat, indien

een man zijn voorschrift volgt, vrij van zelfbedrog en met echte
devotie, hij bevrijd zal worden van de binding van actie. Yog (zowel

van kennis van als actie) heeft de macht om deze bevrijding tot

stand te brengen. Het idee van oorlog voeren is in yog belichaamd.
In dit hoofdstuk legt hij uit wie de auteur van yog is, evenals de

fasen waaruit deze discipline bestaat.

1. ‘De Heer zei, ‘Het was ik die de eeuwige yog aan de Zon-
(Vivaswat) onderwees, die het dat op zijn beurt aan Manu
onderwees, en deze weer aan Ikshwaku’.

Het was hem,  zegt Krishn, die in het begin van devotie (kalp),
de kennis van de eeuwige yog aan de Zon verder leidde (de

rechtvaardigde impulsen symboliseren), van wie het aan Manu

gegeven werd (de geest symboliserend), zoon en dan aan Iskhawaku
(de aspiratie symboliserend). Krishn, zoals we gezien hebben, was

een yogi. Dus is het een yogi, een wijsgeer die in de Hoogste
Geest dwaalt, die de eeuwig durende yog in het begin initieert of,

met andere woorden, bij het begin van de verering en die dit dan

naar de levensadem overbrengt. De Zon vertegenwoordigt de weg
van God-verwezenlijking.1 God is het ‘ene licht dat licht aan alles

geeft’.

TOELICHTING BIJ DE DAAD VAN JAGYA

lr^JdmZwdmM
B_§ {ddñdVo `moJ§ àmoº$dmZh_ì``_²Ÿ&
{ddñ_mÝ_Zdo àmh _Zw[aúdmH$do@~«drV²Ÿ&& 1Ÿ&&

1. In de Upanishad Prashn vinden we het volgende: ‘De wijze mannen kennen
hem die alle vormen aanneemt, die radiant is, die allesverlichtend is, en die
het ene licht is dat licht aan alles geeft. Hij stijgt op als de zon met duizend
stralen en gaat onder in oneindige plaatsen.’



Yatharth Geeta132

Yog is eeuwigdurend. Krish heeft vroeger gezegd dat de

geboorte, het zaad, van dit proces onverwoestbaar is. Wanneer het

pas begonnen is stopt het niet tot de perfectie bereikt wordt. Het

lichaam wordt door geneesmiddelen geheeld, maar verering is de

remedie voor de Ziel. Het begin van verering is het begin van de

zelfheling. Deze handeling van devotie en meditatie is ook de

creatie van een verwezenlijkte wijsgeer. Voor de primitive man

die buiten bewustzijn in de nacht van onwetendheid ligt, die nooit

over yog nagedacht heeft, wordt naar de perfectie van yog gebracht

wanneer hij een wijsgeer ontmoet-zoals hij naar een grote man

opkijkt, door naar zijn stem te luisteren, door een ongeschikte daad

te doen, en door zich met hem te associeren. Goswami Tulsidas

heeft ook dit gezegd: ‘De ultieme zegening wordt aan de man

ge‘even die God waargenomen heeft, evenals aan de man die door

God opgemerkt is’.

Krishn zegt dat hij in het begin yog aan de Zon onderwees.

Indien een verwezenlijkte wijsgeer nog maar een blik op een

vereerder werpt, dan wordt de verfijning van yog naar het leven

overgebracht-de ademhaling van de gelukkige Ziel.  Alle levende

wezens worden door de zon gestimuleerd-door God die alleen aan

zichzelf onderworpen is. Aangezien licht leven of ademhaling is,

wordt voorgeschreven dat de Hoogste Geest alleen door de regeling

van leven-ademhaling bereikt kan worden. De overdracht van

goddeloze instincten naar een vroege man bestaat in het verstrekken

van kennis van yog aan de Zon, waarna, op tijd, het zaad van deze

perfectie in de geest ontspringt. Dit is hoe de goden hun kennis aan

Manu overdragen. Nadat het zaad in de geest ontkiemd is zal er

een wens naar de verwezenlijking van de uitspraken van een

wijsgeer ontstaan. Indien de geest hier iets heeft, dan is er ook

sprake van de wens om dit te bereiken. Dit is hoe Manu yog aan

Ikshwaku prijst. Er zal een verlangen, of een aspiratie zijn om deze

voorgeschreven handeling tot stand te brengen, een handeling die

eeuwig is en die van de binding van actie bevrijdt. Indien dit het

geval is dan is er sprake van de wens om te handelen en wordt de

verering versneld. Krishn spreekt nu over het punt waarop yog ons

neemt nadat het in beweging gebracht wordt.
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2. ‘Afgeleid van traditie was deze yog bekend bij wijsgeren
van het koninklijke niveau (rajarshi), 2, maar op dit punt,
Oh de vernietiger van vijanden, nam het af en stierf bijna
uit’.

Deze yog, overgedragen door een verwezenlijkte geest in de

ademhaling van de primitieve, barbaarse man, en daarna stromend

van ademhaling naar de geest, dus verlangen (of aspiratie), en vanaf

daar naar de actieve praktijk, aldus zich geleidelijk aan

ontwikkelend, bereikt het koninklijke niveau en wordt dan aan de

zoeker bekend gemaakt. Uitzonderlijke krachten worden in

aanbidders gegenereerd die dit niveau bereikt hebben. In deze

kritieke fase stopt yog bijna in deze wereld (lichaam). Dus het

probleem is hoek yog over deze scheidingslijn gedragen moet

worden. Het blijkt dat elke zoeker vernietigd wordt nadat hij deze

fase bereikt heeft, maar volgens Krishn is dit niet zo. Iemand die

onderdak bij hem gezocht heeft als een liefhebbende aanbidder en

goede vriend wordt gespaard.

3. ‘Dat is de tijdloze yog die ik je nu onderwijs, omdat u mij
aanbidder en goede vriend bent, en omdat deze yog een
groot misterie beherbergt.’

Ed§ naånamàmßV{__§ amOf©̀ mo {dXw:Ÿ&
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g Edm §̀ _`m Vo@Ú `moJ: àmoº$: nwamVZ:Ÿ&
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2. Lezers moeten gewaarschuwd worden voor een courante misopvatting over

het woord rajarshi. Men zegt dat een Kshatriya naar de status van rajarshi

gebracht wordt door middel van een godvruchtig leven en een zeer grote

devotie zoals ook een Brahmin naar de positie van een brahmarshi gebracht

wordt. Maar in werkelijkheid heeft God noch Brahmin noch Kshatriya

gemaakt, en noch Joden noch Christenen. Er zijn alleen sociale orden,

gebaseerd op geboorde of beroep. Dus wordt rajarshi hier gebruikt om een

van de vier spirituele statussen aan te geven die zich alleen door de interne

verdiensten van een aanbidder onderscheiden, onafhankelijk van zijn afkomst

of geboorte. Dergelijke interpretatie is correct, want anders moet de yog

van Geeta beschouwd worden als alleen bestemd voor leden van een klasse,

wat onhoudbaar is.
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Arjun is een Kshatriya aanbidder, van het nivean van rajarshi

waar, gedreven door de golven van verwezenlijking, de aanbidders

in gevaar zijn om vernietigd te worden. Het is niet zo dat de

voordelige natuur van yog op dit punt geannuleerd wordt, maar

aanbidders struikelen normaliter nadat zij dit punt bereikt hebben.

Deze eeuwige en zeer mysterieuze yog wordt nu door Krishn aan

Arjun onderwezen, omdat zijn discipel zich op dezelfde weg van

vernietiging bevindt. En hij doet dit omdat Arjun hem aanbidt,

blindelings vertrouwen in hem stelt, en een goede vriend is.

Wanneer de God waarnaar we op zoek zijn-de verwezenlijkte

wijsgeer- in de Ziel dwaalt en hem begint te onderwijzen, pas dan

begint de echte verering. Hier zijn God en de verwezenlijkte

wijsgeer-leraar, en souffleurs, synomiemen. Indien God tot in het

hart daalt, op het niveau waarop we ons bevinden, begint te

controleren en leiden, en steun geeft indien de aanbidder struikelt-

pas dan is de geest volledig onderworpen. Behalve indien God

voorgesteld wordt als een menner, in de buurt van de Ziel als een

souflleur, dan kan er geen geschikte initiatie voor het pad zijn. Van

tevoren is de aanbidder op proel; hij heeft de staat van echte

aanbidding nog niet bereikt.

Mijn vereerde leraar-mijn God, zei altijd, ‘Ha! Ik had een nauwe

ontsnappingsroute. Maar God heeft me gered. God heeft mij dit

geleerd … zei me dat … ‘Ik vroeg soms, ‘Maharaj Ji, spreekt en

praat God ook?’ Waarop hij dan antwoordde: ‘Ho, God spreekt

precies zoals jij en ik, urelang, zonder te stoppen.’ Dit bedroefde

mij en ik vroeg me hoe God spreekt. Dit was een verbazenwekkende

onthulling voor mij. Na een poosje zei Maharaj Ji dan, ‘Waarom

maak je je zorgen? God zal ook met jou spreken.’ Nu ben ik mij

ervan bewust dat elk woord dat hij gezegd heeft waar is. Dit is het

gevoel van vriendschap dat de individuele Ziel met de Cosmische

Geest verbindt. Wanneer God begint twijfels op te lossen zoals een

vriend, pas dan kan de aanbidder de vernietigende fase op veilige

wijze oversteken.

Tot nu toe heeft Yogeshwar Krishn gesproken over de geboorte

van yog door een wijsgeer, de obstakels op zijn weg, en de middelen

om ze te overwinnen. Maar Arjun vraagt hem nu:
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4. ‘Arjun zei, ’Aangezien Vivaswat (naar God verlangend)
geboren werd in een afgelegen plaatje en jouw geboorte
pas recent is, hoe moet ik dan geloven dat hij hem yog
onderwezen hebt?’

Krishn is recent geboren, in tijden die men zich herinnert, terwijl

de ademhaling van kennis die hij beweert aan de Zon overgedragen

te hebben behoort tot ‘de donkere achtertuin en afgrond van de

tijd’. Dus hoe moet Arjun geloven dat Krishn de persoon is die yog

in het begin onderwezen heeft? Krishn lost deze twijfel als volgt

op:

5. ‘De Heer zei, ‘Oh Arjun, jij en ik hebben ontelbare geboorten
doorlopen maar, Oh overwinnaar van vijanden, terwijl jij
je de vorige geboorten niet herinnert, is dit voor mij wel
het geval.’

Krishn en Arjun hebben talrijke geboorten gehad, maar de laatste

herinnert zich niets. De aanbidder weet niet. Maar hij die zijn

Innerlijke behouden heeft weet dit en hij die het onverklaarbare

verwezenlijkt heeft, weet dit ook. Hij is geboorteloos, verborgen,

en eeuwig, en toch is hij geboren met een menselijk lichaam.

Daarom, zij die beweren dat de dood van het fysieke lichaam

bevrijding brengt geven valse troost.

Een Ziel realiseert de ultieme essentie terwijl hij zich nog in

het aangenomen lichaam bevindt. Indien er ook maar de kleinste

twijfel is dan moet hij een andere geboorte ondergaan. Tot nu toe

dacht Arjun dat Krishn sterfelijk is, zoals hem. Dat is de reden

waarom hij over zijn recente geboorte spreekt. Is Krishn zoals andere

lichamen?

6. ‘Hoewel onsterfelijk, geboorteloos, en God van alle wezens,
verklaar ik dat ik de materiële wereld van de natuur door
de mysterieuze kracht van atm-maya onderwerp’.

AOw©Z CdmM: Ana§ ^dVmo OÝ_ na§ OÝ_ {ddñdV:Ÿ&
H$W_oV{ÛOmZr`m§ Ëd_mXm¡ àmoº$dm{Z{VŸ&& 4Ÿ&&

lr^JdmZwdmM : ~hÿ{Z _o ì`VrVm{Z OÝ_m{Z Vd MmOw©ZŸ&
VmÝ`h§ doX gdm©{U Z Ëd§ doËW na§VnŸ&& 5Ÿ&&
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Krishn is onsterfelijk, geboorteloos, en de ademhaling van alle
wezens, maar hij verklaart dat hij materiële verbindingen door atm-
maya3 behoudt. Een soort van maya is de morele onwetendheid
die iemand de realiteit van de materiële wereld doet aanvaarden,
en die de oorzaak is voor de nieuwe geboorte en voor inferieure
vormen. De andere maya is dat wat Krishn yog-maya noemt, en
waarvan we ons niet bewust zijn. Dit is de maya van het Innerlijke
die toegang verschaft tot de Ziel en die tot het bewustzijn van de
Hoogste Geest leidt. Het is door de handeling van deze yog-maya
dat Krishn zijn uit drie eigenschappen betaande natuur onderwerpt
en zichzelf manifesteert.

De mensen zeggen normaliter dat zij een visie van God zullen
hebben wanneer hij zich door een incarnatie manifesteert. Volgens
Krishn bestaat er echter geen dergelijke incarnatie zoals deze door
anderen gezien kan worde? God wordt niet in een lichamelijke
vorm geboren. Het is alleen door geleidelijke fasen dat hij zijn uit
drie eigenschappen bestaande natuur controleert door de uitoefening
van yog-maya en zichzelf manifesteert. Maar wat zijn de

omstandigheden van dergelijke manifestatie?

7. ‘Telkens wanneer, Oh Bharat, rechtvaardigheid (dharm)
afneemt en onrechtvaardigheid toeneemt, manifesteer ik
mij.’

`Xm `Xm {h Y_©ñ` ½cm{Z ©̂d{V ^maVŸ&
Aä ẁËWmZ_Y_©ñ` VXmË_mZ§ g¥Omå`h_²Ÿ&& 7Ÿ&&

3. In Ram Charit Manas, de devotionele nieuwe vertelling en vertaling van
dertig aldere Indische epische verhalen, de Ramayan, door de grote poëet
Tulsidas, heeft Goswami Tulsidas maya als volgt gedefinieerd: ‘Terwijl ik en
deze de mijne zijn, zijn jij en deze de jouwe.’ Deze notie is maya, waarvan
alle schepsels slachtoffers zijn. Het is dubbelzinnigheid, bestaande eerst uit
onwetendheid en daarna uit verlichting. De eerste is een beruchte schelm
omdat hij elk schepsels in de val doet van geboorte en dood doet lopen.
Integendeel, howel de andere bekend staat als de enige bron van waarden,
wordt hij volledig gestimuleerd door God en heeft hij geen enkele macht
van zichzelf. Het proces van verlichting wordt vidya-maya genoemd. Omdat
het de individuele Ziel met het Oneindige verenigt, wordt het ook yog-maya
genoemd. En omdat het de Ziel toestaat om de hoogste glorie te bereiken, is
het ook bekend onder de naam atm-maya. Na de verwezenlijking wordt
een yogie gezegend met de kracht die hem toelaat om tegelijkertijd naar
duizend van zijn discipelen te kijken. Deze macht, atm-maya genoemd, is
de macht die hier gebruikt wordt.
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Krish vertelt de devote Arjun dat wanneer harten inert worden

met betrekking tot de Hoogste Geest, de zeer sublieme dharm, en

wanneer godvruchtige mannen niet in staat zijn om te zien hoe zij

de andere oever veilig moeten bereiken, hij zijn vorm begint te

maken om zichzelf te manifesteren. Dergelijk gevoel van

bewustzijn voelt Manu. Goswami Tulsidas heeft over zijn met wrok

belaste hart gesproken omdat hij zijn leven geleid heeft zonder

God te beschouwen. Wanneer tranen uit de ogen van liefhebbende

aanbidders tromen omdat hij alles overheersende gevoel van

hulpeloosheid om het onrechtvaardige te overwinnen overheerst,

begint God zich in een uitgesproken vorm te gieten. Maar dat brengt

ook met zich mee dat God zichzelf  alleen aan de liefhebbende

aanbidders manifesteert en alleen voor hun welzijn.

De incarnatie van God gebeurt alleen in het hart van een

gezegende aanbidder. Maat wat doet God wanneer hij zich

manifesteert?

8. ‘Ik manifesteer mij van tijdperk tot tijdperk om de
godsvruchtigen te verdedigen, de slechte mensen te
verslaan en om dharm te versterken.’

God manifesteert zich als een kenner van heilige mannen. He,

de aanbedene, is de ene God die, nadat hij verwezenlijkt is, niets

meer overlaat om te doen. Krishn neemt een manifeste vorm aan

om van tijdperk tot tijdperk obstakels uit de wereld te helpen die

de goede loop van rechtvaardige impulsen zoals wijsheid, verzaking

en beperking belemmeren, en om de duivelse krachten van passie,

woede, verbinding en afkeer te vernietigen, en om dharm te

versterken.

‘Tijdperk’ zoals hier door Krishn gebruikt verwijst niet naar

historische tijdperken zoals het Gouden Tijdperk (Satyug) of het

IJzeren Tijdperk (Kaliyug), maar eerder naar de fasen van opkomst

en verval, van dharm die de menselijke aard moet doorlopen. Het

gaat om fasen van dharm en het menselijke hart moet deze fasen

n[aÌmUm` gmYyZm§ {dZmem` M XwîH¥$Vm_²Ÿ&
Y_©g§ñWmnZmWm©̀  g§̂ dm{_ ẁJo ẁJoŸ&& 8Ÿ&&
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doorlopen. Goswami Tulsidas heeft hierover in Ram Charit Manas

(7.10) geschreven – de devotionele nieuwe vertelling en vertaling

van het Indische epische verhaal, Ramayan van het Sanskriet naar

de taal van de mensen door de poëet Tulsidas. De fasen van dharm

ondergaan verandering in elk hart en op elk ogenblik, niet omwille

van onwetendheid, maar omwille van de uitvoering van de

goddelijke kracht van maya. Dit is wat in de zesde vers van het

hoofdstuk atm-maya genoemd werd. Door God geïnspireerd is deze

kennis de kennis die het hart een echt verlangen naar God geeft.

Maar hoe kan men weten door welke Fase men op dat precies

ogenblik loopt? Wanneer waarde en morele goedheid (sattwa) alleen

actief zijn in het hart, wanneer passie en onwetendheid onderworpen

zijn, wanneer alle angst verholpen is, wanneer er geen gevoel van

afwijzing is, wanneer er de noodzakelijke sterkte is om krachtig

beroep te doen op de signalen die van het gewenste doel ontvangen

worden, wanneer de geest overspoeld wordt door geluk-alleen dan

is men in staat om toegang te krijgen tot het Gouden Tijdperk.

Enerzijds, wanneer de krachten van donker (tamas) passeren,

wanneer er overal animositeit en conflicten zijn, doorloopt de

aanbidder het IJzeren Tijdperk (Kaliyug). Wanneer ontwetendheid

en teveel lethargie, slaperig- en lusteloosheid overheerst, dan is er

sprake van de fase van de Kaliyug van dharm. De man die deze

fase doorloopt doet zijn werk, zelfs indien hij dit weet. Hij weet

wat hij niet mag doen, en tóch doet hij het. Deze fasen van dharm,

van zijn afstammeling en familieleden, worden bepaald door

aangeboren eigenschappen. Deze fasen zijn volgens sommige de

vier tijdperken (yug),  volgens anderen de vier categorieën (varn),

en de vier niveaus van spirituele zoeken-uitstekend, goed, me-

dium en laag-volgens nog anderen. In alle fasen helpt God de

aanbidder. Toch is er veel goddelijke hulp in de hoogste fase, terwijl

in de lagere fasen de steun gering blijkt te zijn.

Dus vertelt Krishn Arjun dat een aanbidder die echt gericht

is op zijn ultieme doel een wijsgeer is, maar dat hij alleen gered

kan worden wanneer de stroom van goddelijke impulsen zoals

wijsheid, veraking, en zelfbeheersing, die toegang verschaffen tot

het object, onbelemmerd zijn. Gelijktijdig worden uitvoerders van
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slechte daden niet enkel door de vernietiting van hun niet bestaande

sterfelijke lichamen verwijderd, omdat zij met dezelfde kwade

indrukken, die ze in een vroeger leven opgedaan hebben, opnieuw

geboren zullen worden (sanskar), en dezelfde kwade daden zullen

stellen zoals ze dit vroeger al gedaan hebben. Dus manifesteert

Krishn zich in alle tijdperken om morele perversies te vernietigen

en om dharm te versterken. De installatie van één onveranderbare

God alleen is de definitieve vernieting van het kwade.

Samengevat kan gesteld worden dat Krishn gezegd heeft dat

hij zichzelf steeds opnieuw manifesteert, in alle omstandigheden

en alle categorieën, om het kwade te vernietigen en het goede te

beschermen, en om het geloof in de Hoogste Geest te versterken.

Maar hij doet dit alleen indien er echte spijt in de harten van de

aanbidders is. Zolang de gratie van de aanbeden God niet bij ons

is, kunnen we zelfs niet weten of het kwade vernietigd kan worden

of hoeveel er nog van het kwade overblijft. Vanaf het begin tot het

ogenblik van de definitieve verwezenlijking staat God de aanbidder

in alle fasen terzijde. Hij manifesteert zich alleen in het hart van

de aanbidder. Ziet niet iedereen hem wanneer hij zich manifesteert?

Volgens Krishn is dit niet het geval.

9. ‘Hij die de essentie van mijn radiante incarnaties en werken
waargenomen heeft, Oh Arjun, wordt nooit opnieuw
geboren nadat hij zijn lichaam verworpen heeft, maar
dwaalt in mij.’

God’s incarnatie, zijn geleidelijke manifestatie door diepgaande

spijt, en zijn werken-het verwijderen van belemmeringen die het

kwade veroorzaken, het voorzien van de essentiële punten van de

zelfverwezenlijking, en de nieuwe installatie van dharm- zijn niet

zoals de gebeoorte en de daden van de sterfelijken. Alleen als

abstracties waargenomen kunnen God’s incarnatie en handelingen

niet met fysieke ogen gezien worden. Hij kan niet door geest en

verstand gemeten worden. God, zo ondoorgrondelijk en mysterieus,

HOOFDSTUK 1
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kan alleen waargenomen worden door hem die de realiteit gekend

heeft. Alleen hij kan God’s incarnatie en werken zijn, en wanneer

hij dit alles rechtstreeks waargenomen heeft wordt hij niet opnieuw

geboren, maar dwaalt in Krishn.

Wanneer zoekers alleen God’’ incarnatie en werken kunnen

zijn, waarom hebben we dan deze groepen van honderden of

duizenden mannen die op de geboorte van God wachten zodat zij

hem kunnen zien? Zijn wij allen zoekers? Er zijn veel mannen die

zich als wijsgeren verkleden, voornamelijk door zich als heilige

mannen te kleden, en die beweren dat zij incarnaties zijn, en wiens

agenten er alles aan doen om dit te bewijzen. Zij verplaatsen zich

als schapen om deze ‘God-mannen’ te zien, maar Krishn zegt dat

alleen mannen van perfectie God kunnen zien. Nu, wie is deze

man die we een zoeker noemen?

Bij het geven van zijn oordeel over het echte en het valse in

Hoofdstuk 1 zei Krishn tegen Arjun dat het onechte geen bestaan

heeft en dat het echte nooit niet bestaand geweest is-en dit in het

verleden, heden en in de toekomst. Dit is de ervaring van zoekers

geweest in plaats van letterkundigen of rijke mannen. Nu herhaalt

hij dat hoewel God zichzelf manifesteert, alleen de waarnemers

van essentie hem kunnen zien. Hij is een gemaakt met de ultieme

realiteit en wordt een zoeker. Wij worden geen zoekers door te

leren de vijf (of vijfentwintig) elementen te tellen. Krishn zegt ook

nog dat de Ziel alleen de ultieme realiteit is. Wanneer de Ziel

eengemaakt wordt met deze Universele Geest, dan wordt ook hij

God. Dus alleen een man die het Innerlijke verwezenlijkt heeft

kan God’s manifestatie zien en begrijpen. Bijgevolg is het duidelijk

dat God zichzelf in het hart van een aanbidder manifesteert. Per

slot van rekening is de aanbidder niet in staat om de kracht te

herkennen die signalen naar hem stuurt. Wie toont hem de weg?

Maar nadat hij de waarheid van de Hoogste Geest waargenomen

heeft, begint hij te zien en te begrijpen, en daarna, wanneer hij het

lichaam verlaat, wordt hij niet opnieuw geboren.

Krishn heeft gezegd dat zijn manifestatie intern, obscuur, en

verlichtend is, en dat de man die zijn straling ziet een met hem

wordt. Maar in de plaats daarvan hebben deze mensen zijn idolen
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gemaakt die zij aanbidden; en zij beelden zich in dat hij ergens in

de hemel ronddwaalt. Maar dit is helemaal niet waar. Krishn bedoelt

hiermee alleen dat indien de mannen de opgedragen taak uitvoeren

zij zullen zijn dat zij ook radiant zijn. Wat voor anderen een

mogelijkheid is, is voor Krishn al realiteit. De dag waarop we

perfectie binnen ons bereiken zullen we ook zijn wat Krishn is; wij

zullen identiek zijn. Incarnatie is nooit extern. Indien een hart

overloopt met liefde en aanbidding, dat is er een mogelijkheid dat

de goddelijke incarnatie waargenomen wordt. Toch zorgt Krishn

voor troost voor de gewone mensen door hen te vertellen dat velen

hem verwezenlijkt hebben door op het opgedragen pad te blijven.

10. ‘Vrij van passie en woede, volledig naar mij gericht,

onderkomen zoekend bij mij, en gezuiverd door kennis en

boetedoening, hebben velen mij bestaan verwezenlijkt’.

Velen die onderdak gezocht hebben in Krishn, in gelijke mate

bevrijd van passie en passieloosheid, angst en angstloosheid, woede

en gebrek aan woede, en gezuiverd door kennis en boetedoening,

hebben deze staat bereikt. Het is niet zo dat dit alleen nu het

geval is. Dit is altijd het geval geweest. Velen hebben deze staat

vroeger al bereikt. Maar wat is de weg? Krishn vormt zichzelf en

verschijnt in een hart dat gevuld is met echte zorg, met

overheersende onrechtvaardigheid. Krishn heeft vroeger percentie

van realiteit genoemd, wat hij nu kennis (gyan) noemt. God is de

ultieme realiteit. Hem waarnemen is wijsheid. Mannen met deze

kennis verwezenlijken hem daarom. Hier is het probleem opgelost

en Krishn maakt nu een onderscheid tussen aanbidders in functie

van hun kwaliteiten.

11. ‘Oh Parth, aangezien de mannen mij aanbidden, aanvaard
ik hen, en dit wetende volgen de wijze mannen mij op elke
weg’.
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Krishn beloont zijn aanbidders volgens de aard van hun devotie;
hij helpt hen in dezelfde mate. Het is de dedicatie van de aanbidder
die bij wijze van gratie teruggevoerd wordt. Wanneer ze dit geheim
kennen gedragen de rechtvaardige mannen zich op de wijze zoals
door hem vastgelegd. Zij die hem dierbaar zijn handelen conform
deze wijze. Zij doen wat hij hen opdraagt.

God toont zijn goede wil door de aanbidder als een menner bij
te staan; hij begint te wandelen samen met de aanbidder en verklaart
zijn glorie. Dit is de vorm van zijn liefhebbende zorg. Hij komt op
tegen de vernietiging van de krachten die boosheid genereren en
om de rechtvaardige impulsen te beschermen die toegang geven
tot realiteit. Behalve wanneer de aanbeden God optreedt als de
eerlijkste menner die op elk ogenblik alert is, ondanks zijn dedicatie
en het sluiten van zijn ogen in meditatie, en alle andere taken, is
de aanbidder niet met succes tegen de materiële wereld bestand.
Hoe moet hij weten hoeveel afstand hij afgelegd heeft en hoeveel
afstand hij nog moet afleggen? De aanbeden God steunt hem
onafscheidelijk met het Innerlijke en leidt hem: dat hij zich nu op
dat punt bevindt, dat hij dit moet doen, en zo moet wandelen. Dus
wordt de golf der natuur geleidelijk aan overbrugd en, door geleiding
van de Ziel in geleidelijke stappen, maakt God het hem uiteindelijk
mogelijk om in hem te vloeien. Aanbidding en adoratie moeten
door de aanbidder uitgevoerd worden, maar de afstand op het pad
die door de aanbidder afgelegd wordt is alleen mogelijk door de
gratie van God. Wanneer ze dit weten volgen mannen die door het
goddelijke gevoel doorstroomd worden het voorschrift van Krishn

door en door. Maar zij doen dit niet altijd op de juiste wijze.

12. ‘Door naar de vruchten van hun actie te verlangen aanbidden
de mannen vele Goden, want de beloningen voor de actie
worden dan snel verkregen.’

Door de verwezenlijking van de actie in het menselijke lichaam
te wensen gaan de mannen vele Goden aanbidden-met andere

woorden, zij volgen de verschillende rechtvaardige impulsen. Krishn

heeft Arjun gezegd om de opgedragen actie uit te voeren, zijnde
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de verwezenlijking van yagya, een wijze van aanbidding, waarin
het inkomende en uitgaande leven-ademhaling aan God opgeofferd

wordt bij wijze van aanbidding en de naar buiten kijkende gevoelens

in het vuur van zelfbeheersing verbrand worden, en wiens
uiteindelijk resultaat de verwezenlijking van God is. De echte

betekenis van actie is aanbidding en dit wordt later in dit hoofdstuk
nog eens verduidelijkt. Het resultaat van deze actie is het een

worden met de eeuwige God, het hoogste doel: de staat van totale

actieloosheid. Krishn zegt dat de mannen die zijn weg volgen de
goden aanbidden om de actieloosheid te bereiken, met andere

woorden, zij versterken de goddelijke impulsen.

Krishn zei in Hoofdstuk 3 dat Arjun yagya moet beoefenen om

de goden te beschermen-om zijn rechtvaardige impulsen te
versterken. Hij zal meer en meer vooruitgang boeken naarmate

deze impulsen geleidelijk aan versterkt en vermeerderd worden.
Dus, door stap voor stap verder te gaan, zal hij uiteindelijk de

ultieme zegen bereiken. Dit is de definitieve fase van het proces

van spirituele vooruitgang dat van begin tot eind doorlopen moet
worden. Krishn legt de nadruk op dit punt en zegt dat zij die hem

volgen, zelfs indien zij naar de verwezenlijking van actie in hun
menselijke lichamen streven, de rechtvaardige impulsen zoeken

die het bereiken van de staat van actieloosheid versnellen. Wat is

hier de betekenis van ‘snel’ of ‘rap’ binnenkort’? Betekent dit dat
hoe sneller we met actie beginnen hoe sneller we met de

uiteindelijke bereiking beloond worden? Volgens Krishn kan deze
hoogte alleen geleidelijk aan overwonnen worden, stap voor stap.

Niemand kan plots naar de top stijgen en een wonder volbrengen

zoals de onthullingen die leraars van goddelijkheid vandaag de
dag voor de abstracte meditatie aanhalen. Laat ons zien hoe dit in

het werk gaat.

13. ‘Hoewel ik de vier categorieën (varn) gecreëerd heb,
Brahmin, Kshatriya, Vaishya en Shudr-in overeenstemming
met aangeboren eigenschappen en actie, ken me als een
niet-uitvoerder.’
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Krishn stelt zichzelf voor als de schepper van de vier

categorieën. Betekent dit dat hij de mannen in vier strikte

categorieën verdeeld heeft, bepaald door geboorte? De waarheid

is eerder dat hij acties in vier categorieën verdeeld heeft op basis

van aangeboren eigenschappen. Zoals hij tegen Arjun zegt, hij-de

onsterfelijke God is een niet-agent en moet als dusdanig gekend

zijn. De aangeboren eigenschap (gun) van een wezen of van een

ding is een meettoestel, een meetstok. Indien de dominante

eigenschap de onwetendheid van het donker (tamas) is dan zal dit

resulteren in een onweerstaanbare neiging tot luiheid, te grote slaap,

willoosheid, afkeer van werk, en een zeer grote drang naar het

kwade ondanks dat men zich ervan bewust is van het om kwade

zaken gaat.  Hoe kan aanbidding in dergelijke staat van ‘We zitten’

beginnen en gedurende twee uur duren en dit dan ook nog eens

zeer oprecht, en toch zijn we niet in staat om ons ook maar tien

minuten te houden aan wat ons opgedragen is. Het lichaam is stil

en rustig, maar de geest die echt rustig zou moeten zijn is ten prooi

aan hevige twijfels en zorg, en wordt door de ene na de andere

golf van speculatie overspoeld. Want waarom zitten we nietsdoende

in naam van meditatie en verspillen we tijd? De enige remedie in

deze fase bestaat erin ons te wijden aan de dienst van de wijze

mannen die in de onuitgesproken sfeer ronddwalen en die ons

voorgegaan zijn op het pad. Hierdoor worden negatieve impulsen

gebannen en worden gedachten die tot aanbidding leiden versterkt.

Geleidelijk aan, met het verdwijnen van de krachten van donker

en onwetendheid, is er sprake van een toename van de kwaliteit

van rajas, en een gedeeltelijke ontwakening van de eigenschap

van goede en morele waarde (sattwa), reden waarom de capaciteit

van de aanbidder verhoogd wordt tot het Vaishya niveau. Dan begint

dezelfde aanbidder spontaan kwaliteiten te verkrijgen zoals de

controle over de gevoelens en om andere waardevolle impulsen te

verzamelen. Verder op het pad van actie wordt hij met de rijkdom

van rechtvaardigheid overspoeld. De eigenschap van rajas wordt

nu zwakker en tamas slaapt. In dit niveau van ontwikkeling gaat

de aanbidder naar het Kshatriya niveau. Moed, de eigenschap om

in actie gedompeld te worden, de bereidheid om zich niet terug te
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trekken, controle over de gevoelens, de capaciteit om zich een

weg te banen door de drie eigenschappen van de natuur-zijn nu

aangeboren eigenschappen van de beschikking van de aanbidder.

Met een nog grotere verfijning van actie verschijnt sattwa ten tonele,

ogenblik waarop er sprake is van een evolutie van waarden zoals

de controle over de geest en de gevoelens, concentratie,

onwetendheid, contemplatie en abstracte meditatie, en vertrouwen

evenals de capaciteit om de stem van God te horen-allemaal

kwaliteiten die toegang tot Hem verschaffen. Wanneer deze

kwaliteiten zich beginnen te uiten wordt de aanbidder lid van de

Brahmin klasse. Dit is echter de laagste fase van aanbidding op dit

niveau. Wanneer de aanbidder uiteindelijk een wordt met God,

dan is hij op dat punt-het hoogste punt-noch een Brahmin, noch

een Kshatriya, noch een Vaishya, noch een Shudr. Dus de aanbidding

van God is de enige actie-de opgedragen actie. En het is deze ene

actie die verdeeld wordt in vier fasen in overeenstemming met de

motiverende eigenschappen. De verdeling gebeurt, zoals we gezien

hebben, door een heilige,-door een Yogeshwar. Een wijsgeer die in

de onuitgesproken sfeer ronddwaalt was de maker van deze

verdeling. Toch vertelt Krishn aan Arjun om hem, de onverwoestbare

en maker van varn, als een niet-uitvoerder te beschouwen. Hoe

kan dit?

14. ‘Ik ben onbezoedeld door actie omdat ik er niet mee
verbonden ben, en zij die zich hiervan bewust zijn zijn op
dezelfde manier door actie bevrijd.’

Krishn is niet verbonden met de vruchten van actie. Hij zij van

tevoren dat de daad waardoor yagya verwezenlijkt wordt actie is,

en dat de man die van de nectar van wijsheid, gegenereerd door

yagya, proeft in de onveranderlijke, eeuwige God veranderd wordt.

Dus is het uiteindelijke gevolg van actie de verwezenlijking van

de Hoogste Geest zelf. En heeft Krishn zelfs de wens naar God

overwonnen omdat hij identiek met Hem geworden is. Dus is hij
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onuitgesproken zoals God. Er is nu geen kracht boven hem waarnaar

hij zou moeten streven. Dus is hij niet door actie geraakt, en wij

die hem van hetzelfde niveau kennen, van het niveau van de

verwezenlijking van God, zijn evenmin door actie gebonden. Zo

zijn de verwezenlijkte wijsgeren die het niveau van de

verwezenlijking van Krishn bereikt hebben.

15. ‘Aangezien het met deze wijsheid is dat mannen die zich
naar de redding van het wereldse bestaan richten eveneens
actie in vroegere tijden uitgevoerd hebben, zou jij ook het
voorbeeld van je voorvaderen moeten volgen’.

Ook in het verleden hebben mannen, verlangend naar redding,

met dezelfde verwezenlijking gehandeld: dat de lijnen van actie

strenger geworden zijn wanneer, als het uiteindelijke resultaat van

zijn actie, de uitvoerder een is met God, en wanneer hij bevrijd

wordt van verlangen, zelfs naar hem. Krishn behoort bij deze staat.

Dus wordt hij niet geraakt door actie en, indien we hebben wat hij

heeft, dan zullen ook wij bevrijd worden van de binding van actie.

Wie wet wat Krishn over deze hoge positie weet wordt van actie

bevrijd. Dus wat Krishn ook geweest moge zijn, de onuitgesproken

God of een verlichte wijsgeer, zijn verwezenlijking bevindt zich

binnen handbereik van iedereen. Het was met dit soort wijsdom

dat vroegere mannen, verlangend naar redding, zich op het pad

naar actie begeven hebben. Dit is de reden waarom Arjun moet

doen wat zijn voorvaderen gedaan hebben. Dit is de enige weg die

naar het sublieme goed leidt.

Tot op dit punt heeft Krishn de nadruk gelegd op de uitvoering

van actie, maar hij heeft nog niet uitgelegd wat deze actie is. Hij

heeft het alleen in Hoofdstuk 2 vermeld en Arjun gezegd dat hij

over de zelfloze actie naar hem moet luisteren. Hij heeft zijn

kenmerkende eigenschappen beschreven, waarvan er een

bescherming biedt tegen de verschrikkelijke angst van geboorte

en dood. Daarna heeft hij over de voorzorgsmaatregelen gesproken

die nageleefd moeten worden. Maar ondanks dit alles heeft hij

Ed§ kmËdm H¥$V§ H$_© nyd£a{n _w_wjw{^:Ÿ&
Hw$é H$_£d Vñ_mÎd§ nyd£: nyd©Va§ H¥$V_²Ÿ&& 15Ÿ&&



147HOOFDSTUK 4

niet uitgelegd wat actie is. Later heeft hij toegevoegd, in Hoofdstuk

3, dat, of men nu de voorkeur aan de Weg der Kennis of aan de

Weg van Zelfloze Actie geeft, actie in elk geval noodzakelijk is.

Men wordt noch wijs door aan actie te verzaken noch door zich

van actie los te maken door de actie gewoonweg niet te

ondernemen. Zij die hun organen van actie met geweld bedwingen

zijn gewoon arrogante hypocrieten. Dus moet Arjun optreden, zijn

gevoelens met de geest bedwingen. Krishn heeft hem gezegd om

de opgedragen actie uit te voeren, zijnde de verwezenlijking van

yagya, om de betekenis van actie te verduidelijken. En nu, in dit

hoofdstuk, heeft hij Arjun verteld dat zelfs scholieren met een hoge

intellect verward raken door wat actie is en wat actieloosheid is.

Dus is het belangrijk dat actie en actieloosheid goed begrepen

worden.

16. ‘Zelfs wijze mannen zijn verwarmd over de aard van actie
en actieloosheid, en dus zal ik de betekenis van actie aan
jullie uitleggen, zodat de kennis hiervan kan bijdragen tot
de losmaking van het kwade’.

Wat zijn actie en de staat waarin er geen actie is? Zelfs lerende

mannen worden door deze kwesties in de war gebracht. Dus vertelt

Krishn Arjun dat hij hem de betekenis van actie goed gaat

uitleggen, zodat hij van de wereldse binding bevrijd kan worden.

Hij heeft reeds gezegd dat actie is iets dat bevrijdt van de ketens

van het tijdelijke leven. Nu legt hij nog eens de nadruk op het

belang van de kennis van actie.

17. ‘Het is essentieel om de aard van actie evenals van
actieloosheid te kennen, en ook de aard van de waardevolle
actie, want de wegen van actie zijn (zo) ondoordringbaar.’

Het is uitermate belangrijk te weten wat actie is en wat

actieloosheid is, evenals de actie die vrij is van alle twijfels en

onwetendheid en die ondernomen wordt door mannen van wijsheid
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die aan alle wereldse verlangens en verbinding verzaakt hebben.

Dit is een verplichting omdat het probleem van actie belangrijk is.

Sommige commentatoren hebben het woord ‘vikarm’ in de tekst

(hier vertaald als ‘waardevolle actie’) als ‘verboden of niet opgelegde

actie’ en ‘uit te voeren actie’ enz. geïnterpreteerd. Maar het

voorzetsel vi4, voorafgegaan door de wortel karm wijst hier op

verdienste of uitmuntendheid. De actie van mannen die de ultieme

zegening bereikt hebben is vrij van alle onzekerheid en fouten.

Want wijsgeren die vrede in het Innerlijke vinden, en die hem en

de Hoogste Geest liefhebben, vinden geen enkel voordeel in het

uitvoeren van actie noch nadeel in het verzaken aan actie. Maar

zij handelen toch voor het goede van de mannen die zich achter

hen bevinden. Dergelijke actie is puur en vrij van alle  twijfels en

onwetendheid.

We hebben juist ‘waardevolle actie’ gezien. Dus blijven we

nu over met actie en actieloosheid. Zij worden in de volgende vers

uitgelegd, en wij begrijpen het verschil tussen de twee woorden

hier niet, en zullen het misschien nooit begrijpen.

18. ‘Iemand die niet-actie en actie in niet-actie kan waarnemen
is een wijze man en een verwezenlijkte uitvoerder van
perfecte actie.’

Actie betekent aanbidding; en de verwezenlijkte uitvoerder is

de man die niet-actie in actie ziet, met andere woorden, die God

aanschouwt en toch gelijktijdig gelooft dat hij, eerder dan de

uitvoerder te zijn, hij alleen actie moet uitvoeren omwille van zijn

aangeboren eigenschappen. Pas wanneer deze capaciteit om niet-

actie te zien overwonnen is en de continuïteit van actie

ononderbroken is, dan mag men geloven dat actie in de juiste

richting afloopt. De man met dit inzicht is een wijze man, waarlijk

een yogi, beschikkend over de middelen waarmee de individuele
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Ziel verenigd wordt met de Hoogste Geest, en een uitvoerder van

perfecte actie. Er is zelfs niet de minste fout in zijn uitvoering van

actie.

Dus, kort en bondig, aanbidding is actie. Een man moet dit

beoefenen en toch niet-actie erin zien, met andere woorden, zich

ervan bewust worden dat hij gewoon een instrument is terwijl de

echte uitvoerder de onderliggende eigenschap is. Wanneer we weten

dat wij niet-uitvoerders zijn en dat er toch sprake is van een

constante en onbelette actie, pas dan wordt de uitvoering van die

actie mogelijk gemaakt die in het ultieme goede resulteert. Mijn

nobele leraar, de eerbiedwaardige Maharaj Ji, zei ons altijd “Tot

God in een menner loopt om te beheersen en te geleiden, begint

de echte aanbidding niet.’ Wat er ook gedaan wordt voor deze fase

is niet meer dan een voorafgaande poging om op de weg van actie

toegelaten te worden. Het hele gewicht van het juk rust op de os

en toch is de ploeger de man die hem bestuurt, en wordt gezegd

dat het ploegen van het veld zijn realisatie is. Zelfs aldus, hoewel

de hele last van de aanbidding door de aanbidder gedragen wordt,

is de rechte aanbidder God omdat hij altijd bij de aanbidder is, en

hem motiveert en leidt. Tot God zijn oordeel velt kan hij zelfs niet

weten wat hij door ons gedaan heeft. Bevinden we ons al in de

Hoogste Geest of waren we nog steeds door het bos van de natuur?

De aanbidder die zich dus op het spirituele pad begeeft onder leiding

van God, en die met constant geloof dat hij een niet-uitvoerder is

handelt, is waarlijk wijs; hij kent de realiteit en hij is inderdaad

een yogi. Moet de aanbidder echter altijd verder gaan met handelen

of zal er ooit eens een rustpunt zijn? Hierover spreekt Yogeshwar

Krishn hiernavolgend.

Maar, voordat we bij de volgende vers komen, laat ons even

kort samenvatten, voor een beter begrip, wat Krishn over actie en

yagya tot nu toe gezegd heeft. Wat normaliter in de naam van

actie gedaan wordt is geen actie. Actie is een voorgeschreven

onderneming-de uitvoering van yagya. Wat er daarnaast gedaan

wordt is geen actie. Volgens Krishn is alles wat daarnaast gedaan

wordt een wereldse binding in plaats van actie. Van wat Krishn

over de aard van yagya gezegd heeft is het duidelijk dat het een
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bijzondere wijze van aanbidding is die de aanbidder naar de

aanbeden God leidt, en die de ontbinding in Hem uitvoert.

Voor de uitvoering van deze yagya moet men de gevoelens

onderdrukken, de geest controleren, en de rechtvaardige impulsen

verhogen. Wanneer dit deel van het argument beëindigd is zegt

Krishn dat vele yogis afhankelijk zijn van sereniteit van ademhaling

tijdens de rustige meditatie van de naam van de heilige door de

levenswinden te bedwingen, een staat waarin er normaliter sprake

is van interne rust, en waarin normaliter geen verlangen naar de

externe omgeving optreedt. In dergelijke staat van totale

onderwerping van de geest, wanneer zelfs de onderworpen geest

ontbonden wordt, gaat de aanbidder over naar de onveranderbare,

eeuwige God. Dit is yagya, wiens uitvoering actie is. Daarom is de

echte betekenis van actie ‘aanbidding’; het betekent goddelijke

adoratie en beoefening van yog. En dit is wat later in het hoofdstuk

meer gedetailleerd besproken wordt. Tot nu toe is er alleen een

onderscheid gemaakt tussen actie en niet-actie, waarvan het

bewustzijn de aanbidder naar het juiste pad zal leiden en hem in

staat zal stellen dit pad correct te volgen.

19. ‘Zelfs het gezegde dat een wijsgeer wiens acties vrij zijn
van verlangen en wil, (beide) verbrand tot as door het vuur
der kennis’.

In de laatste vers werd gezegd dat met het verwerven van de

capaciteit van waarneming van niet-actie in actie, de man die

bezig zich met actie een uitvoerder van perfecte actie wordt waarin

er geen enkel probleem is. Nu wordt toegevoegd dat het bedwingen

van lust en wil een overwinning van de geest is. Dus is actie is dat

de geest boven verlangen en wil plaatst. Krishn zegt tegen Arjun

dat een goed begonnen actie geleidelijk aan zo verfijnd en subliem

wordt dat de geest boven verlangen en wil komt te liggen en dat

dan, met het verbranden van zelfs het laatste verlangen dat hij niet

kent, maar dat hij vroeger wel wilde kennen, de aanbidder gezegend

`ñ` gd} g_maå^m: H$m_gL²>H$ënd{O©Vm:Ÿ&
kmZmp½ZX½YH$_m©U§ V_mhþ: npÊS>V§ ~wYm:Ÿ&& 19Ÿ&&



151HOOFDSTUK 4

wordt met de rechtstreekse waarneming van God. De rechtstreekse

kennis van God door het volgen van het pad van actie wordt kennis

(gyan) genoemd: de heilige kennis die de Ziel in staat stelt om

zich met de Hoogste Geest te verenigen. Het vuur van deze

rechtstreekse waarneming van God stimuleert de actie voor eeuwig.

Wat gezocht werd is bereikt. Er is niets meer om te zoeken. Wie is

er boven God om te zoeken met nog meer inspanning? Dus met het

bereiken van wijsheid loopt de behoefte naar actie ten einde.

Wijsgeren hebben mannen met dergelijke wijsheid terecht pandit

genoemd, mannen met diepgaande vorming. Hun onderwijs is per-

fect. Maar wat doet zo’n heilige? Hoe leeft hij? Krishn legt nu zijn

levenswijze uit.

20. ‘Onafhankelijk van de wereld, altijd tevreden, en verzakend
aan de verbinding met actie evenals diens vruchten, is
dergelijke man vrij van actie, zelfs wanneer hij ernaar op
zoek is.’

Het rusten op de objecten van de wereld afwijzend, uiterlijk

tevreden met het zoeken naar de eeuwige God, en niet alleen het

verlangen naar de vruchten van actie, maar zelfs de verbinding

met God afwijzend, omdat hij nu niet van hem verwijderd is, is

deze wijsgeer een niet-uitvoerder zelfs wanneer hij druk bezig is

met de uitvoering van actie.

21. ‘Hij die zijn geest en gevoelens overwonnen heeft, en alle
objecten van sensueel genot opgegeven heeft, is niet vrij
van zonde, zelfs wanneer zijn lichaam met actie lijkt bezig
te zijn.’

Het is alleen het fysieke lichaam van de man die zowel zijn

geest als zijn gevoelens overwonnen heeft, aan alle objecten van

werelds genoegens verzaakt heeft, en de totale vrijheid van

verlangen bereikt heeft, die met actie lijkt bezig te zijn,  terwijl
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hij in werkelijkheid niets doet, en dat is de reden waarom hij niet

ten prooi valt aan zonde. Hij is perfect en zodanig vrij van de

cyclus van geboorte en dood.

22. ‘Tevreden met wat hij ongezocht vindt, hij die onverschillig
staat ten opzichte van hulp en zorg, vrij van jaloezie, en
altijd op zoek naar succes, is een gelijkwaardige man, niet
onder de voet gelopen door actie, zelfs wanneer hij actie
uitvoert.’

Wanneer een man tevreden is met wat hij heeft zonder

verlangens of zonder verzoeken, onverschillig voor geluk of zorg,

en liefde en animositeit, vrij van alle negatieve gevoelens, en

strevend naar gelijkwaardigheid in verbinding en niet verbinding,

wordt hij niet overspoeld door actie, hoewel het lijkt dat hij op

zoek is naar actie. Aangezien het doel dat hij zichzelf gesteld

heeft nu bereikt is en hem nooit zal verlaten, is hij bevrijd van de

schrik voor de nederlaag. Terwijl hij naar het bereiken en het niet

bereiken kijkt handelt deze man, waar zonder overdrijving. En wat

hij doet is niets anders dan yagya, de handeling van de hoogste

opoffering. Krishn legt nog eens de nadruk op het concept, en voegt

eraan toe:

23. “Wanneer een man vrij is van verwezenlijking, rust zijn
geest stevig in de kennis van God, en wanneer zijn acties
zoals de yagya zijn, door God gemaakt, dan is hij echt vrij
en stoppen al zijn acties’.

De verwezenlijking van yagya zelf is actie en directe

waarneming van God is kennis. Handelend in de geest van

opoffering en zoeken is de kennis die door de directe waarneming

van God bereikt wordt, alle acties van deze bevrijde man die niet

beschikt over verwezenlijking en verlangen, ondergaan een

ontbindingsproces. Nu hebben zijn acties geen gevolg voor de

`ÑÀN>mcm^g§VwîQ>mo ÛÝÛmVrVmo {d_Ëga:Ÿ&
g_: {gÕmd{gÕm¡ M H¥$Ëdm{n Z {Z~Ü`VoŸ&& 22Ÿ&&
JVgL²>Jñ` _wº$ñ` kmZmdpñWVMoVg:Ÿ&
`km`mMaV: H$_© g_J«§ à{dcr`VoŸ&& 23Ÿ&&



153HOOFDSTUK 4

aanbidder, omdat God, het doel waarnaar hij streeft, niet meer van

hem verwijderd is. Nu, welke andere vruchten zullen van het fruit

groeien? Daarom loopt de behoefte van dergelijke bevrijde man

naar actie voor henzelf ten einde. Toch handelen zijn als messi-

ahs, maar zelfs terwijl ze dit doen blijven ze onaangeraakt door

wat ze doen. Krishn spreekt hierover in de volgende vers:

24. ‘Aangezien zowel de dedicatie als de offerande zelf God
zijn, en het de Goddelijke leraar is die de offerande aan het
vuur aanbiedt, zijnde ook God, is de verwezenlijking van
de man die zijn zinnen op een Goddelijke actie gezet heeft
ook God zelf.’

De vrijgemaakte man’s yagya is God, wat hij als offerande

aanbiedt is God, en het heilige vuur waar de offerande aangeboden

wordt is ook God. Met andere woorden, dat wat door de Goddelijke

aanbidder aangeboden wordt aan het heilige vuur, zijnde de

belichaming van God, is ook God zelf.

Dat wat waard is om beveiligd te worden door de man wiens

acties ontbonden zijn en door God’s liefhebbende aanraking gestild

zijn is ook God. Dus deze man doet niets; hij handelt alleen voor

het goede van anderen.

Dit zijn attributen van de verwezenlijkte wijsgeer die de fase

van uiteindelijke verwezenlijking bereikt heeft. Maar wat is de

aard van yagya die uitgevoerd wordt door aanbidders die zich juist

op weg begeven hebben? Krishn vorderde Arjun in het laatste

hoofdstuk op om de opgedragen actie uit te voeren. Door door te

gaan op wat deze opgedragen actie is zei hij dat het de

verwezenlijking van yagya is (3.9). Alles behalve wat door

sterfelijken gedaan wordt is alleen binding. Maar actie in de echte

betekenis van het woord bevrijdt van de ketenen van de wereld.

Dus werd Arjun gezegd dat hij zich van de verbinding moest ontdoen

en moest handelen in de geest van verzaking om yagya te bereiken.
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Door dit te doen stelde Yogeshwar Krishn nog een bijkomende vraag:

Wat is yagya en hoe moet men zich correct gedragen? Daarna

wijdde hij uit over de kenmerkende eigenschappen van yagya,

zijn oorsprong, en het voordeel dat het verzekert. Dus werd er

gesproken over de kenmerkende eigenschappen van yayga. Maar

het is nu pas dat de betekenis van yagya uitgelegd wordt.

25. ‘Sommige yogis voeren yagya uit om de goddelijke impulsen
te beschermen, terwijl sommige andere yogis de opoffering
van yagya aanbieden aan (een zoeker die hij is) het vuur
van God.’

In de laatste vers heeft Krishn het opoffering beschreven die

door wijsgeren gedaan wordt die hun heil gezocht hebben in de

Hoogste Geest. Maar hij legt nu de yagya uit die uitgevoerd wordt

door aanbidders die in yog geïnstrueerd wensen te worden. Deze

nieuwelingen ondernemen een echte uitvoering van yagya naar

goden die hen beschermen, met andere woorden, zij versterken en

verhogen de goddelijke impulsen in het hart. Hier is het nuttig om

eraan te herinneren hoe Brahma de mensheid geleid had om de

goden door yagya te beschermen. Hoe weer waarden in het hart

geplant werden en groeiden, des te meer de aanbidder naar de

ultieme uitmuntendheid gaat tot hij dit uiteindelijk bereikt. Aldus

wordt de yagya van de aanbidder van de nieuweling bereikt door

de nadruk te leggen op de versterking van de krachten der

rechtvaardigheid in zijn hart.

In de drie eerste verzen van Hoofdstuk 16 wordt een

gedetailleerde beschrijving gegeven van de goddelijke schat van

rechtvaardigheid. Rechtvaardige impulsen slapen in iedereen en

het belangrijk om hen te koesteren en wakker te maken. Terwijl hij

dit uitlegt zegt Yogeshwar Krishn tegen Arjun zich geen zorgen te

maken omdat hij van deze goddelijke verdiensten ontdaan is. Met

hen zal hij in Krishn dwalen en zijn eeuwig wezen bereiken, omdat
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rechtvaardigheid het ultieme goed brengt. Integendeel, er zijn

duivelse krachten die de ziel naar de nieuwe geboorte in lage en

inferieure vormen leidt; het zijn deze negatieve impulsen die als

offerande aan het vuur aangeboden worden. Dit is yagya en ook

zijn geboorte.

Andere yogis voeren yagya uit door opofferingen aan de

verwezenlijkte leraar in zijn hart-het heilige vuur dat de belichaming

van God is. Krishn voegt er ook nog aan toe dat in het menselijke

lichaam hij de adhiyagya is of dat waarin de geboorte voltrokken

wordt. Krishn was ook een yogi en een verwezenlijkte leraar. Deze

andere yogi bieden offeranden aan de Goddelijke leraar aan die

ook kwade geesten als vuur bestrijdt. Zij doen opofferingen met als

doel deze verwezenlijkte leraar die ook een belichaming van

opoffering is. Kortom, zij concentreren hun geesten op de vorm

van de verwezenlijkte leraar, een wijsgeer.

26. ‘Terwijl sommigen hun gehoor en andere zintuigen als
offerande aan het vuur van zelfbeheersing aanbieden,
bieden anderen de spraak en andere gevoelens aan het vuur
van de gevoelens aan’.

Nog andere yogi bieden al hun gevoelens van actie-oor, oog,

huid, tong, en neus-aan het vuur van zelfcontrole aan, met andere

woorden, zij onderwerpen hun gevoelens door ze van hun objecten

weg te trekken. Er is geen echt vuur in deze zaak. Aangezien alles

wat in het vuur geworpen wordt tot as herleid wordt, vernietigt ook

het vuur van beheersing de externe zintuigen om te zien. Dan zijn

er ook nog yogi die al hun gevoelens van perceptie, geluid, con-

tact, vorm, smaak en reuk aan het vuur van de gevoelens aanbieden;

zij onderwerpen hun verlangens en veranderen ze aldus in effectieve

middelen voor het bereiken van het hoogste doel.

Per slot van rekening moet de aanbidder zijn taak in deze wereld

zelf uitvoeren, terwijl hij soms door goede, en dan weer door kwade

geesten rond hem aangevallen wordt. Van zodra hij de woorden
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hoort die uit passie groeien onderwerpt hij ze in het gevoel van

verzaking en verbrandt ze bijgevolg in het vuur van de gevoelens.

Dit gebeurde ook eens met Arjun zelf. Hij was bezig met

aanschouwing toen opeens zijn oren door een wondermooie melodie

aangetrokken werden. Toen hij opkeek zag hij Urvashi, 5, de

hemelse courtisane, die voor hem stond. Alle andere mannen waren

in de ban van haar sensuele charme, maar Arjun bekeek haar met

de gevoelens van een moeder. De voluptueuze muziek verzachtte

dus in zijn geest en werd in zijn gevoelens begraven.

Hier hebben we het vuur van de gevoelens. Zoals dit ook het

geval is voor objecten die in het vuur gegooid worden en opbranden

worden sensuele vormen-zicht, smaak, reuk, contact en geluid-

van hun kracht beroofd om de aanbidder te verstrooien wanneer zij

veranderd en gevormd worden in overeenstemming met de eisen

van zijn doel. Aangezien hij niet langer geïnteresseerd is in de

percepties van gevoelens, assimileert de aanbidder ze niet meer.

Woorden zoals ‘andere’ (apare en anye) in de behandelde

verzen vertegenwoordigen verschillende staten van dezelfde

aanbidder. Zij zijn de variatie, hoog en laag, geestesstaten van

dezelfde aanbidder eerder dan verschillede vormen van yagya.

27. ‘Nog andere yogi bieden de functies van hun gevoelens en
handelingen van hun leven aan het vuur van yog aan
(zelfcontrole), gekenmerkt door kennis.’

In de yagya waarover Krishn tot op heden gesproken heeft is er

een geleidelijke bescherming van goddelijke impulsen, beperking

van de werking van de gevoelens, en het verbieden van sensuele

waarnemingen door een wijziging van hun bedoeling. In een nog

hogere staat dan deze biedt yogi als offerande de functies van alle

gevoelens en handelingen van het leven aan het vuur van yog aan
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dat aangestoken wordt door de kennis van God. Wanneer de

beperking in het Innerlijke geïntegreerd wordt en de handelingen

van ademhaling en gevoelens gestild zijn, dan vloeien de stroom

die passies stimuleert en de stroom die iemand naar God drijft in

het Innerlijke. Het resultaat van yagya komt overeind als de

verwezenlijking van God, de culminatie van zijn spirituele

oefening. Wanneer iemand in de God dwaalt die verwezenlijkt

moet worden, dan is er niets anders meer om te bereiken. Yogeshwar

Krishn legt yagya opnieuw uit:

28. ‘Zoals vele yagya bedrijven door materiële schenkingen te
doen in dienst van de wereld, bedrijven sommige andere
mannen yagya door zelfkastijding, sommige door opoffering
van yog, en nog anderen, door grote ontberingen, bedrijven
yagya door de studie van de schriften’.

Er zijn veel mensen die weelde opofferen. Zij dragen

rijkdommen bij tot de dienst van heiligen. Krishn aanvaardt alle

giften aan hem met devotie en hij is een weldoener voor de mannen

die deze giften doen. Dit is de yagya van rijddom of rijken. Elke

man dienen, de mannen die het goede pad verlaten hebben weer

op het rechte pad brengen, het bijdragen van  rijkdom aan de zaak

is de opoffering van rijken. Deze opofferingen hebben de capaciteit

om de natuurlijke sanskars tot nul te herleiden. Sommige mannen

onderwerpen hun gevoelens door boetedoening voor het naleven

van hun dharm. Met andere woorden, hun opoffering, gedaan in

overeenstemming met hun aangeboren eigenschappen, is

boetedoening-vernedering van het lichaam, en dit maakt deel uit

van de fase tussen de laagste en de hoogste niveaus van yagya. Op

pad met de passende kennis dat naar God leidt, ondergaat de Shudr

aanbidder die zich juist op de weg der aanbidding begeeft

boetedoening door diensten te verlenen, de Vaishya door het

verwerven van goddelijke rijken, de Kshatriya door de passie en de

woede te vernietigen, en de Brahmin met zijn capaciteit om een
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te zijn met God. Allen moeten op dezelfde wijze handelen. In

werkelijkheid is yagya een en enkel zijn lagere en hogere fasen

worden door aangeboren eigenschappen beheerst.

Mijn nobele leraar, de vereerde Maharaj Ji zei altijd: ‘De geest

samen met het lichaam en de gevoelens oefenen, de blik op het

doel gericht, dat is boetedoening. Zij vertonen de neiging om van

het doel af te wijken maar moeten teruggetrokken worden en

opnieuw naar het doel gericht worden’.

Er zijn vele mannen die yagya van yog beoefenen. Yog is de

vereniging van de Ziel, op wandeling in de natuur, met God die

boven de natuur staat. Een duidelijke definitie van yog vindt men

in de drieëntwintigste vers van Hoofdstuk 6. Normaliter is de

ontmoeting van twee objecten yog. Maar is het yog indien een pen

papier ontmoet of een bord een tafel. Natuurlijk niet, omdat beide

van dezelfde vijf elementen gemaakt zijn: zij zijn een, en niet

twee. De natuur en het Innerlijke zijn twee entiteiten, die van

elkaar verschillen. Er is yog wanneer de op de natuur gebaseerde

Ziel de identieke God ontmoet, en wanneer de natuur in de Ziel

ontbonden wordt. Dit is de echte yog. Dus zijn er velen die zich

aan een strikte praktijk van beperking houden omdat dat tot deze

vereniging leidt. De beoefenaars van de yog van opoffering (yagya)

en zij aan zware boetedoening doen houden hun blik op hun eigen

Innerlijke gericht en beoefenen de yagya der kennis. Hier, niet

gewelddadig maar zware boetedoening zoals beperking, religieuze

naleving, de correcte zithouding, een rustige ademhaling, het

onderwerpen van de geest samen met de fysieke organen, retentie,

meditatie en perfecte absorptie van gedachten in de Hoogste Geest,

worden aangegeven als de achtvoudige eigenschappen van yog.

Er zijn er velen die aan zelfstudie doen omdat zij zich op de

zelfkennis richten. Het lezen van boeken is maar de eerste stap

naar zelfkennis, want in de echte zin van het woord is dit enkel en

alleen van de aanschouwing van het Innerlijke afgeleid dat zorgt

voor het bereiken van God, en wiens uiteindelijk resultaat kennis

of intuïtieve perceptie is. Nu legt Krishn uit wat gedaan moet worden

voor deze yagya van kennis of aanschouwing van het Innerlijke.
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29. ‘Zoals sommige hun exhalatie aan inhalatie aanbieden,
bieden anderen hun geïnhaleerde ademhaling aan de
geëxhaleerde ademhaling aan, terwijl nog anderen de
sereniteit van de ademhaling beoefenen door hun
inkomende en uitgaande ademhaling te regelen.’

Personen die het Innerlijke mediteren offeren de vitale lucht

voor apan op en gelijktijdig apan voor pran. Meer nog, andere yogi

onderwerpen alle levenswinden en zoeken bescherming in de

regeling van de ademhaling (pranayam).

Dat wat Krishn pran-apan noemt, heeft Mahatma Buddh anapan

genoemd. Dit is wat hij ook beschreven heeft als shwas-prashwas

(inhalatie en exhalatie). Pran is de adem die geïnhaleerd wordt,

terwijl apan de adem is die geëxhaleerd wordt. Wijsgeren hebben

door hun ervaring geleerd dan samen met adem we ook verlangens

van onze omgeving inzuigen  en, gelijktijdig, golven van innerlijk

godvruchtigheid evenals ongodvruchtige gedachten met onze

exhalaties uitstoot. Het niet assimileren van verlangens van een

externe bron is het aanbieden van pran als geboorte, terwijl het

verdringen van alle innerlijke verlangens de opoffering van apan

is, zodat er noch een intern verlang noch wrok gegenereerd wordt

omwille van gedachten van de externe wereld. Dus wanneer zowel

pran als apan goed in evenwicht zijn wordt de ademhaling geregeld.

Dit is pranayam, de sereniteit van de adem. Dit is de staat waarin

de geest subliem is, wat de beperking van de ademhaling is

hetzelfde als de beperking van de geest.

Elke verwezenlijkte wijsgeer heeft dit onderwerp behandeld,

en er wordt over gesproken in de Ved (Rig. 1.164.45 en Atharv,

9.10.27). Dit is wat de vereerde Maharaj Ji ook altijd zei. Volgens

hem wordt de enige echte naam van god op vier niveaus

uitgesproken: baikhari, madhyama, pashyanti, en para. Baikhari is

dat wat uitgesproken en hoorbaar is. De naam wordt zodanig

uitgesproken dat zowel wij als andere mannen die rond ons zitten
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het kunnen horen. Madhyama betekent de naam met gemiddelde

niveau uitspreken, zodat de aanbidder alleen, maar zelfs niet de

man die naast hem zit, dit kan horen. Deze uitspraak wordt in de

keel gedaan. Dit is dus de geleidelijke generatie van een

ongebroken stroom van harmonie. Wanneer aanbidding nog meer

verfijnd is wordt de fase bereikt wanneer de aanbidder de capaciteit

ontwikkelt om de naam te visualiseren. Daarna wordt de naam

niet uitgesproken, omdat hij nu een integraal deel van de

levensadem is. De geest staat als een uitkijker en kijkt alleen naar

wat de adem vormt. Wanneer komt het in? En wanneer gaat het

uit? En wat zegt het? Wijsgeren van perceptie zeggen ons dat alleen

maar de naam uitgesproken wordt, en niets anders. Nu spreekt de

aanbidder zelfs niet de naam uit; hij luistert gewoon naar de melodie

van de naam die uit zijn adem komt. Hij kijkt gewoon naar zijn

adem en dat is de reden waarom deze fase van ademhalingscontrole

pashyanti genoemd wordt.

In de fase van pashyanti wordt de geest een getuige-een

uitkijker. Maar zelfs dit is niet nodig wanneer er nog meer verfijning

is. Indien de gewenste naam gewoon uit het geheugen geprint wordt

zal zijn harmonie spontaan gehoord worden. Het is niet nodig om

nu de naam uit te spreken, want de naam ringt in de geest. De

aanbidder spreekt niet langer uit en hij hoeft de geest niet meer te

dwingen om de naam te horen, en toch gaat het gesprek verder.

Dit is de fase van ajapa, van de niet geciteerde. Het zou echter

een vergissing zijn te geloven dat deze fase bereikt wordt zonder

dat het proces van recitatie begonnen wordt. Indien het nog niet

begonnen is wat zal er niets als ajapa zijn. Ajapa betekent dat

recitatie dat ons niet verlaat, zelfs niet indien we niet citeren.

Indien enkel het geheugen van de naam diep in de geest gegriefd

is, dan begint recitatie door de geest te stromen zoals een eeuwig

durende stroom. Deze spontane recitatie wordt ajapa genoemd en

dit is de recitatie door middel van transcendentale articulatie

(parvani). Het brengt ons naar God die de essentie boven de natuur

is. Hierna is er geen verandering van spraak, wat nadat een zicht

op God verstrekt wordt wordt dit ontbonden. Dit is de reden waarom

het para genoemd wordt.
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In de vers in kwestie heeft Krishn Arjun alleen gezegd dat hij

op zijn ademhaling moet letten, terwijl hij later zelf de nadruk zal

leggen op het belang van OM. Gautarn Buddh heeft eveneens

gesproken over inhaleren en exhaleren in Anapan Sad. Per slot van

rekening, wat wil de Yogeshwar echt zeggen? In werkelijkheid,

beginnend met baikhari, daarna overgaand naar madhyama, en

zelfs verder dan dit, in de fase van pashyanti, verkrijgt men de

controle over de ademhaling. In deze fase wordt recitatie met

ademhaling geïntegreerd. En wat is er om nu te reciteren wanneer

de aanbidder juist op zijn ademhaling gelet heeft? Is dit de reden

waarom Krishn alleen over pran-apan spreekt, in plaats van Arjun

te zeggen dat ‘hij de naam reciteert’. Dit is zo omdat er geen

noodzaak is om hem dit te zeggen. Indien hij het zegt zal de

aanbidder overboord gaan en beginnen zich te groeperen in donkere

steegjes van slechte niveaus. Mahatma Buddh, mijn nobele

Goddelijke leraar, en iedereen die dit pad bewandeld hebben

zeggen hetzelfde. Baihkari en madhyama zijn de portalen waardoor

we toegang krijgen tot de sfeer van recitatie. Het is pashyanti dat

toegang tot de naam verstrekt. De naam begint in een ononderbroken

stroom in para te stromen, en de interne, spontane indicatie van de

naam verlaat de aanbidder later nooit meer.

De geest is met de ademhaling verbonden. Dat is de staat van

overwinning van de geest wanneer het oog op de ademhaling gericht

is, wanneer de naam in de ademhaling geïntegreerd is, en geen

enkel verlangen naar de externe wereld in de aanbidder kan

binnendringen. Hiermee komt het uiteindelijke resultaat van yagya

te voorschijn.

30. ‘Nog anderen die overleven op basis van een strikt geregelde
ademhaling en hun ademhaling aan ademhaling aanbieden,
en leven aan leven, zijn allemaal kenners van yagya, en de
zonden van allen die yagya gekend hebben zijn vernietigd’.

Zij die deelnemen aan beperkt voedsel bieden als geboorte

hun ademhaling aan ademhaling-leven aan leven. Mijn nobele

Anao {Z`Vmhmam: àmUmÝàmUofw Owôd{VŸ&
gd}@ß òVo `k{dXmo `kj{nVH$ë_fm:Ÿ&& 30Ÿ&&
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leraar, de vereerde Maharaj Ji zei altijd dat het voedsel, de

zithouding, en de slaap van een yogi constant moet zijn. De regeling

van voedsel en genot is een noodzaak. Vele yogi die dergelijke

discipline naleven verzaken eraan om adem te halen, concentreren

zich op inhalaties en trekken zich niets van exhalaties aan. Met

elke binnenkomende adem horen zij OM. Dus de mannen wiens

zonden vernietigd zijn door yagya zijn mannen van ware kennis.

Krishn spreekt nu over het resultaat van yagya.

31. ‘Oh de beste van Kuru, de yogi die geproefd heeft van de
nectar die door yagya stroomt, bereikt de eeuwige hoge
God, maar hoe kan het volgende leven van mannen, zonder
yagya, gelukkig zijn wanneer zelfs hun  leven in deze wereld
verschrikkelijk is?’

Wat yagya genereert-wat hieruit resulteert, is nectar, het me-

dium van onsterfelijkheid. Een directe ervaring hiervan is wijsheid.

Iemand die hiervan eet wordt een met de eeuwige God. Dus is

yagya iets waarmee zijn verwezenlijking de aanbidder met God

verenigt. Volgens Krishn hoe kan de volgende wereld geluk brengen

aan mannen die niet over yagya beschikken wanneer zelfs de

sterfelijke, menselijke geboorte buiten controle ligt?. Het is hun

onvermijdbaar lot geboren te worden in lagere vormen en niets

beter dan hen. Dus het naleven van yagya is een noodzaak.

32. ‘Vele dergelijke yagya zijn neergeschreven door de Ved
maar zij worden gezaaid en groeien vanuit de opgedragen
actie, en de uitvoering van hun verschillende stappen zul
je van de wereldse binding bevrijden’.

Er zijn verschillende fasen van yagya uitgewerkt door de Ved-

God’s eigen woorden. Na de verwezenlijking neemt God het

lichaam van verwezenlijkte wijsgeren in. De geesten van mannen

die een geworden zijn met God zijn dan louter instrumenten. Het

`k{eîQ>m_¥V ŵOmo `mpÝV ~«÷ gZmVZ_²Ÿ&
Zm §̀ cmoH$mo@ñË``kñ` Hw$Vmo@Ý`: Hw$égÎm_Ÿ&& 31Ÿ&&
Ed§ ~hþ{dYm `km {dVVm ~«÷Umo _wIoŸ&
H$_©OmpÝd{Õ VmÝgdm©Zod§ kmËdm {d_moú`goŸ&& 32Ÿ&&
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is God die door hen spreekt. Dus is het in zijn stem dat deze yagya

uitgesproken zijn.

Krishn vertelt Arjun dat hij moet weten dat al deze yagya uit

actie ontsproten zijn. Dit is wat hij van tevoren ook gezegd heeft

(3.14). Hij heeft juist uitgelegd dat deze mannen wiens zonden

door yagya weggeveegd zijn, de echte kenners van yagya zijn. En

nu vertelt hij Arjun dat hij bevrijd zal worden van de binding van

de wereld indien hij weet dat yagya uit actie ontspruit. Hier heeft

de Yogeshwar duidelijk de betekenis van actie gezegd. Dat gedrag

is actie waardoor yagya verwezenlijkt wordt.

Nu doet het geen kwaad om ons bezig te houden met handel,

diensten, en politiek indien we hierdoor goddelijke rijkdommen

kunnen verdienen, een verwezenlijkte leraar kunnen aanschouwen,

de gevoelens domineren, de geboorte van de uitgaande adem aan

e de inkomende adem aanbieden, de inhalaties opofferen voor

exhalaties, en de vitale winden van het leven regelen. Maar we

weten dat dit niet het geval is. Yagya is de enige oefening die

iemand naar God brengt op het ogenblik waarop de oefening gedaan

is. Doe om het even welk ander werk indien het je naar God brengt.

Inderdaad, al deze vormen van yagya zijn alleen maar interne

processen van aanschouwing-vormen van aanbidding die God

manifest maken en kennen. Yagya is de speciale opgedragen manier

die de aanbidder helpt om het pad over te steken dat naar God

leidt. Dat is de reden waarom deze yagya verwezenlijkt is, regeling

en sereniteit van de ademhaling is actie. De echte betekenis van

‘actie’ is daarom ‘aanbidt’.

Men zegt normaliter dat alles wat in de wereld gedaan wordt

actie is. Werk zonder verlangen of egoïstische belang is de Weg

van de Zelfloze Actie. Sommige denken dat het actie is indien zij

geïmporteerde stoffen met grotere winsten verkopen. Zijn denken

dat zij mannen van actie zijn. Voor anderen is handel drijven in

inheemse goederen om het land te dienen de Weg van de Zelfloze

Actie. Indien men met vastberadenheid optreedt of handel drijft

zonder na te denken over winst en verlies, dan is dit de Weg van

de Zelfloze Actie. Een oorlog uitvechten of meedoen aan een

verkiezing zonder oog op winst of verlies maakt van iemand een
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uitvoerder van zelfloze actie. Maar deze daden kunnen geen redding

brengen. Krishn heeft categorisch gezegd dat de opgedragen actie

de enige is, en hij Arjun gezegd dat hij dit moet doen. De uitvoering

van yagya is actie. En yagya is opoffering van ademhaling,

beheersing van de gevoelens, aanschouwing van de Hoogste Geest-

de verwezenlijkte leraar-die yagya symboliseert, en uiteindelijk,

regeling en sereniteit van ademhaling. Dit is de fase van de

overwinning van de geest. De wereld is niets meer dan een

uitbreiding van de geest. In Krishn’s woorden wordt de vergankelijke

wereld hier op dit punt veroverd, ‘op deze oever en in deze periode’,

door mannen die een gelukzalige en uniforme geest bereikt hebben.

Maar wat is de verhouding tussen dergelijke gelijkwaardigheid van

geest en de onderwerping van de wereld? Indien de wereld zelf

veroverd is, waar staat men dan? Volgens Krishn is God onberispelijk

en objectief, en niet door passie geraakt; en dit geldt ook voor de

geest van de man die de kennis verzekerd heeft. Dus worden de

twee één.

Kortom, de wereld is een uitgebreide vorm van de geest. Dus is

de veranderbare wereld het object dat als een offerande aangeboden

moet worden. Wanneer de geest perfect onder controle staat dan is

er ook een perfecte controle over de wereld. Het resultaat van

yagya blijkt duidelijk wanneer de geest volledig onderworpen is.

De nectar der kennis, door yagya gegenereerd, neemt de man die

hiervan geproefd heeft naar de onsterfelijke God. Dit wordt

waargenomen door alle wijsgeren die God verwezenlijkt hebben.

Het is niet zo dat aanbidders van verschillende scholen yagya op

verschillende wijzen verwezenlijken. Dein de Geeta opgesomde

verschillende wijzen zijn alleen de hogere en lagere staten van

dezelfde aanbidding. Dat waarmee deze yagya begint is actie. Er

is geen enkele vers in de hele Geeta die de wereldse ervaring

verdedigt of goedkeurt als een manier voor de verwezenlijking

van God.

Normaliter bouwen de mensen voor de verwezenlijking van

yagya een altaar, maken een vuur op het altaar en, swaha roepend,

gooien gerstekorrels en oliezaden in het heilige vuur. Is dit dan

niet yagya? Krishn wil hierover het volgende zeggen:
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lo`mÝÐì`_`mÚkmÁkmZ`k: na§VnŸ&
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6. De wijsgeer van Pippalad zegt, in de Prashn Upanishad, dat zij die kinderen
wensen en die aan rites gegeven worden, dit als de hoogste verwezenlijking
beschouwen, en de wereld van de Maan (Rayi) bereiken en opnieuw geboren
worden op aarde, maar zij die zich aan de aanbidding van het Innerlijke
wijden, door middel van ontbering, beheersing, geloof en kennis naar het
noordelijke pad gaan en de wereld van de Zon (Pran) bereiken. Staat Arjun
niet direct voor de Heer? Want waarom vraagt Krishn hem om naar een
wijsgeer te gaan?

33. ‘Opoffering door wijsheid is, Oh Parantap, op elk vlak
superieur aan opofferingen gedaan met materiële objecten,
omdat (Oh Parth) alle actie stopt in de kennis, hun culminatie.’

De yagya van wijsdom, gedaan door middel van ontberingen,

inhouding, geloof en kennis, aldus een directe perceptie van  God

verzekerend, is de beste vorm. Alle acties worden volledig

ontbonden in deze kennis. Kennis is dus het hoogtepunt van yagya.

Bijgevolg is er noch winst door de actie uit te voeren, noch verlies

door zich van de actie te onthouden.

Op dezelfde manier zijn er yagya die verwezenlijkt worden

met materiële objecten, maar zij zijn onbelangrijk in vergelijking

met de yagya der kennis die een man in staat stelt om directe

perceptie van God te hebben. 6 Zelfs indien we miljoenen opofferen,

honderden altaren voor het heilige vuur bouwen, geld geven voor

goede doelen, en geld in de diensten van weigeren en heiligen

investeren, dan is deze yagya veel onbeduidender dan de opoffering

van kennis. Krishn heeft ons juist gezegd dat de echte yagya ontdaan

is van de vitale winden van het leven, zijn gevoelens onderworpen

heeft, evenals de controle van de geest. Hoe kunnen we zijn manier

leren kennen? Van tempels, moskeeën of kerken? Krijgen we de

kennis door op pelgrimstocht te gaan naar heilige plaatsen of door

in heilige rivieren te baden? Krishn’s uitspraak is dat het mogelijk

is vanuit een enkele bron, namelijk de wijsgeer die de realiteit

gekend heeft.
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34. ‘Verkrijg die kennis (van wijsgeren) door eerbied, onderzoek
en onschuldige vragen, en de wijsgeren die zich bewust
zijn van de realiteit zullen je dienovereenkomstig instrueren.’

Dus wordt aan Arjun de raad gegeven om met eerbied,

zelfonderwerping en bescheidenheid op zoek te gaan naar

wijsgeren, om geïnstrueerd te worden in de echte kennis door de

devote dienst en nieuwsgierigheid. Deze wijsgeren zullen hem dan

verlichten. De capaciteit om deze kennis te vergaren komt alleen

met een volledig toegewijde dienst. Zij zijn wijsgeren die het ons

mogelijk maken om een directe perceptie van God te hebben. Zij

kennen de wijze van yagya en zijn zullen het Arjun leren. Indien

de oorlog extern geweest zou zijn, zou men dan een wijsgeer nodig

gehad hebben?

Staat Arjun niet direct voor de Heer? Waarom vraagt Krishn

hem dan om naar een wijsgeer op zoek te gaan? In werkelijkheid

is de betekenis van Krishn die een yogi was-inderdaad een

Yogeshwar-dat vandaag de aanbidder bij hem is, maar dan hij in de

toekomst verwarmd zou kunnen zijn wanneer hij niet langer

aanwezig is om hem te leiden. ‘Oh mij’! Arjun zal zeggen, ‘Krishn

is weg en ik ken niemand tot wie ik mij kan wenden voor hulp. Dat

is de reden waarom Krishn Arjun categoriek zegt dat hij wijsgeren

moet zoeken die hem in de ware kennis zullen instrueren.

35. ‘Dit wetende, Oh zoon van Pandu, zul je nooit meer een
prooi voor verbinding zijn, en zul je uitgerust zijn met deze
kennis zodat je alle wezens in jezelf en daarna in mij zult
zien.’

Nadat deze kennis vergaard is van wijsgeren zal Arjun bevrijd

worden van alle verbinding. In het bezit van deze kennis zal hij

V{Û{Õ à{UnmVoZ n[aàíZoZ god`mŸ&
CnXoú`pÝV Vo kmZ§ km{ZZñVÎdX{e©Z:Ÿ&& 34Ÿ&&

`ÁkmËdm Z nwZ_m}h_od§ `mñ`{g nmÊS>dŸ&
òZ ŷVmÝ`eofoU Ðú`ñ`mË_Ý`Wmo _{`Ÿ&& 35Ÿ&&
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alle wezens in zijn Innerlijke waarnemen, met andere worden, hij

zal de uitbreiding van hetzelfde Innerlijke overal zien, en pas dan

kan hij een worden met God. Dus de middelen om met deze God

verbonden te worden is de wijsgeer die de realiteit waargenomen

heeft.

36. ‘Zelfs indien je de grootste zondaar bent, zal de ark der
kennis je veilig langs alle kwade geesten leiden’.

We mogen niet de fout maken om hieruit te besluiten dat we

de redding zullen kennen zelfs indien we meer en meer zonden

veroorzaken. Krishn wil hiermee eerder zeggen dat we niet de

vergissing mogen maken te denken dat we zo’n grote zondaars

zijn dan er geen redding meer voor ons is. Dus dit is de boodschap

van Krishn voor hoop en moed voor Arjun en voor iedereen: dat

ondanks het feit de uitvoerder van zonden te zijn groter dan de

zonden van alle zondaars hij alle zonden met succes zal overlopen,

door middel van de ark der kennis, verworven van wijsgeren. Dus-

37. ‘Zoals razend vuur brandstof tot as maakt, zo controleer,
Oh Arjun, dat het vuur der kennis alle actie tot as maakt’.

Hier hebben we een beschrijving, niet een introductie tot kennis

waarmee iemand naar yagya  toegaat, maar van de culminatie

van kennis of perceptie van God, waarin er eerst de vernietiging is

van de onrechtvaardige neigingen en waar daarna zelfs de

handeling van meditatie opgelost wordt. Iemand die bereikt moest

worden is bereikt. Nu wie is er om naar meer meditatie te kijken?

De wijsgeer met de wijsdoem die uit de perceptie van God

voortspruit brengt zijn acties ten einde. Maar waar vindt deze

perceptie van God plaats? Is het een intern of extern fenomeen?

A{n MoX{g nmnoä`: gd}ä`: nmnH¥$Îm_:Ÿ&
gdª kmZßcdoZ¡d d¥{OZ§ g§V[aî`{gŸ&& 36Ÿ&&
`W¡Ym§{g g{_Õmo@p½Z^©ñ_gmËHw$éVo@Ow©ZŸ&
kmZmp½Z: gd©H$_m©{U ^ñ_gmËHw$éVo VWmŸ&& 37Ÿ&&
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38. ‘Zonder twijfel is er niets in de wereld dat zuiverder is dan
deze kennis en je hart zal de kennis spontaan bereiken
wanneer je de perfectie op de Weg der Actie bereikt hebt.’

Niets in de wereld zuivert als de kennis. En deze kennis zal

bekend zijn voor de uitvoerder alleen, en voor niemand anders,

wanneer zijn beoefening van yog maturiteit bereikt heeft, niet bij

zijn geboorte, niet in het midden, niet extern maar in zijn hart-in

het Innerlijke. Wat is de vereiste capaciteit voor deze kennis? Met

de woorden van de Yogeshwar,-

39. ‘De aanbidder van het echte geloof die zijn gevoelens
onderworpen heeft bereikt deze kennis en op hetzelfde
ogenblik (van bereiking) wordt hij beloond met de zegening
van de hoogste vrede.’

Voor de verwezenlijking van God moet men over geloof,

vastberadenheid, en beperking van de gevoelens beschikken. Indien

er geen intens gevoelde nieuwsgierigheid voor de kennis van God

is, dan zal de kennis niet gebracht worden, zelfs niet wanneer men

beroep doet op een wijsgeer.

Gewoon vertrouwen is trouwens niet genoeg. De inspanning

van de aanbidder kan zwak zijn. Daarom is de vastberadenheid

om resoluut langs de voorgeschreven weg te gaan is een noodzaak.

Samen met dit is het ook nodig om de gevoelens te onderwerpen.

De verwezenlijking van de Hoogste God zal niet eenvoudig zijn

voor wie niet vrij is van verlangen. Dus alleen een man die geloof

heeft, de actie enthousiast uitvoert, en de gevoelens onderwerpt

kan deze kennis hebben. En het ogenblik waarop deze kennis hem

bereikt wordt hij gezegend met de ultieme vrede, omdat er hierna

niets meer overblijft om naar te streven. Hierna zal er niets anders

meer zijn dan vrede. Maar,-

Z {h kmZoZ gÑe§ n{dÌ{_h {dÚVoŸ&
VËñd §̀ `moJg§{gÕ: H$mcoZmË_{Z {dÝX{VŸ&& 38Ÿ&&
lÕmdm±ëc^Vo kmZ§ VËna: g§̀ VopÝÐ`:Ÿ&
kmZ§ cãÜdm nam§ empÝV_{MaoUm{YJÀN>{VŸ&& 39Ÿ&&
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40. ‘Voor een sceptische man, beroofd van geloof en kennis,
die van het pad der rechtvaardigheid afloopt, is er noch in
deze, noch in de volgende wereld geluk; hij verliest beide
werelden.’

Voor de man die onwetend is over de weg van yagya-voor de

twijfelende man die geloof ontbeert en die van het pad van het

goede afwijkt, is er geen geluk, geen volgend leven in menselijke

vorm, en geen God. Dus indien er twijfels zijn in de aanbidder dan

moet hij naar een wijsgeer gaan en de twijfels oplossen, of anders

zal hij de realiteit nooit kennen. Dus wie is er met kennis gezegend?

41. ‘Oh Dhananjay, actie kan de man niet binden die op God
vertrouwt en die als zijn acties aan hem onderworpen heeft
door de uitvoering van karm-yog en wiens twijfels door de
kennis tot rust gebracht zijn.’

Actie kan de man niet tot slaaf maken wiens daden in God

opgelost worden door de beoefening gan yog, wiens twijfels opgelost

zijn door perceptie, en die een is met God. Actie wordt alleen door

yog ten einde gebracht. Alleen kennis zal twijfels vernietigen. Dus

zegt Krishn uiteindelijk:

Daarom is de vastberadenheid om resoluut de voorgeschreven

weg te volgen een noodzaak. Samen met dit feit is het ook nodig

om de gevoelens te beperken. De verwezenlijking van de Hoogste

God zal niet eenvoudig zijn voor iemand die niet vrij is van

verlangen. Dus alleen een man die vertrouwen heeft, die enthousiast

is voor actie, en die de gevoelens bedwingt kan deze kennis

hebben. Op dat ogenblik bereikt de kennis hem, hij is gezegend

met de ultieme vrede, omdat hierna er niets meer is om naar te

streven. Hierna zal hij niets dan vrede kennen, Maar,

AkíMmlÔYmZíM g§e`mË_m {dZí`{VŸ&
Zm §̀ cmoH$mo@pñV Z namo Z gwI§ g§e`mË_Z:Ÿ&& 40Ÿ&&
`moJg§Ý`ñVH$_m©U§ kmZg§{N>Þg§e`_²Ÿ&
AmË_dÝV§ Z H$_m©{U {Z~ÜZpÝV YZ§O`Ÿ&& 41Ÿ&&
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42. ‘Dus, Oh Bharat, dwaal in yog en sta op om deze
onzekerheid die in je hart gekomen is de pas af te snijden
omwille van onwetendheid over de kennis.’

Arjun moet vechten. Maar de vijand-onzekerheid-bevindt zich

in zijn eigen hart, niet er buiten. Wanneer we de weg van devotie

en beschouwing volgen, is het alleen maar natuurlijk dat gevoelens

van twijfel en passie als obstakels voor ons zullen oprijzen. Deze

vijanden doen een vreselijke aanval. Hen bevechten en overwinnen,

door de vernietiging van onzekerheid door middel van de

opgedragen yagya, is de oorlog die Arjun moet voeren, en het

resultaat van deze oorlog zal voor hem de absolute vrede en

overwinning zijn, zonder mogelijkheid van verlies.

✽ ✽ ✽

Op het einde van het hoofdstuk zegt Krishn dat hij de kennis

van Yog met Vivaswat in het begin gedeeld heeft. Vivaswat

onderwees deze kennis aan Manu en Manu aan Ikshwaku, en dus

keerde de kennis terug naar de fase van rajas. De leraar die deze

kennis onderwezen had was Krishn of, met andere woorden, iemand

die geboorteloos en niet uitgesproken is. Zijn lichaam is alleen

maar een omhulsel waarin hij ronddwaalt. Het is God zelf die door

zijn stem spreekt. Het is bij sommige van deze wijsgeren dat yog

onderwezen wordt. Zelfs een blik op dergelijke wijsgeer doet

iemand leven stralen met de invloed van zelfverwezenlijking. Door

het bezit van het licht wordt het licht verder gestuurd, de zon staat

symbool voor de altijd verlichte God die erin verblijft, en zich door

adem uit. ‘Het onderwijzen van kennis van yagya aan de Zon’

staat voor het ontwaken van het goddelijke leven dat slaapt en

niet waargenomen is in elk menselijk hart. Wanneer dit licht naar

de adem gestuurd wordt, wordt dit alles in een heilige discipline

omgezet. Daarna gaat het op tijd naar de geest. De verwezenlijking

van de betekenis van de uitspraak van Krishn tegen Vivaswat zorgt

Vñ_mXkmZg§̂ yV§ öËñW§ kmZm{gZmË_Z:Ÿ&
{N>Îd¡Z§ g§e §̀ `moJ_m{VîR>mo{ÎmîR> ^maVŸ&& 42Ÿ&&
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ervoor dat ernaar verlangd wordt en dat yog daarna in actie omgezet

wordt.

Dit punt moet meer gedetailleerd uitgelegd worden. Vivaswat,

Manu en Ikshwaku zijn symbolische scheppers van de mensheid.

Vivaswat vertegenwoordigt de onverlichte primitieve man zonder

spirituele ontwaking. Het is een wijsgeer die de zaden van devotie

in deze man zaait. Dan wordt een wens naar God geboren in de

geest die Manu in microkosmos is. De geest zet de aspiratie in een

acuut verlangen om, belichaamd als Ikshwaku, en het proces van

de omzetting in de praktijk wordt versneld. Nadat de eerste twee

fasen doorlopen zijn, wanneer de aanbidder door goddelijke

impulsen overstroomd wordt, gaat het verlangen van God naar de

derde fase wanneer yog bekend wordt en zijn glorie begint te

verkondigen. Dit is inderdaad een risicovolle fase, want yog is nu

op het punt van vernietiging. Maar zij die geliefde aanbidders zijn,

goede vrienden worden door wijsgeren als Krishn geholpen.

Wanneer Arjun naar zijn recente geboorte verwijst, legt Krishn

uit dat, hoewel niet uitgesproken, onsterfelijke, geboorteloos, en

alle wezens doorstromend, hij zichzelf toch door atm-maya

manifesteert en door zijn yog zijn drie eigenschappen onderwerpt.

Wat doet hij dan nadat hij zich gemanifesteerd heeft? Sinds het

begin heeft hij de ene incarnatie na de andere ondergaan om dat

wat klaar is om verwezenlijkt te worden te beschermen, en om

krachten te vernietigen die het kwade oproepen en om de

Goddelijke dharm te versterken. Zijn geboorte en handelingen zijn

van metafysische aard en alleen een wijsgeer kan ze waarnemen.

De staat van Kaliyug (overheersing van krachten van donker) zorgt

voor de advent van God, maar alleen in geval van een eerlijke

devotie. Maar nieuwe aanbidders zijn niet in staat om te weten of

God zich tot hen richt of dat de tekens die naar hen gestuurd worden

voor alle doeleinden bestemd zijn. Wiens stem horen we vanuit de

hemels? Mijn nobele leraar zei ons altijd dat wanneer God zijn

gratie uitspreidt en wanneer hij zich in het Innerlijke tot een menner

omvormt, hij spreekt en steun verleent voor elke zuil, elk blad,

echt vanuit de leegheid zelf, en van elke hoek. Wanneer met

constante verfijning er sprake is van bewustzijn van de essentie



Yatharth Geeta172

die God is, pas dan, door zijn aanwezigheid als door aanraking te

voelen, kent de aanbidder de realiteit. Dus heeft Krishn tegen  Arjun

gezegd dat zijn uitgesproken vorm alleen door wijsgeren gezien

kan worden, en dat zij daarna van geboorte en dood bevrijd worden.

Verder heeft hij de wijze van Gods manifestatie uitgelegd:

hoe er sprake is van een event optredend in het hart van een de-

vote yogi en zeker en vast nooit extern. Krishn heeft gezegd dat

actie hem niet bindt, en dat zij die dezelfde staat bereikt hebben

evenmin door actie gebonden zijn. Het was met verwezenlijking

van deze waarheid dat vroegere mannen, verlangend naar de

redding, zich op het pad van actie begaven om deze staat te

bereiken, en de man die geleerd heeft wat Krishn weet over deze

hoge positie, en ook Arjun, verlangend naar redding, zullen worden

wat Krishn nu is. Deze verwezenlijking wordt verzekerd indien

yagya beoefend wordt. Krishn heeft ons dan de aard van deze yagya

uitgelegd en dat het uiteindelijke resultaat van deze beoefening

de verwezenlijking van de hoogste realiteit is-van de ultieme rust.

Maar waar naartoe gaan om de weg der kennis te leren kennen?

Krishn heeft Arjun de raad gegeven om zich tot wijsgeren te wenden

en hen voor zich te winnen met eerbied, bescheiden vragen, zonder

zich op te dringen. Hij heeft eveneens zeer duidelijk gezegd dat

deze kennis alleen door zijn eigen actie bereikt kan worden, in

plaats van door gedrag of actie van anderen. Dit zal ook het geval

zijn indien zijn yog zich in een verwezenlijkte fase bevindt, in

plaats van op het einde. De perceptie van kennis zal in de sfeer

van het hart liggen, niet erbuiten. En de kennis komt alleen naar

de mannen die zich inspannen, vastberaden zijn, hun gevoelens

controleren, en vrij zijn van alle twijfels. Dus wordt Arjun

uiteindelijk de raad gegeven om de onzekerheid in zijn hart met

het zwaard van verzaking te bevechten. Dus is er oorlog in zijn

hart. De oorlog van Geeta houdt zich niet al te zeer met externe

conflicten bezig.

In dit hoofdstuk heeft Krishn dus voornamelijk de aard en de

vorm van yagya uitgelegd, en toegevoegd dat de daad van

verwezenlijking een actie is.
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Aldus eindigt het Vierde Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de
Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog

tussen Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘Yagya Karma-Spashtikaran of’

‘Toelichting bij de daad van Yagya’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand
van het Vierde Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta

in ‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 5

In Hoofdstuk 3 zei Arjun, ‘Heer! Waarom bestraf je mij met

verschrikkelijke handelingen wanneer je gelooft dat de Weg der

Kennis superieur is? Volgens hem was de Weg der Kennis

eenvoudiger, want deze weg verzekert een hemels leven in geval

van nederlaag en de staat van ultieme glorie in geval van

overwinning. Dus is er winst zowel bij succes als bij mislukking.

Maar nu begrijpt hij goed dat actie een voorwaarde is voor beide

wegen. Yogeshwar Krishn heeft hem ook opgedragen om zijn twijfels

van zich af te gooien en zijn heil te zoeken bij een wijsgeer, Omdat

hij de enige bron van het bewustzijn is waarnaar hij op zoek is.

Voordat hij echter één van de twee wegen kiest, maakt Arjun een

nederige halte.

1. ‘Arjun zei, Tot nu toe heb jij, Oh Krishn, zowel over de weg der
kennis door verzaking als over de weg der zelfloze actie
gesproken; dus vertel me nu welke van de twee duidelijk de
beste weg is.’

Krishn heeft de actie uitgelegd voor de Weg der Kennis door

verzaking en daarna goedkeurend over de actie gesproken die nodig

is met de zelfloze handeling. Dus wil Arjun nu verlicht worden

over de specifieke weg die, volgens het verheven gezichtspunt

van Krishn, naar welzijn leidt. Indien men ons zegt dat er twee

wegen zijn om naar een bepaalde plaats te gaan, dan is het juist

om te vragen welke van de twee de beste is. Indien we deze vraag

DE SUPRÈME GOD:

GENIETER VAN YAGYA

Y¥VamîQ´> CdmM
g§Ý`mg§ H$_©Um§ H¥$îU nwZ`m}J§ M e§g{gŸ&
`ÀN´>o` EV`moaoH§$ VÝ_o ~«y{h gw{ZpíMV_²Ÿ&& 1Ÿ&&
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niet stellen dat houdt dit in dat we nergens naar toe gaan. Yogeshwar

Krishn antwoordt hierop als volgt:

2. ‘De Heer zei, ‘Zowel verzaking als zelfloze actie bereiken de
redding, maar van de twee is de Weg van Zelfloze Actie beter
omdat hij eenvoudiger beoefend kan worden.’

Indien beide wegen  even doeltreffend zijn om de

uiteindelijke absolutie te bereiken waarom wordt de Weg van

Zelfloze Actie dan als beter beschreven? Dit is wat Krishn hierover

moet vertellen.

3. ‘Hij, Oh de goed bewapende (Arjun), die niemand benijdt en
die niets wenst dat niet als echte sanyasi beschouwd wordt en
die bevrijd is van passie en afkeer, vlucht weg van de wereldse
binding.’

De man die vrij is van liefde en animositeit is een sanyasi,

een man van verzaking, onafhankelijk van het feit of hij de Weg

der Kennis of de Weg van de Zelfloze Actie gekozen heeft. Vrij

van zowel verbinding als afkeer wordt hij al snel van de grote

schrik van herhaaldelijke geboorten bevrijd.

4. ‘Het is eerder de ontwetende dan mannen van wijsheid die
onderscheid maken tussen de Weg der Kennis en de Weg van
Zelfloze Actie, want hij die een van beide gebruikt bereikt
God.’

Alleen zij die maar weinig over het spirituele leven weten

vinden de twee wegen verschillend, omdat het eindresultaat van

beide identiek is, namelijk het bereiken van God.

g§Ý`mg: H$_©`moJíM {Z:lo`gH$amdw^m¡Ÿ&
V`moñVw H$_©g§Ý`mgmËH$_©`moJmo {d{eî`VoŸ&& 2Ÿ&&
ko`: g {ZË`g§Ý`mgr `mo Z ÛopîQ> Z H$mL²j{VŸ&
{ZÛ©ÝÛmo {h _hm~mhmo gwI§ ~ÝYmËà_wÀ`VoŸ&& 3Ÿ&&
gm§»``moJm¡ n¥W½~mcm: àdXpÝV Z npÊS>Vm:Ÿ&
EH$_ß`mpñWV: gå`Jw^`mo{d©ÝXVo \$c_²Ÿ&& 4Ÿ&&

lr̂ JdmZwdmM:
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5. ‘Die man, die de Weg der Kennis en de Weg van de Zelfloze
Actie identiek vindt, neemt de realiteit weer, omdat de
bevrijding, bereikt door kennis, evenals door zelfloze actie
bereikt wordt.

Het doel dat bereikt wordt door de aanbidder van kennis en

de discriminatie wordt ook bereikt door de uitvoerder van zelfloze

actie. Dus hij die de twee wegen vanuit het gezichtspunt van het

gevolg als gelijkaardig beschouwt kent de waarheid. Nu, wanneer

de twee wegen dan toch op hetzelfde punt samenkomen, waarom

geeft Krishn dan de voorkeur aan de anderen? Hier is zijn uitleg:

6. ‘Maar, Oh de goed bewapende, verzaking is tamelijk onmogelijk
om zonder zelfloze actie  bereikt te worden, maar de man
wiens geest op God gericht is wordt een met hem.’

Het opgeven van alles wat we hebben is het pijnlijkste zonder

zelfloze actie. Het is inderdaad onmogelijk indien zelfloze actie

helemaal niet gestart is. Daarom bereikt de wijsgeer die zich op

de identieke God richt, en wiens geest en gevoelens gestild zijn,

al snel God door de uitvoering van de zelfloze actie.

Het is zeer duidelijk dat zelfloze actie ook beoefend moet

worden op de Weg der Kennis, omdat de vereiste actie voor beide

wegen dezelfde is. Dit is de handeling van yagya, wat exact

‘aanbidding’ betekent. Het verschil tussen de twee wegen heeft

alleen te doen met het gedrag van de aanbidder. Terwijl de ene

zich tot de daad wendt na een diepgaande evaluatie van zijn eigen

capaciteit en met onafhankelijkheid, wijdt de andere-de uitvoerder

van zelfloze actie-zich aan de taak volledig vertrouwend in de

vereerde God. Dus, terwijl de eerste zoals een student is die op

eigen houtje voor een examen studeert, is de andere iemand die

`Ëgm§»`¡: àmß`Vo ñWmZ§ VÚmoJ¡a{n Jå`VoŸ&
EH§$ gm§»`§ M `moJ§ M `: ní`{V g ní`{VŸ&& 5Ÿ&&
g§Ý`mgñVw _hm~mhmo Xw:I_mßVw_`moJV:Ÿ&
`moJ`wº$mo _w{Z~«©÷ Z{MaoUm{YJÀN>{VŸ&& 6Ÿ&&
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zich in een school of college ingeschreven heeft. Beide hebben

een verwezenlijkte leraar voor dezelfde cursus, doen dezelfde

testen, en zelfs het diploma dat hen overhandigd wordt is identiek.

Alleen het gedrag met betrekking tot hun taak verschilt.

Een tijdje geleden, toen gezegd werd dat passie en woede

verschrikkelijke vijanden zijn, droeg Krishn Arjun op om te doden.

Arjun vond dit verschrikkelijk. Daar zei Krishn tegen Arjun dat er

boven het lichaam gevoelens zijn, boven de gevoelens de geest,

boven de geest het intellect, en boven dit alles het Innerlijke, de

kracht waarmee hij gedreven wordt om al zijn handelingen uit te

voeren. Handelen met een duidelijk begrip van iemands kracht en

afhankelijk van iemands eigen capaciteit is de Weg der Kennis.

Krishn droeg Arjun op om zijn geest op hem te concentreren en te

vechten, al zijn handelingen aan hem te wijden, en dit in totale

vrijheid van verbinding en wrok. Een daad uitvoeren met een gevoel

van overgave aan de aanbeden God is de Weg van de Zelfloze

Handeling. Dus is de actie in de twee wegen dezelfde en dit is dan

ook het eindresultaat.

Krishn legt hierop de nadruk en zegt nu dat het bereiken van

verzaking, van de ultieme stopzetting van goede en slechte

handelingen onmogelijk is zonder zelfloze actie. Er is geen manier

waarmee we lui kunnen rondzitten, en ons gewoon zeggen: ‘Ik

ben God, puur en wijs. Voor mij is er geen actie en geen binding.

Zelfs ik kan voorkomen als deelnemend aan het kwade, het zijn

echt alleen mijn gevoelens die werken naargelang hun aard.’ In

Krishn’s woorden is er geen plaats voor dergelijke hypocrisie. Zelfs

hij, de Yogeshwar, kan niet, zonder de vereiste actie, de ultieme

staat bereiken voor een geliefde vriend zoals Arjun. Indien hij in

staat zou zijn om dit te doen dan zou de Geeta niet nodig zijn.

Actie moet verwezenlijkt worden. De fase van verzaking kan alleen

bereikt worden door actie en de persoon die dit snel doet bereikt

God. Krishn spreekt nu over de kenmerkende eigenschappen van

de man die met zelfloze actie gezegend is.
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7. ‘De uitvoerder, de man die zijn lichaam perfect onder controle
heeft door een verovering van zijn gevoelens, met een puur
hart en uitermate gewijd aan de God van alle wezens, wordt
niet door actie geraakt, zelfs indien hij zich ermee bezig houdt.’

De man die het lichaam veroverd heeft, wiens gevoelens

onderworpen zijn, wiens gedachten en daden puur zijn, en die zijn

identiteit met God, De Geest van alle wezens, verwezenlijkt heeft

is door yog, door zelfloze actie, bezeten. Hij blijft ongeschonden

hoewel hij zich aan actie wijdt, omdat zijn daden gericht zijn op

het verzamelen van zaden van het hoogste goed voor de mannen

die achterop lagen. Hij is rein onbesmet omdat hij in de essentie

dwaalt die God is, de bron van de vitaliteit van alle wezens.

Gelijktijdig kan er geen verbinding zijn met wat hij achtergelaten

heeft, omdat dit alles onbeduidend geworden is. Dus is hij niet

door zijn daden getekend. Dus hebben we hier een beeld van de

ultieme fase van de aanbidder die de zelfloze actie bereikt heeft.

Krishn legt opnieuw uit waarom deze man, met yog gezegend,

ongebonden blijft voor actie.

8-9. ‘De man wie gewaar wordt, in wat hij ook doet, luisteren,
aanraken, ruiken, eten, wandelen, slapen, ademen, opgeven
en zoeken, en zijn ogen openen en sluiten, dat alleen zijn
gevoelens handelen in overeenstemming met hun
eigenschappen en dat hijzelf een niet-uitvoerder is, is inderdaad
een met de echte kennis.’

Het is een geloof, of eerder een ervaring van de man voor wie

God zichtbaar aanwezig is dat hij absoluut niets doet. Eerder dan

een sprookje is het de diepe overtuiging dat hij door de uitvoering

van actie aangekomen is. Nadat hij dit weet kan hij niet anders

dan geloven dat alles wat hij schijnt te doen daadwerkelijk de

`moJ`wº$mo {dewÕmË_m {d{OVmË_m {OVopÝÐ`:Ÿ&
gd©^yVmË_^yVmË_m Hw$d©Þ{n Z {cß`VoŸ&& 7Ÿ&&
Z¡d qH${MËH$amo_r{V `wº$mo _Ý`oV VÎd{dV²Ÿ&
ní`Äe¥ÊdÝñn¥epÄOK«ÞíZZmÀN>ÝñdnÄídgZ²Ÿ&& 8Ÿ&&
àcnpÝdg¥OÝJ¥ôUÞwpÝ_f{Þ{_fÞ{nŸ&
BpÝÐ`mUrpÝÐ`mW}fw dV©ÝV B{V Yma`Z²Ÿ&& 9Ÿ&&
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handeling van zijn gevoelens is in overeenstemming met hun

natuurlijke eigenschappen. En wanneer er niets hogers is dan God

van wie hij geleerd heeft, welke groter genoegen kan hij dan hebben

door andere objecten en wezens aan te raken? Indien er iets beters

geweest zou zijn, dan moet dit al de verwezenlijking geweest zijn.

Maar na de verwezenlijking van God er is geen enkel doel meer

om naar te streven. En er is evenmin iets achtergebleven waaraan

hij kan verzaken. Dus is de man die over verwezenlijking beschikt

niet in actie ondergedompeld. Dit feit wordt nu door een voorbeeld

uitgelegd.

10. ‘De man die handelt, die al zijn acties aan God wijdt en de
verbinding opgeeft, wordt niet door de zonde besmet, zoals
ook een lotusblad niet door water bevochtigd wordt.’

De Lotus groeit in modder, maar zijn bladeren liggen boven

het water. Dag en nacht valt lichtje regen over de lotus, maar

wanneer je naar het blad kijkt is het altijd droog. Geen enkele

druppel water. Dus de lotus die in modder en water groeit wordt

niet door hen vervuild. Dit geldt ook voor de man, wiens acties in

God opgelost worden (deze oplossing gebeurt alleen met perceptie,

niet van tevoren), en die met totale bevrijding handelt omdat er

niets meer is om naar te verlangen, wordt niet door actie beïnvloed.

Toch is hij bezig met verwezenlijking van actie voor de geleiding

en het goede van de mannen die achtergebleven zijn. Dit is het

punt waarop in de volgende vers de nadruk gelegd wordt.

11. ‘Wijsgeren geven de verbinding van hun gevoelens, geest,
verstand en lichaam op, en handelen voor de innerlijke
zuivering.

Een wijsgeer geeft alle verlangens van zijn gevoelens, geest,

verstand en lichaam op, en beoefent de zelfloze actie voor de

innerlijke heiligheid. Betekent dit dat het Innerlijke met onreine

~«÷Ê`mYm` H$_m©{U gL²>J§ Ë`ŠËdm H$amo{V `:Ÿ&
{cß`Vo Z g nmnoZ nX²_nÌ{_dmå^gmŸ&& 10Ÿ&&
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gevoelens besmet is, zelfs nadat  de eenmaking met God? Dit kan

niet zijn omdat na deze oplossing het Innerlijke een met alle wezens

wordt; hij ziet zijn eigen uitbreiding in alle wezens. Dus handelt

hij, niet voor zichzelf, maar voor de zuivering en de geleiding van

andere wezens. Hij handelt met zijn geest, verstand en fysieke

organen, maar zijn Innerlijke is in een staat van actieloosheid en

constante vrede. Naar buiten schijnt hij actief te zijn, maar binnenin

is er alleen eindeloze rust. De touw kan niet langer binden omdat

het weggebrand is en wat overblijft is alleen de indruk van zijn

binding.

12. ‘De wijsgeer die de vruchten van zijn actie aan God opoffert
bereikt zijn staat van de hoogste rust, maar de man die
beloningen voor de actie wenst wordt door verlangen geketend.’

De man die gezegend is met het uiteindelijke resultaat van

zelfloze actie en die in God dwaalt-de wortel van alle wezens, en

die verzaakt heeft aan verlangen naar de vruchten van actie omdat

de God die het doel van zijn actie was niet langer verwijderd van

hem is, bereikt de staat van sublieme vrede waarboven er geen

grotere vrede is en waarboven hij nooit meer rusteloosheid zal

bereiken. Maar de weldoener, die nog steeds op weg en verbonden

is (hij moet verbonden zijn omdat de ‘vrucht’ van zijn actie, God,

nog altijd niet bereikt is) als zijnde het gevolg van zijn actie,  wordt

hierdoor gevoed. Dus zal het verlangen blijven opkomen tot het

ogenblik van de verwezenlijking, en moet de aanbidder tot dat

ogenblik op zijn hoede zijn. Mijn zeer vereerde leraar, Maharaj Ji,

zei altijd: ‘Let op mijn woorden, maya overheerst zelfs indien we

op het laatste van God verwijderd worden en hij van ons verwijderd

wordt.’ Zelfs indien de verwezenlijking voor morgen is, is vandaag

de aanbidder op zijn beste als een onwetende man. Dus mag de

zoekende vereerder niet achteloos zijn. Laat ons eens kijken wat

hierover verder nog gezegd wordt.

`wº$: H$_©\$c§ Ë`ŠËdm empÝV_mßZmo{V Z¡pîR>H$s_²Ÿ&
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13.  ‘De man die zijn hart en geest perfect onder controle heeft,
en die dienovereenkomstig handelt, dwaalt in de geboorte van
zijn lichaam met zijn negen openingen1 omdat hij noch handelt
noch anderen ertoe aanzet om te handelen.

De man die zichzelf perfect onder controle heeft en die

boven zijn lichaam, geest, verstand en materiële aard dwaalt, in

zijn eigen Innerlijke-deze man van beperking handelt  zonder twijfel

noch zelf noch zet hij anderen ertoe aan om te handelen. Zelfs het

feit dat de man die achtergelaten is opgevorderd wordt om te

handelen heeft geen invloed op de sereniteit. Deze man die zijn

Innerlijke verwezenlijkt heeft en in hem rust, en die al zijn organen

onderworpen heeft die hem objecten en fysiek genot verschaffen,

dwaalt in de ultieme zegening die God is. In werkelijkheid handelt

hij noch zelf noch heeft hij invloed op een actie.

Hetzelfde idee wordt op verschillende wijze uitgelegd

wanneer Krishn zegt dat God eveneens noch handelt noch anderen

doet handelen. De verwezenlijkte leraar, God, de aanbedene, de

verlichte wijsgeer, een verlichte guru, en de eengemaakte-dit alles

zijn synoniemen. Gen enkele God komt van de hemel naar beneden

om iets te verwezenlijken. Wanneer hij werkt, dan handelt hij door

deze zichzelf verloochende, eerbiedwaardige en liefhebbende

Zielen. Het lichaam is niets meer dan een dwaalhof voor dergelijke

Ziel. Dus is de actie van het Hoogste Innerlijke dezelfde als die

van het individuele Innerlijke, omdat hij door hem handelt. Dus, in

werkelijkheid, doet het Innerlijke dat een geworden is met God

niets zelfs wanneer hij met actie bezig is. De volgende vers heeft

opnieuw betrekking op hetzelfde probleem.

gd©H$_m©{U _Zgm g§Ý`ñ`mñVo gwI§ derŸ&

ZdÛmao nwao Xohr Z¡d Hw$d©Þ H$ma`Z²Ÿ&& 13Ÿ&&
1. Het menselijke lichaam wordt beschreven als de stad van de negen gaten,

zoals mond, oren, ogen, enz.
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14. ‘God schept noch actie noch de capaciteit voor actie, en zelfs
niet de associatie van actie met zijn vruchten, maar
gelijktijdig, door zijn geest gestimuleerd, is het de natuur die
handelt.’

God maakt noch de macht der wezens om te handelen noch

acties, noch beslist hij de vruchten van actie, en alle objecten en

wezens handelen alleen onder druk van de aangeboren natuurlijke

eigenschappen. Iemand handelt in overeenstemming met de drie

eigenschappen, tamas, rajas en sattwa. De natuur is groot, maar

heeft alleen invloed op een man afhankelijk van de aard van de

man in kwestie, eerlijk of vals - goddelijk of duivels.

De mensen zeiden dat het is God die doet en die dingen

laat gebeuren, en dat wij enkel en alleen instrumenten zijn. Het is

hem die ons gezond of ziek maakt. Maar Krishn houdt vol dat God

noch handelt noch actie beveelt, en dat hij geen gunstige of

ongunstige omstandigheden creëert. De mannen handelen door

henzelf in overeenstemming met de bevelen van hun aangeboren

natuur. Zij worden door de onvermijdbaarheid van hun aangeboren

karaktertrekken gedwongen om te handelen; het is niet God die

handelt. Want waarom zeggen mensen dat iedereen door God

gemaakt wordt? Krishn denkt over het probleem na.

15. ‘De alomtegenwoordige God, de Glorierijke, aanvaardt noch
zondige handelingen van mannen noch verbinding omdat hun
kennis door onwetendheid (maya) omhuld wordt.’2
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2. Ishwar is de God die met de macht geassocieerd wordt die maya genoemd
wordt, de kracht om zich als een empirisch universum op richten, of met
universele onwetendheid; de individuele man is God, geassocieerd met
individuele onwetendheid. Het verschil tussen God en de mens is het feit dat
God maya controleert, maar dat de mens hierdoor gecontroleerd wordt.
Zie. De Upanishad Mandukya.
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De persoon die God genoemd wordt wordt nu beschreven

als de Glorierijke omdat hij door sublieme glorie omgeven wordt.

Die God, krachtig en radiant, aanvaardt noch onze zonden noch

onze acties. Maar mannen zeggen toch dat hij alles doet, omdat

hun kennis met onwetendheid beneveld is. De mannen die dit

zeggen zijn echter sterfelijke wezens, omhuld in lichamen.

Onderworpen door ontgoocheling kunnen ze niets zeggen. Dus

spreekt Krishn nu over de functie van de kennis.

16. ‘Maar de kennis van de man die onwetendheid is is door
allesomringende fenomenen als de zon omhuld en maakt God
briljant zichtbaar.’

De geest, wiens donker doorprikt is door de kennis van het

Innerlijke en die dus echte wijsdom vergaard heeft, wordt verlicht

indien met het licht van de zon en God dit duidelijk gemaakt wordt.

Dit houdt in geen geval in dat God een of ander donker is, want hij

is waarlijk de bron van alle licht. Hij is de bron van alle licht, maar

zijn licht-zo schijnt het-is niet voor ons omdat het niet door ons

gezien wordt. Wanneer donker verdwenen is door de waarneming

van het Innerlijke-zoals het Innerlijke, zoals de zon, dan absorbeert

de hieruit resulterende kennis zijn helderheid in zichzelf. Hierna is

er geen donker meer. Ziehier wat Krishn over de aard van deze

kennis te zeggen heeft:

17. ‘Deze mannen bereiken de redding-waarna er geen volgende
geboorte is-wiens geest en verstand vrij zijn van ontgoocheling,
die met open geest in God dwalen en zichzelf aan zijn genade
onderwerpen, en die vrij zijn val alle zonden door kennis.’

Deze staat van kennis waarin een man zich volledig aan

God wijdt en van hem afhankelijk is, met een geest en een verstand

dat dienovereenkomstig gevormd wordt, en overstroomd door zijn

essentie. Kennis betekent niet praatziek zijn of ruzie zoeken. De

kmZoZ Vw VXkmZ§ `ofm§ Zm{eV_mË_Z:Ÿ&
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man die met deze kennis vereerd is bereikt de redding en wordt

van fysieke ketenen bevrijd. Alleen een man die deze ultieme

staat bereikt heeft verdient de naam van pandit.

18. ‘Wijsgeren die naar een Brahmin kijken, een koe, een olifant,
een hond, en zelfs de meest verachtelijke man zijn gezegend
met de hoogste graad van kennis.’

Zij zijn verwezenlijkte wijsgeren wiens zonden vernietigd

zijn door kennis en die de staat bereikt hebben waarin er geen

verdere geboorte is. En dergelijke mannen beschouwen alle

schepsels objectief, en maken geen onderscheid tussen een

scherpzinnige Brahmin en een paria, of tussen een hond en een

olifant. In hun ogen is er geen bijzondere verdienste in de wijze en

geleerde Brahmin noch speciale afkeer in de verbannen man. Voor

hem is noch een koe heilig noch een hond onheilig. Hij vindt geen

speciale grootheid in een massieve olifant. Zo’n mannen van kennis

hebben een objectieve kijk op de zaak en hebben geen

vooroordelen. Hun ogen zijn niet gevestigd op de huid, op de

externe vorm, maar op de Ziel-de interne essentie. Het verschil is

alleen als volgt: mannen die weten en die eerbied getuigen aan

het Innerlijke zijn kort bij God, terwijl anderen achterna lopen.

Sommigen zijn een fase vooruit, terwijl anderen achteraan

bengelen. Mannen van kennis zijn bewust en hechten geen belang

aan de uiterlijke vorm. Zij discrimineren niet.

Krishn was een koeienherder en hij fokte koeien. Dus moet

hij over dit schepsel in eerbiedwaardige termen gesproken hebben.

Maar hier is niets van aan, en hij geeft de koe geen plaats in dharm.

Hij heeft alleen toegegeven dat, zoals andere levende wezens, de

koe eveneens een Ziel heeft. Onafhankelijk van het economisch

belang van koeien, hun religieuze elevatie is niets meer dan een

uitvinding van de onwetende met onderworpen geesten. Krishn zei

van tevoren dat onwetende geesten vol met afwijkingen zijn, reden

waarom zij op zoek zijn naar een eindeloos aantal daden.
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De achttiende vers suggereert dat er twee soorten wijsgeren

zijn. In de eerste plaats zijn er wijsgeren wiens kennis perfect is. In

de tweede plaats zijn er wijsgeren die over eerbiedwaardige kennis

beschikken. Laat ons een ogenblikje kijken wat de verschillen zijn.

Het is een axioma dat alles ten minste twee fasen heeft, de hoogste-

de ultieme fase-en de initiële-de laagste fase. De laagste fase van

aanbidding is de fase waar alles begint, waar er voor de eerste keer

sprake is van scherpzinnigheid, verbinding, en vastberadenheid,

terwijl de hoogste fase de fase is waar het eindresultaat van de

handeling van aanbidding begint te voorschijn te komen. Dit geldt

ook voor de Brahmin klasse-de status van sattwa, wanneer er sprake

is van een groot aantal eigenschappen die toegang geven tot de

Hoogste Geest en er kennis is en een eerbiedwaardig gedrag

vertoond wordt. In deze fase worden alle capaciteiten die iemand

naar God brengen spontaan actief-controle van de geest, beperking

van gevoelens, begin van het proces van intuïtie-directe

waarneming, constante aanschouwing, concentratie, en abstracte

meditatie. Dit is de laagste fase van de staat die Brahmin genoemd

wordt. Zijn hoogste fase wordt met geleidelijke perfectie bereikt.

Het Innerlijke komt uiteindelijk voor God te staan en wordt in God

opgelost. Nu is wat geweten moest worden perfect geweten. De

wijsgeer die dit bereikt heeft is een wijsgeer met perfecte kennis.

Deze wijsgeer, die nu boven nieuwe geboorte staat, kijkt op gelijke

wijze naar schepels, omdat zijn eigen gedraaid zijn om het verlichte

Innerlijke te zien. Dus beschrijft Krishn nu wat het ultieme lot van

deze wijsgeer is:

19. ‘Zij die de staat van gelijkheid bereiken veroveren
de hele wereld in het sterfelijke leven zelf, omdat zij
in God rusten die onbesmet en onbevooroordeeld is.’

Wijsgeren met perfect gevormde geesten zijn vrij van materiële

natuur tijdens hun werelds leven zelf. Maar wat is de verhouding

tussen een rustige geest en de verovering van de natuur? Wanneer

Bh¡d V¡{O©V: gJm} `ofm§ gmå`o pñWV§ _Z:Ÿ&
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de wereld zelf veroverd wordt, wat is dan de positie van het

Innerlijke? Volgens Krishn, aangezien God onbevlekt en zonder

vooroordelen is, zijn de geesten van wijsgeren die Hem gekend

hebben eveneens vrij van alle smetten en ongelijkheden. De

wijsgeer wordt een met God. Dit is de ultieme geboorteloze staat

en wordt verkregen wanneer de capaciteit om de vijand te

overwinnen, de schijnwereld, volledig ontwikkeld is. Deze

capaciteit is aanwezig wanneer de geest onder controle staat en

wanneer men de staat van gelijkheid bereikt heeft, want de

schijnwereld is louter een uitbreiding van de geest. Krishn spreekt

daarna over het verschil tussen de wijsgeer die God gekend heeft

en de wijsgeer die een met God geworden is:

20. ‘De man dwaalt in God die noch verrukt is over wat anderen
liefhebben noch beledigd is over wat anderen vervloeken, die
vrij is van twijfel, en die Hem waargenomen heeft.

Dergelijke man verstuurt gevoelens van liefde en haat. Hij

wordt niet wild van vreugde wanneer hij iets verkrijgt waarnaar hij
al lang uitkijkt en wat door anderen bewonderd wordt. Op dezelfde

wijze heeft hij geen afkeer van zaken die voor anderen
verschrikkelijk zijn. Met dergelijke constante geest, vrij van twijfels,

en vervuld met kennis van het goddelijke Innerlijke, dwaalt hij

altijd in God. Met andere woorden, hij is een man van

verwezenlijking, en-

21. ‘Die man wordt een met God en geniet van de eeuwige zegening
die aan hem opgedragen wordt en wiens hart vrij is van
verlangen naar werelds genot.’

De man die aan verlangen verzaakt heeft voor het genot

van objecten van de externe wereld bereikt de gelukzaligheid van

God. Zijn Innerlijke is een met God en het hieruit resulterende

geluk is daarom eeuwig. Maar dit geluk komt alleen tot hem die

zich niet aan genot wijdt.

Z àöî`opËà`§ àmß` Zmo{ÛOoËàmß` Mm{à`_²Ÿ&
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22. ‘Omdat het genot dat uit de associatie van gevoelens
met hun objecten ontstaat oorzaak is van wrok en
tijdelijk is, Oh zoon van Kunti, wensen mannen van
wijsdom dit genot niet.’

Niet alleen de huid, maar alle gevoelens voelen de sensatie

van het contact. Zien is het contact van het oog zoals horen het

contact van het oor is. Hoewel aangenaam, leidt het genot van

deze contacten met hun objecten alleen tot verschrikkelijke

geboorten. Bovendien zijn deze sensuele beloningen ook tijdelijk

en vernietigbaar. Dus wordt Arjun gezegd dat mannen van

discriminatie hierdoor niet in gevaar gebracht worden. Krishn geeft

hem dan uitleg over het kwade dat belichaamd wordt door de

verbinding met dit genot.

23. ‘Die man in deze wereld is een echte en gezegende yogi die,
zelfs voor de dood van zijn sterfelijk lichaam, de capaciteit
verwerft om passie en woede te weerstaan, en hen voor eeuwig
te veroveren.’

Hij is de echte man (nara=na+raman)-iemand die geen fysiek

minnekozen gegeven wordt. Zelfs terwijl hij in het sterfelijke

lichaam leeft is hij in staat om zich af te zetten van de woede die

uit passie en kwaadheid ontstaat, en hen te verslaan. Hij heeft de

zelfloze actie bereikt in de wereld en hij is gelukkig. Hij heeft het

geluk van de identiteit met God gewonnen, een geluk waarin er

geen plaats is voor wrok. Volgens het goddelijke bevel wordt dit

geluk bereikt in dit sterfelijke, wereldse leven zelf en niet na de

dood van het fysieke lichaam. Dit is wat de Heilige Kabir probeert

te zeggen wanneer hij zijn discipelen de raad geeft om hun hoop

in zijn leven te leggen. De verzekering dat redding na dood komt

is vlas en wordt alleen door onredelijke en egoïstische leraars

gegeven. Krishn zegt ook dat de man die erin slaagt om zijn passie

en woede in dit leven te overwinnen de uitvoerder van zelfloze
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actie in deze wereld is, en dat hij met eeuwigdurend geluk gezegend

is. Passie en woede, aantrekking en afkeer, verlangen naar aanraking

van objecten door de gevoelens, zijn onze sterfelijke vijanden die

we moeten overwinnen en vernietigen. Krishn praat weer over de

aard van de uitvoerder van de zelfloze actie.

24. ‘De man die zijn Innerlijke kent en wiens geluk en vrede in
God liggen, en hij bereikt de uiteindelijke heiligverklaring
die in hem ligt.”

De man met geluk en met vrede in zich, en verlicht door

zijn waarneming van het Innerlijke en de identieke Universele

Geest, is een verwezenlijkte wijsgeer die een is met God en die

deze onuitsprekelijke staat bereikt. Met andere woorden, er is eerst

vernietiging van perversies-aardse impulsen zoals verwezenlijking

en aversie, daarna de nood van perceptie, en uiteindelijk de

onderwerping in de alles omringende oceaan van de uiteindelijke

heiligverklaring.

25. ‘Zij bereiken de eeuwige vrede van God wiens zonden vernietigd
zijn door perceptie en wiens twijfels opgelost zijn, en die zich
met open geest bezig houden met het goede van alle wezens.’

Hij is een man van bereiking wiens zonden opgelost zijn

door zijn visie van God, wiens twijfels verwijderd zijn, en die zich

met heel zijn hart ten dienste van de hele mensheid wijdt. Alleen

een man van zijn hoge staat kan andere mannen helpen, maar hoe

kan hij die zelf in een put gevallen is anderen helpen om eruit te

komen? Dus schijnt medelijden een natuurlijk attribuut van

verwezenlijkte wijsgeren te zijn en zij, met hun spirituele perceptie

en verovering van de gevoelens, verwezenlijken de vrede die komt

met de definitieve oplossing in God.
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26. ‘Mannen die vrij zijn van passie en wrok, die hun
geest overwonnen hebben, en die een directe perceptie
van God gehad hebben, zien het rustige Hoogste
Innerlijke overal waar ze kijken.’

Krishn legt dus herhaaldelijk de nadruk op de

onderscheidende eigenschappen van het karakter en het leven van
uitvoerders van zelfloze actie om Arjun te motiveren en aan te

moedigen en, door hem, al zijn andere discipelen. De vraag is nu
bijna opgelost. Om zijn argument te beëindigen verwijst Krishn

echter naar de noodzaak om de inkomende en uitgaande

ademhaling te aanschouwen voor de verwezenlijking van de staat
van deze wijsgeer. In Hoofdstuk 4 zei hij ons dat het offeren van

pran aan apan, het opofferen van apan aan pran, en de regeling
van beide levenswinden terwijl hij het over het proces van yagya

had. Hetzelfde onderwerp wordt op het einde van dit hoofdstuk

opnieuw besproken.

27-28. ‘Die wijsgeer is voor eeuwig bevrijd die alle objecten van
sensueel genot uit zijn geest bant, zijn ogen tussen beide
wenkbrauwen gecentreerd houdt, zijn pran en apan regelt,
zijn gevoelens, geest en verstand overwint, en wiens geest op
redding gefixeerd Is.’

Krishn herinnert Arjun aan de vitale noodzaak om alle gedachten

aan externe objecten uit zijn geest te bannen en zijn ogen con-

stant tussen beide wenkbrauwen gecentreerd te houden. Zijn ogen

tussen de wenkbrauwen gefixeerd houden betekent niet alleen dat

hij zich op iets concentreert. Terwijl de aanbidder rechtop zit moeten

zijn ogen eerder naar voren gericht zijn, in een rechte lijn vanaf

het middenpunt tussen de wenkbrauwen; zij mogen niet rusteloos

heen en weer bewegen en naar rechts en links kijken. Houd de
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ogen uitgelijnd met de kant van de neus-mij moeten ervoor zorgen

dat we niet starten naar de neus te kijken-en pran tegen apan

afwegend en de ogen constant gericht op alles, we moeten de

visie van de geest richten, de Ziel, op de ademhaling en laten

kijken: wanneer ademt hij in, hoe lang wordt de adem ingehouden-

wordt de adem slechts gedurende een halve seconden ingehouden,

we mogen niet proberen de adem langer in te houden, en hoe lang

ademt hij uit? Het hoeft niet gezegd te worden dat de naam in de

ademhaling duidelijk hoorbaar zal zijn. Dus wanneer de visie van

de geest leert zich constant op de ingehaalde en uitgeblazen adem

te concentreren, de ademhaling geleidelijk aan constant, stevig,

en evenwichtig zal worden. Dan zullen er noch innerlijke

verlangens ontstaan noch aanvallen op de geest en op het hart

plaatsvinden door verlangens van externe bronnen. Gedachten van

extern genot zijn reeds uitgesloten; nu zullen er zelfs geen innerlijke

verlangens ontstaan. De aanschouwing is dan constant zoals een

stroom olie. Een stroom olie daalt niet zoals water, druppel per

druppel; het komt neer in een constante, ongebroken lijn. Op

dezelfde wijze is de motie van de ademhaling van een wijze van

verwezenlijking. Dus de man, die zijn pran en apan in evenwicht

heeft, zijn gevoelens, geest en verstand veroverd heeft, zichzelf

van verlangen, en vrees en woede bevrijd heeft, de discipline van

aanschouwing geperfectioneerd heeft, en die zich heil gezocht

heeft in redding, is voor altijd en eeuwig bevrijd. Krishn spreekt

uiteindelijk over waar deze wijsgeer naartoe gaat na de bevrijding

en wat hij bereikt.

29. ‘Wanneer men de waarheid weet die zegt dat ik heb ben die
geniet van offeranden van yagya en boetedoening, dat ik God
van alle werelden ben, en dat ik de Zelfloze uitvoerder van
alle wezens ben, dan bereikt hij de uiteindelijke rust.’

Deze bevrijde man, die Krishn kent-de God van de goden

van alle werelden-is de ontvanger en genieter van de offeranden

van alle yagya en boetedoeningen, en hij is de zelfloze goeddoener
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van alle wezens-dit alles wetende bereikt hij de ultieme rust. Krishn

zegt dat hij de genieter van de yagya van de aanbidder is van

geïnhaleerde en geëxhaleerde ademhaling evenals verzaking. Hij

is de man waarin yagya en boetedoeningen uiteindelijk opgelost

worden en zo gaat hun uitvoerder naar Hem, de ultieme sereniteit

die het resultaat is van de verwezenlijking van yagya. De aanbidder,

bevrijd van verlangen door zelfloze actie, kent Krishn en

verwezenlijkt hem zo snel als hij met deze kennis gezegend wordt.

Dit wordt vrede genoemd; en de man die dit bereikt wordt God van

goden, zoals ook het geval is voor Krishn.

✽ ✽ ✽

In het begin van het hoofdstuk stelde Arjun een vraag over

Krishn’s prijzen van de Weg van Zelfloze Actie en de Weg der

Kennis door Verzaking. Hij wilde weten welke weg, volgens Krishn’s

eerbiedwaardig oordeel, zonder twijfel superieur was. Krishn zei

hem dat er is een ultieme goedheid in beide wegen is. In beide

wegen moet de aanbidder de opgedragen handeling van yagya

uitvoeren, maar de Weg van Zelfloze Actie is toch superieur. Zonder

dergelijke actie komt er geen einde aan verlangen, en aan goede

en kwade daden. De man van verzaking is een uitvoerder van

zelfloze actie, en alle wezens zijn bezig met actie, enkel en alleen

onder druk van de natuur. Hij is de wijsgeer-de pandit-omdat hij

God kent. God (Krishn) staat bekend als een resultaat van yagya.

Hij is de persoon waarin de recitatie van de ademhaling, yagya,

en zuiveringsrites samenstromen. Hij is de rust die de aanbidder

ervaart als een resultaat van yagya, dat is, met de verwezenlijking

van deze rust wordt hij in een wijsgeer zoals Krishn omgezet. Zoals

Krishn en andere wijsgeren wordt hij ook God der goden omdat hij

nu een is met God. Dat het resultaat van deze verwezenlijking een

aantal geboorten met zich mee zal brengen is een andere zaak.

Hoofdstuk 5 heeft aldus het unieke en verbazingwekkende punt

uitgelegd dat zegt dat de kracht die na zijn verwezenlijking van

God in de wijsgeer zit geen andere is dan de geest van de Hoogste

Heer - van de God die de genieter van de offeranden van alle

yagya en boetedoeningen is.
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Aldus eindigt het Vijfde Hoofdstuk, in de Upanishad van de

Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en

Arjun, met de volgende titel:

‘Yagya Bhokta Mahapurushasth Maheshwarah, of’

‘De Suprème God, Genieter van Yagya’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het

Vijfde Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Telkens wanneer er zaden groeien, in de naam van dharm, van

teveel gebruiken en praktijken, van vormen van aanbidding en

gebeden, en van scholen en sekten, verschijnt een grote Ziel,

vernietigt ze en installeert en versterkt de ene echte God, ook om

het pad van actie dat naar hem leidt groter te maken. De praktijk

van de verzaking aan actie en bijgevolg van de kennis van wijsheid

waren ook al in het tijdperk van Krishn tamelijk overheersend. Dat

legt uit waarom hij, in het begin van dit hoofdstuk, voor de vierde

keer, bevestigt dat actie een essentiële, onvermijdbare vereiste

van de Weg der Kennis en van de Weg van de Zelfloze Actie is.

Hij zei tegen Arjun in Hoofdstuk 2 dat er geen betere weg is

voor een Kshatriy dan te vechten. Indien hij de oorlog verliest zal

hij met goddelijk bestaan beloond worden, terwijl een overwinning

hem de ultieme zegening zal brengen. Op basis hiervan moet hij

vechten. Krishn legde hem verder uit dat hij hem dit voorschrift

verstrekt had met betrekking tot de Weg der Kennis: het voorschrift

dat hij oorlog moet voeren. De Weg der Kennis impliceert geen

inactiviteit. Terwijl het waar is dat de initiële drang van een

verwezenlijkte leraar zelf komt, moet de volgeling van de kennis

de actie ondernemen na een objectieve en weloverwogen evaluatie

van de voor- en nadelen, en van zijn kracht. Bijgevolg is vechten

onvermijdbaar op de Weg der Kennis.

In Hoofdstuk 3 vroeg Arjun Krishn waarom, wanneer hij dacht

dat de Weg der Kennis superieur was aan de Weg van de Zelfloze

Actie, hij hem opdroeg om zonden te begaan. In deze

omstandigheden vond hij de Weg van de Zelfloze Actie

gevaarlijker. Daarop zei Krishn dat hij beide wegen uitgelegd had,

maar beide wegen verbieden hen te betreden zonder actie uit te

HET JUK VAN MEDITATIE
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voeren. Een man bereikt de staat van actieloosheid niet door gewoon

niet met zijn werk te beginnen, zoals hij evenmin de ultieme

bevrijding bereikt door een ondernomen actie te verlaten. Het

opgedragen proces van yagya moet voor beide wegen verwezenlijkt

worden.

Dus was Arjun zeer goed op de hoogte van de waarheid die

zegt dat hij moet handelen, onafhankelijk van het feit of hij de

voorkeur geeft aan de Weg der Kennis of aan de Weg van de Zelfloze

Actie. Toch vroeg hij in Hoofdstuk 5 opnieuw aan Krishn welke

van de twee wegen beter was vanuit het gezichtspunt van het

resultaat; en welke de gemakkelijkste was? Krishn antwoordde dat

beide gelijk waren. Beide wegen leiden naar hetzelfde doel en

toch is de Weg van de Zelfloze Actie superieur aan de Weg der

Kennis, omdat niemand yog kan bereiken zonder zich van de

zelfloze actie te ontdoen. De vereiste actie is dezelfde in beide

gevallen. Bijgevolg is er geen dubbelzinnigheid over het feit dat

men ofwel een asceet ofwel een yogi kan zijn zonder dat de

opgedragen taak uitgevoerd wordt. Het enige verschil ligt bij het

gedrag van de weldoeners die beide wegen gebruiken.

1. ‘De Heer zei, ‘De man die de opgedragen taak uitvoert zonder
naar zijn vruchten te verlangen, eerder dan de man die het
heilige vuur of actie gewoon opgeeft, is een sanyasi en een
yogi’.

Krishn legt de nadruk op het feit dat alleen die man die echt

verzaakt heeft of die yog bereikt heeft het waard is, met absolute

verzaking aan beloningen. Niemand wordt een sanyasi of een yogi

gewoon door van de opgedragen actie af te wijken. Er zijn

verschillende soorten werk, maar van al deze werken is de actie

die op geschikte wijze ondernomen kan worden en die opgedragen

is de enige echt. En deze ene actie is yagya, wat betekent

‘aanbidding’, de enige manier om God te bereiken. De uitvoering

van yagya is actie; en de man die deze actie uitvoert is een sanyasi

AZm{lV: H$_©\$c§ H$m`ª H$_© H$amo{V `:Ÿ&
g g§Ý`mgr M `moJr M Z {Zap½ZZ© Mm{H«$`:Ÿ&& 1Ÿ&&

lr^JdmZwdmM:
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en een yogi. Indien een man juist gestopt is om licht te maken of

tegen zichzelf zegt dat hij geen actie uitvoert omdat hij over

Zelfkennis beschikt, is noch een sanyasi noch een uitvoerder van

zelfloze actie. Krishn spreekt een beetje verder over dit feit:

2. ‘Vergeet niet, Oh Arjun, dat yog (zelfloze actie) hetzelfde is
dan het verzaken (kennis) want niemand kan een yogi zijn
zonder een totale verzaking aan lust’.

Wat we kennen als verzaking is ook yog, want niemand kan

een yogi zijn zonder al zijn verlangens op te geven. Met andere

woorden, opoffering van verlangen is essentieel voor mannen die

een van beide wegen gekozen hebben. Oppervlakkig gezien lijkt

het zo eenvoudig, want alles wat me nodig hebben om een yogi –

sanyasi te worden is te beweren dat we vrij zijn van verlangen.

Maar volgens Krishn is dit helemaal niet het geval.

3. ‘Terwijl zelfloze actie het middel is voor de aanschouwende
man die yog wil bereiken, is de totale afwezigheid van wil het
middel voor iemand die dit bereikt heeft.’

De uitvoering van actie om yog te bereiken is de weg voor de

denkende man die naar zelfloze actie streeft. Maar wanneer de

herhaaldelijke beoefening van de daad geleidelijk aan naar de

fase leidt waarin het eindresultaat van zelfloze actie oprijst, is de

afwezigheid van verlangen het middel. Voor deze stage is men

niet zonder verlangen, en-

4. ‘Men zegt dat een man yog bereikt heeft wanneer hij verlost is
van sensueel genot én van actie.’

Dit is de fase wanneer een man zich niet overgeeft aan sensueel

genot, noch aan actie. Wanneer de cultimatie van yog bereikt is,

`§ g§Ý`mg{_{V àmhþ`m}J§ V§ {d{Õ nmÊS>dŸ&
Z øg§Ý`ñVgL²>H$ënmo `moJr ^d{V H$íMZŸ&& 2Ÿ&&
Amééjmo_w©Zo`m}J§ H$_© H$maU_wÀ`VoŸ&
`moJmê$T>ñ` Vñ`¡d e_: H$maU_wÀ`VoŸ&& 3Ÿ&&
`Xm {h ZopÝÐ`mW}fw Z H$_©ñdZwfÁOVoŸ&
gd©gL²>H$ëng§Ý`mgr `moJmê$T>ñVXmoÀ`VoŸ&& 4Ÿ&&
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wie is er dan om naar te streven en te zoeken? Dus is er geen

noodzaak meer om de opgedragen taak van aanbidding, en bijgevolg

van verwezenlijking van actie, uit te voeren. Dit is het punt waar

de verwezenlijking volledig afgebroken wordt. Dit is verzaking-

(sanyas); en dit is ook de bereiking van yog. Terwijl een aanbidder

nog altijd op zijn weg is en dit punt nog altijd niet bereikt heeft, is

er niets zoals verzaking. Krishn spreekt dan over het voordeel dat

uit de verwezenlijking van yog verkregen wordt:

5. ‘Aangezien de Ziel, in een man, zijn vriend en zijn vijand is,
moet een man door eigen inspanning verheffen en zich niet
laten doen’.

Het is de taak van een man om voor de redding van zijn

Ziel te werken. Hij mag zich niet laten gaan, want de belichaamde

Ziel is zowel zijn vriend als zijn vijand. Laat ons nu eens kijken,

met de woorden van Krishn, wanneer de Ziel een vriend, en wanneer

een vijand is.

6. ‘Het Innerlijke is een vriend voor de man die zijn geest en
gevoelens overwonnen heeft, maar hij is een vijand voor de
man die dit niet gedaan heeft.’

Voor de man die zijn geest en gevoelens veroverd heeft is

de Ziel een vriend, maar voor de man die zijn geest en gevoelens

niet onderworpen heeft is hij een vijand.

In de vijfde en zesde vers herhaalt Krishn dus meerdere keren

dat een man zijn Innerlijke door zijn eigen inspanning moet

verheffen. Hij mag zijn Innerlijke niet verlagen, omdat het Innerlijke

een vriend is. Naast hem, naast het Innerlijke, zijn er noch vrienden,

noch vijanden. Dit is zo omdat, indien een man zijn geest en

gevoelens onderworpen heeft, zijn Ziel als een vriend handelt en

hem het hoogste goed brengt. Maar, indien de geest en de gevoelens

van een man niet onderworpen zijn, dan wordt de Ziel een vijand

CÕaoXmË_Zm@Ë_mZ§ ZmË_mZ_dgmX`oV²Ÿ&
AmË_¡d ømË_Zmo ~ÝYwamË_¡d [anwamË_Z:Ÿ&& 5Ÿ&&
~ÝYwamË_mË_ZñVñ` `oZmË_¡dmË_Zm {OV:Ÿ&
AZmË_ZñVw eÌwËdo dV}VmË_¡d eÌwdV²Ÿ&& 6Ÿ&&
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die hem naar nieuwe geboorte, naar lagere vormen van leven en

naar eindeloze miserie brengt. Mannen zeggen graag: ‘Ik ben Ziel’.

Dus moeten we ons geen zorgen maken. We citeren het bewijs

van de Geeta zelf. Wordt er niet gezegd, zo vragen we, dat wapens

niet kunnen doordringen en vuur niet kan branden en wind niet kan

waaien? Hij, de onsterfelijke, onveranderbare en universele, is

daarom mij. Wanneer we dit geloven dan hechten we weinig waarde

aan de waarschuwing in de Geeta die zegt dat deze Ziel in ons

een lager niveau kan aannemen. Gelukkig kun hij echter ook gered

en verheven worden; en Krishn heeft Arjun meegedeeld dat actie

die de moeite waard is om uitgevoerd te worden en die de Ziel

naar absolutie leidt. De volgende vers geeft de kwaliteiten van

een goedaardige, vriendelijke Ziel aan.

7. ‘God is altijd en onafscheidelijk aanwezig in het serene hart
van de zelfaanbiddende man die ongevoelig is voor
tegenstellingen van warmte en koude, geluk en ongeluk, en
goede en slechte naam.’

God dwaalt onafscheidelijk in het hart van de man die in

zijn eigen Innerlijke rust en die uiteindelijk op de dubbelzinnigheden

van de natuur reageert, zoals warmte en koude, pijn en genot, en

eer en vernedering. De perfecte rust stroomt door de man die de

geest en de gevoelens veroverd heeft. Dit is de fase waarin de Ziel

bevrijd wordt.

8. ‘De yogi, wiens geest gevuld is met kennis-zowel goddelijke als
intuïtieve, wiens devotie constant en permanent is, die zijn
gevoelens goed veroverd heeft, en die geen onderscheid maakt
tussen objecten die zo duidelijk verschillend zijn als aarde,
rots, en goud, en waarvan gezegd wordt dat hij God
verwezenlijkt heeft.’

Van de yogi die deze staat bereikt heeft wordt gezegd dat

{OVmË_Z: àemÝVñ` na_mË_m g_m{hV:Ÿ&
erVmoîUgwIXw:Iofw VWm _mZmn_mZ`mo:Ÿ&& 7Ÿ&&
kmZ{dkmZV¥ßVmË_m Hy$Q>ñWmo {d{OVopÝÐ`:Ÿ&
`wº$ BË`wÀ`Vo `moJr g_cmoîQ>mí_H$mÄMZ:Ÿ&& 8Ÿ&&
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hij door yog bezeten is. Hij geeft het hoogtepunt van yog bereikt,

door Yogeshwar Krishn in de verzen 7-12 beschreven. De perceptie

van God en de daaropvolgende verlichting zijn kennis. De aanbidder

woedt in het bereik van onwetendheid indien er ook maar de kleinste

afstand is tussen hem en de aanbeden God en de wens om hem te

leren kennen onvervuld Blijft. Wat ‘intuïtief’ kennis (vigyan)1

genoemd wordt is hier kennis van God’s werking door dingen,

handelingen, en relaties (het uitgesproken universum) dat onthult

hoe hij allesomvattend is, hoe hij beveelt, hoe hij ontelbare Zielen

gelijktijdig leidt, en hoe hij de kenner van alle tijden-verleden,

heden, en toekomst is. Hij begint  te leiden vanaf het ogenblik

waarop hij zijn hart openstelt als de vereerde, maar de aanbidder

kan dit in de beginfase nog niet weten. Het is pas wanneer hij de

culminatie van zijn contemplatieve oefening bereikt heef dat hij

volledig bewust wordt van de wegen van God. Dit is vigyan. Het

hart van de man die in yog verwezenlijkt is is verzadigd met dit

feit, in combinatie met zijn kennis van God en zijn precies inzicht.

Krishn gaat verder met zijn uitleg over zijn adept in yog, en voegt

toe als volgt:

9. ‘Die man die door iedereen met een gelijke geest bekeken wordt
is inderdaad superieur: vrienden en vijanden, de
antagonistische, onverschillige, neutrale of jaloerse mannen,
gelijkgezinden, en de rechtvaardige mannen en zondaars.’

Na de waarnemingen van God, is een wijsgeer zowel gelijk

als openstaand. Krishn zei in het laatste hoofdstuk dat wijsgeren

die met kennis en discriminatie gezegend zijn hem objectief als

een Brahmin beschouwen, een uitspraak, en dieren zoals koeien,

honden, en olifanten. De vers in kwestie vult aan wat vroeger al

gezegd werd. De man is zonder twijfel een man van uitmuntendheid

die op gelijke wijze naar alle soorten mensen kijkt, van de hoogste

tot de laagste, van de beste tot de slechtste, en van de meest

gwöpÝ_Ìm`w ©XmgrZ_Ü`ñWÛoî`~ÝYwfwŸ&
gmYwîd{n M nmnofw g_~w{Õ{d©{eî`VoŸ&& 9Ÿ&&

1. Een schijnbaar verschillende interpretatie van de wereld wordt in hoofdstuk
7 gevonden.
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liefhebbende tot de kwaadste, onafhankelijk van hun gevoelens

voor hem. Hij kijkt naar de loop van de Zielen in hem in plaats van

naar hun externe daden. Het enige verschil dat hij daarom ziet

tussen diverse wezens is het feit dat, terwijl sommige afkomstig

zijn van hogere stappen en dicht in de buurt van de staat van reinheid

gekomen zijn, anderen achterop geraakt zijn en nog steeds in lagere

stappen dwalen. Maar toch ziet hij de capaciteit van redding in

iedereen.

In de volgende vijf verzen beschrijft Krishn hoe een man in

bezit komt van yog, hoe hij yagya bedrijft, de natuur van de plaats

waar de daad volbracht wordt, de zit en de postuur van de

aanbidder, de wetten die zijn voedsel en ontspanning regelen, en

de slaap en het waakzaam zijn, en de kwaliteit van inspanning

vereist voor de verwezenlijking van yog. De Yogeshwar heeft dit

gedaan zodat ook wij in staat zijn om de opgedragen daad van

yagya uit te voeren door zijn voorschriften te volgen.

Een beknopt overzicht van de relevante punten is op dit punt

noodzakelijk. Yagya werd in Hoofdstuk 3 genoemd en Krishn zei

dat Yagya de opgedragen actie is. In Hoofdstuk 4 wijdde hij dan uit

over de aard van yagya waarin de uitgaande ademhaling opgeofferd

wordt voor de inkomende ademhaling, de inkomende ademhaling

opgeofferd als geboorte van de uitgaande ademhaling, en de geest

beperkt wordt door sereniteit van de vitale levenswinden. De exacte

betekenis van yagya is, zoals we gezien hebben, ‘aanbidding’, de

daad die de aanbidder in staat stelt om het pad naar de aanbeden

God te doorkruisen. Krishn heeft hierover in Hoofdstuk 5 gepraat.

Maar zaken zoals de zit van de aanbidder, de plaats van aanbidding,

de houding van de aanbidder, en de wijze van aanbidding zijn nog

niet besproken. Nu worden deze thema’s behandeld.

10. ‘De yogi, bezig met zelfverovering, moet zichzelf aan de
uitoefening van yog wijden, eenzaam op een verlaten plaats,
zijn geest, lichaam en gevoelens controleren, en zich ontdoen
van verlangen en zin om zaken te verwerven.’

`moJr `wÄOrV gVV_mË_mZ§ ah{g pñWV:Ÿ&
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Helemaal alleen in een plaats waar er geen afleidingen zijn,

de geest, het lichaam en de gevoelens beperkend, en een volledige

afwijzing van verbindingen zijn essentiële voorwaarden voor een

man die zich aan de taak van zelfverwezenlijking wijdt. De

volgende vers bevat een beschrijving van de plaats en de zit die

naar de oefening leiden.

11. ‘Op een zuivere plaats moet hij een zit van kush-gras2 of
hertenhuid maken, bedekt met een stuk doek, noch te hoog,
en noch te laag.’

Een zuivere plaats is een kwestie van vegen en reinigen om de

plaats zo proper en zuiver mogelijk te hebben. In zo’n zuivere

plaats moet de aanbidder zich een zit maken van gras of hertenhuid,

waarop hij dan een stuk doek uitlegt, zoals zijde of wol. De zit

mag echter ook een gewonen houten plank zijn. Maar wat het ook

moge zijn, het moet stevig zijn, en noch te hoog, en noch te laag.

De intentie achter dit alles is het feit dat iets op de grond gelegd

moet worden als bedekking; dit kan eender welke huid zijn, een

mat, een stuk doek, of zelfs een houten plank. Het is belangrijk dat

de zit stabiel is en niet trilt. Zoals gezegd, mag de zit noch te hoog

noch te laag zijn. Mijn vereerde leraar, Maharaj Ji, zat altijd op

een ongeveer vijf inch hoge zit. Een keer gaven sommige

aanbidders hem een marmeren zit die ongeveer een voet hoog

was. Maharaj Ji zat er slechts een keer op en zei: ‘Neen, dit is te

hoog. Een sadhu mag niet te hoog zitten. Het maakt hem alleen

maar ijdel. Dat betekent echter ook niet dat ze te laag moeten

zitten, wat dat zorgt voor een gevoel van minderwaardigheid-van

zelfmedelijden.’ Dus plaatse hij de marmeren zit ergens in het

bos. Maharaj Ji ging daar nooit naartoe, en evenmin iemand anders.

Dat was echt een oefening voor een praktisch les door een groot

man. Dus de zit van een aanbidder mag niet te hoog zijn. Indien

de zit te hoog is, zal hij door ijdelheid overmand worden, zelfs

ewMm¡ Xoeo à{VîR>m` pñWa_mgZ_mË_Z:Ÿ&
ZmË`wpÀN´>V§ Zm{VZrM§ M¡cm{OZHw$emoÎma_²Ÿ&& 11Ÿ&&

2. Kush: een soort gras dat als heilig beschouwd wort en dat een essentiële
vereiste tijdens religieuze Hindu ceremonies vormt.
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voordat hij aan de taak van de goddelijke aanbidding begint. Dus,

nadat de plaats zuiver gemaakt is moet een stevige en stabiele zit

gemaakt worden, noch te hoog, noch te laag.

12. ‘Dan moet hij gaan zitten en yog beoefenen, zijn geest
concentrerend en zijn gevoelens beperkend, voor
zelfzuivering.’

Daarna wordt de zithouding aangenomen (volgens het

voorschrift gebeurt de meditatie in een zithouding)-de manier

waarop de aanbidder moet zitten terwijl hij mediteert.

13. ‘Hij houdt zijn lichaam, hoofd, en nek stevig recht, zijn hogen
moeten zich op het puntje van zijn neus concentreren, noch
naar rechts, noch naar links kijkend.’

Tijdens de meditatie moet de aanbidder zijn lichaam, nek

en hoofd recht, stabiel en onbeweeglijk houden, zoals een houten

zuil. Hij moet dus recht en stabiel zitten, zijn ogen op het puntje

van zijn neus gericht houden.  In plaats van dat hij op het topje van

zijn neus moet letten, betekent dit voorschrift dat de ogen op één

lijn met de neus moeten zijn. De tendens van de ogen om onrustig

heen en weer te bewegen moet onderworpen worden. De aanbidder

moet zijn ogen op één rechte lijn met de neus hebben, mag zich

niet bewegen, en-

14. ‘Zelfverzekerd, zonder angst, met een sereen hart, alert en
met onderworpen geest, moet hij zich aan mij overgeven.’

Wat betekent zelfverzekerd (brahmcharya vrat)-celibaat-

eigenlijk? De mensen zeiden dat het de beperking van de seksuele

nood was. Maar de wijsgeren hebben ondervonden dat dergelijke

beperking onmogelijk is zolang de geest verbonden is met objecten,

zichten, contacten, en geluiden die deze nood stimuleren. Een

VÌ¡H$mJ« § _Z: H¥$Ëdm `V{MÎmopÝÐ`{H«$`:Ÿ&
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echt celibaat (brahmchari) is de man die bezig is met de

verwezenlijking van God (Brahm). De brahmchari is een man van

Brahm-zoals gedrag: een uitvoerder van de opgedragen taak van

yagya dat de mannen naar de verwezenlijking en de ultieme

oplossing in de eeuwige, onveranderde God leidt. Terwijl zij dit

doen moeten de externe gevoelens van contact en alle dergelijke

contacten van de geest en andere gevoelens uitgesloten worden

om de geest op de aanbidding van God te concentreren, op de

inkomende en uitgaande ademhaling, en op meditatie. Er zijn geen

externe herinneringen wanneer de geest op God rust. Zolang deze

herinneringen duren is de absorptie in God niet compleet.

Afwijkende stromen gaan door de geest, niet door het lichaam.

Wanneer de geest volledig bezig is met zijn aanbidding van God,

stopt niet alleen de seksuele nood maar ook alle andere fysieke

noden. Dus met een gedrag dat hem naar God zal brengen, vrij

van angst, in een staat van rust, en met een onderworpen geest,

moet de devote aanbidder zich volledig aan een verwezenlijkte

leraar onderwerpen. Maar wat is het resultaat van dit alles?

15. ‘De yogi met een beperkte geest die constant mediteert bereikt
ten minste de sublieme vrede die in me dwaalt.’

De yogi die zich altijd op Krishn weerspiegelt, een ideale,

verwezenlijkte leraar en die in God dwaalt, met een onder controle

staande geest bereikt de sublieme vrede. Dus wordt aan Arjun

gezegd dat hij zichzelf constant aan de taak moet wijden. De

behandeling van het onderwerp is nu bijna voltooid. In de twee

volgende verzen legt Krishn dan de nadruk op het belang van fysieke

discipline, geregeld eten, en ontspanning voor de aanbidder die

zich op de overwinning van de ultieme zegening richt.

16. ‘Deze yog, Oh Arjun, wordt noch verwezenlijkt door de mand
die te veel of te weinig eet, noch door een man die te veel of
te weinig slaapt.’

`wÄOÞod§ gXmË_mZ§ `moJr {Z`V_mZg:Ÿ&
empÝV¨ {Zdm©Una_m§ _Ëg§ñWm_{YJÀN>{VŸ&& 15Ÿ&&
ZmË`íZVñVw `moJmo@pñV Z M¡H$mÝV_ZíZV:Ÿ&
Z Mm{V ñdßZercñ` OmJ«Vmo Z¡d MmOw©ZŸ&& 16Ÿ&&
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Moderatie in voedsel en slaap is nodig voor een man die een

yogi wenst te zijn. Nu, indien de man die te veel eet en te veel

slaapt yog niet kan bereiken, wie kan dit dan wel?

17. ‘Yog, de vernietiger van alle wrok, wordt alleen verwezenlijkt
door de mannen die hun voedsel en ontspanning regelen, die
streven in overeenstemming met hun capaciteit, en die juist
genoeg slapen.

Indien een man te veel eet, wordt hij overmand door lethargie,

slaap, en onachtzaamheid. En de handeling van meditatie is

gewoonweg niet mogelijk in dergelijke omstandigheden. In

tegendeel, vasten zal het lichaam verzwakken en er zal niet genoeg

kracht zijn om zelfs maar rechtop en stabiel te blijven zitten. Volgens

mij vereerde leraar, moet een man een beetje minder eten dan dat

hij nodig heeft. Ontspanning, zoals hier bedoeld, is wandelen in

overeenstemming met de beschikbare ruimte. Sommige fysieke

oefeningen zijn een noodzaak; de circulatie wordt vertraagd in

afwezigheid van dergelijke oefeningen en men valt ten prooi aan

ziektes. Hoelang een man slaapt of wakker blijft wordt bepaald

door leeftijd, voedsel en gewoonten. De zeer vereerde Maharaj Ji

zei ons altijd dat een yogi vier uur moet slapen en constant moet

mediteren. Mannen die hun slaap echter gedwongen inhouden

verliezen al snel hun gezondheid. Bijgevolg moet men voldoende

inspanning doen voor de verwezenlijking van de opgedragen taak,

want zonder dit kan deze handeling van aanbidding niet goed

uitgevoerd worden. Hij slaag erin yog te verwezenlijken die alle

gedachten aan externe objecten uit zijn geest bant en die constant

bezig is met meditatie. Dit is wat Krishn opnieuw benadrukt:

18. ‘Men zegt van een man dat hij over yog beschikt wanneer zijn
geest, beperkt door de beoefening van de zelfloze actie en in
zichzelf gekeerd, bevrijd is van alle lusten.’

`wº$mhma{dhmañ` `wº$MoîQ>ñ` H$_©gwŸ&
`wº$ñdßZmd~moYñ` `moJmo ^d{V Xw:IhmŸ&& 17Ÿ&&
`Xm {d{Z`V§ {MÎm_mË_Ý`odmd{VîR>VoŸ&
{Z:ñn¥h: gd©H$m_oä`mo `wº$ BË`wÀ`Vo VXmŸ&& 18Ÿ&&
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Dus, wanneer er sprake is van discipline door de beoefening

van de zelfloze actie, de geest van een man krachtig

geconcentreerd is op God en inderdaad in hem opgelost is, en

wanneer er geen lust overblijft, dan wordt van de aanbidder gezegd

dat hij yog verwezenlijkt heeft. Laat ons nu eens zien wat een

onderworpen geest is.

19. ‘Een analogie wordt (normaliter) getrokken tussen de lamp
wiens vlam niet flikkert omdat er geen wind is, en de volledig
onderworpen geest van een yogi die bezig is met de aanbidding
van God.’

Wanneer een lamp zich op een plaats bevindt waar er geen

wind is, zal zijn vlam constant branden-en niet trillen. Deze

vergelijking wordt gebruikt voor de onderworpen geest van een

yogi die zichzelf volledig aan God gegeven heeft. De lamp is

echter enkel en alleen een illustratie. Het soort lamp waarover

gesproken wordt wordt vandaag de dag bijna niet meer gebruikt.

Dus laat ons een ander voorbeeld nemen. Wanneer een wierookstick

aangestoken wordt stijgt zijn rook naar alsof er geen sprake is van

wind. Maar dit is, ook nu weer, niet meer dan een analogie tussen

rook en de geest van een yogi. Het is waar dat de geest overwonnen

en onderworpen is, maar het is er nog steeds. Wat voor spirituele

pracht wordt verwezenlijkt wanneer de onderworpen geest eveneens

opgelost is?

20. ‘In de staat waarin zelfs de door yog onderworpen geest opgelost
wordt door een directe perceptie van God, blijft hij (de
aanbidder) in zijn Innerlijke gekeerd.’

Deze staat wordt bereikt door een constante en langdurige

beoefening van yog. Bij ontsteltenis van dergelijke oefening kan

er geen sprake zijn van beperking van de geest. Dus wanneer het

verstand, de verfijnde geest, door yog gevormd, eveneens ophoudt

`Wm Xrnmo {ZdmVñWmo Z|JVo gmon_m ñ_¥VmŸ&
`mo{JZmo `V{MÎmñ` `wÄOVmo `moJ_mË_Z:Ÿ&& 19Ÿ&&
`Ìmona_Vo {MÎm§ {ZéÕ§ `moJgod`mŸ&
`Ì M¡dmË_ZmË_mZ§ ní`ÞmË_{Z Vwî`{VŸ&& 20Ÿ&&
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te bestaan omdat hij door God opgelost wordt, neemt de aanbidder

hem weer door zijn Innerlijke en wordt opnieuw heel gelukkig in

zijn eigen Innerlijke geboren. Hij leert van God, maar hij dwaalt

gelukkig in zijn Innerlijke. Op het ogenblik van de verwezenlijking

ziet hij God, als het ware van gezicht tot gezicht, maar op het

volgende ogenblik wordt zijn eigen Innerlijke overspoeld door de

eeuwige glorie van die God. God is onsterfelijk, constant,

onuitgesproken, en vitaal; en nu is de ziel van de aanbidder ook

met deze goddelijke attributen uitgerust. Zolang lust bestaat kunnen

we het Innerlijke niet bezitten. Maar wanneer de geest beperkt is

en daarna door de directe perceptie opgelost wordt, wordt direct

na deze visionaire ervaring de belichaamde Ziel met alle

vergankelijke eigenschappen van God overspoeld. En dit is de reden

waarom de aanbidder nu gelukkig en tevreden in zijn eigen

Innerlijke woont. Dit Innerlijke is wat hij feitelijk is. Dit is het punt

van de bekroonde glorie voor hem. Het idee wordt in de volgende

vers verder ontwikkeld.

21. ‘Nadat hij God gekend heeft, dwaalt hij (de yogi) eeuwig en
onverschrokken in de staat waarin hij gezegend is met het
eeuwige, de gevoelens overschrijdende geluk dat alleen door
een verfijnd en subtiel verstand gevoeld kan worden; en ...

Dit is de staat na de verwezenlijking waarin de aanbidder voor

altijd leeft en die hij nooit zal verlaten. Bovendien, -

22. ‘In deze staat, waarin hij gelooft dat er geen groter goed kan
zijn dan de ultieme vrede die hij in God gevonden heeft, wordt
hij zelfs door de ergste van alle zorgen niet meer belast.’

Nadat hij gezegend werd met God’s alles overschrijdende vrede,

krachtig in de staat van zijn verwezenlijking ingebed, is de yogi

bevrijd van alle zorgen, en nu kan zelfs het pijnlijkste gevoel hem

niet beïnvloeden, omdat de geest, die voelt, nu zelf opgelost is.

gwI_mË`pÝVH§$ `ÎmX²~w{ÕJ«mø_VrpÝÐ`_²Ÿ&
do{Îm `Ì Z M¡dm`§ pñWVíMc{V VÎdV:Ÿ&& 21Ÿ&&
`§ cãÜdm Mmna§ cm^§ _Ý`Vo Zm{YH§$ VV:Ÿ&
`pñ_pÝñWVmo Z Xw:IoZ JwéUm{n {dMmë`VoŸ&& 22Ÿ&&
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23. ‘Het is een plicht om deze yog te beoefenen, onbezoedeld
door miserie van de wereld, met kracht en vastberadenheid,
en zonder een gevoel van verveling.’

Dat wat vrij is van wereldse aantrekking en afkeer wordt yog

genoemd. Yog ervaart de uiteindelijke heiligverklaring.

Verwezenlijking van de ultieme essentie, dat is God, is yog.

Wanneer men deze yog beoefent zonder een gevoel van verveling

en met vastberadenheid, dan is dit een heilige verplichting. Hij

die geduldig bezig is in zelfloze actie is de man die erin slaagt om

yog te bereiken.

24. ‘Door alle verlangens, lust en verbinding te verlaten, en door
de geest te oefenen worden de talrijke gevoelens van alle
kanten buitengesloten.’

Het is de taak van een man om alle lusten op te offeren die

ontstaan samen met verbinding en werelds genoegen en om zijn

geest, zijn gevoelens te bedwingen. En wanneer hij dit gedaan heeft,-

25. ‘Zijn verstand moet ook in zijn geest krachtig aanwezig zijn
en hem ertoe brengen niets anders te beschouwen dan God
en, aldus stap voor stap, moet hij op zoek gaan naar de
verwezenlijking van de uiteindelijke bevrijding.

De uiteindelijke oplossing in God komt alleen geleidelijk met

de beoefening van yog. Wanneer de geest volledig onder controle

is, wordt de Ziel een gemaakt met de Ultieme Geest. In het begin

wanneer de aanbidder zich juist op pad begeven heeft moet hij

echter zijn geest rustig concentreren en, aan niets anders denken

dan God. De weg van deze spirituele onderneming bestaat in de

verwezenlijking. Maar de geest is rusteloos en weiger op een punt

te blijven. Dit is wat Yogeshwar nu zegt.

V§ {dÚmX² Xw:Ig§`moJ{d`moJ§ `moJg§{kV_²Ÿ&
g {ZíM`oZ `moº$ì`mo `moJmo@{Z{d©ÊUMoVgmŸ&& 23Ÿ&&
g§H$ënà^dmÝH$m_m§ñË`ŠËdm gdm©ZeofV:Ÿ&
_Zg¡dopÝÐ`J«m_§ {d{Z`å` g_ÝVV:Ÿ&& 24Ÿ&&
eZ¡: eZ¡éna_oX²~wX²Ü`m Y¥{VJ¥hrV`mŸ&
AmË_g§ñW§ _Z: H¥$Ëdm Z qH${MX{n {MÝV`oV²Ÿ&& 25Ÿ&&
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26. ‘Door de oorzaken te verhelpen van de lust en het genoegen
naar wereldse objecten moet hij zijn geest aan God alleen
wijden.’

Door alle gevoelens en lusten die hem proberen te verleiden,

evenals zijn rusteloze geest onder controle te houden, moet de

aanbidder herhaaldelijk proberen om zich tot zijn Innerlijke te

richten. Er wordt dikwijls gezegd dat de geest vrij gelaten moet

worden. Maar waar kan de geest naartoe gaan behalve naar de

natuur? Maar volgens Krishn is dit een misverstand. Er is geen ruimte

voor dergelijke gedachten in de Geeta. Volgens Krishn moeten de

organen waardoor de geest stroomt  omgaan worden om zich enkel

en alleen aan God te kunnen wijden. De onderwerping van de

geest is mogelijk. Maar wat is het gevolg van deze onderwerping?

27. ‘Het hoogste geluk is het lot van de yogi wiens geest in rust is,
die vrij is van kwaad, wiens passie en morele blindheid
verwijderd zijn, en die een geworden is met God.’

Er is niets hoger dan het geluk dat naar deze yogi komt, want

dit is het geluk dat resulteert uit de identiteit met God; en deze

ultieme zegening komt alleen naar die man die perfect in rust en

vrede is met zijn hart en geest, vrij is van zonde, en wiens passie

en morele blindheid onderworpen zijn. Hetzelfde idee wordt

opnieuw benadrukt.

28. ‘Dus wanneer men zich constant tot God wijdt, ervaart de yogi
de eeuwige zegening van de verwezenlijking …’.

Hier ligt de nadruk op het ontbreken van zonden en de constante

aanbidding. De yogi moet over deze kwaliteiten beschikken voordat

hij gezegend kan worden door het contact met God. Dus is

aanbidding noodzakelijk.

`Vmo `Vmo {ZíMa{V _ZíM§Mc_pñWa_²Ÿ&
VVñVVmo {Z`å`¡VXmË_Ý`od de§ Z`oV²Ÿ&& 26Ÿ&&
àemÝV_Zg§ øoZ§ `mo{JZ§ gwI_wÎm__²Ÿ&
Cn¡{V emÝVaOg§ ~«÷^yV_H$ë_f_²Ÿ&& 27Ÿ&&
`wÄOÞ¡d§ gXmË_mZ§ `moJr {dJVH$ë_f:Ÿ&
gwIoZ ~«÷g§ñne©_Ë`ÝV§ gwI_íZwVoŸ&& 28Ÿ&&
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29. ‘De aanbidder, wiens Innerlijke de staat van yog bereikt heeft
en die alles met een gelijk oog ziet, behoudt zijn eigen
Innerlijke in alle wezens en alle wezens in zijn Innerlijke.’

Yog brengt de staat waarin de rustige aanbidder de uitbreiding

van zijn Ziel in alle wezens ziet en het bestaat van alle wezens in

zijn eigen Ziel. Het voordeel van de perceptie van deze eenheid

van alle wezens is de last van de volgende vers.

30. ‘Van de man, wie mij als de Ziel in alle wezens en alle wezens
in mij ziet (Vasudev)3, ik verberg mij niet en hij is niet van mij
verborgen.’

God is aanwezig voor de man die Hem in alle wezens ziet (dat

alle wezens met zijn Geest doorstroomd worden), en alle wezens

leven in Hem. God kent deze aanbidder op dezelfde wijze. Dit is

de directe ontmoeting tussen de yogi en zijn heer. Dit is het gevoel

van eenheid tussen God en de man, en in dit geval ontstaat de

redding uit het gevoel van eenheid dat de aanbidder zeer kort in

de buurt van zijn aanbeden God brengt.

31. ‘De yogi met rustige geest (die de eenheid van de individuele
Ziel en de Hoogste Geest gekend heeft), die mij aanbidt
(Vasudev), de Ziel in alle wezens, volgt mij op al mijn daden.’

De yog die de eenheid van de individuele Ziel en de Hoogste

Geest verwezenlijkt heeft de pluraliteit overschreden en heeft de

eenheid die hem met het hele universum bindt gezien. Met zijn

eengemaakte visie aanschouwt hij God en niemand anders, want

er is niemand over voor hem, behalve God. De mantel van

onwetendheid die hem bedekte is weg. Dus wat hij ook doet, hij

doet het met zijn gedacht op God gericht.

gd©^yVñW_mË_mZ§ gd©^yVm{Z MmË_{ZŸ&
B©jVo `moJ`wº$mË_m gd©Ì g_Xe©Z:Ÿ&& 29Ÿ&&
`mo _m§ ní`{V gd©Ì gdª M _{` ní`{VŸ&
Vñ`mh§ Z àUí`m{_ g M _o Z àUí`{VŸ&& 30Ÿ&&
gd©^yVpñWV§ `mo _m§ ^OË`oH$Ëd_mpñWV:Ÿ&
gd©Wm dV©_mZmo@{n g `moJr _{` dV©VoŸ&& 31Ÿ&&

3. Eender welke afstammeling van Vasudev, in het bijzonder Krishn.
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32. ‘De aanbidder, Oh Arjun, die alle dingen als identiek waarneemt
en die geluk en zorg als identiek beschouwt, wordt als de meest
verwezenlijkte yogi beschouwd’.

De man die zich realiseert dat zijn Innerlijke ook het Innerlijke

van alle andere schepsels is, die geen onderscheid maakt tussen

hemzelf en de anderen, en voor wie genot en zorg gelijk zijn, is de

man voor wie er niet langer onderscheid noch discriminatie is. Dus

wordt hij terecht beschouwd als een yogi die de hoogste

uitmuntendheid in zijn discipline bereikt heeft.

Maar Krishn heeft pas zijn verhaal over de gevolgen van

perfecte mentale onderwerping beëindigd, of Arjun antwoordt als

volgt:

33. ‘Arjun zei, ‘Aangezien de geest zo rusteloos is, kan ik niet
zien, Oh Madhusudan, dat ik constant en lang in de Weg der
Kennis kan waden die u mij zo mooi beschreven heeft.’

Arjun voelt zich hulpeloos. Met zijn onrustige en onstabiele

geest kan hij geen constant en permanent verblijf op het Pad der

Kennis zien dat Krishn hem heeft beschreven als de capaciteit om

alle dingen op gelijke wijze te zien.

34. ‘Want ik vind het onderwerpen van de geest even moeilijk als
het bedwingen van de wind, omdat het (even) rusteloos,
turbulent en krachtig is.’

De geest is zo krachtig en rusteloos (door de natuur gaat het

om een krachtig medium), koppig, en machtig. Dus vreest Arjun

dat wanneer hij probeert om de geest te bedwingen hij er niet in

zal slagen. Daarom is dit, zoals dit ook het geval is voor de wind,

een onmogelijke taak. Daarop antwoordt Krishn,-

AmË_m¡nå`oZ gd©Ì g_§ ní`{V `mo@Ow©ZŸ&
gwI§ dm `{X dm Xw:I§ g `moJr na_mo _V:Ÿ&& 32Ÿ&&
`mo@`§ `moJñËd`m àmoº$: gmå`oZ _YwgyXZŸ&
EVñ`mh§ Z ní`m{_ MÄMcËdmpËñWqV pñWam_²Ÿ&& 33Ÿ&&
MÄMc§ {h _Z: H¥$îU à_m{W ~cdX² ÑT>_²Ÿ&
Vñ`mh§ {ZJ«h§ _Ý`o dm`mo[ad gwXwîH$a_²Ÿ&& 34Ÿ&&

AOw©Z CdmM:



Yatharth Geeta212

35. ‘De Heer zei, ‘De geest is, Oh de bewapende, zonder twijfel
onrustig en moeilijk te bedwingen, maar kan onderworpen

worden, Oh zoon van Kunti, door vastberadenheid en

doortastendheid.’

Arjun is ‘gewapend” omdat hij in staat is om grote zaken te

verwezenlijken. De geest is inderdaad rusteloos en zeer moeilijk

te onderwerpen, maar zoals Krishn hem zegt, wordt de geest door

constante inspanning en door het opgeven van alle lust onderworpen.

De herhaaldelijke poging om de geest constant op het object in

kwestie te houden is meditatie (adhyas), terwijl verzaking de

opoffering van lust naar en verbinding met betekent, alle objecten

die gezien en gehoord kunnen worden, met inbegrip van genot van

de wereld en ook het beloofde plezier van hemel. Dus, hoewel het

moeilijk is om de geest te bedwingen, kan de geest door constante

meditatie en verzaking onderworpen worden. Daarom,-

36. ‘Het is mijn diepste overtuiging dat terwijl de verwezenlijking
van yog het moeilijkste is voor een man die zijn geest niet kan
bedwingen, het eenvoudig is voor hem die zijn eigen heer is
en die actief is in de verwezenlijking van de vereiste actie.’

De verwezenlijking van yog is niet echt zo moeilijk als Arjun

dacht. Het is moeilijk, inderdaad onmogelijk, voor een man met

een niet gedwongen geest. Maar het is mogelijk voor een man die

zijn gedachten en gevoelens onder controle heeft, en die

ondernemend is. Dus mag Arjun zijn poging om yog te

verwezenlijken niet opgeven omwille van zijn angst dat dit

onmogelijk is. Toch antwoordt hij tamelijk vertwijfeld, zoals uit de

volgende vraag blijkt.

Ag§e`§ _hm~mhmo _Zmo Xw{Z©J«h§ Mc_²Ÿ&
Aä`mgoZ Vw H$m¡ÝVo` d¡am½`oU M JwøVoŸ&& 35Ÿ&&
Ag§`VmË_Zm `moJmo Xwîàmn B{V _o _{V:Ÿ&
dí`mË_Zm Vw `VVm eŠ`mo@dmßVw_wnm`V:Ÿ&& 36Ÿ&&

lr^JdmZwdmM:
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37. ‘Arjun zei, ‘Wat is het einde, Oh Krishn, van de vereerde
aanbidder wiens niet constante geest zich van de zelfloze actie
ontdaan heeft en die daarom niet over perceptie beschikt,
zijnde het uiteindelijke resultaat van yog?

Niet alle aanbidders hebben succes in hun poging om yog te

bereiken, hoewel dit niet betekent dat zij er geen geloof in hebben.

De uitoefening van yog wordt dikwijls onderbroken door de

rusteloze geest. Maar wat gebeurt er met mannen die yogis

wilden zijn maar die er niet in slaagden omwille van hun onrustige

geesten?

38. ‘Het is, Oh gewapende, dat deze man die zich aan niemand
kan wenden vernietigd wordt zoals opengebroken wolken,
ontdaan van zowel de zelfverwezenlijking als wereldse
genoegens?

Is deze man echter zoals opengebroken wolken omdat zijn

geest verdeeld is en hij verward is? Indien een kleinere wolk aan

de hemel verschijnt, kan het ofwel beginnen regenen ofwel kunnen

er nog andere wolken verschijnen, en is het mogelijk dat de wind

de wolken vernietigt. Met zeer grote gelijkenis met deze kleine,

geïsoleerde wolk verschijnt de passieve en niet vastberaden man

die met een onderneming begint en zijn inspanningen niet verder

zet. Arjun wil te weten komen wat er uiteindelijk met zo’n man

gebeurt. Wordt hij vernietigd? Indien dit het geval is, heeft hij zowel

de zelfverwezenlijking als het werelds genot gemist. Maar wat is

zijn definitief einde?

39. ‘Jij, Oh Krishn, bent uitstekend in staat om deze twijfel op te
lossen, omdat er volgens mij niemand anders is die dit kan
doen.’

A`{V: lÕ`monoVmo `moJmÀM{cV_mZg:Ÿ&
Aàmß` `moJg§{gqÕ H$m§ JqV H¥$îU JÀN>{VŸ&& 37Ÿ&&
H$pÀMÞmo^`{d^«îQ>píN>Þm^«{_d Zí`{VŸ&
Aà{VîR>mo _hm~mhmo {d_yT>mo ~«÷U: n{WŸ&& 38Ÿ&&
EVÝ_o g§e`§ H¥$îU N>oÎmw_h©ñ`eofV:Ÿ&
ËdXÝ`: g§e`ñ`mñ` N>oÎmm Z øwnnÚVoŸ&& 39Ÿ&&

AOw©Z CdmM:
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De kracht van het geloof van Arjun is duidelijk. Hij is ervan

overtuigd dat alleen Krishn zijn twijfels uit de wereld kan helpen.

Niemand anders is daartoe in staat. Dus begint de verwezenlijkte

leraar Krishn de misvattingen van zijn discipel te elimineren.

40. ‘De Heer zei, ‘Deze man, Oh Parth, wordt noch in deze,
noch in de volgende wereld vernietigd omdat, mijn broer4,
iemand die goede daden doet nooit ten prooi zal vallen aan
het kwade.’

Arjun wordt als ‘Parth’ aangesproken omdat, zoals we al gezien

hebben, hij zich sterfelijk lichaam in een wagen geplaatst heeft

om zijn doel te bereiken. En nu vertelt Krishn hem dat de man die

zich van yog afdraait omdat zijn geest vol twijfels is, noch in deze,

noch in de volgende wereld vernietigd wordt. Dit is zo omdat

iemand die goede daden doet nooit verdoemd wordt. Maar wat is

zijn lot dan?

41. ‘De rechtvaardige man die van het pad van yog afdwaalt bereikt
hemelse verdiensten en genot gedurende ontelbare jaren,
een periode waarna hij dan opnieuw geboren wordt in het
huisvan een eerlijke en nobele man (of gelukkige en actieve
man).’

Wat een paradox dat een man die van yog gevallen is geniet

in de werelden van de goede bevrediging van dezelfde verlangens

naar sensueel genot waardoor zijn rusteloze geest van de vastgelegde

weg in de sterfelijke wereld gevoerd werd! Maar dit is de synoptische

wijze van God om hem een blik te gunnen op alles wat hij altijd

gewild heeft, en daarna wordt hij terug geboren in het huis van een

nobele man- een man met rechtvaardig bedrag (of een gelukkig

man).

nmW© Z¡doh Zm_wÌ {dZmeñVñ` {dÚVoŸ&
Z {h H$ë`mUH¥$ËH$píMÔþJ©qV VmV JÀN>{VŸ&& 40Ÿ&&
àmß` nwÊ`H¥$Vm§ cmoH$mZw{fËdm emídVr: g_m:Ÿ&
ewMrZm§ lr_Vm§ Joho `moJ^«îQ>mo@{^Om`VoŸ&& 41Ÿ&&

4. Het Sanskriet equivalent dat hier gebruikt wordt is ‘tatah, wat een begrip
van liefde en liefkozing is.

lr^JdmZwdmM:
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42. ‘Of hij wordt toegelaten tot de familie (kul) van geboren yogi
en zo’n geboorte is waarlijk de raarste ter wereld.’

Indien de afwijkende Ziel niet opnieuw  het huis van een goede

en rechtvaardige man geboren wordt, dan krijgt hij een geboorte

die hem toegang geeft tot de familie van een yogi. In de huishoudens

van nobele mannen, worden rechtvaardige invloeden al vanaf de

eerste jaren van de kinderen aangeleerd. Maar, indien men niet in

dergelijke huizen opnieuw geboren wordt, dan krijgt hij geen

toegang tot het huis van een yogi, maar wel tot zijn kul als een van

zijn leerlingen. Dat was het geval voor Kabir, Tulsidas, Raidas,

Valmiki en anderen, hoewel niet geboren in huizen van nobele en

goede mannen, zij toch toegelaten werden als leerlingen tot de

families van yogi. Een geboorte waarin de verdiensten (sanskar),

aangeboren in een vroeger leven, verder verfijnd werden door de

associatie met een verwezenlijkte leraar, een wijsgeer, is inderdaad

zeer raar en zelden. Geboren worden betekent voor de yogi niet

geboren worden als de fysieke daad. Wel is het zo dat kinderen

geboren kunnen worden als een yogi voordat hij zijn huis opgegeven

had en hem als een vader beschouwen, maar in werkelijkheid heeft

een wijsgeer niemand die hij als familie kan beschouwen. Honderd

keer de zorg voor zijn eigen kinderen is de zorg die hij heeft voor

zijn trouwe en gehoorzame leerlingen. Zij, de leerlingen, zijn zijn

echte Kinderen.

Verwezenlijkte leraars aanvaarden geen leerlingen die niet over

de vereiste sanskar beschikken. Indien mij vereerde leraar, Maharaj

ji, van plan was om deze mensen in sadhus te veranderen, dan zou

hij duizenden van ontgoochelde mannen als leerlingen gehad

hebben, maar hij stuurde alle mannen die hierom verzochten

opnieuw naar huis, betaalde het biljet voor enkelen, en schreef in

andere gevallen brieven naar families. Hij had onvermoede

voorgevoelens over het feit al dan niet aanvaard worden van

sommige van deze mannen als zijn leerlingen. Een innerlijke stem

waarschuwde hem dat zij op zoek waren naar de kwaliteiten

AWdm `mo{JZm_od Hw$bo ^d{V Yr_Vm_²Ÿ&
EV{Õ Xwc©^Va§ cmoHo$ OÝ_ `XrÑe_²Ÿ&& 42Ÿ&&
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waaruit een sadhu bestaat, en bijgevolg wees hij hun verzoek af.

Door ondraaglijke ontgoocheling bedroefd pleegden sommige van

deze mannen zelfs zelfmoord. Ondanks dit alles zou Maharaj Ji

geen leerlingen aanvaarden die volgens hem spiritueel gezien niet

voldoende uitgerust waren om van zijn leerstof gebruik te kunnen

maken. Nadat hij over de zelfmoord ingelicht werd van een man

die hij afgewezen had, zei hij: ‘Ik wist dat hij zich slecht voelde,

maar ik wist niet dat hij zich van kant zou maken. Indien ik dit

geweten‘had, dan zou ik hem genomen hebben, want wat zou er

gebeurd kunnen zijn behalve dat hij als een zondaar door het leven

gegaan zou zijn?’. De vereerde Maharaj Ji was een man met groot

mededogen en toch aanvaardde hij geen leerlingen die dit niet

verdienden. In totaal aanvaardde hij ongeveer zes leerlingen,

waarover zijn innerlijke stem hem gezegd had: ‘Vandaag gaan

jullie iemand ontmoeten die van yog gevallen is. Hij is door

verschillende geboorten gestrompeld. Dit is zijn naam en zo ziet

hij er uit. Aanvaard hem wanneer hij komt, deel de kennis van

God met hem, en help hem tijdens zijn reis op het pad.’ Dus hij

aanvaardde enkel een paar selecte mannen. Dat zijn voorgevoelens

correct waren blijkt uit het feit dat we van de door hem

geselecteerde discipelen nu een wijsgeer hebben die in Dharkundi

leeft, een andere in Ansuiya, en twee of drie anderen werden als

leerlingen bij de familie van een verwezenlijkte leraar aanvaard.

Gezegend worden met een geboorte die dergelijke gelegenheid

biedt is inderdaad een zeer zelden gebeurtenis.

43. ‘Natuurlijk draagt hij de nobele indrukken van yog met zich
naar zijn nieuwe geboorte (sanskar), afkomstig van zijn vorig
bestaan, aldus hiermee naar perfectie strevend (komend door
de verwezenlijking van God)’.

De verdiensten uit zijn vorig lichaam worden spontaan in zijn

nieuw leven hersteld, reden waarom hij tracht om de ultieme

uitmuntendheid te bereiken, zijnde God.

VÌ V§ ~w{Õg§`moJ§ c^Vo nm¡d©Xo{hH$_²Ÿ&
`VVo M VVmo ^y`: g§{gÕm¡ Hw$éZÝXZŸ&& 43Ÿ&&
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44. ‘Hoewel hij door objecten van gevoel gedreven wordt, trekken
de verdiensten van zijn vorig leven hem inderdaad naar God
en maakt zijn streven naar yog het hem inderdaad mogelijk
om de materiële beloningen die door de Ved beloofd worden
te overschrijden’

Indien hij geboren wordt in een nobel huishouden en

onderworpen is aan de invloed van gevoelsobjecten, trekken de

sporen van goede daden, aangeboren in zijn vorig leven, hem naar

de weg die naar God leidt, en zelfs met ongeschikte inspanning

wordt hij in staat gesteld om zich boven de door de Vedic

composities vermelde vruchten te stellen en de staat van redding

te bereiken. Dit is de weg die naar de ultieme bevrijding leidt.

Maar dit kan niet in één enkel leven.

45. ‘De yogi die zijn hart en zijn geest gezuiverd heeft door
verschillende geboorten door intense meditatie en zich dus
van al zijn zonden ontdaan heeft, bereikt de ultieme staat van
verwezenlijking van God.’

Alleen een inspanning gedaan over een aantal jaren heeft

invloed op deze ultieme verwezenlijking. De yogi die aan meditatie

doet ontdoet zich van alle slechte invloeden en bereikt de

uiteindelijke heiligverklaring. Dit is de weg der verwezenlijking.

Hij maakt zich op weg op het pad van yog met een geringe

inspanning en beginnend met een nog onrustige geest, en daarna

wordt hij opgenomen in de familie van een verwezenlijkte leraar

en, met de meditatie leven na leven, komt hij tenslotte op het punt

dat redding genoemd wordt-de staat waarin de Ziel in God vloeit.

Krishn heeft van tevoren ook gezegd dat het zaad van deze yog

nooit vernietigd wordt. Indien we slechts een paar stappen doen

worden de hierdoor verkregen verdiensten nooit vernietigd. Een

man van echt geloof kan zich aan de opgedragen actie houden, in

alle omstandigheden van het wereldse leven. Wanneer je een man

nydm©ä`mgoZ VoZ¡d {õ`Vo ødemo@{n g:Ÿ&
{Okmgwa{n `moJñ` eãX~«÷m{VdV©VoŸ&& 44Ÿ&&
à`ËZmÚV_mZñVw `moJr g§ewÕ{H$pë~f:Ÿ&
AZoH$OÝ_g§{gÕñVVmo `m{V nam§ J{V_²Ÿ&& 45Ÿ&&
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of een vrouw bent, van eender welk ras of cultuur, indien je een

gewone mens bent, dan is de Geeta voor jou. De Geeta is voor de

hele mensheid-voor de man die zich aan zijn familie wijdt en de

sanyasi, de opgevoede en ongeletterde mannen, en voor iedereen.

Het is niet alleen voor dat unieke schepsel dat een hermit (sadhu)

genoemd wordt. Dit is inderdaad de uitspraak van de Heer Krishn.

46. ‘Aangezien yogi superieur zijn aan mannen die boetedoening
doen, of aan mannen die het pad der discriminatie volgen, of
mannen die de vruchten van actie willen, Oh Kurunandan,
moet jij een uitvoerder van zelfloze actie zijn.’

Een yogi, een uitvoerder van zelfloze actie, overschrijdt alle

asceten, mannen van kennis evenals mannen van actie. Dus luidt

de uiteindelijke raad van Krishn aan Arjun dat hij een yogi moet

zijn. Dit vereist een beschrijving van de verschillende types.

De ASCEET is iemand die aan boetedoening doet en die zich

lichaam, geest en gevoelens geselt om de yog te vormen die nog

niet door zijn lichaam en geest stroomt.

De UITVOERDER is de man die bezig is met de uitvoering van

de hem opgedragen taak nadat hij dit te weten gekomen is, maar

die dit doet zonder over zijn eigen kracht of een gevoel van

toewijding na te denken. Hij voert dit gewoonweg uit als een

onderneming.

De MAN DER KENNIS, volgeling van de Weg der Kennis, is

bezig met de uitvoering van de daad van yagya, pas nadat hij het

proces van een nobele mentor, een verwezenlijkte leraar, volledig

begrepen heeft, en met een duidelijke beoordeling van zijn eigen

kracht; hij houdt zichzelf verantwoordelijk voor zowel de winst als

het verlies in de onderneming.

De YOGI, uitvoerder van zelfloze actie, voert dezelfde

voorgeschreven taak van meditatie uit met een gevoel van totale

onderwerping aan de aanbedene; de verantwoordelijkheid voor het

Vnpñdä`mo@{YH$mo `moJr km{Zä`mo@{n _Vmo@{YH$:Ÿ&
H${_©ä`íMm{YH$mo `moJr Vñ_mÚmoJr ^dmOw©ZŸ&& 46Ÿ&&
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succes van zijn yog wordt geboren door God en de Yogeshwar.

Zelfs wanneer er vooruitzichten op mislukking zijn heeft hij geen

angst, omdat de God, naar wie hij op zoek is, de taak van steun en

hulp op zich genomen heeft.

Alle vier types van actie zijn nobel als dusdanig. Maar de asceet,

de man van boetedoening, is nog altijd bezig zichzelf voor yog uit

te rusten. De uitvoerder, de man van actie, is bezig met actie

gewoon omdat hij weet dat hij dit moet doen. Deze twee kunnen

mislukken omdat zij noch een gevoel voor toewijding noch een

goede beoordeling van hun sterke en zwakke kanten hebben. Maar

de volgeling van de Weg der Kennis is zich bewust van de middelen

van yog en ook van zijn eigen kracht. Hij houdt zichzelf

verantwoordelijk voor al zijn daden. En de yogi, de uitvoerder van

zelfloze actie, heeft zichzelf aan de gratie van zijn aanbeden God

onderworpen, en het is God die hem zal beschermen en helpen.

Beide gaan goed op het pad van de spirituele redding. Maar de

weg waarop de veiligheid van de aanbidder gezocht wordt door

God is superieur aan de twee. Dit wordt door Krishn bevestigd. Dus

de yogi is de superieurste van de mannen en Arjun moet een yogi

zijn. Hij moet zich wijden aan de taak van de uitvoering van yog

met een gevoel van volledige resignatie.

De yogi is superieur, maar zelfs beter is de yogi die in God

dwaalt door zijn Innerlijke. De laatste woorden van Krishn in het

hoofdstuk gaan hierover.

47. ‘Onder alle yogi denk ik dat de beste is de yogi die zich met
mij bezighoudt en die mij altijd aanbidt.’

Volgens Krishn is; onder de yogi-uitvoerders van zelfloze actie,

de beste de yogi die, ondergedompeld in zijn gevoel van

aanbidding, hem altijd aanbidt. Aanbidding is geen zaak van

uiterlijk gedoe of exhibitie. De gemeenschap kan dergelijke

uiterlijke schijn goedkeuren, maar God is beledigd. Aanbidding is

een geheime, private activiteit, en vindt in het hart plaats. De

`mo{JZm_{n gd}fm§ _X²JVoZmÝVamË_ZmŸ&
lÕmdmZ² ^OVo `mo _m§ g _o `wº$V_mo _V:Ÿ&& 47Ÿ&&
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afstammeling van aanbidding zijn events die tot het innerlijke

bereik van gedachte en gevoelens horen.

✽ ✽ ✽

Yogeshwar Krishn zegt in het begin van het hoofdstuk dat de

man die de opgedragen taak uitvoert een sanyasi is. De yogi is dus

een uitvoerder van dezelfde actie. Iemand wordt geen yogi of

sanyasi gewoon door het maken van vuur of het uitvoeren van

actie op te geven. Niemand kan een sanyasi of een yogi worden

zonder zijn lusten op te offeren. Wij verliezen onze wil niet door

gewoon te beweren dat we er geen hebben. De man die yog wenst

te bezitten moet doen wat gedaan moet worden, want vrijheid van

lust komt alleen door de herhaaldelijke en constante uitvoering

van deze actie en nooit tevoren. Verzaking is een volledige

afwezigheid van lust.

De Yogeshwar heeft dan uitgelegd dat de Ziel zowel verdoemd

als gered kan worden. Voor de man die zijn geest en gevoelens

overwonnen heeft, is zijn Innerlijke een vriend die het ultieme

goede brengt. Maar voor de man die er niet in geslaagd is om zijn

geest en gevoelens te bedwingen, is hetzelfde Innerlijke een vijand

en veroorzaakt zijn gedrag hem wrok en zorgen. Daarom is het

een verplichting, een heilige taak, voor mannen om te handelen

om hun Ziel te verhogen in plaats van te verlagen.

Krishn heeft dan de levenswijze van de yogi beschreven. Over

de plaats waar yayga uitgevoerd wordt, en de zit en de postuur van

de aanbidder, heeft hij gezegd dat de plaats zuiver en stabiel moet

zijn, en dat de zit gemaakt moet zijn van doek, hertenhuid of een

mat van kush-gras. Hij heeft de nadruk gelegd op het belang van

moderatie, in overeenstemming met de aard van de ondernomen

taak, qua inspanning, voedsel, ontspanning, slapen en waken. Hij

heeft de bedwongen geest van een yogi met de stabiele vlam van

een lamp vergeleken in een plaats waar er geen wind is. Om nóg

verder te gaan, wordt de climax-de staat van ultieme zegening-

bereikt wanneer de perfect bedwongen geest ontbonden wordt. Het

eeuwig genot dat vrij is van alle wereldse verbinding en afkeer is
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redding. Yog is dat wat iemand met deze staat verbindt. De yogi

die deze staat bereikt krijgt een gelijke visie en kijkt op dezelfde

wijze naar zijn eigen Ziel. En zo bereikt hij de ultieme vrede-Dus

is yog essentieel. Wat de geest ook doet, het is onze taak om hem

terug te trekken en te bedwingen. Krishn geeft toe dat het bedwingen

van de geest de moeilijkste handeling is, maar hij verzekert ook

dat dit mogelijk is. Controle over de geest wordt bereikt door

oefening en opoffering van lust. Zelfs de man wiens inspanning

onvoldoende is bereikt, door constante meditatie gedurende een

aantal levens, het punt dat bekend staat als de ultieme staat-de

staat van vereniging met God. De perfecte yogi is superieur aan

iedereen-asceten, mannen van kennis, en mannen die juist aan

een onderneming begonnen zijn. Dus moet Arjun een yogi zijn.

Met deze echte dedicatie aan Krishn moet hij yog verwezenlijken

in zijn hart en zijn geest. Dus heeft Krishn in het hoofdstuk

voornamelijk nadruk gelegd op het belang van Meditatie voor het

bereiken van yog.

Aldus eindigt het Zesde Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Abhyas Yog, of’

‘Het Juk van Meditatie’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Zesde Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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De voorgaande hoofdstukken bevatten bijna allemaal de

hoofdthema’s die in de Geeta aangehaald worden. Er is een

uitgebreide presentatie geweest van de Weg van de Zelfloze Actie

en de Weg der Kennis; van de aard van actie en yagya evenals de

wijze van uitvoering en gevolgen; van de betekenis van yog en

zijn resultaat; en van de goddelijke verklaring en varnasankar. Het

belang van het oorlog voeren-van actie-voor het welzijn van de

mensheid, zelfs door mannen die in God geloven, werd in de loop

van deze hoofdstukken benadrukt. In de volgende hoofdstukken

zal Krishn enkele bijkomende kwesties bespreken, in de context

van thema’s die reeds aangehaald werden, en wiens oplossing

behulpzaam zal zijn tijdens de handeling van aanbidding.

In de laatste vers van Hoofdstuk 6 legde de Yogeshwar zelf de

basis voor een vraag door te stellen dat de beste yogi de yogi is

wiens Innerlijke in God rust. Wat betekent in God rusten? Vele

yogi bereiken God, maar voelen dat ze ergens iets missen. Wanneer

verschijnt deze fase waar er zelfs niet de minste imperfectie is?

Wanneer vindt de perfecte kennis van God plaats? Krishn spreekt

nu over de staat waarin dergelijke kennis bereikt wordt.

1. De Heer zei, ‘Luister, Oh Parth, hoe je toevlucht moet zoeken
in mij en hoe yog met devotie beoefend moet worden, en aldus
zal je geen twijfels meer hebben, en de Ziel in alle wezens
zien.’

De fundamentele voorwaarde voor dit volledig bewustzijn van

God moet zorgvuldig genoteerd worden. Indien Arjun wenst om

ONBEVLEKTE KENNIS

_æ`mgº$_Zm: nmW© `moJ§ `wÄOÝ_Xml`:Ÿ&
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dergelijke kennis te bezitten moet moet hij yog met devotie

uitoefenen en door zichzelf aan de gratie van God te onderwerpen.

Maar er zijn verschillende andere aspecten van het probleem die

door Krishn besproken gaan worden, en hij zegt tegen Arjun dat hij

aandachtig naar hem luisteren zodat al zijn twijfels opgelost worden.

Het belang van de perfecte kennis van de vele glories van God

wordt nog maar eens benadrukt.

2. ‘Ik zal je deze kennis evenals de alles overheersende actie die
het resultaat is van de verwezenlijking van God (vigyan) goed
onderwijzen, en daarna zal er niets beters meer zijn in de
wereld om te leren kennen.’

Krishn biedt aan om Arjun volledig over de kennis van God in

te lichten, samen met de kennis die hier ‘Vigyan’1 genoemd wordt.

Kennis is de verwezenlijking, op het ogenblik van verwezenlijking,

van de onsterfelijkheid (amrit-tattwa) die door yagya gecreëerd

wordt. Directe perceptie van de essentie van God is kennis. Maar

de andere kennis, vigyan genoemd, is het bereiken door een

verwezenlijkte wijsgeer van de capaciteit om op elke plaats

gelijktijdig te handelen. Het is de kennis van hoe God tegelijkertijd

bij alle wezens actief is. Het is de kennis van hoe hij erin slaagt

om actie te ondernemen en hoe hij het Innerlijke in staat stelt om

zich een weg te banen naar de identieke Hoogste Geest. Deze

weg van God is vigyan. Krishn zegt tegen Arjun dat hij hem deze

kennis volledig zal uitleggen, nadat hij weet dat er niets beters

voor hem in de wereld zal zijn. Echte kenners zijn er veel te weinig.

3. ‘Nauwelijks een man op duizend streeft ernaar om me te kennen
en nauwelijks een man op duizend streeft ernaar om mijn
essentie te leren kennen.’

kmZ§ Vo@h§ g{dkmZ{_X§ dú`må`eofV:Ÿ&
`Ákmdm Zoh ^y`mo@Ý`ÁkmVì`_d{eî`VoŸ&& 2Ÿ&&
_Zwî`mUm§ ghñÌofw H$píMÚV{V {gÕ`oŸ&
`VVm_{n {gÕmZm§ H$píMÝ_m§ do{Îm VÎdV:Ÿ&& 3Ÿ&&

1. Zie de interpretatie van de wereld in Hoofdstuk 6, in de uiteenzetting over
de achtste vers.
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Iemand tracht slechts zelden om God te verwezenlijken en,

onder de mannen die dit proberen, er nauwelijks iemand die erin

slaagt om zijn realiteit door middel van directe perceptie te leren

kennen. Nu, waar is deze totale realiteit-de hele essentie? Is het

stationair ter plaatse als een lichaam-een deel van een zaak, of is

het alles overheersend? Krishn spreekt nu hierover.

4 ‘Ik ben de schepper van alle natuur met zijn acht divisies-aarde,
water, vuur, wind, ether, geest, verstand en ego.’

Van Krishn, God, is de natuur ontsproten met al zijn

componenten. Deze natuur met zijn acht delen is de lagere natuur.

5. ‘Deze natuur, Oh de goed bewapende, is de lagere, ongevoelige
natuur, maar er is ook een bewuste, levende natuur die de
hele wereld animeert.’

De natuur met acht delen is de lagere natuur van God, vervelend

en ongevoelig. Maar samen hiermee is er ook een bewuste natuur

die leven schenkt aan de hele wereld. Maar de individuele Ziel is

ook ‘natuur’, omdat het verbonden is met de andere, lagere natuur.

6. ‘Weet dat alle schepsels uit deze twee naturen ontspruiten en
dat ik zowel de schepper als het einde van de hele wereld
ben.’

Alle wezens ontspruiten uit deze geanimeerde en niet

geanimeerde naturen. Het zijn de twee bronnen van al het leven.

God (Krishn) is de wortel van het hele universum, zowel zijn schepper

als zijn vernietiger. Het ontspringt bij hem en wordt ook in hem

opgelost. Hij is de bron van natuur zolang het leeft, maar is ook de

kracht die de natuur oplost nadat een wijsgeer zijn beperkingen

overwonnen heeft. Maar dat is een zaak van intuïtie.

Mannen zijn altijd al door deze universele vragen van schepping

^y{_amnmo@Zcmo dm`w: I§ _Zmo ~w{Õaod MŸ&
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en vernietiging onder de indruk geweest, wat soms ‘noodlot’

genoemd wordt. Bijna alle heilige schriften van de wereld hebben

getracht om deze fenomenen op de ene of andere manier uit te

leggen. Sommigen leggen de nadruk op het feit dat het einde van

de wereld door onderdompeling in water veroorzaakt wordt, terwijl

voor anderen de aarde vernietigd wordt omdat de zon te kort bij de

aarde komt en de aarde verbrandt. Sommigen noemen het

gebeurtenis de Dag van het Laatste Oordeel, de dag waarop God

over alle wezens oordeelt, terwijl anderen het idee van het noodlot

uitleggen als een eigenschap of een feit dat van een specifieke

oorzaak afhankelijk is. Er zijn veel veranderingen geweest, maar

er is nooit sprake geweest van een volledige vernietiging.

Volgens de Indiaanse mythologie ervoer Manu een noodlot

waarin elf wijsgeren gezeild waren door hun boot aan de vin van

een vis te bevestigen, en zo naar de hoge top van de Himalayas en

daar onderdak gevonden had.2. In de heilige compositie, de

‘Shreemad Bhagwat3’ genoemd, die van dezelfde periode is als

Krishn-God daalde neer naar de aarde voor zijn plezier-en zijn leven

en voorschriften behandelend, heeft de zoon van de wijsgeer

Mrikandu, Markandeya Ji een uiteenzetting gegeven over het

noodlot dat hij beweert met zijn eigen ‘ogen’ gezien te hebben.

Hij leefde in het noorden van de Himalayas, op de oever van de

rivier Pushpbhadr.

Volgens de Hoofdstukken 8 en 9 van het twaalfde deel van

Shreemad Bhagwat, vertelden de grote wijsgeer Shaunak en

sommige anderen Sut Ji (een leerling van Vyas) dat Markandeya Ji

een visie van Balmukund (kind Vishnu) op een Banyan-blad gehad

2. Hier wordt naar Matsya-Avtar verwezen, de eerste van tien incarnaties van
Vishnu. Tijdens de overheersing van de zevende Manu werd de hele wereld,
die corrupt geworden was, door een vloedgolf weggesleept, en alle levende
wezens kwamen om, behalve de eerbiedwaardige Manu en de elf wijsgeren
die door Vishnu gered worden in de vorm van een enorme vis; De volledige
episode is vanzelfsprekend symbolisch.

3. Naam van een van de achttien Puran (verhalen over de Hindu mythologie). Er
werd reeds gezegd dat, zoals de Mahabharat, deze schriften ook aan Maharshi
Vyas toegeschreven worden.
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had. Maar het probleem was dat hij tot zijn lijn behoorde en korte

tijd voor hem geboren was; en het was een feit dat de aarde na zijn

geboorte noch ondergedompeld noch vernietigd was. Wanneer we

dit alles weten, hoe was het dan mogelijk dat hij het over de

vernietiging van de aarde had? Wat soort zondvloed was dat?

Sut Ji zei hem dat God, omdat hij tevreden over zijn gebeden

was, zich tot Markandeya Ji gewend had, die zijn wens geuit had

om Gods maya te zien, waardoor de Ziel door oneindige geboortes

moet dwalen. God had zijn wens vervuld en op een dag, toen de

wijsgeer aan het mediteren was, zag hij enorme, woedende golven

van de zee die vanaf alle kanten op hem toe stormden.

Verschrikkelijke vissen kwamen uit de golven. Hij strompelde en

probeerde zich te redden. De lucht, de zon, de maan, de hemel

zelf, en alle sterren werden door de vloedgolf weggesleurd.

Ondertussen zag hij een Banyan boom met een kind op een van

zijn bladeren. Toen het kind inademde werd Markandeya Ji door

de lucht ingetrokken, en daar ontdekte hij zijn erfenis samen met

het zonnesysteem en het hele universum levend en intact. Kort

daarop werd hij door een exhalatie uitgeworpen. Toen hij

uiteindelijk zijn ogen opende vond Markandeya Ji zichzelf veilig

en wel op zijn zit. Dus wat hij ook gezien moge hebben, het was

een droom-een visie.

Het is duidelijk dat de wijsgeer deze goddelijke,

transcendentale visie-zijn intuïtieve ervaring-beleefde-alleen na een

jarenlange aanbidding mogelijk was. Het was een perceptie door

zijn Ziel; alles buiten was zoals vroeger. Dus het noodlot is eveneens

een gebeurtenis die door God onthuld wordt in het hart van een

yogi. Wanneer op het einde van het proces van aanbidding de

wereldse invloeden ophouden te bestaan en alleen God in de geest

van de yogi overblijft-dan is dit het noodlot. Deze ontbinding is

geen extern fenomeen. Het uiteindelijke noodlot is de onuitdrukbare

staat van de totale identiteit van de Ziel met God terwijl het lichaam

nog bestaat. Dit is iets dat alleen door actie gevoeld kan worden.

Of jij, of mij, wij worden ontgoocheld wanneer we alleen met de

geest oordelen. Dit is wat ons nu gezegd wordt.
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7. ‘Er is, Oh Dhananjay, geen enkel object anders dan
mij, en de hele wereld is verbonden met mij zoals de
parels van een ketting.’

Er is absoluut niets anders behalve God en de hele wereld is

met hem verbonden. Maar het is mogelijk om dit alleen te weten,

zoals in de eerste vers van het hoofdstuk gezegd werd, wanneer

men bezig is met yog met totale verzaking aan God, en nooit

ervoren. Deelname aan yog is een onontbeerlijke noodzaak.

8. ‘Oh Arjun, ik ben wat water doorschijnend maakt, de straling in
de zon en de maan, de heilige syllabus OM,4, de werelds echo
(Shabd)5, in de ether, en ik ben ook de manheid in de man.’

God is dit alles en alle kennis, en de hele wijsheid van de Ved

is uit hem geboren.6 Hij is ook nog veel meer.

9. ‘Ik ben de fragantie in de aard, de vlam in het vuur, de Ziel die
alle wezens animeert, en de boetedoening of asceten.’

God overstroomt het hele universum, de aarde, het vuur, alle

wezens, en zelfs de ernstige spirituele boetedoeningen die door

asceten beoefend worden. Hij dwaalt in elk atoom.

10. ‘Aangezien ik ook het intellect in wijze mannen en de
uitmuntendheid van mannen van glorie ben, en de aspiratie
voor de verwezenlijking in alle wezens, God nooit vijandig
gezind.’

_Îm: naVa§ Ý`mÝ`pËH$pÄMXpñV YZ§O`Ÿ&
_{` gd©{_X§ àmoV§ gyÌo _{UJUm BdŸ&& 7Ÿ&&
agmo@h_ßgw H$m¡ÝVo` à^mpñ_ e{egy`©`mo:Ÿ&
àUd: gd©doXofw eãX: Io nm¡éf§ Z¥fwŸ&& 8Ÿ&&
nwÊ`mo JÝY:n¥{Wì`m§ M VoOíMmpñ_ [d^mdgm¡Ÿ&
OrdZ§ gd©^yVofw VníMmpñ_ VnpñdfwŸ&& 9Ÿ&&
~rO§ _m§ gd©^yVmZm§ {d{Õ nmW© gZmVZ_²Ÿ&
~w{Õ~w©{Õ_Vm_pñ_ VoOñVoOpñdZm_h_²Ÿ&& 10Ÿ&&

4. De Syllabus OM, symbool van God, is goddelijk voor de Hindu.

5. Kennis van het Innerlijke en van de Hoogste Geest die boven de kracht van
de woorden staat.

6. De Brihadaranyak Upanishad: ‘Zij (de Ved) zijn de ademhaling van het
Eeuwige.’
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God is de rechtvaardige aspiratie van de krachtige en ook hun

sterkte die vrij is van alle verlangens. Wenst niet iedereen in de

wereld sterk te zijn? Sommige streven ernaar om het door fysieke

oefening, en anderen door het gebruik van nucleaire wapens te

bereiken. Maar Krishn bevestigt dat hij de sterkte is die boven alle

verlangens en verbinding ligt. Dit is de echte sterkte. In alle wezens

is er ook een streven naar dharm. God alleen is de rechte dharm.

De onsterfelijke Ziel die alles in hem houdt is dharm. Krishn heeft

Arjun opgedragen om te streven naar de verwezenlijking van God.

Alle verlangens zijn verboden, maar het streven naar de

verwezenlijking van God is essentieel omdat we ons anders niet

aan aanbidding kunnen wijden. Deze honger naar God is ook een

gift van Krishn.

11. ‘Aangezien ik ook het intellect in wijze mannen en de
uitmuntendheid van mannen van glorie ben, en de aspiratie
voor de verwezenlijking in alle wezens, God nooit vijandig
gezind.’

God is de rechtvaardige aspiratie van de krachtige en ook hun

sterkte die vrij is van alle verlangens. Wenst niet iedereen in de

wereld sterk te zijn? Sommige streven ernaar om het door fysieke

oefening, en anderen door het gebruik van nucleaire wapens te

bereiken. Maar Krishn bevestigt dat hij de sterkte is die boven alle

verlangens en verbinding ligt. Dit is de echte sterkte. In alle wezens

is er ook een streven naar dharm. God alleen is de rechte dharm.

De onsterfelijke Ziel die alles in hem houdt is dharm. Krishn heeft

Arjun opgedragen om te streven naar de verwezenlijking van God.

Alle verlangens zijn verboden, maar het streven naar de

verwezenlijking van God is essentieel omdat we ons anders niet

aan aanbidding kunnen wijden. Deze honger naar God is ook een

gift van Krishn.

~c§ ~cdVm§ Mmh§ H$m_amJ{dd{O©V_²Ÿ&
Y_m©{déÕmo ^yVofw H$m_mo@pñ_ ^aVf©^Ÿ&& 11Ÿ&&
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12. ‘En weet dat hoewel alle eigenschappen van de natuur
(tamas, rajas en sattwa) uit mij gesproten zijn, zijn noch in
mij dwalen noch ik in hen dwaal.’

Alle eigenschappen van natuur, onwetendheid, passie en kracht,

zijn van God geboren. Toch is hij niet in hen en zijn zij niet in

hem; hij is niet in hen en zij kunnen niet in hem komen omdat hij

niet met hen verbonden is en van hen geïsoleerd is. Hij hoeft niets

te winnen van de natuur of zijn eigenschappen, en bijgevolg staat

hij er los van.

Ondanks dit, aangezien de honger en de dorst van het lichaam

veroorzaakt worden door de Ziel en de Ziel zich helemaal niet

met voedsel en water bezighoudt, zelfs dan spruit de natuur uit

God voort. God, hij is onaanraakbaar door zijn eigenschappen en

activiteiten.

13. ‘Aangezien de hele wereld door gevoelens veroverd wordt die
het resultaat zijn van de handeling van de drie eigenschappen,
is hij zich niet bewust van mijn onsterfelijke essentie die boven
hen staat.’

Verblind door gevoelens verbonden met de handeling van tamas,

rajas en sattwa, slagen de mannen er niet in om de onverwoestbare

en de ene realiteit die God is waar te nemen-tamelijk boven de

eigenschappen van de natuur. Dus kan Hij niet gekend worden,

zelfs indien er het kleinste spoor van deze eigenschappen is. Zolang

deze eigenschappen de geest van de aanbidder omhullen, is zijn

reis niet voltooid. Hij moet nog een weg afleggen; hij is nog steeds

op pad.

14. ‘Deze goddelijke yog met drie eigenschappen-maya is de
moeilijkste om te overwinnen, maar zij die toevlucht zoeken
in mij overwinnen de illusie en bereiken de redding.

`o M¡d gmpÎdH$m ^mdm amOgmñVm_gmíM `oŸ&
_Îm Edo{V VmpÝd{Õ Z Ëdh§ Vofw Vo _{`Ÿ&& 12Ÿ&&
{Ì{^Jw©U_`¡^m©d¡ao{^: gd©{_X§ OJV²Ÿ&
_mo{hV§ Zm{^OmZm{V _m_oä`: na_ì``_²Ÿ&& 13Ÿ&&
X¡dr øofm JwU_`r __ _m`m XwaË``mŸ&
_m_od `o ànÚÝVo _m`m_oVm§ VapÝV VoŸ&& 14Ÿ&&
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God’s hemelse maya, de kracht waarmee het empirische

universum omhuld is, is de moeilijkste om te begrijpen, maar zij

die God altijd aanbidden navigeren veilig erlangs. Deze maya wordt

goddelijk genoemd, maar dat betekent niet dat we moeten beginnen

met het verbranden van wierookstokjes als een offer voor hem.

Men mag nooit vergeten dat het iets is dat we moeten overwinnen

en achter ons laten.

15. ‘De onwetende en onwijze mannen zijn de meest verwerpelijke
der mannen en uitvoerders van kwade handelingen omdat zij
geen maya hebben en over duivelse eigenschappen beschikken,
en mij bijgevolg niet aanbidden.

Zij die God aanschouwen en aanbidden weten dit. En toch zijn

er vele anderen die niet aan aanbidding doen. Mannen met kwade

eigenschappen wiens discriminatie door maya vernietigd is, de

gemeenste onder de mensheid die in lust en woede ondergedompeld

zijn, aanbidden God niet. In de volgende vers richt Krishn zich tot

aanbidders.

16. ‘Vier soorten aanbidders, Oh de beste van Bharst, aanbidden
mij: sommigen die materiële beloningen wensen, de
verdwaalden en die mannen van kennis die ernaar streven om
mij te kennen.’

De vier soorten dekken alle aanbidders. Er zijn eerst de

aanbidders die de opgedragen taak uitvoeren omdat zij aldus geluk

zullen hebben; er zijn de uitvoerders van de zelfloze actie. Er zijn

mannen die zichzelf aan God wijden omdat zij van woede en

zorgt verlost wensen te worden. En er zijn nog andere aanbidders

die een directe perceptie van God hebben. En, last but not least,

zijn er de wijze mannen, de verwezenlijkte wijsgeren, die de fase

van het hoogste doel bereikt hebben.

Materiële rijkdom is het middel dat het lichaam en zijn relaties

onderhoudt. Dus rijkdommen en de bevrediging van verlangens

Z _m§ XwîH¥${VZmo _yT>m: ànÚÝVo ZamY_m:Ÿ&
_m``mnöVkmZm Amgwa§ ^md_m{lVm:Ÿ&& 15Ÿ&&
MVw{d©Ym ^OÝVo _m§ OZm: gwH¥${VZmo@Ow©ZŸ&
AmVm} {OkmgwaWm©Wu kmZr M ^aVdf©^Ÿ&& 16Ÿ&&
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worden eerst door God verschaft. Krishn zegt dat hij de voorziener

van de middelen is, maar zijn woorden suggereren meer dan dat.

De echt durende rijdkom wordt door spirituele verwerving gemaakt.

Dit is de echte schat.

Terwijl een aanbidder bezig is met naar materiële winst te jagen

roept God hem op om zich naar de spirituele verbindingen te

begeven, omdat hij weet dat spirituele beloningen de echte weelde

van een man zijn en dat zij aanbidder niet altijd tevreden zal zijn

met materiële verwervingen alleen. Het verschaffen van winst in

de sterfelijke wereld en steun in de volgende wereld zijn beide

lasten van God. In geen enkel geval laat hij de aanbidder zonder

beloning achter.

Er zijn dan aanbidders met met wrok geladen harten. Onder de

aanbidders van God zijn er ook mannen die hem volledig wensen

te kennen. Mannen die kennis van God bereikt hebben door

perceptie aanbidden hem eveneens. Dus, zijn volgens Krishn vier

soorten mannen zijn devote aanbidders. Maar van alle vier is de

aanbidder met de wijsheid die afkomstig is van perceptie de hoogste.

Het belangrijkste punt is echter dat deze man ook een aanbidder

is. Onder deze soorten,-

17. ‘Voor de wijze man van kennis die mij aanbidt, de ene God,
met constante liefde en devotie, ben ik de liefste, en zo is hij
met mij.’

Van alle aanbidders houden zij het meeste van God die door

perceptie verlicht zijn en die hem daarvoor met hart en ziel

aanbidden. Dit gevoel is wederzijds, want God houdt ook van deze

aanbidder meer dan van iemand anders. Deze wijze man komt

overeen met God, en-

18. ‘Hoewel zij allemaal genereus zijn omdat zij mij met devotie
aanbidden, is de wijze van der verwezenlijking-ik geloof-
identiek met mij, zijn hoogste doel.’

Vofm§ kmZr {ZË``wº$ EH$^{º${d©{eî`VoŸ&
{à`mo {h km{ZZmo@Ë`W©_h§ g M __ {à`:Ÿ&& 17Ÿ&&
CXmam: gd© Ed¡Vo kmZr ËdmË_¡d _o _V_²Ÿ&
AmpñWV: g {h `wº$mË_m _m_odmZwÎm_m§ J{V_²Ÿ&& 18Ÿ&&
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Alle vier soorten van aanbidders worden omschreven als

genereus. Waar welke genereusiteit hebben zij getoond? Wordt God

beter van de devotie van een aanbidder? Geven zij hem iets wat

hij niet heeft? Het antwoord op deze vragen is duidelijk ‘neen’.

Het is echt God alleen die voor iedereen gunstig gezind is. Hij is

gemaakt om Zielen te redden. D’s is generositeit ook een kwaliteit

van de mannen die wensen dat hun Zielen niet verdrongen worden.

Hier hebben we dus het geval van een dubbele generositeit. Zij

zijn allen, zowel God als de aanbidders, genereus. Maar, volgens

Krishn, is de met kennis doordrenkte aanbidder identiek aan hem

omdat deze discriminerende aanbidder in hem dwaalt met het geloof

dat hij het hoogte doel is. Met andere woorden, God is in hem. Er

is geen scheiding tussen God en hem. Hetzelfde idee wordt in de

volgende vers nogmaals benadrukt:

19. ‘De grote Ziel is inderdaad zeer zelden die man die mij met
de kennis vereert, verkregen op het einde van veel geboorten,
dat ik (Vasudev) de enige realiteit ben.’

De verlichte wijsgeer, die gezegend is met perceptie na de

meditatie van vele geboorten, onderneemt de goddelijke adoratie

met de overtuiging dat Krishn alles is. Dergelijke wijsgeer is de

meest zelden. Hij vereert alle externe entiteiten die Vadusev

genoemd worden, maar voelt de aanwezigheid van God in zijn

eigen Innerlijke. Dit is de man met discriminatie die Krishn als een

wijsgeer beschrijft. Alleen dergelijke verwezenlijkte wijsgeren

kunnen de menselijke maatschappij meedelen dat hij buiten hen

staat. Deze wijsgeren, die de realiteit rechtstreeks waargenomen

hebben, zijn volgens Krishn de meest zelden. Dus moeten alle

mannen God vereren omdat hij de gever is van de spirituele glorie

evenals genoegen. Toch aanbidden de mensen hem niet. Deze

paradox wordt in de volgende vers uitgelegd.

~hÿZm§ OÝ_Zm_ÝVo kmZdmÝ_m ànÚVoŸ&
dmgwXod: gd©{_{V g _hmË_m gwXw wc©^:Ÿ&& 19Ÿ&&
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20. ‘Gedreven door de eigenschappen van hun natuur, zij
die van de kennis vallen verlangen wereldse genoegens
en, met beperking van de overheersende gebruiken,
aanbidden andere goden in plaats van de ene God.’

Bevrijd van geboorte omwille van hun verlangen naar sensueel

genot, zijn onwetende mannen niet in staat om te zien dat de

verlichte wijsgeer, de verwezenlijkte leraar en God alleen de reële

wereld waarde hebben. Dus, door hun natuur aangedreven of eerder

door de verdiensten (sankskar) die zij verkregen hebben en die zij

tijdens hun leven opgeslagen hebben, gaan zij over tot actuele

praktijken, en geven zichzelf over aan de aanbidding van andere

goden. Hier vermeldt de Geeta voor de eerste keer andere goden.

21. ‘Het ben ik die constant op zoek is naar het geloof van de
aanbidders in overeenstemming met de natuur van de goden
die zij aanbidden.’

Het is God die de kwaliteit van de vastberadenheid voor de

devotie van aanbidders verstrekt die andere goden aanbidden omdat

zij naar materiële beloningen smarten. Het is God die het geloof in

andere goden op peil houdt. Indien God echt bestaan zou hebben

dan zou deze taak door deze entiteiten zelf uitgevoerd zijn.- Maar

aangezien zij alleen een mythe zijn, is het God die het geloof van

aanbidders moet overdragen.

22.’Het bezit van dit verstrekt geloof brengt de aanbidder ertoe
om zichzelf met devotie tot de aanbedene te richten, en door
zijn sterk geloof bereikt hij de verwezenlijking van het
gewenste genot zoals door de wetten vastgelegd.

In het bezit van geloof door God verschaft, het verlangen -

aanbidt de aanbidder met vernieuwde kracht, op zoek naar de

H$m_¡ñV¡ñV¡ö©VkmZm: ànÚÝVo@Ý`XodVm:Ÿ&
V§ V§ {Z`__mñWm` àH¥$Ë`m {Z`Vm: ñd`mŸ&& 20Ÿ&&
`mo `mo `m§ `m§ VZw§ ^º$: lÕm`m{M©Vw{_ÀN>{VŸ&
Vñ` Vñ`mMcm§ lÕm§ Vm_od {dXYmå`h_²Ÿ&& 21Ÿ&&
g V`m lÕ`m `wº$ñVñ`mamYZ_rhVoŸ&
c^Vo M VV: H$m_mÝ_`¡d {d{hVmpÝh VmZ²Ÿ&& 22Ÿ&&
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adoratie van sommige onwereldse goden, maar hij wordt verrassend

ook beloond met de gewenste bevrediging. Maar deze bevrediging

is ook een gift van God. Dus is God ook de aanstuwer van genot

van werelds genoegen. Het slechte genot eerder dan de goddelijke

zegening is de beloning voor die mannen die andere goden

aanbidden voor de bevrediging van hun verlangens. Maar op een

bepaalde manier worden zij beloond. Dus is er blijkbaar niets mis

met deze vorm van aanbidding. Dit is echter wat Krishn over deze

zaak te vertellen heeft:

23. ’Maar de beloningen van deze mannen zijn tijdelijk beperkt
omdat zij alleen betrekking hebben op de Goden die zij
aanbidden, terwijl de man die mij aanbidt-mij verwezenlijkt.’

De beloningen gewonnen door mannen zijn verwoestbaar. Zij

vergaan omdat zij wereldse genoegens zijn die een begin en een

einde hebben.

De genoegens die vandaag bij ons zijn verlaten ons morgen.

Mannen die andere goden aanbidden verwerven krachten die zelf

vergankelijk zijn. De hele wereld, van het niveau van

goddelijkheden tot de laagste schepsels, is veranderbaar en

onderhevig aan de dood. In tegenstelling tot dit, bereikt de man

die God aanbidt hem en aldus de onuitwisbare vrede die op de Ziel

neerdaalt nadat hij een is met God.

Yogeshwar Krishn heeft Arjun eerder opgeroepen om goden te

beschermen, de godvruchtige impulsen, door het naleven van

yagya. Goed geluk neemt toe en versterkt deze rijkdommen. En op

het einde, met geleidelijke toename, is er de bereiking van

perceptie en de hoogste vrede. In deze context vertegenwoordigen

‘goden’ krachten van mededogen waarmee het goddelijke karakter

van God verzekerd wordt. Deze goddelijke impulsen die beschermd

zijn zijn de middelen voor de redding en hun vierentwintig uur

attributen worden in Hoofdstuk 16 opgesomd.

De rechtvaardigheid die de heiligheid van God in het hart van

AÝVdÎmw \$c§ Vofm§ VX²^dË`ën_oYgm_²Ÿ&
XodmÝXod`Omo `mpÝV _X²^º$m `mpÝV _m_{nŸ&& 23Ÿ&&
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de aanbidder benadrukt wordt ‘god’ genoemd. Het was op het einde

iets interns, maar in de loop van de tijd begonnen de mensen deze

kwaliteiten voelbaar te visualiseren. Dus werden idolen gemaakt,

de karmkand7 werd ontworpen, en de waarheid ging verloren. Krishn

heeft getracht om dit misverstand over goden en godinnen in de

verzen 20-23 van dit hoofdstuk uit de wereld te helpen. Door hier

in de Geeta voor de eerste keer over ‘andere goden’ te spreken

heeft hij met nadruk gezegd dat zij niet bestaan. Wanneer het

geloof afneemt of zwakker wordt is het hem die hem steunt en

stevig maakt, en is het ook hem die beloningen voor dit geloof

geeft. Maar deze beloningen zijn tijdelijk beperkt en vergankelijk.

Vruchten worden vernietigd, goden worden vernietigd, en aanbidders

van deze goden worden ook vernietigd. Dus alleen de onwetenden

die geen onderscheid kunnen maken aanbidden andere goden. Later

zal Krishn eventjes aangeven dat dergelijke aanbidding een

belediging is (9.23).

24. ‘Naar wijsheid hunkerend en niet op de hoogte zijnde van de
realiteit dat ik onbevlekt ben en boven de geest en de gevoelens
sta, beschouwen mannen mijn uitspraak als een fysieke
incarnatie.’

Er is niets zoals goden en de beloningen, want hun aanbidding

zijn efemerisch. Ondanks dit alles aanbidden niet alle mannen

God. Dit is omdat mannen die bevrijd zijn van geboorte, zoals we

in de laatste vers gezien hebben, zich slechts in geringe mate bewust

zijn van Gods perfectie en uitmuntendheid. Dit is de reden waarom

zij de onuitgesproken God als een menselijke vorm beschouwen.

Met andere woorden, Krishn was een yogi in het lichaam van een

man, waarlijk een Yogeshwar, een Heer van Yog; De man die een

yogi zelf is en die de capaciteit heeft om yog aan anderen te

onderwijzen wordt een Yogeshwar genoemd; een verwezenlijkte

leraar. De juiste vorm van aanbidding aannemen, en met

geleidelijke verfijning, bereiken wijsgeren ook deze staat. Hoewel

de vorm van een menselijk lichaam dragend, zijn zij in feite

Aì`º§$ ì`{º$_mnÞ§ _Ý`ÝVo _m_~wÕ`:Ÿ&
na§ ^md_OmZÝVmo __mì``_ZwÎm__²Ÿ&& 24Ÿ&&
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vormloos, een onuitgesproken God. Maar onwetende mannen

beschouwen hen toch nog als gewone menselijke wezens. Hoe

kunnen zij God zijn, denken deze mannen, wanneer zij op dezelfde

wijze als zij geboren zijn? Het is nauwelijks hun schuld, want hun

holle geesten, in welke richting ze ook kijken, zien alleen de

externe vorm. Yogeshwar Krishn legt nu uit waarom zij niet in staat

zijn om de in het fysieke lichaam belichaamde Geest te zien.

25. ‘Verborgen achter mijn yog-maya, wordt ik niet waargenomen
door iedereen en kent deze onwetende man mij niet, de
geboorteloze en onveranderlijke God.’

Voor een gewone man, maya, de kracht die God door het fysieke

universum loodst, is zoals een dik scherm waarachter God volledig

verborgen is. Boven deze yog-maya, of de beoefening van yog, is

er nog een ander gordijn. Het is alleen door een constante en

langdurige beoefening van yog dat de aanbidder het hoogtepunt

van yog bereikt waar de verborgen God waargenomen wordt.

Yogeswhar Krishn zegt dat hij verborgen is door zijn yog-maya en

dat alleen zij die yog verzekerd hebben hem kunnen kennen.

Aangezien hij niet voor iedereen zichtbaar is, kent de onwetende

en niet wijze man hem niet-de geboorteloze (die niet opnieuw

geboren gaat worden), eeuwige (die niet vernietigd kan worden),

en de onuitgesproken (die niet opnieuw uitgesproken gaat worden).

In het begin beschouwde Arjun Krishn als een gewone sterveling.

Maar nadat hij verlicht is en zijn visie uitgebreid is, begint hij te

pleiten en te smeken. Het is inderdaad waar dat we niet beter zijn

dan blinde mannen wanneer het erop aan komt om de

onuitgesproken Ziel van wijsgeren en grote mannen te herkennen.

26. ‘Ik weet, Oh Arjun, alle wezens die in het verleden geweest
zijn (of die zullen zijn), in het verleden, heden en toekomst,
maar niemand die mij kent (zonder echte devotie).’

Waarom dit zo is wordt in de volgende vers uitgelegd.

Zmh§ àH$me: gd©ñ` `moJ_m`mg_md¥V:Ÿ&
_yT>mo@`§ Zm{^OmZm{V cmoH$mo _m_O_ì``_²Ÿ&& 25Ÿ&&
doXmh§ g_VrVm{Z dV©_mZm{Z MmOw©ZŸ&
^{dî`m{U M ^yVm{Z _m§ Vw doX Z H$íMZŸ&& 26Ÿ&&
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27. ‘Alle wezens in de wereld worden ontwetend, Oh
Bharat, omwille van de tegenspraak van verbinding
en afkeer, en van geluk en zorg.’

Alle mannen zijn slachtoffers van hun illusies omwille van de

oneindige tegenspraken van materiële aard en dus kennen ze God

(Krishn) niet. Betekent dit dat niemand hem zal kennen? Met de

woorden van Krishn:

28. ‘Maar zij die mij op alle mogelijke wijzen aanbidden zijn zelf
met goede daden bezig, vrij van zonde en delusie,
voortspruitend uit de conflicten van verbinding en afkeer, en
van vastberadenheid.

Bevrijd van het kwade en tegenstrijdige conflicten, de

uitvoerders van goede actie die brengen; het wereldse leven-van

geboorte en dood-tot een einde, en die op verschillende wijze

beschreven zijn als wereldse actie, opgedragen actie, en de daad

van yagya, aanbidding.

Hier is het zonder twijfel evident dat de weg naar God-

verwezenlijking met de woorden van Krishn overeenstemt, maar

alleen door middel van een verwezenlijkte leraar. Iemand die de

opgedragen taak uitvoert onder leiding van een mentor die de

controle heeft over de spirituele capaciteit en de perfecte actie.

Dit wordt ook verder in de volgende versies verduidelijkt.

29. ‘Alleen zij die naar bevrijding van de cyclus van geboorte en
dood streven door onderdak te zoeken bij mij slagen erin om
God, spirituele wijsheid en alle actie te leren kennen.’

Kennis van God, van de individuele en Universele Ziel, en van

alle actie bereikt een man spiritueel voor om onderdak te zoeken

in God en de ultieme bevrijding te zoeken. Tegelijkertijd,-

BÀN>mÛofg_wËWoZ ÛÝÛ_mohoZ ^maVŸ&
gd©^yVm{Z gå_moh§ gJ} `mpÝV na§VnŸ&& 27Ÿ&&
`ofm§ ËdÝVJV§ nmn§ OZmZm§ nwÊ`H$_©Um_²Ÿ&
Vo ÛÝÛ_moh{Z_©wº$m ^OÝVo _m§ ÑT>d«Vm:Ÿ&& 28Ÿ&&
Oam_aU_mojm` _m_m{lË` `VpÝV `oŸ&
Vo ~«÷ V{ÛXw: H¥$ËñZ_Ü`mË_§ H$_© Mm{Ic_²Ÿ&& 29Ÿ&&
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30. ‘Zij die mij kennen als de overheersende Geest in alle wezens
(adhibhut) en goden (adhidaiv), en in yagya (adhiyagya), en
wiens geesten op mij gericht zijn, kennen mij uiteindelijk.’

Mannen die Krishn kennen kennen ook de Hoogste Geest die

alle wezens stimuleert; alle goden, en yagya. Zij, wiens geesten in

hem gedompeld zijn, kennen de God in Krishn, dwalen in hem, en

bereiken hem voor altijd. In de verzen 26-27 heeft Krishn gezegd

dat mannen hem niet kennen omdat zij onwetend zijn. Maar zij

die ernaar streven om de delusie kwijt te worden kennen hem samen

met God, de belichaming van perfectie, de identiteit tussen hem

en de individuele Ziel evenals het materiële universum, en perfecte

actie; kortom, de onbevlekte aard van de Geest die in alle wezens,

goden, en yagya dwaalt. De bron van dit alles is een wijsgeer;

iemand die de waarheid verwezenlijkt heeft. Dus het is niet zo dat

dit bewustzijn onmogelijk te verkrijgen is. Maar er is een weg die

alleen een man kan hopen om te volgen en de perfecte kennis te

hebben.

✽ ✽ ✽

Yogeshwar Krishn heeft in dit hoofdstuk gezegd dat zij die

zichzelf aan hem overgeven en de zelfloze actie bedrijven hem

perfect kennen. Maar er is nauwelijks een man op duizend die

ernaar streeft om hem te kennen, en nauwelijks een op duizend

die hem daadwerkelijk kent. De aanbidder die een directe perceptie

van hem gehad heeft kent hem niet als een lichaam-een kloot

aarde, maar als de allesoverheersende Geest. De natuur is zijn

lagere, ongevoelige aard, Maar door de dieptes te doordringen is

er een Geest die zijn bewuste natuur is. Alle wezens spruiten voort

uit de associatie van deze twee naturen. Het is hem die zowel de

stralen van het licht als de waarde van de mannen gemaakt heeft.

Hij is de zelfloze mannelijkheid van de sterken en hij is ook de

heilige aspiratie van zijn aanbidders. Alle verlangens zijn verboden,

maar Arjun wordt gezegd dat hij moet wensen om hem te bereiken.

De nood van deze waardevolle zoektocht is ook een zegen van

hem. Het verlangen om een te worden met God is de enige wens

die overeenstemt met de essentie van dharm.
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Krishn heeft verder gezegd dat onwetende en onwijze mannen

hem niet aanbidden omdat, verborgen achter zijn yog-maya, hij

voor hen verschijnt als een gewone sterveling. Het is alleen door

permanente meditatie dat zoekers door de huid van maya kunnen

prikken en de onuitgesproken essentie van zijn fysieke incarnatie

kunnen kennen. Zonder dit alles kan hij niet gekend worden.

Er zijn vier soorten aanbidders, de zoekers naar beloning, de

verstrooide mannen, de mannen die hem willen leren kennen, en

mannen der kennis. De wijsgeer die uiteindelijk gezegend wordt

met perceptie na de beoefening van meditatie in de loop van vele

geboorten, wordt een met God. Met andere woorden, het is alleen

door aanschouwing door een aantal leven dat God bereikt kan

worden. Maar mannen die op zoek zijn naar verbinding en afkeer

kunnen hem nooit kennen. Anderzijds, zij die de opgedragen actie

uitvoeren (zijnde aanbidding), in een staat van vrijheid van de

delusies van wereldse aantrekking en afkeer, en die op zoek zijn

naar de aanschouwing om van sterfelijkheid bevrijd te worden,

kennen hem perfect. Zij kennen hem samen met de alles

overheersende God, perfecte actie, adhyatm, adhidaiv, en yagya.

Zij dwalen in hem en herinneren zich hem op het einde, zodat

zij zijn herinnering daarna nooit meer verliezen. Het hoofdstuk

mag dus als een bespreking over de perfecte kennis van God

beschouwd worden, of wat wij de ‘onbevlekte kennis’ noemen.

Aldus eindigt het Zevende Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Samagr Gyan, of’

‘De onbevlekte kennis’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Zevende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Op het einde van hoofdstuk7 zei Krishn dat yogi die

godvruchtige daden stellen vrij zijn van alle zonden en de

allesoverheersende God kennen. Dus is actie iets dat kennis van

de Hoogste Geest verstrekt. Zij die dit doen kennen hem (Krishn)

samen met de alomtegenwoordige God-de adhidaiv, adhibhoot,

adhiyagya, perfecte actie en Adhyatma1. Dus is actie iets wat ons

allen bij hem samenbrengt. Mannen die hen kennen zijn zich op

het einde alleen bewust van Krishn; en deze kennis neemt nooit

af.

Arjun stelt een vraag door de woorden van Krishn zelf te

herhalen:

1. “Arjun zei, “Verlicht mij, Oh Hoogste Wezen, over de aard
van Brahm, adhyatm, actie, adhibhoot en adhidaiv.”

De woorden adhyatm, actie, adhibhoot en adhidaiv zijn mys-

teries voor Arjun en hij wenst over hen ingelicht te worden.

2. “Wie is adhigyagya, Oh Madhusudan, en hoe is hij in het
lichaam gekomen; en hoe kent de man met een beperkte
geest u op het einde?

Wie is een adhiyagya en hoe is hij in het lichaam? Het is

vanzelfsprekend dat de uitvoerder van yagya een Ziel is die

DE OVERGANKELIJKE GOD

qH$ VX²~«÷ {H$_Ü`mË_§ qH$ H$_© nwéfmoÎm_Ÿ&
A{Y ŷV§ M qH$ àmoº$_{YX¡d§ {H$_wÀ`VoŸ&& 1Ÿ&&
A{Y`k: H$W§ H$mo@Ì Xoho@pñ_Ý_YwgyXZŸ&
à`mUH$mco M H$W§ kò mo@{g {Z`VmË_{^:Ÿ&& 2Ÿ&&

1 Zie de verzen 29-30 en hun uitleg in hoofdstuk 7.
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gebaseerd is op een menselijk lichaam. En, per slot van rekening,

hoe kent een man met volledig gecontroleerde geest Krishn

uiteindelijk? Er zijn dus zeven vragen in totaal en Krishn zal ze in

deze volgorde beantwoorden.

3. “De Heer zei, “De persoon die onsterfelijk is is de Hoogste
Geest (Brahm); wanneer hij in een lichaam woont dan is
hij adhyatm; en de stopzetting van de eigenschappen in
wezens die het ene of het andere produceren is actie.”

De man die onsterfelijk is, die nooit sterft, is de Hoogste Geest.

Permanente De man die onsterfelijk is, die nooit sterft, is de Hoogste

Geest. Permanente aanbidding voor de zelfcontrole van de Ziel-is

adhyatm. Voor deze fase wordt iedereen door maya beheerst, maar

wanneer een man stevig op zoek gaat naar God en bijgevolg naar

zijn eigen Innerlijk, dan wordt hij doorstroomd met het gevoel voor

suprematie van zijn Innerlijk.  Dit is de culminatie van adhyatm.

De stopzetting-de onderbreking- van de wens van wezens

resulterende in de schepping van zowel goed als kwaad is,

anderzijds, het kroonpunt van actie. Dit is de perfecte actie waarover

Krishn vroeger gesproken heeft en die als yogi bekend staat. Actie

is perfect wanneer de wensen van wezens die sanskar creëren,

zowel godvruchtig als godslasterlijk, gedorst zijn. Buiten deze

limieten is er geen behoefte meer voor actie. Dus is echte actie

dat wat een einde stelt aan wensen. Dergelijke actie betekent

bijgevolg aanbidding en beschouwing, inherent aan yagya.

4. “Adhibhoot is alles wat onderworpen is aan geboorte en
dood; de Hoogste Geest is adhidavi; en, Oh de
ongenaakbare onder mannen (Arjun), Ik (Vasudev) ben de
adhigyagya in het lichaam.”

Tot de status van onsterfelijkheid bereikt wordt zijn alle

vergankelijke, vernietigbare wensen verboden of, met andere

Aja§ ~«÷ na_§ ñd^mdmo@Ü`mË__wÀ`VoŸ&
ŷV^mdmoX²̂ dH$amo {dgJ©: H$_©g§[kV:Ÿ&& 3Ÿ&&

A{Y ŷV§ jamo ^md: nwéfíMm{YX¡dV_²Ÿ&
A{Y`kmo@h_odmÌ Xoho Xoh ¥̂Vm§ daŸ&& 4Ÿ&&
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woorden, atmosferen van wezens. Zij zijn de bron van de oorsprong

van de wezens. En de Hoogste Geest die boven de natuur staat is

adhidaiv, de schepper van alle goden, namelijk rechtvaardige

impulsen-de goddelijke schat die uiteindelijk in hem opgelost wordt.

Vasudev-Krishn is adhiyagya in het menselijke lichaam, de

uitvoerder van alle yagya. Dus is God zelf, dwalend als de

onverklaarde Ziel in het lichaam, adhiyagya. Krishn was een yogi,

de genieter van alle offeranden. En alle yagya’s worden uiteindelijk

in hem opgelost. Dat is het ogenblik van de verwezenlijking van

de Hoogste Ziel. Daarna beantwoordt Krishn de vraag hoe hij gekend

is en daarna nooit meer vergeten wordt.

5. “De man die van het lichaam vertrekt en die mij zonder twijfel
herinnert zal bij me blijven”.

Dit zegt veel over de bewering van Krishn dat de man die

uiteindelijk, namelijk wanneer hij de perfecte controle over zijn

geest bereikt heeft, en zelfs wanneer zijn geest opgelost is, zijn

relatie met het lichaam versterkt en van het lichaam vertrekt, zeker

en vast de enige en echte eenwording met hem bereikt.

De dood van het lichaam is niet het einde, Want de opvolging

van lichamen gaat verder, zelfs na de dood. Het is pas wanneer de

laatste laag van de verdiende rust of onrust (sanskar) gedesintegreerd

is, en bijgevolg ook de beperkte geest met hem, dat het echte

einde komt, en bijgevolg moet de Geest geen nieuw lichaam

aannemen. Maar dit is een proces van actie en kan niet alleen

maar door woorden uitgelegd worden. Zolang de overstap van het

ene naar het andere lichaam duurt, zoals het veranderen van kleren,

is er geen echt einde van de fysieke persoon. Maar zelfs wanneer

het lichaam nog altijd levend is, met controle over de geest en

oplossing van de beperkte geest zelf, worden fysieke relaties

onderworpen. Indien deze status mogelijk zou zijn na de dood dan

zou zelfs Krishn niet perfect kunnen zijn. Hij heeft gezegd dat

enkel door aanbidding door ontelbare geboorten een wijsgeer zich

AÝVH$mbo M _m_od ñ_aÝ_wŠËdm H$boda_²Ÿ&
`: à`m{V g _X²̂ md§ `m{V ZmñË`Ì g§e`:Ÿ&& 5Ÿ&&
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met hem kan identificeren. De aanbidder dwaalt dan in hem en hij

in de aanbidder. Dan is er zelfs niet sprake van de laatste afstand

tussen hen. Maar dit wordt tijdens een fysiek leven bereikt. Wanneer

de Ziel geen nieuw lichaam moet aannemen-dat is dit het echte

einde van het fysieke lichaam.

Dit is een beschrijving van de echte dood waarna er geen nieuwe

geboorte is. Anderzijds is er de fysieke dood die de wereld als dood

aanvaardt, maar waarna de Ziel terug geboren moet worden. Krishn

wijdt hier nu over uit:

6. “ Een man bereikt, Oh zoon van Kunti, de status met de
gedachte waarmee hij vertrekt van het lichaam omwille van
zijn constante zorg over deze status.”

Een man bereikt wat hij van zins is op het ogenblik van zijn

dood. Hoe gemakkelijk mogen wij dit aannemen? Alles wat we

moeten doen is gewoon God herinneren voordat hij stierf na een

levenslange toegeeflijkheid. Volgens Krishn is dit helemaal niet

het geval. Op het ogenblik van zijn dood kan een man zich alleen

herinneren wat hij gedurende zijn hele leven gedacht heeft. Dus

wat nodig is, is een levenslange contemplatie. Bij gebrek hieraan

is er geen herinnering op het ogenblik van de dood van de ideale

status die bereikt moet worden.

7. “Dus zul jij mij zonder twijfel verwezenlijken indien, met je
geest en verstand op mij gericht, je altijd ten oorlog trekt.”

Hoe worden de onderbroken meditatie en het gevecht

gelijktijdig verwezenlijkt?. Het is misschien de ervaring van krijgers:

men blijft pijlen schieten terwijl met zich op een en hetzelfde feit

vastpint. Maar de echte betekenis van herinnering (interne herhaling

en opsomming van de naam) is iets anders en wordt door Yogeshwar

in de volgende vers verduidelijkt:

§̀ §̀ dm{n ñ_aÝ^md§ Ë`OË`ÝVo H$coda_²Ÿ&
V§ V_od¡{V H$m¡ÝVò  gXm VX²̂ md^m{dV:Ÿ&& 6Ÿ&&
Vñ_mËgd}fw H$mcofw _m_Zwñ_a ẁÜ` MŸ&
_æ`{n©V_Zmo~w{Õ_m©_od¡î`ñ`g§e`_²Ÿ&& 7Ÿ&&
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8. “Bezeten door de yog van medidatie en een beperkte geest,
Oh Parth, bereikt de man die steeds in mijn gedachten zit
de sublieme straling van God.”

Aanbidding van God en praktijk van yog hebben een identieke

betekenis. De herinnering waarover Krishn gesproken heeft, vereist

dat de aanbidder door yog bezeten is en een geest heeft die zodanig

onderworpen is dat hij nooit van God loskomt. Indien deze

voorwaarden vervuld zijn en de aanbidder zich dan constant

herinnert dan bereikt hij de uitmuntendheid van God. Indien

gedachten aan andere objecten in zijn geest komen dan is zijn

herinneringsvermogen nog steeds niet perfect. Nu wanneer het zo

subtiel is dat er geen ruimte is voor iets anders behalve God, en er

geen andere noden zijn, hoe kan dit dan mogelijk zijn samen met

het voeren van oorlog? Wat voor soort oorlog is dit? Wanneer de

geest langs alle kanten teruggetrokken wordt en zich op het object

van aanbidding centreert, opgeroepen door natuurlijke

eigenschappen, gevoelens van verbinding en woede, van liefde en

haat. Wij proberen ons te herinneren en te concentreren, maar deze

gevoelens agiteren de geest en doen hun best om zich een weg te

banen doorheen het gewenste geheugen. Het overwinnen van deze

externe impulsen staat gelijk aan oorlog voeren. Dit is de oorlog

die Geeta beschrijft. Het probleem dat daar aangehaald wordt  is

het object van medidatie en Krishn spreekt hierover.

9. “De man die zich God herinnert die alomtegenwoordig is,
zonder begin en zonder einde, dwalend in de Ziel die alle
wezens beheerst, het meest subtiele van het subtiele,
onuitgesproken, verstrekker van allen, twijfelloos, verlicht
met de glans van bewustzijn, en tamelijk boven
onwetendheid, ...”

Aä`mg`moJ`wºo$Z MoVgm ZmÝ`Jm{_ZmŸ&
na_§ nwéf§ {Xì §̀ `m{V nmWm©Zw{MÝV`Z²Ÿ&& 8Ÿ&&
H$qd nwamU_Zwem{gVma_UmoaUr`m§g_Zwñ_aoÚ:Ÿ&
gd©ñ` YmVma_{MÝË`ê$n_m{XË`dUª V_g: nañVmV²Ÿ&& 9Ÿ&&
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God staat boven de gedachten en is onbereikbaar. Zolang de

geest bestaat blijft hij leven en wordt hij niet gezien. Pas wanneer

de perfect beperkte geest opgelost is wordt hij gekend. In de zevende

vers sprak Krishn over de contemplatie van de aanbidder van hem;

en nu spreekt hij over de contemplatie van God. Dus is het instru-

ment van medidatie een verwezenlijkte Geest die op de hoogte is

van het bewustzijn van realiteit.

10. “Met onovertroffen concentratie, met zijn ademhaling stevig
gecentreerd tussen zijn wenkbrauwen door de strekte van
zijn yog, bereikt dergelijke man het Hoogste Wezen”.

De aanbidder die altijd over God mediteert met een stevige

geest realiseert zijn uitmuntendheid wanneer zijn geest opgelost is

door de sterkte van zijn yog-door de sterkte verkregen door de

uitvoering van de gewone actie-die hem mogelijk maakt om zijn

ademhaling tussen de twee punten te centreren zodat er noch

innerlijke agitatie noch agitatie van eventuele externe bronnen is.

Om bondig te zijn, de verwezenlijking komt in de status waarin

alle eigenschappen, sattwa, rajas en tamas, perfect rustig zijn; de

visie van de geest blijft klaar op het innerlijke en wordt bereikt

door de aanbidder die er altijd rekening mee houdt dat yog de

aangewezen wijze van verwezenlijking is. Deze weg is yog, die

Krishn uitvoerig beschreven heeft in hoofdstuk 5 en 6. Hij heeft

juist tegen Arjun gezegd “Herinner mij altijd”. Zoals we gezien

hebben gebeurt dit door de voorschriften van yog strikt op te volgen.

De man die dit bereikt kent de uitmuntendheid van God en wordt

een met hem, en bijgevolg wordt zijn geheugen nooit door deze

geest verstoord. Op dit punt is de vraag hoe God waargenomen

wordt op het ogenblik van het vertrek uit het lichaam. Laat ons de

hoogste conditie bekijken die het doel van de aanbidder zou moeten

zijn en waarnaar de Geeta steeds opnieuw verwijst.

à`mUH$mco _ZgmMcoZ ^ŠË`m ẁº$mo `moJ~coZ M¡dŸ&
«̂wdmo_©Ü ò àmU_mdoí` gå`H²$ g V§ na§ nwéf_wn¡{V {Xì`_²Ÿ&& 10Ÿ&&
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11. “Ik zal je bondig vertellen over de ultieme staat die kenners
van de Ved het onsterfelijke noemen, en die verwezenlijkt
wordt door mannen die ernaar streven, handelen zonder
wens, en aan zelfbeheersing doen”.

Zoals opgemerkt in de uitleg van de veertiende vers van

hoofdstuk 6, is zelfbeheersing de ononderbroken concentratie van

God door een afwijzing van alle externe associaties van de geest

in plaats van een loutere uiting van de seksuele drang. Constante

medidatie is de echte zelfbeheersing, want dit brengt de

waarneming van God en de uiteindelijke absolutie tot stand.

Dergelijke oefening is de beperking niet alleen van één gevoel,

maar van alle gevoelens. Mannen die dit kunnen doen zijn echte

kenners. Wat Krishn Arjun over deze discipline gaat vertellen is

daarom iets dat door alle harten gekoesterd moet worden.

12. “De deuren van alle gevoelens sluiten, met andere woorden,
ze afsluiten van de lust naar hun objecten, het intellect in
de Ziel toewijzen, zijn levensadem in zijn geest vestigen,
en geabsorbeerd worden in yog ...”

De nood aan verzaking aan de lust door een perfecte controle

van de gevoelens wordt herhaaldelijk onderstreept. De geest moet

in het Innerlijke toegekend worden omdat aanbidding in het

Innerlijke verwezenlijkt worden, en niet erbuiten. Met de geest

die de ademhaling zo regelt, tussen de twee wenkbrauwen

gecentreerd en, vanzelfsprekend, in de praktijk van yog gebeiteld,

want dit is een essentiële voorafgaande voorwaarde.

13. “Hij die van het lichaam vertrekt, zijnde God in woord, en
mij herinnerend, bereikt de redding.”

`Xja§ doX{dXmo dXpÝV {depÝV `ÚV`mo drVamJm:Ÿ&
`{XÀN>ÝVmo ~«÷M ª̀ MapÝV VÎmo nX§ g§J«hoU àdú òŸ&& 11Ÿ&&
gd©Ûmam{U g§̀ å` _Zmo ö{X {ZéÜ` MŸ&
_yÜÝ`m©Ym`mË_Z: àmU_mpñWVmo `moJYmaUm_²Ÿ&& 12Ÿ&&
Amo{_Ë òH$mja§ ~«÷ ì`mhaÝ_m_Zwñ_aZ²Ÿ&
`: à`m{V Ë`OÝXoh§ g `m{V na_m§ J{V_²Ÿ&& 13Ÿ&&
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De wijsgeer die streeft met de kennis dat de onsterfelijke God

de enige realiteit is bereikt de hoogste status. Krishn is een yogi,

een wijsgeer die het bewustzijn van de ultieme waarheid

verwezenlijkt heeft. Als een verwezenlijkte wijsgeer, een

verwezenlijkte leraar, vordert hij Arjun op om OM op te zeggen,

zijnde een symbool van God, en hem te aanschouwen. Alle grote

Zielen zijn gekend met de naam van de entiteit waarbij ze horen

en waarin zij uiteindelijk opgeslorpt worden. Het is daarom dat

Krishn Arjun opvordert om de naam van God uit te spreken, maar

zijn eigen (die van Krishn) vorm te herinneren. Vergeten we niet

dat hij Arjun niet opdraagt om zijn naam uit te spreken. In de loop

van de  tijd werd Krishn bekend en begon men zijn naam uit te

spreken; en zij worden beloond, maar enkel in overeenstemming

met de aard van hun toewijding. Krishn heeft Arjun verteld dat het

hij is die zowel de aanbidding van dergelijke aanbidders versterkt

en hun beloningen bepaalt. Maar deze beloningen worden

vernietigd samen met hun ontvangers.

Het is nuttig om te herinneren hoe Lord Shiv, de initiator van

yog, de nadruk legde op het uitspreken van de lettergreep “Ram”,

wat de alomtegenwoordige God betekent die enkel als een

innerlijke stem ervaren kan worden. Van Sant Kabir wordt ook

gezegd dat hij zichzelf gewijd heeft aan de constante opsomming

van de twee geluiden die door “ra” en “m” vertegenwoordigd

worden. En Krishn legt hier de nadruk op het nut van OM. God is

gekend door ontelbare namen, maar alleen de naam die het geloof

in de ene God oproept en bevestigt is het waard om constant

herinnerd en uitgesproken te worden. Aanbidders worden terecht

door Krishn gewaarschuwd dat de naam die zij telkens opnieuw

uitspreken niet de naam mag zijn die hen ertoe brengt om in een

groot aantal goden te geloven, wat per slot van rekening niets meer

is dan een bundel van verschillende mythes. OM is uniek wanneer

men ervan uitgaat dat het letterlijk betekent dat de hoogste autoriteit

van God in elke “mij” schuilt. Dus moeten zoekers ervan afzien

om verder te dwalen en hem buiten henzelf vinden.

De eerbiedwaardige Marahaj Ji gaf zijn aanbidders dikwijls

advies om zijn vorm in het oog te houden terwijl hij een naam als
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OM, Ram of Shiv uitsprak; hem te visualiseren en, met hem voor

zich, de identieke god te herinneren-het object van hun aanbidding.

Het is een verwezenlijkte leraar die in het oog gehouden wordt

terwijl hij mediteert. Of het nu om Ram, Krishn of een kluizenaar

gaat die van alle wensen bevrijd en genot voor de gevoelens bevrijd

is, of eender wie anders in overeenstemming met onze neiging,

wij kunnen ze enkel weten door de echte ervaring, op basis waarvan

zij ons de manier tonen hoe een verwezenlijkte leraar bereikt moet

worden onder wiens leiding de materiële wereld langzaam maar

zeker veroverd zou worden. In het begin bekeek ik eveneens een

grote afbeelding van Krishn, maar zijn beeld werd geleidelijk aan

uit mijn geest gegriefd door de perceptie van mijn verlichte leraar.

Nieuwelingen spreken de naam van de godheid uit, maar

aarzelen om dit te doen wanneer ze zich tot een wijsgeer in

menselijke vorm richten. Zij zijn niet in staat om de inhoud van

hun aangeboren geloof te onthullen. Dus doen zij beroep op een of

andere valse God. Maar deze praktijk is, zoals we gezien hebben,

door Yogeshwar Krishn verboden. De correcte wijze om onderdak

te vinden in een verwezenlijkte wijsgeer, een verwezenlijkte of

verlichte leraar, die deze ervaring reeds opgedaan heeft. Dan

worden foutieve dogma’s vernietigd en is de aanbidder in staat om

zich tot de echte actie te richten zoals zijn rechtvaardige

handelingen en de capaciteit om op te treden in overeenstemming

met deze rechtvaardige handelingen. Dus, volgens Krishn is de

geest beperkt en wordt de geest uiteindelijk opgelost door een

gelijktijdige opsomming van OM en de herinnering aan zijn vorm.

Dit is het punt waar de opgehoopte lagen van sanskar-van de

beloningen van actie-opgelost worden en de relaties van het

lichaam beter en beter worden. Een man verlaat zijn lichaam niet

enkel en alleen maar door de fysieke dood.

14. “De yogi die mij diep aanbidt en die mij constant herinnert
en in mij opgelost is realiseert mij gemakkelijk.”

AZÝ`MoVm: gVV§ `mo _m§ ñ_a{V {ZË`e:Ÿ&
Vñ`mh§ gwc^: nmW© {ZË` ẁº$ñ` `mo{JZ:Ÿ&& 14Ÿ&&
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Krishn wordt eenvoudig door de aanbidder verwezenlijkt die
enkel en alleen hem in zijn geest heeft, en die constant enkel en

alleen aan hem denkt en hem altijd herinnert. Het voordeel van

deze verwezenlijking wordt in de volgende vers beschreven.

15. “Verwezenlijkte wijsgeren die de ultieme staat bereikt
hebben zijn niet langer onderhevig aan hergeboorte zoals
een huis van grief en zorgen”.

Het is enkel nadat de Hoogste Geest bereikt wordt dat men
niet opnieuw geboren wordt. Krishn spreekt dan over de sfeer van

de hergeboorte.

16. “Alle werelden van Brahmlok naar beneden, Oh Arjun,
herhalen zich, maar, Oh zoon van Kunti, de ziel die mij
verwezenlijkt wordt niet opnieuw geboren.

De conceptie van verschillende werelden (lok) in heilige

boeken is een oefening in de creatie van metaforen. Er is geen
donkere pit in de wereld waarin we gekneld zitten en gemarteld

worden door giftige wezens die de hel genoemd worden, noch is er
een domein in de lucht dat we hemel noemen. De man zelf is een

god wanneer hij gezegend is met godsvruchtige instincten en hij is

ook een duivel wanneer hij door godslasterlijke instincten
overspoeld wordt. De krijgers van Krishn zelf, zoals Kans, Shishupal

en Banasur werden met een duivels temperament bevlekt. Goden,
mannen en submenselijke wezens vormen de drie

metafoorwerelden. Krishn legt de nadruk op het feit dat het

Innerlijke, dat de geest en de vijf zintuigen met zich draagt, nieuwe
lichamen binnendringt in overeenstemming met de in ontelbare

levens verdiende sanskar.

Goden, belichaming van waarde, die we onsterfelijk noemen,
zijn ook onderhevig aan dood. En er kan geen groter verlies zijn

dan de vernietiging van aanbidding in deze vergankelijke wereld.
Wat is het nut van dit goddelijke lichaam indien het werkt voor de

_m_wnoË` nwZO©Ý_ Xw:Imc`_emídV_²Ÿ&
ZmßZwdpÝV _hmË_mZ: g§{gqÕ na_m§ JVm:Ÿ&& 15Ÿ&&
Am~«ø ŵdZmëcmoH$m: nwZamd{V©Zmo@Ow©ZŸ&
_m_wnoË` Vw H$m¡ÝVò  nwZO©Ý_ Z {dÚVoŸ&& 16Ÿ&&
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vernietiging van de verdiende rechtvaardigheid? Alle werelden,
van de hoogste tot de laagste, zijn werelden van lijdenschap. De

man alleen kan de actie vormen waarmee hij het uiteindelijke

doel bereikt, waarna er geen sprake is van nieuwe geboorte en
nieuw leven. Door de opgedragen actie wordt de man God en

bereikt hij zelfs de positie van Brahma zelf, de eerste god van de
heilige Hindu drievuldigheid aan wie de taak van schepping

opgedragen is. En toch zal hij niet van hergeboorte bespaard blijven

tot, met beperkte en opgeloste geest, hij God waarneemt en een
wordt met hem. De Upanishads onthullen dezelfde waarheid.

Volgens de Kathopanishad is het sterfelijke lichaam in staat om
onsterfelijk te zijn en, in zijn fysieke lichaam en in deze wereld

zelf, kan hij de directe perceptie van de Hoogste Geest waarnemen

door de vernietiging van alle verwezenlijkingen van het hart.

Is Brahma, schepper van de wereld, zelf sterfelijk? Krishn zei

in Hoofdstuk 3 dat de geest van Prajapati Brahma louter een werktuig

is en dat God zich door hem uitdrukt. Het zijn dergelijke grote

zielen die yagya onthuld hebben. Maar nu wordt gezegd dat zelfs

iemand die de status van Brahma bereikt opnieuw geboren moet

worden. Per slot van rekening, wat wil Krishn in werkelijkheid

zeggen?

In werkelijkheid hebben de verwezenlijkte wijsgeren, door

dewelke God zich uitdrukt, geen geest die op Brahma lijkt, maar
worden zij als Brahma aangesproken omdat zij onderwijzen en

goed doen. Zij zijn geen Brahma in zichzelf, want hun geest wordt
uiteindelijk opgelost, maar hun geest in de loop van de aanbidding

voor die fase is Brahma. Deze geest, bestaande uit ego, verstand,

gedachte, en gevoelens is echt en typisch voor Brahma.

Maar de geest van een gewone man is niet Brahma. Brahma

begint gevormd te worden vanaf het ogenblik waarop de geest

zich tot de aanbeden God wendt. Leerlingen van grote wijsgeren

hebben vier fasen van dit proces beschreven, uitgelegd in Hoofdstuk

3.2 Indien we hen herinneren dan gaat het om brahmvitt,

brahmvidwar, brahmvidwariyan, en brahmvidwarisht. Brahmvitt is

2. Zie de uitleg van de tiende vers in Hoofdstuk 3.
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de geest die verrijkt is met kennis van de Hoogste Geest

(brahmvidya). Brahmvidwar is dat wat uitmuntendheid in dergelijke

kennis bereikt heeft. Eerder dat gewoon een onderscheid te maken

tussen de kennis van God is brahmavidwariyan de geest die in een

medium omgezet is voor de verspreiding van de kennis en voor de

hulp aan anderen die dit pad ook willen bewandelen.

Brahmawidwarisht vertegenwoordigt deze laatste fase waarin hij

overspoeld wordt met bewustzijn van de aanbeden God. De geest

heeft zijn bestaan tot deze fase, omdat de God wie uitstraalt nog

altijd verwijderd is. De aanbidder bevindt zich toch binnen de

grenzen van de natuur en, hoewel in een hogere staat, is hij nog

altijd onderhevig aan de nieuwe geboorte en dood.

Wanneer de geest (Brahma) in hemelse uitstraling dwaalt dan

zijn het hele wezen en zijn stroom van ideeën en gedachten wakker

en alert. Maar zij zijn zich niet bewust en inert wanneer zij door

spirituele onwetendheid bezeten worden. Dit is wat beschreven

wordt als helderheid en donkerheid of dag en nacht. Dit zijn

figuurlijke beschrijvingen van verschillende staten van geest.

Zelfs in zijn hoogste graad, de Brahma staat, gezegend met

kennis van God en overspoeld door zijn uitstraling, blijft de

ononderbroken opeenvolging van de dag van de spirituele kennis

(die het Innerlijke met de Hoogste Geest verenigt), en de nacht

van onwetendheid, van licht en donker. Zelfs in deze fase is maya

nog altijd aan het bevel; Wanneer er een groot volume aan kennis

is dan worden domme wezens zich hiervan bewust en beginnen zij

het hoogste doel te zien. Anderzijds, wanneer de geest

ondergedompeld is in donker, zijn de wezens in een staat van

onwetendheid (het gebrek aan kennis). De geest kan dan zijn positie

niet herkennen en de vooruitgang naar God valt dan stil. Deze

statussen van kennis en onwetendheid zijn Brahma’s dag en nacht.

In het licht van de dag worden de talrijke impulsen van de geest

door Gods uitstraling verlicht, terwijl tijdens de nacht van

onwetendheid dezelfde impulsen begraven worden onder de

ondoordringbare glans van ongevoeligheid.
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De verwezenlijking van de onbeweegbare, onuitgesproken God,

die onverwoestbaar is en zich ver boven de onuitgesproken geest

bevindt, wordt beïnvloed door de neigingen voor zowel goed als

kwaad, kennis en onwetendheid, perfect gemengd, en wanneer

alle stromen van de wil-zowel gevoelig als ongevoelig-die in het

donker van de nacht onzichtbaar worden en in het licht van de dag

terug oplichten vervuld worden.

Een verwezenlijkte Ziel is iemand die deze vier fasen van de

geest doorlopen heeft. Er is geen geest in hem omdat dit een louter

instrument van God geworden is. Toch blijkt hij een geest te hebben

omdat hij anderen instrueert en hen streng opvordert. Maar in

werkelijkheid is hij boven de drempel van de handeling van de

geest, omdat hij nu zijn plaats in de ultieme onuitgesproken realiteit

gevonden heeft en vrijheid van hergeboorte gewonnen heeft. Maar

voor deze fase, wanneer hij nog steeds in bezit is van zijn geest, is

hij Brahma en onderhevig aan hergeboorte. Wanneer hij deze thema’s

uitlegt zegt Krishn:

17. “Yogi die de realiteit van een dag van Brahma kent die
duizend tijdperken duurt (yug) en van een nacht die ook
gelijk is aan duizend tijdperken kent de essentie van tijd.”

In de zeventiende vers worden dag en nacht gebruikt als

symbolen van kennis en onwetendheid. Brahma komt in het wezen

wanneer de geest met de kennis van God (brahmvitt) doorspoeld

wordt, terwijl de geest die de staat van brahmvidwarisht bereikt

heeft de bekroning van Brahma markeert. Wanneer kennis op de

geest werkt maakt de yogi zijn weg naar God en worden de ontelbare

voorspellingen van zijn geest met zijn uitstraling gekoeld.

Anderzijds, wanneer de nacht van de onwetendheid heerst, worden

geest en hart met de tegenstellingen van maya tussen vele impulsen

ghñÌ`wJn`©ÝV_h`©X² ~«÷Umo {dXw:Ÿ&
amqÌ ẁJghñÌmÝVm§ Vo@hmoamÌ{dXmo OZm:Ÿ&& 17Ÿ&&
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gevuld. Dit is de hoogste grens voor licht en donker. Boven deze

grens is er noch onwetendheid noch kennis, omdat de uiteindelijke

essentie is dat God nu direct gekend is. Deze yogis die deze essentie

kennen zijn op de hoogte van de realiteit van tijd. Zij weten wanneer

de nacht van onwetendheid valt en wanneer de dag van kennis

aanbreekt, en ook de limieten van de beheersing van tijd-het punt

waar wij overhaald kunnen worden.

De wijsgeren van yore beschreven de innerlijke sfeer als

gedachte of soms als verstand. In de loop van de tijd werden functies

van de geest in vier categorieën verdeeld die gekend werden als

geest, verstand, gedachte en ego, hoewel impulsen feitelijk

eindeloos zijn. Het is in de geest dat er sprake is van de nacht van

onwetendheid en ook van de dag van kennis. Dit zijn de dagen en

nachten van Brahma. In de sterfelijke wereld die een vorm van

donker is, liggen alle wezens in een staat van ongevoeligheid.

Door in de natuur te roeien zijn hun geesten niet meer in staat om

de stralende God waar te nemen. Maar zij die yog bedrijven zijn

ontwaakt uit de sluier van ongevoeligheid en zijn begonnen om

hun weg naar God af te bakenen.

Volgens Goswami Tulsidas in de Ram Charit Manas, zijn versie

van de Ramayana,  wordt zelfs de geest die door de kennis bezeten

is gedegradeerd door de staat van onwetendheid door duivelse

associatie. Dit alternatie van spirituele afkomst en verval gaat verder

tot het ogenblik van de verwezenlijking. Na de verwezenlijking

van het ultieme doel is er echter geen Brahma, geen geest, geen

nacht, en geen dag. Brahma’s dag en nacht zijn gewoon metaforen.

Er is noch nacht noch dag van duizend jaar, noch zelfs een Brahma

met vier gezichten. De Brahmvitt, brahmvidwar, brahmvidwariyan,

en brahmvidwarisht, vier opeenvolgende fasen van de geest, zijn

zijn vier gezichten, en de vier hoofdverdelingen van de geest zijn

zijn vier tijdperken (yug). Mannen die dit geheim kennen begrijpen

het mysterie van tijd-hoe ver het ons volgt en hoe het invloed op

ons kan uitoefenen. Krishn gaat dan verder met de uitleg over de

daden die zowel tot de dag als tot de nacht behoren; wat gedaan

wordt in de staat van kennis en wat gedaan wordt in het duister van

onwetendheid.
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18. “Alle uitgesproken wezens worden geboren uit het subtiele
lichaam van Brahma bij het begin van de dag en worden
ook opgelost in hetzelfde onuitgesproken lichaam bij het
vallen van zijn nacht.”

Met het aanbreken van de dag van Bralma’s, met andere

woorden, met het begin van de kennis, ontwaken alle wezens in

hun onuitgesproken geest, en is het binnen dezelfde subtiele,

onuitgesproken geest dat zij zich naar het onbewustzijn begeven.

Zij zijn niet in staat om de Hoogste Geest te zien, maar zij hebben

een bestaan. De geest, onuitgesproken en onzichtbaar, is het me-

dium van zowel het bewustzijn als het onbewustzijn, van de kennis

en van de onwetendheid (het gebrek aan kennis).

19. “De wezens die aldus in bewustzijn ontwaken zijn
doorstroomd door de natuur om terug te vallen naar het
onbewustzijn met het vallen van de nacht en dan worden
zij, Oh Parth, terug geboren bij het aanbreken van de dag.”

Zoals de geest aanhoudt gaat het opvolging van kennis en

onwetendheid verder. Zolang dit verder gaat is de zoeker enkel

een aanbidder in plaats van een verwezenlijkte wijsgeer.

20. “Maar boven de onuitgesproken Brahma bevindt zich de
eeuwige, onuitgesproken GOD die zelfs niet na de
vernietiging van alle wezens vernietigd wordt.”

Enerzijds is de geest die Brahma is ondoordringbaar, en kan

niet door de gevoelens gekend worden. Anderzijds is er de eeuwige,

onuitgesproken Hoogste Geest die zelfs niet met de vernietiging

van fysieke wezens vernietigd wordt, of van de onzichtbare Brahma

(geest) die zich bewust wordt van het begin van de kennis en die

naar onbewustzijn zakt met de intrede van de kennis in het duister

Aì`º$mX²ì`º$`: gdm©: à^dÝË`hamJ_oŸ&
amÍ`mJ_o àcr`ÝVo VÌ¡dmì`º$g§kHo$Ÿ&& 18Ÿ&&

ŷVJ«m_: g Edm §̀ ŷËdm ŷËdm àcr`VoŸ&
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van onwetendheid. Gods bestaat zelfs na de vernietiging van

neigingen van de geest die ontwaken in het licht van de dag en

terug in ongevoeligheid vallen in het duister van de nacht. Deze

op- en neergaande bewegingen van de geest stoppen enkel nadat

de God bereikt wordt die de ultieme zegen is. Met de

verwezenlijking van de Hoogste Geest wordt de geest door hem

gekleurd en wordt hij wat hij is. Dit is het punt waarop de geest

geannuleerd wordt en in zijn plaats enkel de eeuwige,

onuitgesproken God overblijft.

21. “De onuitgesproken en onsterfelijke God van wie gezegd
wordt dat hij de redding is en na wiens verwezenlijking
men niet naar de wereld terugkeert, is mijn ultieme redding.”

Deze eeuwige onuitgesproken status is onsterfelijk en dat is

wat verlichting (of verwezenlijking) van het ultieme doel genoemd

wordt! Krishn zegt, “Dit is mijn ultieme redding, na wiens

verwezenlijking men niet naar het sterfelijke leven terugkeert en

niet terug geboren wordt.” Dus vertelt hij nu aan Arjun deze manier

om deze eeuwige, onuitgesproken status te bereiken.

22. “En, Oh Parth, deze God waarin alle wezens bestaan en
die de hele wereld beheerst wordt verwezenlijkt door
constante aanbidding.”

Een constante, diepgaande aanbidding betekent de handeling

van de herinnering van niemand anders behalve God, de enige om

bij te zijn. Krishn onthult dan dat zelfs mannen met dergelijke

devotie zich binnen de grenzen van de hergeboorte bevinden, en

deze grenzen soms zelfs overschrijden.

23. “En, Oh de beste van Bharat, ik zal nu de wijze uitleggen
op basis waarvan yog, nadat hij hun lichamen opgegeven

Aì`º$mo@ja BË ẁº$ñV_mhþ: na_m§ J{V_²Ÿ&
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heeft, de status van geboorteloosheid evenals hergeboorte
bereikt.”

Vrijheid van hergeboorte, zoals we zullen zien, wordt bereikt
door de mannen die in het licht der kennis ronddwalen.

24. “Zij die uit het lichaam gaan in aanwezigheid van heldere
vlammen, daglicht, de zon, de maan van de heldere helft
van een maan, en duizelingwekkend heldere hemel van de
tijd wanneer de zon zich naar het noorden verplaatst,
bereiken God.”

Vuur is een symbool van de straling van God zoals de dag dit is

voor de kennis. De heldere helft van een maan staat voor reinheid.
De zes deugden van discriminatie, verzaking, beperking, rust, moed

en intellect zijn de zes maanden van de stijgende beweging van
de zon. De staat van de stijgende beweging van de zon naar het

noorden van de equator. Verlicht door kennis van de realiteit die

tamelijk boven de natuur ligt, bereiken wijsgeren God en worden
dan niet herboren. Maar wat gebeurt met de aanbidders die deze

status van goddelijke uitmuntendheid ondanks hun aanbidding niet
bereiken?

25. “Sterven tijdens de duisternis van een glanzende maan, de
donkere helft van een maan, en de zes maanden van de
neergaande beweging van de zon, de yogi die de vruchten
van zijn actie wenst bereikt het gedempte licht van de maan3

en wordt herboren nadat hij van de beloningen in de hemel
genoten heeft.”

Ap½ZÁ`m}{Vah: ewŠc: fÊ_mgm CÎmam`U_²Ÿ&
VÌ à`mVm JÀN>pÝV ~«÷ ~«÷{dXmo OZm:Ÿ&& 24Ÿ&&
Yy_mo am{ÌñVWm H¥$îU: fÊ_mgm X{jUm`Z_²Ÿ&
VÌ MmÝÐ_g§ Á`mo{V`m}Jr àmß` {ZdV©VoŸ&& 25Ÿ&&

3. De wijsgeer Pippalad zegt in de Upanishad Prashn: God, de Heer der wezens,
maakte Pran, de primaire energie (mannelijk principe) en Rayi (het
vrouwelijke principe). De gever van vorm, Pran, de primaire energie, is de
zon; en Rayi, de vormgevende stof, is de Maan.
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Die ziel die nog ver verwijderd is van God die vertrekt van het

lichaam wanneer het heilige vuur van zijn yagya door rook

gedempt wordt, wanneer de nacht der onwetendheid valt, wanneer

de maan in de donkere helft van een maand staat, wanneer de

glans aan alle kanten oprijst en de naar buiten kijkende geest

overspoeld wordt door de zes ondeugden van passie, toorn,

hebzucht, bedrog, ijdelheid en kwaadheid; en hij wordt herboren.

Betekent dit echter dat, samen met zijn lichaam, de aanbidding

van deze zoeker eveneens vernietigd wordt?

26. “De weg der helderheid (die naar God leidt) van de weg
der duisternis die iemand naar de andere wereld brengt (de
wereld van Manes waarnaar onze voorvaderen gegaan zijn),
zijn de twee eeuwige wegen in de wereld. Wanneer men
de eerste weg neemt bereikt men geboorteloosheid, terwijl
wanneer men de tweede weg inslaat men onderhevig is
aan herhaaldelijke geboorte en dood.”

Beide wegen, die van het licht en van het duister, van de kennis

en van de onwetendheid, zijn eeuwig. Maar de verdiensten van

aanbidding worden nooit vernietigd. De man die in de staat der

kennis en helderheid sterft bereikt de ultieme redding, maar de

man die het lichaam verlaat in de staat van onwetendheid en

duisternis moet terugkeren en nóg eens geboren worden. En deze

opeenvolging van de ene na de andere geboorte gaat verder tot er

een perfect licht is; tot dat ogenblik moet de zoeker zijn aanbidding

verder zetten. Het probleem is volledig opgelost op dit punt en

Krishn gaat dan verder over de middelen die essentieel zijn voor

het bereiken van de uiteindelijke bevrijding.

27. “Men moet altijd in yog vertrouwen, Oh Parth, want de
yogi die de realiteit van de twee wegen kent wordt nooit
ontgoocheld”.

ewŠc H¥$îUo JVr øoVo OJV: emídVo _VoŸ&
EH$`m `mË`Zmd¥{Îm_Ý``mdV©Vo nwZ:Ÿ&& 26Ÿ&&

Z¡Vo g¥Vr nmW© OmZÝ`moJr _wø{V H$íMZŸ&
Vñ_mËgd}fw H$mcofw `moJ ẁº$mo ^dmOw©ZŸ&& 27Ÿ&&
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De yogi, aangezien hij de twee wegen goed kent, is zich ervan
bewust dat deze handeling van aanbidding niet vernietigd zal

worden, zelfs niet indien hij herboren wordt omwille van zijn dood

in onwetendheid. Beide wegen moeten ook eeuwig zijn. Dus moet
Arjun op elk ogenblik yog beoefenen en zichzelf aan de aanbidding

wijden, want-

28. De yogi kent dit geheim en verdiept zich in de beloningen
van Vedic studie, opofferingen, boetedoening, en
liefdadigheid, en bereikt zo de redding.”

Door deze beschouwing van God, de vrucht van yagya,

overschrijdt de yogi die de identieke Hoogste Geest begint te
kennen door de directe perceptie in plaats van het loutere geloof

of aanneming de beloofde beloningen, en is voor altijd bevrijd.

Deze directe perceptie van de Hoogste Geest wordt Ved genoemd-
dat wat direct onthuld werd door God zelf. Dus wanneer die

onuitgesproken essentie zelf gekend is blijft er niets meer over om
te kennen. Bijgevolg verdwijnt zelfs de noodzaak voor de Ved,

want de kenner verschilt nu niet van de persoon die dit aan zijn

collega’s onthuld had. Yagya of de opgedragen taak was vroeger
een noodzaak, maar eens de realiteit gekend is blijft er niets meer

over om voor te bidden. De gevoelens samen met de geest
onderwerpen is boetedoening, maar zelfs dat is nu niet meer nodig.

Een totale zelfopoffering, in gedachte, gesprek en actie, is

liefdadigheid. En de vrucht van dit alles is de verwezenlijking van
God. En dit alles is nu niet meer nodig omdat het gewenste doel

niet langer buiten handbereik van de zoeker ligt. De yogi die God
verwezenlijkt heeft overschrijdt de beloningen van al deze

deugdelijke handelingen-yagya, boetedoening, liefdadigheid, en

andere, en bereikt absolutie.

✽ ✽ ✽

In het hoofdstuk werden vijf hoofdpunten behandeld. In het

begin, nieuwsgierig gemaakt door problemen vermeld door Krishn

doXofw `kofw Vn:gw M¡d XmZofw `ËnwÊ`\$c§ à{XîQ>_²Ÿ&
AË ò{V VËgd©{_X§ {d{XËdm `moJr na§ ñWmZ_wn¡{V MmÚ_²Ÿ&& 28Ÿ&&
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op het einde van Hoofdstuk 7, stelt Arjun zeven vragen. Hij wenst

de aard van de Hoogste Geest te kennen, adhyatm, de perfecte

actie, adhidaiv, adhibhoot, en adhigyagya, en hoe hij (Krishn)

zodanig gekend is dat men hem nooit meer vergeten heeft. In zijn

antwoord op deze vragen zegt Krishn dat de man die onsterfelijke

is God is. De aanbidding die de verwezenlijking van God verzekert

is adhyatm; het is de kennis die de mannen onder de

gemeenschappelijke noemer van het Innerlijke brengt door hen te

bevrijden van de dominantie van maya. Het verwijderen van de

aangeboren eigenschappen van de natuur die goede of slechte

indrukken veroorzaken (sanskar)- de vernietiging van deze

eigenschappen-is de perfecte realisatie van de actie. Hierna is geen

actie meer nodig. Dus is de echte actie iets dat de bron van de

beloningen die sanskar genoemd worden vernietigt.

Vergankelijke, sterfelijke wensen zijn adhibhoot. Met andere
woorden, dat wat vernietigd is is het medium voor het scheppen

van alle wezens. De Hoogste Geest is adhidaiv en in hem is de
schat der goddelijkheid opgelost. Krishn zelf is adhiyagya in het

lichaam, want alle opofferingen van yagya worden voor hem gedaan.

Hij is de agent die de opofferingen tot stand brengt. En hij is ook de
persoon waarin alle opofferingen opgelost worden. Adhiyagya is

iemand die in het lichaam leeft, niet buiten het lichaam. De laatste
vraag van Arjun is hoe hij (Krishn) op het einde gekend is. Krishn

zegt hem dat mannen die hem en niemand anders beschouwen, en

die het lichaam verlaten terwijl ze aan hem denken, hem kennen
door de directe perceptie en een worden met wat zij waargenomen

hebben. Aangezien zij hem altijd aanschouwd hebben, bereiken

zij op het einde ook wat zij op elk ogenblik in gedachten hadden.
Het is niet zo dat deze verwezenlijking na de fysieke dood komt.

Indien de perfectie enkel na de fysieke dood zou komen dan zou
Krishn niet onsterfelijk zijn. Indien dit het geval was dan zou hij

niet de kennis hebben die gewonnen wordt uit de praktijk van

spirituele discipline door een aantal levens. Het echte einde komt
wanneer zelfs de hele beperkte geest stopt te zijn, waarna het

proces van de aanvaarding van nieuwe lichamen voor altijd stilgezet
wordt. De aanbidder vloeit dan in de Hoogste Geest en wordt daarna

niet herboren.
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Volgens Krishn is de herinnering de manier voor deze realisatie.

Dus moet Arjun hiermee constant rekening houden en ten oorlog

trekken. Hoe is het mogelijk om beide zaken onmiddellijk te doen?

Is het dat waarnaar Krishn verwijst, namelijk de gebruikelijke

praktijk van het vechten en tegelijkertijd het uitspreken van zijn

naam? Herinnering, zoals hij het definieert, is ononderbroken

contemplatie van hem zonder aan iets anders te denken. Wanneer

herinnering zou verfijnd en intens is, die kan dan vechten? Welke

oorlog is mogelijk met dergelijke intense absorptie van de geest op

een enkel onderwerp. Inderdaad, de echte vorm van de “oorlog”

wat het thema is van de Geeta verschijnt alleen wanneer een

aanbidder ondergedompeld wordt in dergelijke totale en volledige

beschouwing. Dit is ook de staat waarin de belemmerende

eigenschappen van maya duidelijk zichtbaar zijn. Passie, woede,

verbinding en aversie zijn onze meest gevreesde vijanden. Zij

belemmeren het geheugen van de aanbidder en om hen te

overwinnen moeten ze bestreden worden. Het hoogste doel wordt

pas bereikt na de vernietiging van deze vijanden.

Dus wordt Arjun de raad gegeven om de heilige syllabus van

OM op te zeggen, maar de vorm van Krishn te beschouwen, een

adept in yog. Door deze naam op te sommen terwijl tegelijkertijd

de gekende vorm van een nobele mentor voor de geest gehaald

wordt, een verwezenlijkte of verlichte leraar, is dé sleutel tot een

succesvolle aanbidding.

In het hoofdstuk heeft Krishn ook het probleem van de

hergeboorte behandeld en gezegd dat de hele wereld, van Brahma

zelf tot de laagste der wezens, zichzelf herhaalt. Maar zelfs nadat

iedereen vernietigd is zal zijn (Krishn’s) subliem, onuitgesproken

wezen en de constante devotie voor hem nooit ten einde lopen.

Een man die in yog geïnitieerd wordt krijgt twee wegen die hij

kan bewandelen. Op de eerste van deze twee paden, gezegend

met de straling van de perfecte kennis, bezeten door zes

uitmuntende eigenschappen (versus 24), in een staat van opgaande

beweging, en absoluut vrij van alle smet, wordt de aanbidder

verzekerd van verlossing. Maar indien er zelfs de laatste imperfectie

is met betrekking tot hem of eender welke glans die in de donkere
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helft van een maand schijnt, en hij het lichaam in dergelijke staat

verlaat, dan moet hij nóg eens een geboorte ondergaan. Aangezien

hij echter een aanbidder geweest is, in plaats van voor altijd in het

web van geboorte en dood verstrikt te zijn, wijdt hij zich na zijn

nieuwe geboorte weer aan de taak te wijden van de volbrenging

van zijn onafgewerkte aanbidding.

Dus, door het pad der actie in zijn volgende geboorte te volgen,

kan de niet perfect aanbidder ook het hoogste doel bereiken. Krishn

heeft vroeger ook gezegd dat zelfs een gedeeltelijke

verwezenlijking van aanbidding niet stopt tot er sprake is van

bevrijding van de grote vrees van leven en dood. Beide wegen zijn

eeuwig en onverwoestbaar. De man die dit begrijpt is altijd con-

stant en in rust. Dus wordt Arjun de raad gegeven om een yogi te

zijn, want yogi overschrijden zelfs de heilige beloningen van de

studie van de Ved, boetedoening, yagya, en liefdadigheid, om zo

de ultieme bevrijding te bereiken.

Op verschillende plaatsen in het hoofdstuk wordt er verwezen

naar het hoogste doel als zijnde de bereiking van God, die

voorgesteld wordt als onuitgesproken, onvergankelijk, en eeuwig.

Aldus eindigt het Achtste Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de

Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen
Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘Akshar Brahm Yog,”  of ‘Yog met de onvergankelijke God’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand
van het Achtste Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Tot Hoofdstuk 6 heeft Kirshn een systematisch onderzoek

naar yog uitgevoerd. Zijn exacte betekenis, zoals we gezien

hebben, is het praktijk van yagya. Yagya betekent die speciale

vorm van aanbidding die toegang tot God verleent, en waarin de

hele geanimeerde en niet geanimeerde wereld opgeofferd wordt.

De onsterfelijke essentie is gekend met de beperking van de geest

en de ultieme oplossing van de beperkte geest zelf. De man die

deelneemt aan wat uiteindelijk door yagya gegenereerd wordt is

een echte verlichte man, een verwezenlijkte wijsgeer en een

verwezenlijkte leraar die een is met de eeuwige God. Deze

eenheid, waar de individuele en Kosmische Ziel een worden, wordt

yog genoemd. De praktijk van yagya wordt actie genoemd. Krishn

gaat dan verder in Hoofdstuk 7 zeggende dat de uitvoerders van

deze actie hem samen met de alomtegenwoordige God, perfecte

actie, adhyatm en adhidaiv kennen, evenals adhibhoot en

adhiyagya. In Hoofdstuk 8 voegt hij er nog aan toe dat dit de redding

is, zijnde het ultieme doel.

In dit hoofdstuk stelt hij de vraag over de grootheid van de Ziel

die met yog doorstroomd wordt. Hoewel hij handelt is hij nog steeds

een niet-uitvoerder. Naast de verlichting van de natuur en de invloed

van zijn verwezenlijkte Ziel bevat het Hoofdstuk ook een

waarschuwing voor dergelijke belemmeringen van andere goden

op de weg van de uitvoering van yog; er wordt ook de nadruk

gelegd op het belang van onderdak vinden bij een verwezenlijkte

wijsgeer, een verwezenlijkte leraar, die door dergelijke Ziel bezeten

is.

STREVEN NAAR SPIRITUELE VERLICHTING
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1. “De Heer zei, “Ik zal u wel instrueren samen met deze
mysterieuze kennis, Oh de zondeloze, en hierna zult u van
deze moeilijke wereld bevrijd worden.”

Door aan te bieden dat deze kennis gedeeld wordt met

“vigyan”, wilt Krishn zeggen dat hij dit met de bereiking van een

grote Ziel van verwezenlijking zal illustreren: hoe hij tegelijkertijd

op alle plaatsen werkt, hoe hij verlicht, en hoe hij als een krijger

steeds naast het Innerlijke staat. Door dit te weten zal Arjun bevrijd

worden van deze wereld van miserie waar geluk niet duurzaam is.

2. “Deze (kennis) is de monarch van alle leerstof evenals

van alle mysteries, zeer heilig, zonder twijfel godsvruchtig,

eenvoudig uit te voeren, en onverwoestbaar.”

Zoals geïllustreerd is deze kennis de dominerende noot in het

hele leerproces. Maar “leerproces” betekent hier niet een taal leren

beheersen of naar school gaan zoals in de normale betekenis van

het woord. Het echte leerproces is dat wat de man in staat stelt om

het pad van God te bewandelen tot hij zijn redding tegenkomt.

Indien hij verward geraakt in de arrogantie van zijn

verwezenlijkingen of in de materiële wereld terwijl hij op weg is,

dan is het duidelijk dat zijn leerproces mislukt is. Zijn leerproces is

in dat geval niet de kennis maar een vleugje onwetendheid. Het is

enkel een echt leerproces (rajvidya), spirituele verlichting, wat

zonder twijfel nuttig is. Het is de koning van het hele “geheime

leerproces”1 omdat men dit leerproces enkel kan benaderen nadat

de praktijk van yog perfect uitgevoerd is door de knopen van zowel

kennis als onwetendheid los te maken. De heiligste van alle heiligen

lr ^JdmZwdmM: BX§ Vw Vo JwøV_§ àdú`må`Zgỳ doŸ&
kmZ§ {dkmZg{hV§ `ÁkmËdm _moú`go@eŵ mV²Ÿ&& 1Ÿ&&
amO{dÚm amOJwø§ n{dÌ{_X_wÎm__²Ÿ&
àË`jmdJ_§ Yå ª̀ gwgwI§ H$Vw©_ì``_²Ÿ&& 2Ÿ&&

1 Een van de verschillende betekenissen van het woord “Upanishad”. De
kennis die in de Upanishads vervat is, is inderdaad heilig omdat het traditioneel
enkel door die mannen geïnstrueerd wordt die, spiritueel gezien, klaar zijn
om het te ontvangen en ervan te profiteren.
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en gezegend met uitmuntendheid, is het ook zeer nuttig. Het nut

ervan is zo transparant. Van zodra een man dit heeft wordt hij al

beloond. Het is niet het blinde geloof dat we in het volgende leven

zullen vinden indien we in dit leven godsvruchtig zijn. Dankzij

het bewustzijn van zijn handeling is deze kennis onverwoestbaar

en eenvoudig uit te voeren.

Yogeshwar Krishn heeft Arjun in Hoofdstuk 2 verteld dat het

zaad van yog nooit vergaat. Door yog zelfs in geringe mate te

bedrijven wordt de bevrijding van de grote vrees van herhaaldelijke

geboorte en dood verleend. In Hoofdstuk 6 vroeg Arjun aan de

Heer om hem het lot uit te leggen van de zwakke aanbidder die

yog verliest en daarom aan de perceptie moet verzaken, zijnde de

uiteindelijke doelstelling. Krishn zei toen dat de primaire behoefte

erin bestaat om de weg van deze actie (yog) te kennen. Daarna,

indien een man slechts enkele stappen uitvoert, wordt de door hem

gewonnen beloning nooit vernietigd. Hij draagt zijn sankskar met

zich tot het volgende leven en voert aldus dezelfde actie met elke

geboorte uit. Door aldus yog in vele verschillende levens te bedrijven

komt hij uiteindelijk bij de staat van redding aan, zijnde het hoogste

doel. Hetzelfde punt wordt opnieuw behandeld in dit hoofdstuk

wanneer Krishn zegt dat hoewel yog eenvoudig beoefend kan

worden en onverwoestbaar is, vertrouwen hiervoor een

onontbeerlijke eis is.

3. “Mannen die geen vertrouwen hebben in kennis, Oh
Parantgap, bereiken mij niet en zijn gedoemd om in de
sterfelijke wereld rond te dwalen.”

Zelfs de geringste praktijk van deze dharm wordt nooit verwoest,

maar de man wiens geest niet volledig gecentreerd is op het

voorwerp van zijn aanbidding ondergaat de herhaaldelijke geboorte

en dood in plaats van Krishn te bereiken. Nu spreekt de Yogeshwar

over de alomtegenwoordigheid van God:

AlÔYmZm: nwéfm Y_©ñ`mñ` na§VnŸ&
Aàmß` _m§ {ZdV©ÝVo _¥Ë ẁg§gmadË_©{ZŸ&& 3Ÿ&&
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4. “De hele wereld is van mij doorspoeld, het onuitgesproken
Hoogste Wezen, en alle wezels dwalen in mij maar ik ben
niet in hen.”

De onuitgesproken vorm waarin Krishn bestaat loopt door elk

atoom van het universum en alle levens hebben hierin hun leven.

Maar dit is niet de reden waarom hij in een onuitgesproken vorm

bestaat. Aangezien verwezenlijkte wijsgeren een zijn met de

onuitgesproken God verzaken zij aan hun lichamen en handelen

op dezelfde goddelijke wijze.

5. “Een zelfs alle wezens zijn niet in mij, en zo sterkt is de
kracht van mijn yog-maya dat mijn Geest, de schepper en
behoeder van alle wezens, in hen is.”

Zelfs alle wezens zijn niet in Krishn omdat zij sterfelijk zijn en

van de natuur afhangen. Maar zo groot is de yog dat hoewel hij

alle wezens schept en onderhoudt, zijn Geest zich niet in hen

bevindt. Ik ben in de vorm van het Innerlijke, maar niet in deze

wezens. Dit is de verwezenlijking van yog. Krishn citeert een

voorbeeld om dit punt te illustreren:

6. “Laat het geweten zijn dat alle wezens in mij dwalen zoals
de grote wind die overal blaast iedereen in de hemel
wegblaast.”

De wind is altijd in de hemel, maar kan zijn helderheid niet

veranderen en beïnvloeden. Analoog hiermee zijn alle wezens in

Krishn maar hij is zoals de hemel. Het probleem van de kracht van

yog is nu opgelost. Dus gaat Krishn met de volgende vraag verder

over wat de yogi doet.

_`m VV{_X§ gdª OJXì`º$_y{V©ZmŸ&
_ËñWm{Z gd©̂ yVm{Z Z Mmh§ VoîddpñWV:Ÿ&& 4Ÿ&&
Z M _ËñWm{Z ŷVm{Z ní` _o `moJ_¡ída_²Ÿ&

ŷV ¥̂Þ M ŷVñWmo __mË_m ŷV^mdZ:Ÿ&& 5Ÿ&&
`WmH$mepñWVmo {ZË §̀ dm ẁ: gd©ÌJmo _hmZ²Ÿ&
VWm gdm©{U ŷVm{Z _ËñWmZrË ẁnYma`Ÿ&& 6Ÿ&&
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7. “Alle wezens, Oh zoon van Kunti, bereiken mijn aard en
vloeien in mijn aard op het einde van een cyclus (kalp) en
ik schep hen opnieuw in het begin van een andere cyclus.”

Hij herschept wezens zeer voorzichtig in het begin van een

fase. Zij hadden vroeger al bestaan, maar waren misvormd. Nu

geeft hij hen een meer verfijnde, perfecte vorm. Zij die in een

staat van ongevoeligheid lagen worden zich nu bewust. Hij roept

wezens ook op tot kalp in de andere betekenis van het woord.

Naast “tijdcyclus” betekent kalp ook een verandering ten goede.

Het is het begin van een kalp wanneer, ontsnappend van duivelse

en negatieve impulsen, een man bij de schat van goddelijkheid

komt; en het gaat ten einde wanneer de aanbidder een wordt met

God. Een kalp stopt wanneer zijn doeleinden bereikt zijn. Het be-

gin van aanbidding is het begin, terwijl de verwezenlijking op het

punt waar het doel waargenomen wordt het eindpunt is wanneer

de Ziel, bevrijd van gevoelens zoals bereiking en afwijzing, die

invloed hebben op de schepping van alle wezens die opnieuw

geboren moeten worden, in zijn identieke, eeuwige vorm dwaalt;

Dit is wat Krishn wil zeggen met het feit dat wezens in zijn natuur

vloeien.

Maar wat soort “natuur” kan bij een wijsgeer horen die de hele

natuur afgewezen heeft en een geworden is met God? Overleeft

deze natuur nog steeds? Zoals Krishn in de drieëndertigste vers van

Hoofdstuk 3 gezegd heeft, bereiken alle wezens hun eigen natuur.

Zij handelen in overeenstemming met hun overheersende

eigenschap; en zelfs de wijsgeer die kennis bereikt heeft door de

directe waarneming van handelingen in overeenstemming met zijn

wil en bereidheid. Hij werkt voor het welzijn van de personen die

gestreden hebben. Het gedrag-de levenswijze-van de wijsgeer die

in de ultieme essentie dwaalt is zijn aard. Hij gedraagt zichzelf in

overeenstemming met de staat van zijn wezen. Op het einde van

gd©̂ yVm{Z H$m¡ÝVò  àH¥$qV `mpÝV _m{_H$m_²Ÿ&
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kalp bereiken mannen via dit gedrag levenwijze-de verwezenlijkte

leraar, verwezenlijkte wijsgeren. Krishn geeft dan meer uitleg over

de verwezenlijking door dergelijke grote Zielen.

8. “Ik vorm herhaaldelijk al deze wezens die hulpeloos
afhankelijk zijn van hun aangeboren eigenschappen, in
overeenstemming met hun actie.”

De levenswijze aanvaarden die hem gegeven is; Krishn vormt

en hervormt constant en met speciale voorzorg alle wezens die in

hun eigen aard dwalen en die door de drie eigenschappen beheerst

dorden: hij roept ze op om zich naar de staat van zijn eigen

Innerlijke te begeven. Betekent dit echter dan hij ook door actie

gebonden is?

9. “Ongebonden en niet geïnteresseerd in deze handelingen,
Oh Dhananjay, ben ik niet gebonden door actie.”

Volgens de negende versie van Hoofdstuk 4 is de actie van een

wijsgeer onwerelds. De vierde vers van dit hoofdstuk zegt dat hij

op een onuitgesproken manier werkt. Nu zegt Krishn hier opnieuw

hetzelfde: dat hij niet gebonden is door de acties die hij uitvoert.

Aangezien de eenheid van zijn Ziel met de Hoogste Geest een

staat van verbinding met hem veroorzaakt heeft, is hij niet langer

gebonden door actie. Aangezien hij nu zijn tanden gezet heeft in

het doel zelf dat door actie bereikt wordt is hij niet verplicht om dit

te doen.

Tot nu toe werd de vraag gesteld over de verhouding tussen

handelingen van aard en de aangeboren eigenschapen-van de

levenswijze en actie van de wijsgeer. Nu wat is dat wat maya

schept door de eigenschap die van Krishn is aan te nemen? Dat is

ook Kalp.

àH¥$qV ñdm_dîQ>ä` {dg¥Om{_ nwZ: nwZ:Ÿ&
ŷVJ«m_{__§ H¥$ËñZ_de§ àH¥$Vod©emV²Ÿ&& 8Ÿ&&
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10. “In verbinding met mij, Oh zoon van Kunti, vormt mijn
maya deze wereld van het geanimeerde en het niet
geanimeerde, en wordt de wereld opgelost als een wiel van
herhaling omwille van de hierboven vermelde reden.”

Door de deugdzaamheid van zijn geest die de hele wereld

binnendringt vormt deze maya (de aard met drie eigenschappen,

met zowel achtvoudige ongevoelige als bewuste vormen) de

geanimeerde en niet geanimeerde wereld. Dit is de kleine kalp en

het is omwille van deze reden dat de wereld zijn cyclus uitvoert

van geboorte en dood-van komen en gaan. Deze lage kalp die

door de wereld gevormd wordt, veranderbaar en verwoestbaar, is

door maya op basis van de aangeboren eigenschap van Krishn

gevormd. Het is niet door hem gemaakt, maar de kalp van de

zevende vers, die het begin van het Hoogste doel markeert, is een

schepping van de wijsgeer zelf. In deze kalp is hijzelf de uitvoerder

die voorzichtig schept, maar in de andere kalp is de aard de agent

op basis waarvan door loutere weerspiegeling van zijn kracht de

staat schept waarin er een verandering van lichamen; van tijd, en

van leeftijden plaatsvindt. Maar hoewel Krishn alles overtuigend

is, kennen de afgezworen mannen hem nog niet.

11. “De afgezworen mannen die mijn laatste wezen niet kennen
beschouwen mij in de menselijke vorm als zijnde slechts
een lage sterfelijke.”

De onwetenden die zijn identiteit met de Hoogste Geest niet

kennen, de God van alle wezens, beschouwen Krishn als menselijk

en bijgevolg miserabel. Hij dwaalt in de opgewonden staat van

die Hoogste Geest die de God van alle wezens is, maar onwetende

mannen kennen het niet omdat hij in geestelijke vorm verschijnt.

Zij beschouwen hem als een man. En zij treft feitelijk nauwelijks

schuld. Wanneer zij naar Krishn kijken zien zij enkel het lichaam

_`mÜ`joU àH¥${V: gỳ Vo gMamMa_²Ÿ&
hoVwZmZoZ H$m¡ÝVò  OJ{Ûn[adV©VoŸ&& 10Ÿ&&
AdOmZpÝV _m§ _yT>m _mZwft VZw_m{lV_²Ÿ&
na§ ^md_OmZÝVmo __ ŷV_hoída_²Ÿ&& 11Ÿ&&
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van de grote Ziel. Hoe moeten zij dan in hemelsnaam weten dat

hij in het wezen van de grot God dwaalt? Nu wordt uitgelegd waar

zij niet in staat zijn om de waarheid te verwezenlijken.

12. “De onwetenden zijn, zoals boze geesten, getroffen door
de eigenschap van duister en dus zijn hun hoop op actie
en kennis allemaal tevergeefs.”

De onbewuste mannen zijn bezeten door futiele hoop (die nooit
vervuld kan worden), futiele actie (die bindt) en futiele kennis (die

echt ontwetend is). Liggend in de afgrond van onbewustzijn en
gekenmerkt door de lichtgelovige aard van duivels en demonen,

door duivelse aard, geloven zijn dan Krishn alleen maar een man

is. Demonen en duivels vertegenwoordigen enkel en alleen een
geesteseigenschap die niets te zien heeft met een kaste of categorie.

Mannen met dergelijke neiging zijn onbekwaam om de realiteit

van Krishn te kennen, maar wijsgeren kennen en aanbidden hem.

13. Maar, “Oh Parth, zij die onderdak gevonden hebben in de
goddelijke aard en mij kennen als de eeuwige,
onvergankelijke bron van alle wezens, aanbidden mij met
perfecte devotie”.

De wijsgeren die onderdak zoeken in godsvruchtige impulsen,
de schat van goddelijkheid, en Krishn beschouwen als de primaire

bron van alle wezens, onuitgesproken en eeuwig, beschouwen hem

altijd hem alleen met aanbidding en zonder dat de gedachte van
iemand anders ook maar eventjes in hun geest komt. De volgende

vers praat over de wijze van deze aanbidding.

14. “Altijd bezig met het opzeggen van mijn naam en deugden,
altijd actief om mij te verwezenlijken, en mijn constant
gehoorzamend, aanbidden aanbidders met een grote
vastberadenheid mijn met onverdeeld geloof.”

_moKmem _moKH$_m©Umo _moKkmZm {dMoVg:Ÿ&
amjgr_mgwat M¡d àH¥$qV _mo{hZt {lVm:Ÿ&& 12Ÿ&&
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Door vastberaden gevolg te geven aan de actie van aanbidding,

diep buigend voor Krishn als blijk van verering en in hem dwalend,

streven mannen die de waarheid kennen ernaar om hem te

verwezenlijken en hem met permanente en diepgaande devotie te

aanbidden. Zij zijn constant bezig met de actie van herinnering en

opsomming, wat niets anders is dan de yagya wat reeds verklaard

werd. Hier wordt hetzelfde bonding herhaald.

15.“Terwijl sommige mij door gyan-yagya als de
alomtegenwoordige Hoogste Geest aanbidden met het
gevoel dat ik alles ben, vereren anderen mij met een gevoel
van identiteit, sommigen met een gevoel van afgescheiden
van mij te zijn (mij te beschouwen als een meester en zichzelf
als dienstboden), terwijl nog anderen mij op een heel andere
wijze aanbidden.”

Mannen die zich bewust zijn van de realiteit aanbidden Krishn

door de opgelegde Weg van Discriminatie of Kennis te volgen, na

een correcte evaluatie van hun sterke en zwakke punten, evenals

hun eigen kracht. Anderen aanbidden hem met een gevoel van

identiteit met hem-het gevoel dat zij een met hem moeten zijn

door zichzelf op te lossen van alles wat anders is; en zij vereren

hem met totale onderwerping van de Weg van de Zelfloze Actie.

Gelijktijdig zijn er nog vele andere vormen van aanbidding. Dit

zijn echter allemaal enkel de hogere en lagere fasen van dezelfde

spirituele naleving, yagya genaamd. Yagya begint met aanbidding,

maar hoe wordt het uitgevoerd? Door zijn eigen inbreng is Yogeshwar

Krishn zelf de uitvoerder van yagya. Indien de wijsgeer niet als de

menner optreedt is de succesvolle verwezenlijking van yagya

onmogelijk. Het is alleen door deze hulp dat de aanbidder in staat

is om de fase van spirituele verwezenlijking te kennen waar hij

staat en het punt op de weg die hij bereikt heeft. Krishn spreekt

daarna over de uitvoerder van yagya.
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16. “Ik ben de actie die ondernomen wordt, de yagya, de
vervulling van vroegere beslissingen, de heler, de heilige
speler, de offerande evenals het heilige vuur, en ik ben ook
de opgeofferde handeling der offerande.”

Krishn is de uitvoerder-de agent. In werkelijkheid is de kracht

achter de aanbidder die hem steeds opnieuw motiveert die van de

aanbeden God. Dus is de verwezenlijking van de aanbidder

uitsluitend een geschenk van hem. Hij is ook de yagya die de

aangewezen wijze van aanbidding is. De man die van de nectar

proeft die gemaakt wordt door de succesvolle verwezenlijking van

yagya is een met de eeuwige God. Krishn is ook de offerande,

want het is in hem dat de eindeloze sanksar van het verleden

opgelost wordt; hun ultieme wens wordt door hem verstrekt. Hij is

ook de remedie die de ziekte der wereldse miserie heelt. Mannen

worden bevrijd van deze kwaal door hem te bereiken. Hij is ook

de heilige toverformule die aan de god opgeofferd wordt, want het

is hem die de sterkte verstrekt waarmee de geest zich op de

ademhaling concentreert. Door de man te zijn die bijdraagt tot de

sterkte in zijn daad is hij ook de zaak die als offerande gebruikt

wordt. Hij is ook het heilige vuur, omdat alle wensen van de geest

verbrand worden in deze stralende vlam. En hij is de heilige

handeling van yagya.

Hier spreekt Krishn herhaaldelijk in de eerste persoon: “Ik ben

… Ik ben”. Het gevolg hiervan is dat alleen hij het is die

onafscheidelijk met het individuele Innerlijke als een bron voor

inspiratie staat en de naleving van yagya voor de succesvolle

uitvoering door constante verering verzekert. Dit wordt vigyan

genoemd. De zeer vereerde Maharaj Ji zou ons herhaaldelijk

vertellen dat de handeling van devote aanbidding niet begint tot

de vereerde God verschijnt als de menner om elke ademhaling in

de pas te houden. Wij mogen onze ogen sluiten, verenigd in de

handeling van godsvruchtige verering, en de gevoelens door zware

Ah§ H«$Vwah§ `k: ñdYmh_h_m¡fY_²Ÿ&
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boetedoeningen onderdrukken, maar zolang de gewenste God niet

naar het niveau afdaalt waar wij ons bevinden en onafscheidelijk

en aandachtig bij het Innerlijke staat, kan de essentie van

aanbidding niet bereikt worden. Dat is de reden waarom Maharaj

Ji altijd zei “Indien jij mij volgt zal ik je alles geven.” Dit is hetzelfde

als het gezegde dat Krishn de uitvoerder van alles is.

17. “En ik ben ook de drager en behoeder van de hele wereld
evenals de gever van beloningen voor actie; vader, moeder
en ook de grootvader; de heilige, onvergankelijke OM die
het waard is om gekend te worden; en alle Ved-Rig, Sam en
Yajur”.

Het is Krishn die de hele wereld ondersteunt. Hij is de “vader”

die versterkt, de “moeder” die schept en geboorte geeft, en de

“grootvader” die de oude bron is waar uiteindelijk alles naar toe

stroomt. Hij is het waard om gekend te worden evenals de heilige

OM die ook geïnterpreteerd mag worden als de gelijkenis van het

Innerlijke met God (aham+akarah+Omkarah).

Deze OM (God) is identiek met hem en dus kan zijn Innerlijke

gekend worden. Hij is ook de agent van de drie delen van de

naleving van yog; Rid-geschikt bidden-Sam-gelijkheid van geest;

en Yayur-de opgedragen yagya voor de eenheid met de Hoogst

Geest.”

18. “Ik ben het hoogste doel, de onderhouder en de Heer van
allen, de maker van het goede en het slechte, de woonplaats
en toevluchtsplaats voor iedereen, de goeddoener die niets
terug wil krijgen, het begin en het einde, de bron evenals
de plaats waar alle wezens ontbonden worden, en ook de
onverwoestbare primaire energie”.

Krishn is de redding die het ultieme doel is dat iedereen wenst

te bereiken. Zoals de getuige die op uitkijk staat en alles kent, is

HOOFDSTUK 1

{nVmh_ñ` OJVmo _mVm YmVm {nVm_h:Ÿ&
doÚ§ n{dÌ_m|H$ma F$Šgm_ `Owaod MŸ&& 17Ÿ&&
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hij de meester van alle wezens. Hij is de onverwoestbare primaire

oorzaak en hij is ook de vloek (vernietiging) waarin al het goede

en kwade opgelost wordt. Hij bezit al deze glories. Bovendien

19. “Ik ben de zon die brandt, ik trek de wolken en laat

hen ook regenen, en, Oh Arjun, ik ben de tocht der

onsterfelijkheid evenals dood, en ik ben ook zowel

stof als schaduw.”

Hij is de zon, de gever van licht, en toch zijn er velen die men

als onecht beschouwen. Dergelijke mannen zijn het slachtoffer

van sterfelijkheid en dus is Krishn ook de bestraffing die hen treft.

20. “Mannen die godsvruchtige daden doen, met instemming van

de drie Ved, die van nectar geproefd hebben en zichzelf van

zonde bevrijd hebben, en die naar hemels bestaan streven door

mij door yagya te aanbidden, gaan naar de hemel (Indrlok) en

genieten van goddelijke geneugten als een beloning voor hun

godsvruchtige handelingen”.

Hoewel zijn alle drie de delen van aanbidding-bidden behoeften

(Rig), gelijk gedrag (Sam), en eenheid (Yajur), de deelname aan

het gedimde licht van de maand (Rayi, de vormgevende stof),

zichzelf bevrijden van zonde, en Krishn aanbidden door de

voorgeschreven wijze van yagya, bidden dergelijke mannen opdat

zij de hemel zouden bereiken, reden waarom zij beloond worden

met sterfelijkheid en herboren moeten worden. Zijn aanbidden hem

en nemen ook de aangegeven wijze aan, maar zij smeken om

hemels genot. Dus, nadat zij voor hun daden beloond worden, gaan

zij naar de offerande van Indr2 en genieten van hemelse geneugten

van goden. Krishn is dus ook de verstrekker van deze geneugten.

Vnmå`h_h§ dfª {ZJ¥ôUmå ẁËgwOm{_ MŸ&
A_¥V§ M¡d _¥Ë ẁíM gXgÀMmh_Ow©ZŸ&& 19Ÿ&&
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21. “Met de geleidelijke slijtage van de beloningen van hun

godsvruchtigheid, keren zijn terug naar de sterfelijke wereld
nadat zij van de geneugten van de hemel genoten hebben; en
het is dan dat zij die op zoek zijn naar toevlucht in de naar
wens georiënteerde handeling, voorgeschreven door de drie
Ved, veroordeeld worden tot de herhaaldelijke dood en
geboorte.”

De yagya die zij uitvoeren evenals hun drievuldigheid betekent

bidden, gelijkheid van geest en toewijding die een maakt, dezelfde

is, en zij zoeken ook toevlucht bij Krishn, maar zij moeten

onderworpen worden aan hergeboorte omwille van hun wensen.

Dus is het uitermate belangrijk dat de wens volledig onderworpen

wordt. Maar wat is het log van de mannen die van alle wensen

bevrijd worden?

22. “Ikzelf bescherm de yog van mannen die in mij leven en
die mij onbaatzuchtig aanbidden, en mij constant als God
herinneren.

Krishn zelf draagt de last van de vooruitgang van de aanbidder

op het pad van yog. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de

bescherming van zijn yog op zich. Ondanks dit feit vertonen mannen

de neiging om andere goden te aanbidden.

23. “Hoewel zelfs zeer grote aanbidders mij inderdaad in andere
goden aanbidden, druist de aanbidding tegen de hen
opgedragen regel in en zijn zij bijgevolg ten prooi gevallen
van onwetendheid”.

Yogeshwar Krishn heeft hier voor de tweede keer het onderwerp

van andere goden behandeld. Het was in de verzen 20-23 van
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Hoofdstuk 7 van de eerste Arjun vertelde dat mannen wiens wijsheid

verrukt wordt door wensen andere goden aanbidden, en dat er echt

geen sprake is van dergelijke gehelen. Het is Krishn die het geloof

van dergelijke aanbidders stimuleert en versterkt, onafhankelijk

van de neiging van deze aanbidders, een Peepal boom, een stuk

rots, een verlaten Geest, of een goddin. Hij is ook de verstrekker

van hun beloningen. De vruchten van devotie worden zonder twijfel

door deze aanbidders bereikt, maar de beloningen die zij krijgen

zijn momenteel en van een dag. Zij zijn hier vandaag, maar zij

zullen morgen verbruikt zijn nadat men van hen genoten heeft. Zij

verslijten terwijl de beloningen van de echte aanbidders van Krishn

nooit vernietigd worden. Dus is het enkel de onwetenden wiens

rijkdom gestolen is door de wens die andere goden aanbidt.

In de verzen 23-25 van dit hoofdstuk legt Yogeswhar Krishn er

nog eens de nadruk op dat zij die andere goden aanbidden ook

hem aanbidden, maar dat hun aanbidding niet correct is omdat

deze vorm van aanbidding niet opgedragen is. Er is geen macht

zoals goden en de poging om hen te verwezenlijken is daarom

zoals het streven naar het onwerkelijke. Maar wat is er precies

verkeerd met de aanbidding van andere goden indien het in feite

om de aanbidding van Krishn zelf gaat? Krishn beantwoordt deze

vraag als volgt:

24. “Zij moeten de hergeboorte ondergaan omdat zij onwetend
zijn over de realiteit die zegt dat ik de genieter evenals de
meester van alle yagya ben.”

Krishn is de genieter van yagya omdat alles wat opgeofferd

wordt in hem opgelost wordt. Hij is de persoon zonder zegening

zijnde het resultaat van yagya en ook de meest van de heilige rite.

Maar zij dit niet weten vallen uit de gratie. Zij worden verwoest,

raken soms in de valstrik van aanbidding van andere goden en

soms in het web van hun eigen begeerten. Tot zij de essentie niet

Ah§ {h gd©̀ kmZm§ ^moŠVm M à ŵaod MŸ&
Z Vw _m_{^OmZpÝV VÎdoZmVíÀ`dpÝV VoŸ&& 24Ÿ&&



277HOOFDSTUK 9

waargenomen hebben zijn zij ontdaan van zelfs de eeuwig durende

vervulling van hun begeerten. Wat er uiteindelijk van hen komt

wordt in de volgende vers onthuld:

25. “Mannen die goden aanbidden bereiken goden,
aanbidders van voorouders bereiken hun voorouders,
aanbidders van wezens bereiken de staat van wezens,
en mij aanbidders bereiken mij.”

Eerder dan echt goden bereiken zijn zij niet bestaand, hun

aanbidders bedriegen hen enkel en alleen. Zij die hun voorouders

aanbidden raken verstrikt in het abisme van het verleden.

Aanbidders van wezens eindigen in sterfelijke lichamen. Maar zij

die zich volledig tot Krishn wijden bereiken hem. Hoewel nog altijd

in hun sterfelijke lichamen worden zij echt een met hem. Dat is de

eenheid van de aanbidder met de aanbeden God. En dergelijke

aanbidders zijn nooit gegriefd. Meer zelfs, zelfs de wijze van deze

aanbidding van Krishn is zo eenvoudig:

26. “Ik aanvaard graag de offeranden van bladen, bloemen,
fruit en water die de zelfloze aanbidder mij met echte devotie
aanbiedt.”

Deze liefdevolle acceptatie door Krishn van alle offeranden

door de eerlijke en devote aanbidder is het begin van de echte

devotie. Daarom,-

27. “Moet jij, Oh zoon van Kunti, mij alles bieden wat je doet,
eet, als offerande geeft, evenals je boetedoening.”

Krishn zal de verantwoordelijkheid dragen voor het bewaren

van de sfeer van Arjun’s yog indien hij al zijn daden uitvoert, van
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de nederige handeling van eten tot de mortificatie van zijn geest

en zijn gevoelens om hen te vormen in overeenstemming met de

aard van zijn verzoek, met een gevoel van totale onderwerping.

28. “Bezeten door de yog van verzaking door de opoffering van al

uw handelingen, wordt u bevrijd van goede en slechte vruchten

die de gevolgen van actie zijn, en word ik verwezenlijkt.”

In de hierboven vermelde drie verzen heeft Krishn systematisch

de middelen van verwezenlijking en hun resultaat behandeld. De

drie voorgestelde manieren zijn: in de eerste plaats de offerandere

van nederige giften zoals bladen en bloemen, fruit en water met

totale devotie; in de tweede plaats, de uitvoering van actie met

een gevoel van toewijding, en, last but not least, de volledige

verzaking aan de geest van zelfopoffering. Door hen te beoefenen

zal Arjun zonder twijfel bevrijd worden van de lasten van actie en

door deze bevrijding zal hij de hoogste staat van Krishn bereiken.

De begrippen “bevrijding” en “verwezenlijking” zoals hier gebruikt

vullen elkaar aan. Krishn spreekt daarna over het nut dat volgt uit

de verwezenlijking van zijn staat door de aanbidder.

29. “Hoewel ik zelfs in alle wezens ben en er geen enkele is

die mij hetzij dierbaar hetzij afstootbaar is, blijven

aanbidders die mij beschouwen in mij en ik in hen.”

Krishn penetreert op dezelfde wijze in alle wezens, maar hij

heeft een speciale relatie met zijn volledige toegewijde aanbidders,

want zij leven in hem en hij in hen. Dit is de enige relatie die hij

kent. De geest en het hart van de aanbidder overstromen met de

aanwezigheid van Krishn en dan is er geen verschil tussen de ene

en de andere. Betekent dit echter dat enkel de gelukkigste het

eŵ meŵ \$c¡aod§ _moú`go H$_©~ÝYZ¡:Ÿ&
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voorrecht kennen om deze handeling van goddelijke aanbidding

te ondernemen? Met de woorden van Yogeswhar Krishn:

30. “Zelfs indien een man met het laagste gedrag mij
onophoudelijk aanbidt dan is hij het waard om beschouwd
te worden als een heilige omdat hij een man van echte
oplossing is.”

Indien zelfs een man van slechte dagen Krishn herinnert en

aanbidt, gelovend dat er, behalve Krishn, geen object of god is die

het waard is om aanbeden te worden, dan is hij klaar om beschouwd

te worden als een wijsgeer. Hij is nog altijd geen heilige, maar er

is gelijktijdig niet eens de minste twijfel dat hij er een zal worden,

want hij heeft zich met echte doorzetting aan de taak gewijd. Dus

heeft iedereen, hij en ik, onafhankelijk van de omstandigheden

van onze geboorte, recht om de handeling van aanbidding. De

enige voorwaarde is dat de aanbidder een mens is, omdat de man

alleen in staat is om over te gaan tot echte oplossing. Geeta wordt

bedoeld voor de opheffing van zondaars, zoals Krishn zegt.-

31. “Dus wordt hij binnenkort godsvruchtig en bereikt hij de
eeuwige vrede en zo, Oh zoon van Kunti, moet hij zonder
twijfel weten dat mij aanbidder nooit vernietigd zal
worden.”

Indien in aanbiddende beschouwing verdiept, wordt zelfs een

slechte man al snel godsvruchtig, een met de almachtige God.

Arjun wordt gezegd om niet te vergeten dat de echte aanbidder

van Krishn nooit vernietigd zal worden. Zelfs indien de inspanning

een beetje nalaat begint het volgende leven op dat punt waar het

in het vorige opgehouden werd, beginnende met wat van tevoren

gedaan werd. Aldus bereikt de aanbidder de hoogste vrede. Daarom
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hebben alle mannen, slechte én goede, het recht om te beschouwen

en te aanbidden. Meer dan dit,-

32. “Aangezien zelfs vrouwen, Vaishya en Shudr, wiens geboorten
beschouwd worden als laag, Oh Part, het hoogste doel
bereiken door toevlucht in mij te zoeken…”

Door licht op de duivelse aard te werpen legt Krishn in de

verzen 7-21 van Hoofdstuk 16 uit dat zij die hun heilige voorschriften

opgeven en enkel uit eigen naam bidden de meest verwerpelijke

wezens zijn. Zij die tevergeefs bidden zijn enkel en alleen yagya

bij naam en zijn wreed en zondig. “Vaishya” en “Shudr” staan,

zoals we gezien hebben, voor verschillende fasen van het pad dat

naar God leidt. Vrouwen werden soms vereerd en soms vernederd,

maar zij evenals Vaishya en Shudr hebben hetzelfde recht op de

uitvoering van yog. Dus is de beleving van Geeta voor de hele

mensheid, voor iedereen, onafhankelijk van hun gedrag en geboorte.

Het instrueert ons allen zonder discriminatie over wat godsvruchtig

is. De Geeta belichaamt dus een universeel bericht.

33. “Men hoeft helemaal niet te zeggen dat aangezien de
godsvruchtige Brahmin en de koninklijke wijsgeren (rajashi)
de redding bereiken, u ook moet verzaken aan dit miserabel,
een dag durende, sterfelijke lichaam en altijd in mijn
aanbidding moet zijn”.

Behalve deze mannen en vrouwen in de Brahmin en Kshatriya

rajarshi fasen ligt de ultieme absolutie binnen het bereik van

aanbidders in de fase van Vaishya, evenals Shudr. Brahmin is enkel

een bijzondere fase van spirituele groei die gezegend is met alle

deugden die de individuele Ziel naar de Hoogste Geest leiden.

Dat wat de beloningen van vrede, nederige zoektocht, perceptie,

beschouwing en bereidheid om de tekenen die door een wijsgeer
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aangebracht zijn te volgen is de staat van Brahmin. Een Kshatriya

die een wijsgeer geworden is door zijn godsvruchtig leven en strenge

devotie is verrijkt met de geest van verwezenlijking, gevoel voor

autoriteit, en een natuurlijke weerstand om ondernomen stappen

te verlaten. De yogi  die deze fase van yog bereikt hebben zullen

vanzelfsprekend hun reis met succes voltooien. Dus moet ook Arjun

aan dit vreugdeloze en vergankelijke lichamelijke lichaam

verzaken om zichzelf tot de aanbidding van Krishn te wijden.

Het is de vierde keer dat Krishn hier gesproken heeft van de

vier varn-Brahmin, Ksatriya, Vaishya, en Shudr. Hij heeft in

Hoofdstuk  2 gezegd dat er geen betere weg is dan oorlog te voeren

voor een Kshatriya; en bijgevolg heeft hij in Hoofdstuk 3 toegevoegd

dat zelfs de uitvoering van de aangeboren dharm beter is. In

Hoofdstuk 4 zei hij dat hij de schepper van de vier varn is. Hiermee

wordt bedoeld, zoals herhaaldelijk benadrukt, dat hij de actie in

vier fasen verdeeld heeft op basis van hun aangeboren

eigenschappen. De uitvoering van yagya is de ene opgedragen

taak en zij die het doen horen bij vier categorieën. Op het punt

waar een aanbidder op de weg geïnitieerd wordt is hij een Shudr

omwille van zijn onpassende kennis. Wanneer hij een gedeeltelijke

capaciteit voor verwezenlijking bereikt heeft en een bepaalde

spirituele rijkdom opgebouwd heeft, dan wordt dezelfde aanbidder

een Vaishya. Wanneer hij nóg hoger gaat en wanneer hij de kracht

krijgt om zijn weg te banden door de drie eigenschappen van natuur,

wordt hij een aanbidder van de Kshatriya categorie. En dezelfde

aanbidder wordt naar de status van een Brahmin gebracht wanneer

hij ondergedompeld wordt met de kwaliteiten die de Ziel met God

verenigt. Kshatriya en Brahmin aanbidders zijn korter bij de

verwezenlijking dat de Vaishya en Shudr. Aangezien zelfs deze

laatsten verzekerd zijn van de uiteindelijke zegening is er nauwelijks

behoefte om te spreken over vele aanbidders die een hogere status

bereikt hebben.

Dus, de Upahishad, waarvan Geeta een abstract is, verstrikt in

allusies naar vrouwen die met de hoogste kennis van God beloond

werden. Zelfs alle sterkte maar vergeefse pogingen om de rechten

en verboden te codificeren die voortspruiten uit de spirituele en

conventionele studie van het deel van Ved dat als het Work bekend
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staat, kan ons niet de onbetwistbare verzekering doen loochenen

van Krishn die zegt dat vrouwen evenals mannen kunnen deelnemen

aan de opgedragen actie van de uitvoering van aanbidding die

yagya genoemd wordt. Dus moeten zijn laatste woorden tot Arjun

in het hoofdstuk beschouwd worden als stimulerende woorden om

de daad van aanbidding met echte devotie tot stand te brengen.

34. “Indien, door toevlucht in mij te zoeken met een totale devotie

van het Innerlijke, beschouwt u, herinnert u met nederige

verering, en aanbidt u mij alleen (Vasudev), dan zult u mij

bereiken.”

Door niemand behalve Krishn te herinneren en door de geest te

beperken van gedachten die niet aan hem gewijd zijn, zijn de

echte devotie, onophoudelijke meditatie en de opsomming van

nederige verering, en een totale absorptie van de Ziel in hem de

voorafgaande eisen voor Arjun evenals voor andere aanbidders die

de onveranderbare, eeuwige Hoogste Geest in hem verwezenlijken.

✽ ✽ ✽
Door Arjun een zondeloze aanbidder te noemen heeft Krishn

hem in het begin van het hoofdstuk gezegd dat hij hem de

mysterieuze kennis van God zou uitleggen en verduidelijken,

Gezegend met wat hij nodig zou hebben om met deze wereld van

miserie te breken, en nadat hij te weten gekomen was dat er niets

anders voor hem zou overblijven. Met deze kennis zal hij bevrijd

zijn van de banden van de wereld. Dus is deze kennis de koning

van alle kennis. Echte kennis is dat wat toegang geeft tot de Hoogste

Geest en wat zeker en vast godsvruchtig is. Het is ook de “heilige

instructie” omdat het de uitmuntendheid van God onthult.

Het is duidelijk vruchtbaar, eenvoudig uit te voeren, en

onvergankelijk. Indien wij erin slagen om dit ook maar een beetje

te beoefenen, dan worden wij bevrijd van de grote vrees van

herhaaldelijke geboorde en dood. Wanneer we dit zelfs in geringe

mate uitvoeren wordt de verkregen beloning nooit vernietigd en
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zal de uitvoerder er uiteindelijk in slagen om het hoogste doel te

bereiken. Maar er is een voorwaarde voor deze verwezenlijking.

Eerder dan de uiteindelijke zegening te vinden wordt de man die

van geloof ontdaan is in de kwade mazen van het wereldse leven

verstrikt.

Yogeshwar Krishn heeft ook in het hoofdstuk gesproken over de

grootheid van yog. Het broederschap van grief verlaten is yog. Dat

wat volledig bevrijd is van zowel verwezenlijking als aversie tegen

de wereld is yog. Yog is de naam van eenheid met de sublieme

essentie die God is. De verwezenlijking van God is de culminatie

van yog. Arjun werd gezegd dat hij de autoriteit van de wijsgeer

die hem in yog  geïnitieerd heeft in acht moest nemen. Aangezien

Krishn zo’n yog is, hoewel hij de schepper en onderhouder van alle

wezens is, is zijn Geest niet in hem. Hij dwaalt in de identieke

Hoogste Geest en zo wordt hij een met hem. Zoals de wind door de

hemel waait en de helderheid niet volledig kan oplossen, is hij,

hoewel alle wezens binnen Krishn zitten, niet met hen verbonden.

Krishn vormt en verfijnt wezens voorzichtig in het begin van

kalp en op het einde bereiken al deze wezens zijn aangeboren

aard of, met andere woorden, de yog-de levensweg en het

onuitgesproken bestaan van de wijsgeer. Dergelijke wijsgeer

overschrijdt de weg der natuur na het ogenblik van perceptie en

hoewel hij constant in zijn innerlijke dwaalt werkt hij voor het

goede van de mensheid. Dit is de levenswijze van de wijsgeer en

het gedrag van deze levenswijze is de natuur van een wijsgeer.

Terwijl Krishn de schepper is die wezens naar zelfverbetering

leidt, is de andere schepper de met drie eigenschappen uitgeruste

natuur die in verbinding met hem de wereld van het geanimeerde

en het niet geanimeerde brengt. Dit is ook kalp, gekenmerkt door

een constante verandering van lichamen, van eigenschappen, en

van tijd. Goswami Tulsidas heeft hetzelfde beschreven als peilloos,

de donkere put van werelds leven waarin alle wezens in kwade en

verschrikkelijke miserie liggen. De natuur is verdeeld in kennis en

onwetendheid. Onwetendheid is slecht en pijnlijk en op dit vlak

dwaalt een wezen als een gevangene. Gekweld door onwetendheid

wordt hij door tijd, actie en de natuurlijke eigenschappen



Yatharth Geeta284

belemmerd. In tegenstelling hiermee staat de yog-maya, de maya

der kennis, waarvan Krishn zelf de schepper is. Het is deze yog-

maya die de wereld vormt en de eigenschappen van de natuur zijn

afhankelijk van zijn kracht. De kwaliteit van het goed doen behoort

enkel en alleen tot God. Terwijl er geen uitmuntendheid is in de

natuur die niet vergankelijk is, is het bewustzijn van God kennis

de wezens ernaar doet streven om deze staat van perfectie te

bereiken.

Dus zijn er twee soorten kalp. Een van hen is de cyclus van de

verandering van object, lichaam en tijd-verwezenlijkt door natuur

in samenwerking met Krishn. Maar de andere, hoge kalp, die de

verfijning naar de Ziel brengt, wordt gevormd door verwezenlijkte

wijsgeren; het zijn zij die het bewustzijn in de inerte natuur van

wezens brengt. Het begin van de aanbidding is het begin van deze

kalp, terwijl de succesvolle voltooiing van aanbidding zijn einde

markeert, waarmee de ziekte van de wereldse miserie geheeld en

vervangen wordt door een totale absorptie in God. Op dit punt

bereikt de yogi de levensweg van Krishn evenals de staat. De

levensweg van de wijsgeer na de verwezenlijking is zijn natuur.

Heilige teksten vertellen ons dat een kalp enkel voltooid wordt

met de loop van de vier tijdperken (yug), na dewelke er het fenomeen

van de totale oplossing ontstaan, bekend als de vloek. Dit is echter

een verkeerde interpretatie van de waarheid. Yog betekent ook

“twee. “Yug-dharm”3 duurt zolang wij van de aanbeden God

verwijderd zijn en hij van ons verwijderd is. Goswami Tulsidas

heeft hiernaar verwezen als de “Uttar Kand” van zijn Ram Charit

Manas. Zolang als de eigenschap van onwetendheid en duisternis

(tamas) overheerst en er alleen een onbelangrijke aanwezigheid

van rajas is, zijn er overal slechte zielen en tegenstrijdigheden.

Van een man die in deze staat leeft kan gezegd worden dat hij tot

Kaliyug behoort. Hij is niet in staat om God te beschouwen en hem

te aanbidden; Maar er is een verandering van leeftijd, van yog,

3. Zie de uitleg van vers 8 in hoofdstuk 4.
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met het begin van  de aanbidding. Nu begint de eigenschap van

rajas te groeien, wordt tamas geleidelijk aan zwakker, en komen

zelfs enkele sporen van sattwa in de neiging van de aanbidder tot

uiting. Dit is de staat waarin hij tussen geluk en vrees zweeft, en

waarmee de aanbidder de tweede fase van Dwapar betreedt.

Geleidelijk aan, naarmate de eigenschap van sattwa krachtiger

wordt en enkel een klein beetje rajas overblijft, wordt de neiging

voor de uitvoering van de aanbidding sterker en sterker. Dit is de

derde fase, Treta, waarin de aanbidder de verzaking beoefent door

de praktijk van yagya. Op dit punt ontstaat de capaciteit voor

herhaling op het niveau van yagya, wiens sterkte en zwakte, opgang

en neergang, afhankelijk zijn van de controle van de ademhaling.

Wanneer sattwa overblijft en alle conflicten overwonnen zijn, en

samen hiermee er een bepaalde fase van de geest ontstaat, dan is

er sprake van de periode van verwezenlijking-de beheersing van

Satyug. In deze fase bevindt de kennis van yogi zich op de rand

van de overgang naar de praktische ervaring omdat hij nu kort bij

de perfectie staat. Nu heeft hij de capaciteit om zichzelf spontaan

in de staat van meditatie te houden.

Mannen van discriminatie begrijpen de veranderingen, de op-

en neergang, van yug-dharm. Zij geven de onrechtvaardigheid op

om de geest te beperken. Wanneer de beperkte geest ook opgelost

is komt de kalp samen met zijn verschillende fasen tot een einde.

Na de verbinding met perfectie stopt de kalp eveneens. Dit is de

“vloek” waarin de natuur opgelost wordt in de Ziel. Hierna is de

levenswijze van de wijsgeer zijn aangeboren kwaliteit-zijn natuur.

Yogeshwar Krishn heeft zelfs Arjun verteld dat onwetende

mannen hem niet kennen. Zij beschouwen zelfs hem, God der

Goden, als niet belangrijk en als louter sterfelijk. Deze ironische

situatie van genegeerd te worden door tijdsgenoten heeft enkel

wijsgeer moeten ondergaan. Zij werden zelfs gestraft en Krishn

vormde hierop geen uitzondering. Hoewel hij in de Hoogste Geest

dwaalt heeft hij een menselijk lichaam, reden waarom de

onwetende tijdsgenoot hem als een triviale onsterfelijke beschouwt.
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De hoop en actie en kennis van dergelijke mannen zijn futiel. Zij

zijn de mannen die per vergissing geloven dat zij de uitvoerders

van de zelfloze actie zijn, door gewoon te zeggen dat zij zo zijn,

onafhankelijk van wat zij doen. Deze mannen met duivelse neiging

zijn niet in staat om de realiteit van Krishn te herkennen. Maar zij

die de schat van goddelijkheid verkregen hebben kennen en

aanbidden hem. Zij denken altijd aan hem en herinneren zich steeds

zijn uitmuntendheid.

Er zijn twee manieren van intense devotie-van de enige echte

actie. De eerste is de yagya der kennis, de weeg waarop de

aanbidder vertrouwt, rekening houdend met zijn eigen sterkte en

na een zorgvuldige controle van zijn capaciteit. De andere weg is

de weg waarop de aanbidder de relatie tussen God en zichzelf ziet

als de weg tussen meester en bediende, en waarin de voorgeschreven

actie uitgevoerd wordt met een gevoel van overgave aan de

verwezenlijkte leraar. Dit zijn de twee gezichtspunten waarmee

mensen Krishn aanbidden. Maar de yagya die zij verwezenlijken,

de opofferingen die zij zich getroosten, de uitvoerder, en het geloof-

de remedie die de ziekte van werelds bestaan heelt, zijn allen

Krishn zelf. Hij is ook het ultieme doel dat de aanbidder tracht

uiteindelijk te bereiken.

Deze yagya wordt uitgevoerd door middel van gebeden,

rituelen en procedures die ontworpen zijn om een gelijkheid in de

uitvoerder te brengen. Er zijn aanbidders die echter deze middelen

aannemen maar die als tegenprestatie de hemel verlangen, en dat

is wat Krishn tegen hen heeft. Door de gevolgen van hun

rechtvaardige acties dwalen zij in de hemelse wereld van Indr en

genieten er met volle teugen van. Maar wanneer de verdiende

beloning geleidelijk aan afneemt moeten zij terugkeren naar de

sterfelijke wereld en de hergeboorte ondergaan. Hun actie was

juist en toch zijn zij veroordeeld tot hergeboorte omwille van hun

geneugten. De yog van die mannen die Krishn met perfecte

concentratie herinneren en beschouwen, met het gevoel dat er niets

anders is dan geneugten behalve hem, en in wiens handeling van

aanbidding er zelfs niet de minste twijfel is, wordt door Krishn zelf

beschermd.



287HOOFDSTUK 9

Ondanks dit alles aanbidden mannen andere goden. In feite

door zelfs andere goden te aanbidden aanbidden zij Krishn zelf,

maar deze wijze van aanbidding is niet opgedragen. Zij zijn zich

niet bewust van het feit dat hij de genieter van hun opofferingen is.

Zij slagen er alleen in om de verkeerde vormen van goden, wezens

en voorvaderen te bereiken, terwijl mannen die Krishn echt

aanbidden direct in hem dwalen en zijn eigen wezen aannemen.

Krishn heeft de actie van yagya als eenvoudig beschreven.

Wat zijn aanbidders hem ook aanbieden, hij aanvaardt. Dus wordt

Arjun het advies gegeven om al zijn aanbiddende handelingen

aan Krishn over te geven. Wanneer hij volledig losgekomen is,

verzakend aan yog, en bevrijd van de bindingen van actie, zal hij

de redding kennen die ook Krishn zelf is.

Alle wezens zijn van hem, maar er is niemand die hij liefheeft

en niemand die hij aanbidt. Toch dwaalt hij in zijn grootste

aanbidder en die aanbidder in hem. Zelfs de slechtste en zondigste

man die hem aanbidt met totale toewijding is het waard om als

een heilige beschouwd te worden, omdat zijn permanente volharding

hem al spoedig een zal maken met de Hoogste Geest en hem met

eeuwige vrede zegenen. Een echte aanbidder van Krishn wordt

nooit vernietigd. Of het nu om een Shudr, een dappere man,  een

aborigine gaat, door de traditionele cultuur slecht bekeken, of om

iemand wiens naam men kent, een man of een vrouw, of iemand

met een duivelse aard en laag geboren-zij zullen allemaal de

hoogste glorie bereiken indien zij toevlucht zoeken in Krishn en

hem intens aanbidden. Dus is er helemaal geen twijfel over de

ultieme redding van die mannen die de status van Brahmin en

koninklijke wijsgeren (rajarshi) bereikt hebben, en die over vele

deugende beschikken die de Ziel met God verenigen. Hun

uiteindelijke absolutie is zonder twijfel verzekerd, en dus moet

ook Arjun Krishn altijd herinneren en eerbied betonen. Indien hij

toevlucht bij hem zoekt zal hij hem bereiken en dus een status

verzekeren vanwaar er geen weg terug meer is.

Dus heeft Krishn in dit hoofdstuk de spirituele kennis behandeld

die hemzelf naar de staat van bewustzijn brengt. Dit is de soevereine

kennis die, eens ontwaakt, zonder twijfel succes oplevert.
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Aldus eindigt het Negende Hoofdstuk, in de Upanishad van
de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de

Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog
tussen Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘Rajvidya Jagriti,”  of

‘Streven naar de spirituele verlichting’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van
het Negende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 10

In het laatste hoofdstuk heeft Krishn de mysterieuze en

definitieve kennis onthuld dat de monarch van alle kennis is. In

Hoofdstuk 10 behandelt hij het hoofdstuk opnieuw en vraagt Arjun

om aandachtig naar hem te luisteren. Maar waarom moet iets

herhaald worden dat reeds uitgelegd is? De zoeker heeft inderdaad

gelijk tot het moment van verwezenlijking. Het materiaal van de

natuur verslijt naarmate hij meer en meer geabsorbeerd wordt in

zijn contemplatie van God, en nieuwe visioenen verschijnen voor

hem, de ene na de andere. Dit is mogelijk door de leiding van een

wijsgeer-een verwezenlijkte leraar. Hij kent hem niet en kan hem

ook niet zelf kennen. Bij gebrek aan dergelijke leiding zal de

aanbidder ontdaan worden van de verwezenlijking van God. Zolang

hij ook maar eventjes van zijn ultieme doel verwijderd wordt is

het evident dat er nog altijd een korst natuur over is en dat er

begrip is voor zijn strompelen en vallen. Arjun is een discipel die

toevlucht gezocht heeft bij Krishn. Hij heeft de Yogeshwar verzocht

om hem te steunen omdat hij een leerling is die van hem afhankelijk

is. Dus, voor zijn eerlijke en onderworpen leerling spreekt Krishn

opnieuw over wat hij reeds in Hoofdstuk 9 uitgelegd heeft.

1. “De Heer zei, Luister opnieuw, Oh de gewapenden, naar de

mystieke woorden die ik op het punt sta uit te spreken

omwille van mijn zorg voor het welzijn van een geliefde

leerling.”

EEN BEWIJS VAN GOD’S GLORIE

lr ^JdmZwdmM: ŷ̀  Ed _hm~mhmo l¥Uw _o na_§ dM:Ÿ&
`Îmo@h§ àr`_mUm` dú`m{_ {hVH$må``mŸ&& 1Ÿ&&
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2. “Noch goden noch grote wijsgeren kennen mijn oorsprong,
want ik ben de primaire Bron van waaruit allen verrezen
zijn.”

Krishn heeft ook vroeger al verklaard dat aangezien zijn

oorsprong en actie beide hemels zijn, zij niet door fysieke ogen

gezien kunnen worden. Dus wordt zijn verklaring niet opgemerkt,

zelfs niet door mannen die het spirituele niveau van goden en

wijsgeren bereikt hebben. Anderzijds, echter,-

3. “De wijze man onder stervelingen, die mijn realiteit kent als
de geboorteloze, eeuwige, en hoogste God van de hele
wereld, is bevrijd van alle zonden”.

De man die dit weet is een man van echte wijsheid. Met andere

woorden, een duidelijk bewustzijn van de alomtegenwoordige,

eeuwige God is de kennis die de man van zonde en hergeboorte

bevrijdt. Deze verwezenlijking is eveneens een geschenk van

Krishn:

4-5. “Alle verklaarde kwaliteiten waarmee wezens beloond
worden: wil, kennis, vrijheid van ontgoocheling,
vergeefgezindheid, waarheid, beperking van Gevoelens en
geest, geluk en ongeluk, schepping en vernietiging, vrees
en vreesloosheid, evenals verzaking aan de wens om pijn
te doen, gelijkheid van geest, bevrijding, boetedoening,
naastenliefde, reputatie en ignonimie-worden enkel en
alleen door mij verstrekt.”

Vastberadenheid, kennis, toewijding aan het doel, onderdrukking

van de geest en de gevoelens, innerlijk geluk, de pijnen van de

Z _o {dXw: gwaJUm: à^d§ Z _hf©̀ :Ÿ&
Ah_m{X{h© XodmZm§§ _hfuUm§ M gd©e:Ÿ&& 2Ÿ&&
`mo _m_O_ZmqX M do{Îm cmoH$_hoída_²Ÿ&
Ag§_yT>: g _Ë }̀fw gd©nmn¡: à_wÀ`VoŸ&& 3Ÿ&&
~w{Õkm©Z_gå_moh: j_m gË §̀ X_: e_:Ÿ&
gwI§ Xw:I§ ^dmo@^mdmo ^ §̀ Mm^`_od MŸ&& 4Ÿ&&
Aqhgm g_Vm VwpîQ>ñVnmo XmZ§ `emo@`e:Ÿ&
^dpÝV ^mdm ŷVmZm§ _Îm Ed n¥Wp½dYm:Ÿ&& 5Ÿ&&
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spirituele weg, het ontwaken van God in het Innerlijke, de totale

oplossing op  het ogenblik van de verwezenlijking, vrees voor de

kracht van God, onbevreesdheid voor de natuur, goed gedrag,

gelijkheid zonder ruimte voor conflicten, vervulling, boetedoening,

zelfverloochening, en proberen in het reine te komen met de eer

en de vernedering van Gods weg-al deze eigenschappen zijn van

Krishn afkomstig. Dit zijn de eigenschappen die de weg van de

goddelijke beschouwing onderscheiden. Bij gebrek hieraan blijft

er enkel en alleen de kwade reuk van duivelse instincten.

Dus vraagt Arjun hem om hem over de tekenen van zijn

grootheid op de hoogte te brengen. Dit is correct omdat de

ongeduldige nieuwsgierigheid van de aanbidder om naar zijn

aanbeden God te luisteren blijft bestaan tot het ogenblik van de

vervulling zelf. Hij kan niet verder gaan omdat hij niet weet wat er

in het hart van God ligt.

Daarna heeft Krishn Arjun eenentachtig uitdrukkingen van zijn

grootheid uitgelegd. Terwijl sommige van hen de interne kwaliteiten

uitleggen die ontwikkeld worden door de initiatie in yog, verklaren

anderen de glorie die verkregen wordt door sociale

verwezenlijkingen. Uiteindelijk vertelt Krishn Arjun dat in plaats

van hem in detail te kennen, hij zich gewoon moet herinneren dat

alles wat hier besproken wordt afkomstig is uit zijn eigen radiante

kracht.

6. “De zeven grote wijsgeren,1 de vier die er vroeger waren
dan hen, evenals Manu en anderen waaruit de hele mensheid
ontsprongen is, zijn allen gevormd door de handeling van
mijn wil”.

De zeven grote wijsgeren of eerder de zeven opeenvolgende

fasen van yog-godsvruchtige aspiratie, discriminatie, verfijning van

de geest, neiging naar de waarheid, interesse, vooruitgang op het

_hf©̀ : gßV nyd} MËdmamo _ZdñVWmŸ&
_X²̂ mdm _mZgm OmVm òfm§ cmoH$ B_m: àOm:Ÿ&& 6Ÿ&&

1 De heiligen waarvan men geloven dat ze de zeven sterren van de hemel
zijn, namelijk de Grote Beer, betekenen de zeven stappen van yog.
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spirituele pad naar de eenheid met God en samen met hen de

vorming van de vier capaciteiten van geest, gedachte en ego in

overeenstemming met de eisen van yog, zijn allemaal creaties

van de wil van Krishn. Dat wil zeggen dat zij allemaal afkomstig

zijn van de vastberadenheid om ze uit te voeren. Elk van hem vult

de andere aan. Al deze componenten van de schat van

goddelijkheid zijn werken van Krishn. Deze schat hangt van de

evolutie van de zeven stappen van yog af, en zonder hen is dit

onmogelijk.

7. “De man die de realiteit van mijn uitmuntendheid kent en de
macht van mijn yog neemt zonder twijfel deel aan mijn
natuur door een met mij te worden door meditatie”.

De man die leert van de uitmuntendheid van yog en de glorie

van Krishn door directe waarneming wordt met hem verenigd en

blijft in hem. Hierover bestaat zelfs niet de minste twijfel. De

rustige, vastberaden vlam van een lamp waar er geen wind is is

een mooie illustratie van de onderworpen geest van een yogi.

“Avikampen” verwijst in de vers naar dergelijke analogie.

8. “Zich bewust zijnde van de realiteit dat ik de bron van alle
schepping ben evenals het motief dat tot inspanningen
aanzet, en bezeten van geloof en devotie, herinneren en
aanbidden wijze mannen enkel en alleen mij.”

Het is door de wil van Krishn dat de hele wereld tot actie

aangezet wordt. Dit impliceert dat hij ook de uitvoerder van alle

yogi is, in overeenstemming met zijn natuur. Alle pogingen van de

yogi’s zijn dus alleen maar zegens van hem. Hoe dit zo is wordt

later uitgelegd. En nu legt Krishn uit hoe jogi hem constant

aanbidden.

EVm§ {d ŷqV `moJ§ M __ `mo do{Îm VÎdV:Ÿ&
gmo@{dH$ånoZ `mooJoZ ẁÁ`Vo ZmÌ g§e`:Ÿ&& 7Ÿ&&

Ah§ gd©ñ` à^dmo _Îm: gdª àdV©VoŸ&
B{V _Ëdm ^OÝVo _m§ ~wYm ^mdg_pÝdVm:Ÿ&& 8Ÿ&&



293HOOFDSTUK 10

9. “Zij die hun geesten op mij verankeren, hun ademhaling
voor mij opofferen, en die enkel en alleen over mijn
grootheid spreken, dwalen altijd in mij.”

Mannen die hun geesten alleen aan Krishn wijden zonder aan

anderen te denken en die zichzelf volledig aan hem wijden zijn

zich altijd bewust van zijn handelingen. Zij zingen gelukkig liedjes

over zijn glorie en volgen hem steeds.

10. “Ik waak over de aanbidders, die mij altijd herinneren en
mij met liefde aanbidden, dat de discipline van yog door te
leren dat zij enkel en alleen mij moeten aanbidden.”

Dus is de ontwaking van yog in aanbidders ook een geschenk

van God; het hangt af van het feit of hij al dan niet zijn rol van

menner aanvaardt. De volgende vers geeft uitleg over de weg

waarop een wijsgeer en een nobele leraar zoals Krishn zijn

aanbidders zegent met de kennis die hem in yog initieert.

11. “Om mijn glorie naar hen te brengen blijft ik in hun innerlijke
wezen en vernietig de glans der onwetendheid door de
straling der kennis”.

Krishn staat onafscheidelijk naast het Innerlijke van de aanbidder

als een menner om spirituele onwetendheid te vernietigen.

Aanbidding begint nog pas echt wanneer een wijsgeer die God

gekend heeft, de Hoogste Geest zelf, niet ontwaakt is in de Ziel

van de Aanbidder en de taak op zich genomen heeft om hem van

de ene naar de andere kant te leiden, en hem veilig en wel langs

de gevaren van de natuur te brengen. In deze fase begint God

langs alle kanten bevelen te geven. Maar in het begin is het door

een verwezenlijkte wijsgeer dat hij spreekt. Indien een zoeker niet

gelukkig genoeg is om dergelijke wijsgeer als een leraar te hebben

dan kan de stem van God slechts zwakjes gehoord worden.

H$W`ÝVíM _m§ {ZË §̀ Vwî`pÝV M a_pÝV MŸ&& 9Ÿ&&
Vofm§ gVV ẁº$mZm§ ^OVm§ àr{Vnyd©H$_²Ÿ&
XXm{_ ~w{Õ`moJ§ V§ òZ _m_wn`mpÝV VoŸ&& 10Ÿ&&
Vofm_odmZwH$ånmW©_h_kmZO§ V_:Ÿ&
Zme`må`mË_^mdñWmo kmZXrnoZ ^mñdVmŸ&& 11Ÿ&&
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De menner, of hij nu een aanbeden god of een leraar is, of God

zelf, is dezelfde. Wanneer de wijsgeer in het Innerlijke van de

aanbidder ontwaakt is worden zijn gesprekken op vier verschillende

manieren ontvangen. Op de eerste plaats is er de ervaring die te

maken heeft met de ademhaling op zich: van de invoering van

een gedachte die er van tevoren nog niet was. Wanneer een

aanbidder aan het mediteren is wordt hij met een aantal vragen

geconfronteerd. Wanneer gaat zijn geest echt geabsorbeerd worden?

In welke mate is het reeds geabsorbeerd? Wanneer wenst zijn geest

om van de natuur te ontsnappen en wanneer wordt hij van het pad

afgeleid? De antwoorden op deze vragen worden elk ogenblik door

de aanbeden God door fysieke reflexen gegeven. Het draaien van

ledematen is een ervaring die verbonden is met de ademhaling op

zich en verschijnt gelijktijdig op meer dan een punt, zelfs op

hetzelfde ogenblik. Indien de geest afgeleid is worden deze signalen

elke minuut opnieuw verstuurd. Maar deze signalen worden enkel

ontvangen indien de aanbidder de vorm van de aanbeden

Godgelijke leraar vastberaden aanhoudt. Reflexacties zoals het

draaien van ledematen zijn veel frequenter een ervaring van

normale wezens omwille van de botsing tussen hun tegenstrijdige

impulsen, maar deze hebben helemaal niets te doen met de  tekens

die naar aanbidders gestuurd worden die zich volledig aan het hoge

doel van hun aanbidding wijden.

De andere ervaring is verbonden met de ontwaking van

ademhaling in dromen. Gewone mannen dromen volgens hun

wensen, maar wanneer een aanbidder zich tot God went dan worden

zelfs dromen in goddelijke instructies omgezet. In plaats van te

dromen nemen yogi de handeling van wording waar.

Deze twee ervaringen zijn beiden inleidend. Verbinding met

een wijsgeer die de realiteit gekend heeft, vertrouwen in hem

hebben, en hem een dienst verlenen zijn mogelijkheden om deze

ervaring naar voren te brengen. Maar de twee subsequente

ervaringen van een aanbidder zijn subtieler en dynamischer, en zij

zijn enkel mogelijk geweest door de actieve beoefening-enkel door

daadwerkelijk langs het pad te stappen.
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De derde ervaring is die van het ontwaken in een diepe slaap.

Iedereen van ons is per slot van rekening door mist omhuld. Wij

liggen enkel en alleen in een staat van ongevoeligheid in de

donkere nacht der onwetendheid. En wat we ook doen, dag en

nacht, is enkel en alleen een droom. Hier heeft de diepe slaap

betrekking op de conditie die volgt na de fase wanneer de

herinnering van God door de aanbidder stroomt. Dit is de rustige en

gezegende fase waarin de aanbidder zich zachtjes door zijn

gevoelens laat leiden, gevoelens waarin hij met zijn fysieke

ademhaling gevoerd wordt en hij in zijn lichaam slaapt, en een

“Levende Ziel” wordt. Dit is de staat van harmonie en diep geluk

waarin de aanbidder gezegend is met een inzicht in het leven van

de dingen. In dergelijke conditie verstuurt de aanbeden God nog

een ander signaal dat zichzelf in de vorm van een beeld weerspiegelt

dat in overeenstemming is met het humeur van de yogi en de juiste

richting aanwijst, waardoor hij vertrouwd gemaakt wordt met het

heden en het verleden. Mijn eerbiedwaardige leraar vertelde ons

dikwijls dat zelfs een chirurg die zijn patiënt eerst bewusteloos

maakt en hem daarna heelt door middel van een passende remedie,

God-wanneer de vlam der aanbidding sterk en permanent is-de

aanbidder met het bewustzijn van de staat van zijn geloof en

aanbidding uitrust om zijn spirituele ziekte te helen.

De vierde en laatste ervaring is die van de spirituele ontwaken

die tot de gelijkmatige ademhaling leidt. Dit is de staat waarin de

aanbidder op pad is met God wiens gedachte hij in zijn geest

gegriefd heeft als een aanraakbaar object. Deze realisatie ontwaakt

uit zijn Innerlijke en, eens ontwaakt, vindt telkens weer plaats,

zowel wanneer hij actief als niet actief is. Dit is de staat waarin er

ook een gevoel van eenheid met het belichaamde Innerlijke

ontstaat. Deze uiteindelijke ervaring vindt plaats wanneer de

duisternis der onwetendheid door het licht der kennis door middel

van een tijdsloze en onuitgesproken wijsgeer verdreven wordt die

in zijn Ziel ontwaakt is.

Daarna spreekt Arjun tot Krishn.
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12-13. “Arjun zei, “Dit werd zelfs door de goddelijke
wijsgeren gezegd”, zoals Narad, Asit, de wijsgeer
Deval, en de grote heilige Vyas3-dat u het stralende
Wezen bent, het hoogste doel, en de absolute
gezegende, omdat iedereen gelooft dat u de Hoogste
Geest bent die de allesoverheersende, geboorteloze,
en alomtegenwoordige God van alle goden bent; en
nu vertelt u mij hetzelfde.”

“Stralend Wezen” en “geboorteloos” zijn synoniemen voor God

en de uiteindelijke staat van perfecte zegening. Arjun verwijst eerst

naar wijsgeren van het verleden die hetzelfde zegden. En nu zeggen

zelfs goddelijke wijsgeren als Narad, Asit, Deval, Vyas en Krishn

zelf het. Deze laatsten zijn allen tijdsgenoten van Arjun en hij

heeft het voordeel dat hij zich met deze wijsgeren kan verbinden.

En zij, evenals Krishn, bevestigen wat door de wijsgeren van yore

gezegd werd. Dus-

14. “Ik geloof, Oh Keshav, dat alles wat u mij verteld hebt en
wat, Oh Heer, gekend is noch door demonen noch door
goden, waar is.”

En-

15. “Wat, Oh Hoogste Heer, Oh Schepper en Go van alle
wezens, Oh God der Goden en heer van de wereld, is alleen
voor u gekend.”

AOw©Z CdmM: na§ ~«÷ na§ Ym_ n{dÌ§ na_§ ^dmZ²Ÿ&
nwéf§ emídV§ {Xì`_m{XXod_O§ {d ŵ_²Ÿ&& 12Ÿ&&
AmhþñËdm_¥f`: gd} Xod{f©Zm©aXñVWmŸ&
A{gVmo Xodcmo ì`mg: ñd §̀ M¡d ~«dr{f _oŸ&& 13Ÿ&&
gd©_oVÑV§ _Ý ò `Ý_m§ dX{g Ho$edŸ&
Z {h Vo ^JdÝì`qº$ {dXwX}dm Z XmZdm:Ÿ&& 14Ÿ&&
ñd`_odmË_ZmË_mZ§ doËW Ëd§ nwéfmoÎm_Ÿ&

ŷV^mdZ ŷVoe XodXod OJËnVoŸ&& 15Ÿ&&

2 Heiligen zoals Atri, Bhrigu, Pulastya en Angiras.
3 Een van de chiranjivis of doodloze wijsgeren. Men gelooft dat hij de uitvoerder

van Ved is in zijn huidige vorm en ook de auteur van Mahabharat, de
achttiende Puran, de Brahm Sutr, en verschillende andere werken.
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Deze waarheid die Krishn kent, de schepper van alle wezens

en hun God, is ook gekend voor deze Zielen die ontwaakt zijn en

die zich bewust geworden zijn van hem. Dus is de kennis van de

aanbidders feitelijk zijn kennis.

16. “Dus bent u alleen in staat om mij over mijn glorie in te
lichten waardoor u in alle werelden binnendringt en
aanwezig bent.”

Daarom-

17. “Hoe moet ik, Oh Yogeshwar, u kennend door
onophoudelijke beschouwingen en in welke vormen, Oh
Heer, moet ik u aanbidden?

Deze vragen maken de geest van Arjun ongerust. Hoe moet hij

Krishn kennen- een yogi, hoe moet hij over hem mediteren, en hoe

moet hij hem zich herinneren?

18. “En, Oh Janardan, vertel mij opnieuw over de kracht van
uw yog en uw uitmuntendheid, want ik ben nog niet door
de honing van de uitspraken verzadigd.”

Krishn heeft kort in het begin van dit hoofdstuk gezegd wat hij

wil dat Arjun opnieuw kent. Arjun smeekt hem om hetzelfde

opnieuw uit te werken, maar langer omdat zijn nieuwsgierigheid

nog niet volledig bevredigd is. Bovendien wil hij ook Krishn’s

woorden horen, gewoon om ernaar te luisteren. Geen wonder dat

volgens Goswami Tulsidas iemand die met het luisteren naar de

verhalen van Ram ontdaan wordt van gevoelens.

Tot de aanbidder toegang krijgt tot de gewenste God, blijft zijn

dorst naar de onsterfelijkheid bestaan. Indien iemand op de weg

stilstaat voor het punt van verwezenlijking met het gevoel dat zij

dºw$_h©ñ`eofoU {Xì`m ømË_{d ŷV`:Ÿ&
`m{^{d©̂ y{V{^cm}H$m{Z_m§ñËd§ ì`mß` {VîR>{gŸ&& 16Ÿ&&
H$W§ {dÚm_h§ `moqJñËdm§ gXm n[a{MÝV`Z²Ÿ&
Ho$fw Ho$fw M ^mdofw {MÝË`mo@{g ^JdÝ_`mŸ&& 17Ÿ&&
{dñVaoUmË_Zmo `moJ§ {d ŷqV M OZmX©ZŸ&

ŷ̀ : H$W` V¥pßV{h© l¥ÊdVmo ZmpñV _o@_¥V_²Ÿ&& 18Ÿ&&
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in feite niets weten. Het is duidelijk dat zijn vooruitgang op het

punt staat afgeremd te worden. Dus is het de taak van de zoeker

om zich aan de richtlijnen van de aanbeden God te houden en hen

in de praktijk om te zetten.

19 “De Heer zei (toen), ik zal u nu vertellen over de kracht van
mijn glorie, want er staat geen einde om mijn diverse
verklaringen”.

Hierna begint hij zijn talrijke goddelijke attributen op te

sommen.

20. “Ik ben, Oh Gudakesh, het Innerlijke dat in alle wezens
dwaalt, evenals hun begin, midden en einde.”

21. “Ik ben Vishu onder de twaalf zonen van Aditi4”, de zon
onder de lichten, de god Mareechi onder de winden, en de
soevereine maan onder de planeten”.

Aditya en de andere hemelse wezens waarnaar in de vers

verwezen wordt werden als symbolen genomen voor bepaalde

innerlijke gedragswijzen in de tijd van Krishn; zij bevinden zich

allemaal in de sfeer van het hart.

22. “Ik ben ook de Sam onder de ved, Indr onder de goden, de
geest onder de gevoelens, en het bewustzijn in wezens”.

Onder de Ved is Krishn de Sam Ved, want het is zijn lied dat de

staat van gelijkheid bezingt. Hij is de Heer Idr onder goden, en de

lr ^JdmZwdmM: hÝV Vo H$W{`î`m{_ {Xì`m ømË_{d ŷV`:Ÿ&
àmYmÝ`V: Hw$éloîR> ZmñË`ÝVmo {dñVañ` _oŸ&& 19Ÿ&&
Ah_mË_m JwS>mHo$e gd©̂ yVme`pñWV:Ÿ&
Ah_m{XíM _Ü §̀ M ŷVmZm_ÝV Ed MŸ&& 20Ÿ&&
Am{XË`mZm_h§ {dîUwÁ`m}{Vfm§ a{da§ew_mZ²Ÿ&
_ar{M_©éVm_pñ_ ZjÌmUm_h§ eerŸ&& 21Ÿ&&
doXmZm§ gm_doXmo@pñ_ XodmZm_pñ_ dmgd:Ÿ&
BpÝÐ`mUm§ _ZíMmpñ_ ŷVmZm_pñ_ MoVZmŸ&& 22Ÿ&&

4 Goddelijkheid in het algemeen. Naam van de twaalf goddelijkheden (zonnen)
waarvan men gelooft dat ze enkel bij de vernietiging van het universum
schijnen.
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geest onder gevoelens want hij wordt enkel gekend door de

beperking van de geest. Hij is ook de kracht die wezens hun

bewustzijnsgevoel geeft.

23. “Ik ben Shankar onder Rudr,5, Kuber6 onder demonen en

yaksh7, vuur onder Vasu,8 en de Sumeru onder met bomen

bedekte bergen”.

Krishn is Shankar onder Rudr. Shankar-”shanka-ar” kan begrepen

worden als de conditie waarin er geen twijfel bestaat. “Kuber”,

“vuur, en “Sumeru” zijn allen metaforen voor de discipline van

yog; zij zijn allemaal termen van yogi.

24. “Laat het geweten zijn, Parth, dat ik onder de priesters de

Opperpriester Brihaspati ben, Skand9 onder krijgshoofden,

en de oceaan onder de zeeën.

Onder priesters, die toezicht houden over het verstand dat als

een ontsnappingsroute is voor het menselijke lichaam, is Krishn

Brihaspati, de goddelijke leraar van goden zelf, en dus is hij het

die de schat der goddelijkheid genereert. Onder krijgsheren is hij

Kartikeya, verzaking aan actie waardoor de vernietiging van

geanimeerde en niet geanimeerde werelden, de totale oplossing,

en de uiteindelijke bereiking van God bereikt worden.

éÐmUm§ e§H$aíMmpñ_ {dÎmoemo `jajgm_²Ÿ&
dgyZm§ nmdH$íMmpñ_ _oé: {eI[aUm_h_²Ÿ&& 23Ÿ&&
nwamoYgm§ M _w» §̀ _m§ {d{Õ nmW© ~¥hñn{V_²Ÿ&
goZmZrZm_h§ ñH$ÝX: gagm_pñ_ gmJa:Ÿ&& 24Ÿ&&

5 De naam van een groep goden, elf in totaal, omdat zij in de tien gevoelens
en een geest dwalen, waarvan men aanneemt dat ze inferieure verklaringen
van Shiv of Shankar zijn, de leider van de groep.

6 God van rijkdom

7 Halfgoden, beschreven als helpers van Kuber.

8 Een categorie van acht godheden die het menselijke lichaam vormen.

9 Een andere naam voor Kartikeya.
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25. “Ik ben Bhrigu onder de grote heiligen (maharshi), OM onder
woorden, de yagya van ingetogen gebeden (jap-yagya) onder
yagya, en de Himalaya onder stationaire objecten.”

Krishn is de Bhrigu onder grote wijsgeren. Hij is ook OM,
symbool voor de Hoogste Geest, onder woorden. Hij is de jap-
yagya onder yagya. Yagya is het beeld van die speciale vorm van
aanbidding dat een aanbidder in staat stelt om een te worden met
God. Bij wijze van samenvatting kunnen we zeggen dat het om
een herinnering van de Hoogste Geest en de opsomming van zijn
naam gaat. Wanneer, na de fasen van twee soorten gesprekken
doorlopen te hebben, namelijk de hoorbare en de niet hoorbare, de
naam de fase van yagya bereikt, dan wordt hij noch goed
uitgesproken noch gutturaal geuit; Zelfs niet in gedachten; het gaat
hier enkel en alleen om de ademhaling. In dat geval is er enkel
sprake van een onophoudelijke opstand met de visie van de geest
in God in elke ademhaling. De op- en ondergang, de op- en
neergaande beweging, van yagya, en zijn verschillende fasen
hangen van de ademhaling af. Het is iets dynamisch-een soort actie.
Onder stationaire objecten is Krishn de Himalaya, rustig, kalm, en
onbeweegbaar zoals de ene God zelf. Op het ogenblik van de
vloek wordt gezegd dat Manu samengebracht werd met een top
van die berg. De onbeweegbare, rustig en kalme God wordt nooit

vernietigd.

26. “Ik ben Ashwath (de Peepal) onder bomen, Narad onder
goddelijke wijsgeren, Chitrarath11 onder Gandharv,12 en de
wijsgeer Kapil13 onder mannen van verwezenlijking.”

Krishn is Ashwath, de heilige Peepal onder bomen. De wereld
die nog niet zeker is van het leven tot de symbolische morgen,

_hfuUm§ ¥̂Jwah§ {Jam_ñå òH$_ja_²Ÿ&
`kmZm§ On`kmo@pñ_ ñWmdamUm§ {h_mc`:Ÿ&& 25Ÿ&&
AœËW: gd©d¥jmUm§ XodfuUm§ M ZmaX:Ÿ&
JÝYdm©Um§ {MÌaW: {gÕmZm§ H${ncmo _w{Z:Ÿ&& 26Ÿ&&

10 Een van de patriarchen geschapen door de eerste Manu
11 De naam van een koning van de Gandharv: een van de zestien zonen van

Kashyap door zijn echtgenote Muni.
12 Halfgoden die beschouwd worden als musici van de goden.
13 Naam van een grote wijsgeer waarvan met gelooft dat hij de Sankhya

school van filosofie opgericht heeft
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wordt beschreven als een omgekeerde Peepal boom (vijgenboom)

wiens wortels-God-boven is en wiens takken-natuur-zich daaronder

bevinden. Dit is niet de gewone Peepal boom die normaliter

aanbeden wordt. En het is in dit Gevoel dat Krishn zichzelf de

Peepal onder de bomen noemt. Narad (nade randhrah is Narad)

heeft anderzijds dergelijk scherp bewustzijn dat hij het goddelijke

ritme dat uit de ademhaling komt gemakkelijk kan bijhouden. Onder

Gandharv Krishn is Chitrarath, of die unieke staat waarin het ob-

ject van aanbidding direct waarneembaar wordt voor de aanbidder.

Kapil is de lichamelijke uitdrukking. Krishn is die vorm evenals de

staat en de immersie in die vorm, en ook het goddelijke bericht dat

ontvangen wordt.

27. “Weet (ook) dat ik de nectar ben-geboren Uchchaiskrav
onder paarden, Airawat14 onder pachydermen, en koning
onder mannen”.

Elk object in de wereld is vergankelijk en het Innerlijke alleen

is onverwoestbaar. Het is dus zo dat Krishn Uchhaiskrav is, Indr’s

paard waarvan gezegd wordt dat het afkomstig is van de nectar die

van de oceaan kwam. Een paard is een symbool voor geregelde

beweging. Krishn is de beweging van de geest in zijn zoektocht

naar de realiteit van het Innerlijke. Hij is ook koning onder mannen.

Een grote ziel is inderdaad een koning omdat hij niets wenst.

28. “Ik ben Vajr15 onder wapens, Kamdhenu16 onder koeien,
Kamdev17 voor procreatie, en Vasuki,18 de koning der
slangen.

CÀM¡:ldg_ídmZm§ {d{Õ _m__¥VmoX²̂ d_²Ÿ&
EoamdV§ JOoÝÐmUm§ ZamUm§ M Zam{Yn_²Ÿ&& 27Ÿ&&
Am ẁYmZm_h§ dO«§ YoZyZm_pñ_ H$m_YwH²$Ÿ&
àOZíMmpñ_ H$ÝXn©: gnm©Um_pñ_ dmgw{H$:Ÿ&& 28Ÿ&&

14 Indr’s olifant.
15 De donderslag, het wapen van Indr, waarvan men zegt dat hij gevormd

werd uit de botten van de wijsgeer Dadhichi.
16 Een hemelse koe.
17 Het van het in de Hindu mythologie, de zoon va Krishn en Rukmini.
18 Naam van een aanbeden slang, koning der slangen, waarvan gezegd wordt

dat hij een zoon van Kashyap is.
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Krishn is het mooiste van alle wapens. Onder koeien is hij

Kamdhenu. Kamdhenu is niet enkel een koe die melk geeft. Onder

wijsgeren was het Vashisth die Kamdhenu had. Symbolisch gezien

staat het woord “koe” voor de gevoelens. Beperking van gevoelens

is een attribuut van de zoeker die geleerd heeft om het object van

zijn aanbidding te grijpen. Wanneer hij erin slaagt om zijn gevoelens

te vormen samen met God, dan worden zijn gevoelens zelf een

“Kamdhenu” voor hem. Hiermee bereikt hij de fase wanneer de

verwezenlijking van God niet bereikt kan worden.

Een zoeker op dit niveau vindt niets om te grijpen. Krishn is

ook Kamdev voor reproductie. De geboorte is echter geen fysieke

geboorte van een mannelijk of vrouwelijk kind. Dergelijke

procreatie, door zowel geanimeerde als niet geanimeerde wezens,

vindt dag en nacht plaats. Zelfs ratten en mieren vermenigvuldigen

zich. Maar de generatie van het nieuwe leven door Krishn is de

generatie van nieuwe situaties-verandering van de ene naar de

andere omstandigheid-waardoor de innerlijke eigenschappen zelf

veranderd worden. Onder slangen is Krishn Vasuki, de vereerde

koning der slangen waarvan gezegd wordt dat hij een zoon van

Kashyap is.19

29. “Ik ben Sheshnag20 onder de nag (slangen), de god Varun21

onder de waterwezens, Aryama22 onder voorvaderen, en
Yamraj23 onder heersers.

Krishn is het oneindige of “Shesh nag”. Sheshnag is inderdaad

geen slang. Er is een beschrijving van zijn vorm in de compositie

AZÝVíMmpñ_ ZmJmZm§ déUmo `mXgm_h_²Ÿ&
{nV¥Um_ ©̀_m Mmpñ_ `_: g§̀ _Vm_h_²Ÿ&& 29Ÿ&&

19 In de Indische mythologie heeft hij een zeer belangrijke aandeel in het werk
der schepping en wordt daarom dikwijls Prajapati genoemd.

20 Naam van een vereerde slang waarvan gezegd wordt dat zij duizend hoofden
heeft, en die weergegeven wordt als de vorm van een couch van Vishnu en
de hele wereld ondersteunend.

21 God van de oceaan.

22 De koning van Manes (voorouderen).

23 De God van dood, beschouwd als een zoon van de Zonne-god.
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die Shreemad Bhagwat genoemd wordt, van de tijd van Geeta.

Volgens deze compositie is Bhagwat een belichaming van Gods

vaishnavi (Vishnu) kracht die zich op een afstand van dertig duizend

yojan24 van de aarde bevindt en op wiens hoofd de aarde lichtjes

rust zoals een mosterdgraan. Dit is inderdaad een beeld van de

zwaartekracht tussen objecten die de sterren en planeten in hun

respectievelijke orbita houden. Deze kracht wikkelt zich rond allen

en houdt hen vast zoals een slang. Dit is ook de oneindige die de

aarde houdt. Krishn zegt dat hij dat goddelijke principe is. Hij is

ook Varun, de koning van dubbelzinnige wezens, en Aryama onder

voorvaderen. Niet geweld, waarheid, aanbidding, continentie, en

vrijheid van gedachte zijn de vijf yam, morele beperkingen en

waarnemingen. “Arah” vertegenwoordigt het afsnijden van de

belemmeringen die op de weg van de uitoefening verschijnen. De

eliminatie van deze kwaden geesten brengt de beloningen van

actie in een vorig leven naar voren, wat dan weer voor bevrijding

van wereldse belemmeringen zorgt. Onder heersers is Krishn Yamraj,

de bewaker van de beperkten, yam genaamd.

30. “Ik ben Prahlad25 onder daitya (demonen), eenheid der tijd
voor berekenaars, de leeuw (mrigendr) onder beesten, en
Garud26 onder vogels”.

Krishn is Prahlad onder demonen. Prahlad (par + adlad) is genot

voor anderen. Liefde zelf is Prahlad. Aantrekking tot God en het

ongeduld om een te zijn met hem terwijl iemand nog bezig is met

de strijd tegen duivelse instincten is het liefdevolle leven van deze

eenmaking. Hij is ook tijd onder die die de tijd moeten tellen.

Hierbij gaat het niet om nummers en verdeling der tijd. Krishn is

àôcmXíMmpñ_ X¡Ë`mZm§§ H$mc: H$c`Vm_h_²Ÿ&
_¥JmUm§ M _¥JoÝÐmo@h§ d¡ZVò íM n{jUm_²Ÿ&& 30Ÿ&&

24 Een afstandsmaat die gelijk is aan vier kosas, of acht tot negen mijl.

25 Volgens de Padm-Puran, zoon van de demon Hiranya-kashipu die de diepe
devotie voor Vishnu houdt die afkomstig is van een vorig bestaan als een
Brahmin.

26 Leider van de geveerde wezens, uitgebeeld als Vishnu’s voertuig, met een
wit gezicht, een schuine neus, rode wangen, en een gouden lichaam.
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eerder de progressieve verlenging van tijd die gewijd wordt aan de

beschouwing van God. Hij is de tijd van onophoudelijke herinnering

van God, niet alleen in de uren der ontwaking maar ook tijdens de

slaap. Onder beesten is hij mrigendra, de leeuw of koning der

beesten, een symbool van de yogi die ook rondwaart en in het bos

van yog heerst. Krishn is ook Garud onder geveerde wezens. Garud

is kennis. Wanneer het bewustzijn van God begint te groeien wordt

de geest van een aanbidder zelf een voertuig van de aanbeden

God. Anderzijds is dezelfde geest als een “slang” (sarp: een bijnaam

van Garud) wanneer hij besmet wordt met wereldse genoegens,

Zielen in de hel van sterfelijke geboorten duwend. Garud is het

voertuig van Vishnu. Wanneer het met kennis vervuld is wordt de

geest ook een voertuig waarop het onuitgesproken gedragen wordt.

Geest die elke atoom van het universum doorloopt. Dus is Krishn

de geest die de aanbeden God binnen zichzelf houdt.

31. “Ik ben de wind onder verfijnende krachten, Ram onder
gewapende krijgers, de krokodil onder vissen, en de heilige
Bhagirati Ganga27 onder rivieren.”

Krishn is de onoverwinnelijke Ram onder gewapende mannen.

Ram betekent iemand die genoegen heeft. Yog betekent kennis.

De signalen die van de God ontvangen worden die zij aanbidden

zijn hun enige plezier. Ram symboliseert de directe waarneming

en Krishn symboliseert het bewustzijn. Hij is ook de machtige

krokodil onder reptielen en de zeer heilige Ganga onder rivieren.

32. “Ik ben, Oh Arjun, het begin en het einde en ook het midden
van gemaakte wezens, de mystieke kennis van het Innerlijke
onder wetenschappen, en de uiteindelijke beslisser onder
vechtende”.

ndZ: ndVm_pñ_ am_: eñÌ ¥̂Vm_h_²Ÿ&
PfmUm§ _H$aíMmpñ_ òmoVgm_pñ_ OmôZdrŸ&& 31Ÿ&&
gJm©Um_m{XaÝVíM _Ü §̀ M¡dmh_Ow©ZŸ&
AÜ`mË_{dÚm {dÚmZm§ dmX: àdXVm_h_²Ÿ&& 32Ÿ&&

27 Een naam van de rivier Ganges.16. Toestand van loskoming van het materiële
universum en verzaking aan wereldse gevoelens.
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Onder verschillende leerstoffen is Krishn de kennis van de

Hoogste Geest (evenals de relatie tussen de Hoogste en de

individuele Ziel). Hij is de kennis die leidt tot de soevereiniteit

van het Innerlijke. Gedomineerd door maya, wordt het overgrote

deel gedreven door passie, kwaad, tijd, actie, beschikking en de

drie eigenschappen der natuur. Krishn is de kennis die iemand van

de slavernij van de materiële wereld naar de staat brengt waarin

het Innerlijke het Hoogste bevel is. Dit is de kennis die adhyatm

genoemd wordt. Hij is ook het uiteindelijke verdict dat alle twisten

op de Hoogste Geest oplost. Wat hierna komt staat vanzelfsprekend

boven arbitrage.

33. “Ik ben de klinker akar28 onder de letters van het
alfabet, dwandwa29 onder samengestelde klanken, de
eeuwige Mahakal onder veranderbare tijd, en ook de
God die alles houdt en behoudt.”

Afgezien van de eerste klank van het heilige OM is Krishn

eveneens de onvergankelijke, onveranderbare tijd. Tijd verandert

altijd, maar hij is die tijd die de eeuwige God bepaalt. Hij is ook

de Alomtegenwoordige Geest (Virat Swarup) die alles doorloopt en

ondersteunt.

34. “Ik ben de dood die alles ten einde brengt, de wortel van
de scheppingen, en Keeri30 onder vrouwen-de belichaming
van de vrouwelijke eigenschappen van verwezenlijkte actie

AjamUm_H$mamo@pñ_ ÛÝX: gm_m{gH$ñ` MŸ&
Ah_odmj`: H$mcmo YmVmh§ {dídVmo_wI:Ÿ&& 33Ÿ&&
_¥Ë ẁ: gd©haíMm_wX²̂ díM ^{dî`mVm_²Ÿ&
H$s{V©: lrdm©ŠM ZmarUm§ ñ_¥{V_}Ym Y¥{V: j_mŸ&& 34Ÿ&&

28 De eerste van de drie klanken die het heilige woord OM vormen.

29 De eerste van de vier voornaamste soorten samengestelde woorden waarin
twee of meer woorden samengevoegd worden die, indien ze niet
samengevoegd worden, in dezelfde zaak zullen staan en door een
koppelteken samengevoegd zullen worden.

30 Zowel als echtgenote van een van de zeven goden en symbool van
vrouwelijke eigenschappen, is zijn een manifestatie van de uitmuntendheid
van God.
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(keerti), vitaliteit, speech, geheugen, bewustzijn
(medha), geduld en vergevensgezindheid.”

Zoals Yogeshwar Krishn in de zestiende vers van Hoofdstuk 15

zal zeggen zijn alle wezens (Purush) slechts van twee verschillende

soorten, namelijk  de vergankelijke en de onvergankelijke. Al deze

lichamen die andere wezens produceren en sterven zijn sterfelijk.

Mannelijk of vrouwelijk, zij zijn allen Purush volgens Krishn. De

andere Purush is de onvergankelijke Kosmische Geest die zich in

de staat bevindt waarin de geest gestopt is. Dit is de reden waarom

mannen en vrouwen het hoogste doel op gelijke wijze kunnen

bereiken. De kwaliteiten van vitaliteit, geheugen, bewustzijn enz,

uitgelegd in de vierendertigste vers, zijn allemaal in principe

vrouwelijk. Betekent dit dat mannen deze eigenschappen niet nodig

hebben? In werkelijkheid is het animerende principe van de sfeer

van het hart een vrouwelijk principe. De in de vers opgesomde

eigenschappen moeten in alle harten ingecalculeerd worden, zowel

van mannen als van vrouwen.

35. “En ik ben de Sam Ved onder scripturele hymne, de

Gayatri31 onder metrische composities, de stijgende

Agrahayan32 onder maanden, en de lente onder

seizoenen.”

Onder de heilige Vedic teksten (Shruti)33 die gezongen mogen

worden is Krishn de Sam Ved (Vrihatsam), het lied dat

geestesgelijkheid produceert. Hij is de spirituele ontwaking in deze

hymnen. Hij is ook Gayatri34 onder verzen. De Gayatri, het is

~¥hËgm_ VWm gmåZm§ Jm`Ìr N>ÝXgm_h_²Ÿ&
_mgmZm§ _mJ©erfm}@h_¥VyZm§ Hw$gw_mH$a:Ÿ&& 35Ÿ&&

31 Een Vedic meter van vierentwintig woorden en ook de naam van een zeer
heilige vers die door godsvruchtige Hindus tijdens het morgen- en avondgebed
opgesomd wordt.

32 De maanmaand van Agrahayan dat ongeveer overeenstemt met november-
december van de Gregoriaanse kalender.

33 Het deel van de Ved dat bekend staat als Shruti: gekend door onthulling.

34 De tekst van het gebed wordt hier gegeven voor lezers die hierin
geïnteresseerd zijn:

› ̂ ŷ wd©: ñd: VËg{dVwd©aoÊ`_² ̂ Jm} Xodñ` Yr_{h {Y`mo ̀ mo Z: àMmoX`mV²Ÿ&
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belangrijk om zich hiervan bewust te zijn, is een metrische

compositie van zelfverloochende gebeden in plaats van een spel

of charme, de opsomming van wat automatische redding brengt.

Dus kan Gayatri als een gebed beschouwd worden De aanbidder is

niet in staat om zijn twijfels met zijn eigen verstand uit de wereld

te helpen; hij weet niet wanneer hij gelijk of ongelijk heeft. Dus is

Krishn de Gayatri waarmee de ongelukkige aanbidder zichzelf aan

God overgeeft. Dit gebed is zonder twijfel godsvruchtig, want

hiermee zoekt de aanbidder toevlucht in Krishn. Krishn is ook

Agrahayan onder maanden-het stijgende seizoen van genot. Hij is

de staat van gelukzaligheid dat deze maand kenmerkt.

36. “Ik ben de ontgoocheling van oneerlijke spelers, de glorie van

vernieuwde mannen, de overwinning van overwinnaars, de

bepaling van de oplossing, en de deugd van het godsvruchtige.”

Het idee van het spelen in de vers verwijst naar het fundamentele

karakter van de natuur. De natuur zelf is een speler en een bedrieger.

Aan uiterlijk vertoon verzaken en op zoek gaan naar de weg van

de private aanbidding is gelijk aan de ontsnapping van de

tegenstrijdigheden van de natuur, een handeling van

“ontgoocheling”. Maar om het “ontgoocheling” te noemen is

nauwelijks geschikt, want dergelijk begrip is essentieel voor de

veiligheid van de aanbidder. De aanbidder, hoewel in bezit van

een hart dat verlicht wordt met kennis, naar buiten toe onwetend

schijnt te zijn zoals een zekere Bharat-zoals iemand die gek, blind,

doof of stom is. Hoewel hij ziet moet het schijnen alsof hij niets

kent; hoewel hij hoort moet het schijnen alsof hij niets hoort. De

aanbidding moet privaat en geheim zijn. Enkele dan kan hij winnen

in het spel van de natuur. Krishn is de overwinning van winnaars en

ÚwV N>c`Vm_pñ_ VoOñVoOpñdZm_h_²Ÿ&
O`mo@pñ_ ì`dgm`mo@pñ_ gÎd§ gÎddVm_h_²Ÿ&& 36Ÿ&&

35 De naam van de leraar van de asur (demonen) die weer tot leven gebracht
werden indien zij in de strijd vermoord werden, door de magische charme
van zijn woorden.
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de oplossing van mannen en ondernemingen. Dit werd ook gezegd

in de eenenveertigste vers van Hoofdstuk 2. De voor yog vereiste

vastberadenheid, zijn wijsheid, en richting zijn een en dezelfde.

Krishn is de dynamische geest, en ook de uitmuntendheid en

verlichting van deugdzame mannen.

37. “Ik ben Vasudev onder de afstammelingen van Vrishni,
Dhananyay onder de Pandev, Vedyyas onder wijsgeren,
en Shukradcharya35 onder poëten.”

Krishn is Vasudev, of de man die overal is, onder het Vrishni

ras. Hij is Dhananjay onder de Pandav. Pandu (vader van de Pandav)

is een symbool van medelijden; hij is de man in wiens deugd hij

ontwaakt. De verwezenlijking van het Innerlijke is de enige en

durende rijkdom. Krishn is Dhananjay-de man die de schat van de

Zelfkennis verdient en bewaart. Hij is Vyas onder wijsgeren. Hij is

de wijsgeer die in staat is om het idee van perfectie uit te drukken.

Onder poëten is hij Ushn (Shukr) die in de Ved de bijnaam kavya

heeft, en die ook de wijsheid heeft om de Ziel naar God te leiden.

38. “En ik ben de onderdrukking van tirannen, het wijze
gedrag van de mannen die naar succes streven, stilte
onder geheimen, en ook de kennis van verlichte
mannen.”

Krishn is dit alles,

39. “En, Oh Arjun, ik ben ook het zaad van waaruit alle
wezens ontsprongen zijn, omdat er niets geanimeerd
of niet geanimeerd is zonder mijn maya.”

d¥îUrZm§ dmgwXodmo@pñ_ nmÊS>dmZm§§ YZ§O`:Ÿ&
_wZrZm_ß`h§ ì`mg: H$drZm_weZm H${d:Ÿ&& 37Ÿ&&
XÊS>mo X_`Vm_pñ_ Zr{Vapñ_ {OJrfVm_²Ÿ&
_m¡Z§ M¡dmpñ_ JwømZm§ kmZ§ kmZdVm_h_²Ÿ&& 38Ÿ&&
`ÀMm{n gd©̂ yVmZm§ ~rO§ VXh_Ow©ZŸ&
Z VXpñV {dZm `Ëñ`mÝ_`m ŷV§ MamMa_²Ÿ&& 39Ÿ&&

35 De naam van de leraar van de asur (demonen) die weer tot leven gebracht
werden indien zij in de strijd vermoord werden, door de magische charme
van zijn woorden.
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Er is niets, geen wezen, in de hele wereld die van Krishn

ontdaan wordt omdat hij alles doorloopt. Alle wezens lijken op

hem en staan dicht bij hem. Verder voegt hij toe:

40. “Wat ik  u verteld heb, Oh Parantap, is enkel een
klein uittreksel van mijn ontelbare gloriën”.

Dus moet Arjun alles wat uitmuntend, stralend en krachtig is

beschouwen als van Krishn komende. Dit is wat hem nu verteld

wordt.

41. “Weet dat wat ook bezeten wordt door glorie, schoonheid
en sterkte uit mijn eigen uitmuntendheid ontsprongen is”.

Krishn sluit zijn uitleg af met de alomtegenwoordige

redevoering:

42. “Of, in plaats van meer  te kennen, Oh Arjun, moet je gewoon
eraan denken dat ik hier ben en dat ik de hele wereld met een
klein deeltje van mijn kracht en macht draag”.

De opsomming van Krishn van zijn veelvoudige gloriën door

analogie impliceert niet dat Arjun of iemand anders de wezens en

objecten die hij in zijn uitleg aangehaald heeft moet beginnen te

aanbidden. De oefening is eerder bedoeld voor verlichte mannen

die de neiging vertonen om andere goden te aanbidden evenals

objecten en schepsels zoals bomen, rivieren, planeten en slangen,

die zichzelf goed van hun taken gewijd hebben.

✽ ✽ ✽

ZmÝVmo@pñV __ {Xì`mZm§ {d ŷVrZm§ na§VnŸ&
Ef VyÔoeV: àmoº$mo {d ŷVo{d©ñVamo _`mŸ&& 40Ÿ&&

`Ú{Û ŷ{V_ËgÎd§ lr_Xy{O©V_od dmŸ&
VÎmXodmdJÀN> Ëd§ __ VoOm|@egå^d_²Ÿ&& 41Ÿ&&

AWdm ~hþZ¡VoZ qH$ kmVoZ VdmOw©ZŸ&
{dîQ>ä`mh{_X§ H¥$ËñZ_oH$m§eoZ pñWVmo OJV²Ÿ&& 42Ÿ&&
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In het begin van het hoofdstuk heeft Krishn Arjun gezegd dat

hij hem opnieuw zou uitleggen wat hij van tevoren al gezegd had

omdat hij hem zeer dierbaar was. Hij ging zijn instructie herhalen

want een leiding van een nobele leraar is een noodzaak tot het

ogenblik van de verwezenlijking zelf. Zijn oorsprong, zo zei Krishn,

is noch goden noch heiligen gekend, omdat hij de primaire bron is

van waaruit iedereen geboren is. Zij kennen hem niet omdat de

universele staat die uit de verwezenlijking van de onuitgesproken

God komt enkel door die mannen waargenomen kunnen worden

die bij het hoogste doel gekomen zijn. Hij is een man van kennis

die Krishn kent, de geboorteloze, eeuwige, en hoogste God van de

wereld, door directe waarneming.

Alle kwaliteiten die de schat der goddelijkheid vormen zoals

afstamming, kennis, vrijheid van ontgoocheling, beperking van de

geest en gevoelens, inhouding, spirituele boetedoening,

liefdadigheid en glorie-zijn scheppingen van Krishn. De zeven

onsterfelijke wijsgeren of eerder de zeven stappen van yog en,

voorafgaand, zelfs de vier innerlijke eigenschappen en in

overeenstemming hiermee de geest die zelf bestaat, zelfscheppend

is; al deze attributen van toewijding en devotie voor Krishn, en

waarvan de hele wereld afkomstig is-zijn zijn scheppingen. Met

andere woorden, alle neigingen tot aanbidding worden door hem

gevormd. Zij worden gegenereerd door de gratie van de

verwezenlijkte leraar in plaats van door zichzelf. De man die een

direct waarneming van de gloriën van Krishn heeft is het zonder

twijfel waard om in hem te vloeien met een gevoel van totale

identiteit.

Zij die weten dat Krishn de wortel van alle scheppingen is

aanschouwen hem met open geest en wijden zich aan hem met

geest, verstand en ziel, wisselen gedachten uit over zijn

uitmuntendheid en blijven in hem. Hij legt er bij de aanbidders de

nadruk op dat de discipline van yog nodig is door te leren hoe ze

hem kunnen verwezenlijken. Hij doet dit door in hun innerlijke

binnen te dringen en de duisternis van spirituele onwetendheid door

het licht der kennis te verjagen.
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Arjun gelooft in de waarheid die zegt dat Krishn onveranderbaar,

eeuwig, stralend is, zonder een begin, en dat elke atoom van het

universum doorspoeld wordt. Dit werd waargenomen door grote

wijsgeren uit vroegere tijden en, zelfs in de tijd van Arjun, zegden

goddelijke wijsgeren zoals Narad, Deval, Vyas en Krishn zelf

hetzelfde. Het is ook waar dat de essentie van Krishn noch door

goden noch door demonen gekend is. Enkel die aanbidder kent

men die in staat is om te juiste keuze te maken. Hij alleen is in

staat om de aanbidder in zijn veelzijdige gloriën te instrueren

waardoor hij in hen dwaalt. Dus vraagt Arjun hem om hem over de

tekenen van deze grootheid in te lichten. Dit is correct omdat de

ongeduldige nieuwsgierigheid van de aanbidder om naar zijn

aanbeden God te luisteren blijft bestaan tot het ogenblik van de

vervulling zelf. Hij kan deze grenzen niet overschrijden omdat hij

niet weet wat er in het hart van God ligt.

Daarop heeft Krishn Arjun eenentachtig verklaringen over zijn

grootheid samengevat. Terwijl sommige van hen de innerlijke

eigenschappen illustreren die ontwikkeld worden door de initiatie

in yog, leggen andere de nadruk op de gloriën die verdiend worden

door sociale verwezenlijkingen. Op het einde vertelt Krishn Arjun

dat in plaats van hem gedetailleerd te kennen hij gewoon moet

herinneren dat alles wat in de drie werelden versierd is met

uitmuntendheid en schoonheid uit zijn eigen stralende kracht en

macht ontstaat is.

In dit hoofdstuk heeft Krishn Arjun dus bekend gemaakt met

deze uitgesproken glorie, en dit op een intellectueel niveau, zodat

zijn geloof zichzelf van alle afleidingen verwijdert en zich stevig

concentreert op zijn bestemming. Maar zelfs nadat hij naar iedereen

geluisterd heeft en hen begrepen heeft blijft de essentie van de

vraag van Krishn nog altijd onbekend, want het pad dat naar hem

leidt is dynamisch en kan enkel bewandeld worden door echt gebruik

te maken van actie.
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Aldus eindigt het Tiende Hoofdstuk, in de Upanishad van de

Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Vibhooti Varnan,”  of

‘Een bewijs van God’s glorie’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Tiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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REVELATIE VAN DE ALOMTEGENWOORDIGE

In het laatste hoofdstuk heeft Krishn slechts een korte

uiteenzetting van zijn gloriën gegeven, maar Arjun dacht dat hij al

genoeg wist. Daarom dacht hij dat hij, nadat hij de woorden van

Krishn beluisterd had, van al zijn ontgoochelingen bevrijd was. Hij

is echter, zoals hij in dit hoofdstuk toegeeft, gelijktijdig nieuwsgierig

om te weten wat Krishn hem verteld heeft. Horen is zo verscheiden

van zien als het oosten van het westen. Wanneer een zoeker op

weg is naar zijn bestemming om het met eigen ogen te aanschouwen

dan kan datgene wat hij weet verschillend zijn van datgene wat

hij gezien heeft. Kent een verlichte man angst? Is hij nog

nieuwsgierig? Het is een feit dat zowel zijn kennis als het

intellectuele niveau vaag en ongedefinieerd is. Gelijktijdig ontstaat

er echter een wens naar echte kennis. Dus stelt Arjun vragen aan

Krishn.

1. “Arjun zei, “De liefdevolle woorden waarmee u mij in de
geheime en zeer uitgebreide kennis ingewijd hebt hebben mij
onwetendheid uit de wereld geholpen.”

Wat Krishn hem verteld heeft over de relatie tussen de Hoogste

Geest en de individuele Ziel heeft zijn ontgoocheling verwijderd

en hem met het licht van de kennis gevuld.

2. “ Want u hebt, Oh de lotus-ogen, niet alleen een gedetailleerde
uiteenzetting over de oorsprong en de oplossing van wezens
gegeven, maar ook over uw onvergankelijke glorie.”

_XZwJ«hm` na_§ Jwø_Ü`mË_g§{kV_²Ÿ&Ÿ
`Îd`moŠV§ dMñVoZ _mohmo@ §̀ {dJVmo __Ÿ&&1Ÿ&&
^dmß``m¡ {h ŷVmZm§ lwVm¡ {dñVaemo _`mŸ&Ÿ
ËdÎm: H$_cnÌmj _mhmËå`_{n Mmì``_²Ÿ&&2Ÿ&&

AOw©Z CdmM:
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Hij gelooft ten volle de waarheid die Krishn hem verteld heeft,

en toch.-

3.  “U bent, Oh Heer, wat u mij verteld hebt, maar ik wens, Oh Hoogste
Wezen, een directe visie op uw vorm in al zijn goddelijke
uitmuntendheid te krijgen”.

Niet tevreden met wat hij enkel van horen zeggen kent, wenst

hij dit in een voelbare vorm te zien.

4. ”Toon mij, Oh Heer, uw eeuwige vorm indien u van mening
bent, Oh Yogeshwar, dat is mogelijk is om dit te zien.”

Krishn verzet zich niet tegen dit verzoek omdat Arjun een de-

vote leerling en geliefde vriend is. Dus zegt hij zijn gebed op en

onthult zijn kosmische vorm.

5. “De Heer zei, “Behoud, Oh Parth, mijn honderden en
duizenden verschillende hemelse uitspraken van
verschillende wijzen en vormen”.

6. “Zie in mij, Oh Bharat, de zonen van Aditi1, de Rudr, de Vasu,2

de Ashwin broeders, 3 en de Marut,4 evenals talrijke andere
wonderlijke vormen die nog niet van tevoren gezien zijn.”

Ed_oVÚWmËW Ëd_mË_mZ§ na_oœaŸ&Ÿ
ÐîQw>{_ÀN>m{_ Vo ê$n_¡œa§ nwéfmoÎm_Ÿ&&3Ÿ&&
_Ý`go `{X VÀN>Š §̀ _`m ÐîQw>{_{V à^moŸ&Ÿ
`moJoœa VVmo _o Ëd§ Xe©̀ mË_mZ_² Aì``_²Ÿ&&4Ÿ&&
ní` _o nmW© ê$nm{U eVemo@W ghòe:Ÿ&Ÿ&1Ÿ&&
ZmZm{dYm{Z {Xì`m{Z ZmZmdUm©H¥$Vr{Z MŸ&&5Ÿ&&
ní`m{XË`mÝdgyÝéÐmZ{œZm¡ _éVñVWmŸ&Ÿ&
~hÿÝ`ÑîQ>nydm©{U ní`mü`m©{U ^maVŸ&&6Ÿ&&

1. Weergegeven in de mythologie als een moeder van goden die bekend zijn
als Aditya, twaalf in aantal, na haar.

2. De naam van een klasse van geneugten, acht in aantal.

3. De drie artsen van goden en weergegeven als tweelingzonen van de Zonne-
god.

4. Marut is de god van de wind maar in het meervoud kan het woord als
“gastheer van goden” geïnterpreteerd worden.

lr ^JdmZwdmM :
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7. “Nu, Oh Gudakesh, zie in mijn lichaam op deze ene plaats de
hele geanimeerde en niet geanimeerde wereld, en alles wat
je nog wilt te weten komen”.

Dus gaat de Heer verder om door middel van deze drie

opeenvolgende verzen zijn vorm uit te drukken, maar de arme
Arjun kan niets zien. Hij kan enkel vol verrassing en verwarring in

zijn ogen wrijven. Krishn is zich bewust van de staat van Arjun,

stopt opeens en zegt:

8. “Maar aangezien jij me niet met je fysieke ogen kunt zien,
geef ik je de goddelijke visie waarmee hij mijn uitmuntendheid
en de kracht van mijn yog kunt behouden”.

Arjun is gezegend met spirituele visie door de gratie van Krishn.

En, op dezelfde wijze, is Sanjay, de menner van Dhritrashtr, ook

met het goddelijke zicht van de compassie van Yogeswhar Vyas
gezegend.5 Daarom is dat wat zichtbaar is voor Arjun ook wat ex-

act op dezelfde wijze door Sanjay gezien wordt, en door de visie

te delen kan hij ook het goede delen wat hieruit resulteert.

9. “Sanjay zie (tegen Dhritrashtr), “Na aldus gesproken te hebben,
Oh Koning, onthulde de Heer-de grote meester van yog-zijn
hoogste, alomtegenwoordige vorm aan Arjun”.

De meester van yog, een yogi zelf en in staat om yog aan

anderen over te dragen, wordt Yogeshwar genoemd. Hij is

gelijktijdig God (Hari)6 die alles grijpt en wegsleept. Dus is “’Hari”

Bh¡H$ñW§ OJËH¥$ËñZ§ ní`mÚ gMamMa_²Ÿ&Ÿ
__ Xoho JwS>mHo$e `ÀMmÝ`X² ÐîQw>{_ÀN>{gŸ&&7Ÿ&&
Z Vw _m§ eŠ`go ÐîQw>_ZoZ¡d ñdMjwfmŸ&Ÿ
{Xì §̀ XXm{_ Vo Mjw: ní` _o `moJ_¡œa_²Ÿ&&8Ÿ&&
Ed_wŠËdm VVmo amOÝ_hm`moJoœamo h[a:Ÿ&Ÿ
Xe©̀ m_mg nmWm©̀  na_§ ê$n_¡œa_²Ÿ&&9Ÿ&&

5. Hoofdstuk I, waarin Sanjay, de bijnaam voor de zelfcontrole, weergegeven
wordt als het medium waarmee de blinde Dhritrashtr ziet en hoort. De geest
omhuld door de waas der onwetendheid neemt waar door iemand die de
geest en de gevoelens onderworpen heeft.

6. Een bijnaam van de Hoogste Geest, van Vishnu en vele andere goden. De
interpretatie hier verwijst naar de verbinding van het geluid van het woord
met “har”, wat “meenemen” of “ontdoen van” betekent.

g§O` CdmM :
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de persoon die de zonden vernietigt en die de kracht heeft om zijn

eigen vorm aan anderen op te dragen. Dus onthult hij, die de hele

tijd voor Arjun geweest is, nu zijn alomtegenwoordige, stralende

wezen.

10-11. “En (Arjun voor zichzelf), de oneindige, alles doorstromende
God met verschillende monden en ogen, vele wonderlijke
uitspraken, bedekt met verschillende versieringen, vele wapens
in zijn handen dragend, hemelse versieringen dragend, omhuld
door hemels ruikende parfums, en met alle soorten wonder
omgeven.”

Het fantastische zicht wordt ook waargenomen door Dhritrashtr,

de blinde koning, het beeld zelf van onwetendheid, door Sanjay-

de belichaming van beperking.

12. “Zelfs het licht van duizend zonnen in de hemel kunnen
nauwelijks op tegen de straling van de alomtegenwoordige
God”.

13. “Pandu’s zoon (Arjun) zag doen in het lichaam van Krish, de
God der goden, de verschillende afzonderlijke werelden
samen”.

Arjun’s visie over alle werelden met Krishn is een teken van

liefdevolle devotie die uit de deug oprijst.

14. “Overdonderd door de golven en mijn zijn haar naar boven
wijzend, bracht Arjun hulde aan de grote God en spraak
aldus met gevouwen handen".

AZoH$dŠÌZ`Z_ZoH$mX²̂ wV-Xe©Z_² Ÿ&
AZoH${Xì`m^aU§ {Xì`mZoH$moÚVm`wY_²Ÿ&&10Ÿ&&
{Xì`_më`må~aYa§ {Xì`JÝYmZwconZ_²Ÿ&Ÿ
gdm©ü ©̀_ §̀ Xod_ZÝV§ {dœVmo_wI_²Ÿ&&11Ÿ&&
{X{d gy`©ghòñ` ^doÚwJnXwpËWVmŸ&Ÿ
`{X ^m: gÑer gm ñ`mØmgñVñ` _hmË_Z:Ÿ&&12Ÿ&&
VÌ¡H$ñW§ OJËH¥$ËñZ§ à{d^ŠV_ZoH$YmŸ&Ÿ
Aní`X² XodXodñ` earao nmÊS>dñVXmŸ&&13Ÿ&&
VV: g {dñ_`m{dîQ>mo öîQ>amo_m YZ§O`:Ÿ&
àUå` {eagm Xod§ H¥$VmÄO{ca^mfVŸ&&14Ÿ&&
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ní`m{_ Xodm§ñVd Xod Xoho gdmªñVWm ŷV{deofg§KmZ² Ÿ&
~«÷mU_re§ H$_cmgZñW_²Ÿ&Gfr§ügdm©ZwaJm§ü {Xì`mZ²Ÿ&&15Ÿ&&
AZoH$ ~mhÿXadŠÌZoÌ§ ní`m{_ Ëdm§ gd©Vmo@ZÝVê$n_²Ÿ&Ÿ
ZmÝV§ Z _Ü §̀ Z nwZñVdmqX ní`m{_ {dídoœa {dœê$nŸ&&16Ÿ&&
{H$ar{Q>Z§ J{XZ§ M{H«$U§ M VoOmoamqe gd©Vmo XrpßV_ÝV_²Ÿ&
ní`m{_ Ëdm§ Xw{Z©arú`§ g_ÝVmÔrßVmZcmH©$Úw{Và_o`_²Ÿ&&17Ÿ&&

7. Een scherp wapen zoals een schijf, waarvan men geloofde dat het
voornaamste wapen van Visnhu was.

Arjun heeft vroeger ook eer betoond aan Krishn, maar nu, nadat

hij zijn goddelijke majesteit gezien heeft, buigt hij dieper. De eerbied

die hij nu voor Krishn voelt is een veel diepere eerbied dan dat hij

vroeger ervaren had.

15. “Arjun zei, “Ik zie in jou, Oh Lord, alle goden, gastheren
van wezens. Brahma op zijn lotus-zit, Mahadev, alle grote
wijsgeren, en wonderlijke slangen”.

Dit is een directe waarneming in plats van een vluchtig zicht,

en dergelijke duidelijke visie is enkel mogelijk wanneer een

Yogeshwar ogen geeft die dit kunnen zien. Een concrete

gewaarwording van dergelijke realiteit is enkel met de eigen

middelen mogelijk.

16. “Oh Heer van alle werelden, ik behoud uw vele magen,
monden en ogen evenals hun oneindige vormen van eender
welk soort, maar, Oh de Alomtegenwoordige, ik kan noch
uw uiteinde, noch uw midden, noch uw begin zien”.

17. “Ik zie u gekroond en gewapend met een bijl en een chakr,7,
overal verlicht, zoals vuur en zon, onmeetbaar”.

U hebt hier een allesomvattende opsomming van de glories

van Krishn. Zijn hemelse helderheid is zodanig dat ogen verblind

worden indien zij trachten hem te zien. De geest kan dit niet

begrijpen. Arjun kan echter hem waarnemen omdat hij al zijn

gevoelens volledig aan hem overgeleverd heeft. En hij is zo zeker

van wat hij ziet dat hij er lyrisch van wordt en de vele kwaliteiten

van Krishn bezingt.

AOw©Z CdmM :
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18. “Ik geloof dat jij Akshar bent, de onvergankelijke God die het
waard is gekend te zijn, het hoogste doel van het Innerlijke,
de grote haven van de wereld, houder van de eeuwige Dharm,
en de universele Hoogste Geest.”

Dit zijn ook de kwaliteiten van het Innerlijke. Hij is ook

universeel, eeuwig, onuitgesproken en onvergankelijk. De wijsgeer

bereikt dezelfde staat nadat zijn aanbidding met succes uitgevoerd

is. Dat is de reden waarom men zegt dat de individuele Ziel en de

Hoogste Geest identiek zijn.

19. “Ik zie zonder begin, einde of midden, bezeten van onbeperkte
kracht, ontelbare handen, ogen zoals de zon en de maan, en
een gezicht zo helder als vuur, die de wereld met uw stralen
verlicht.”

In het begin onthult Krishn zijn ontelbare vormen, maar nu

blijkt hij een en oneindig te zijn. Wat moeten we echter van de

verklaring van Arjun denken die zegt dat de God is zoals de zon,

de andere zoals de maan? Deze woorden mogen niet letterlijk

genomen worden. Het is niet zo dat het ene oog van God helder is

als de zon en sereen als de maan: zowel de straling der kennis als

de kalmte van de rust. De zon en de maan zijn hier symbolen. God

schijnt op de wereld zowel de zon als de maan, en hij wordt nu

door Arjun gezien alsof de hele wereld door zijn straling doordrongen

wordt.

20. “En, Oh Hoogste Wezen, de hele ruimte tussen hemel en aarde
is gevuld door jou en de drie werelden beven door angst voor
uw goddelijke, maar verschrikkelijke vorm.”

Ëd_ja§ na_§ do{XVì §̀ Ëd_ñ` {dœñ` na§ {ZYmZ_²Ÿ&
Ëd_ì``: emœVY_©JmoßVm gZmVZñËd§ nwéfmo _Vmo _oŸ&&18Ÿ&&
AZm{X_Ü`mÝV_ZÝVdr ©̀-Ÿ_ZÝV~mhþ§ e{egy`©ZoÌ_²Ÿ&
ní`m{_ Ëdm§ XrßVhþVmedŠÌ§Ÿ&ñdVoOgm {dœ{_X§ VnÝV_²Ÿ&&19Ÿ&&
Úmdm n¥{Wì`mo[aX_ÝVa§ {h ì`mßV§Ÿ&Ëd ¡̀Ho$Z {Xeü gdm©:Ÿ&
ÑîQ²dmX²̂ wV§ ê$n_wJ«§ VdoX§Ÿ&cmoH$Ì §̀ àì`{WV§ _hmË_Z²Ÿ&&20Ÿ&&
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21. “Grote hoeveelheden goden worden in u opgelost terwijl een
gastheer van hen uw naam en glories met opgevouwen handen
bezingt en herhaaldelijk de zegening uitspreekt, gastheren van
grote wijsgeren en mannen van verwezenlijking zingen
sublieme hymnen in uw gebed.”

22. “De Rudr, zonen van Aditi, Vasu, Sadhya,8 zonen van vishwa, 9,
de Ashwin, Marut, Agni en horden van gandharv, yaksh,
demonen en mannen van verwezenlijking, allen met
bewondering naar u kijkend.”

Goden, Agni en vele gandharv, yaksk en demonen kijken met

bewondering naar de alomtegenwoordige vorm van Krishn. Zij zijn

verrast omdat zij niet in staat zijn om hem te begrijpen. Zij hebben

in feite niet de visie waarmee zij de essentie kunnen zien. Krishn

heeft vroeger gezegd dat mannen met duivelse aard en het vulgaire

uitzicht hem als een sterveling aanspraken terwijl, hoewel door

een menselijk lichaam bezeten, hij echt in de hoogste God dwaalt.

Dat is de reden waarom goden, Agni en gastheren van gandharv,

yaksh en demonen alleen naar hem met verrassing opkijken. Zij

zijn niet in staat om hem te zien en de realiteit te grijpen.

23. “Wanneer ik naar uw kolossale vorm kijk met zijn vele monden
en ogen, handen, dijen en voeten, magen en verschrikkelijke
klauwen, Oh de almachtige bewapende, zijn alle wezens
gevuld met schrik en geld dit ook voor mij.”

Zowel Krishn als Arjun worden bezeten door machtige wapens.

De ene wiens actiesfeer zich uitstrekt tot boven de natuur is

"almachtig bewapend". Terwijl Krishn perfectie bereikt heeft in

A_r {h Ëdm§ gwag§Km {depÝVHo${MX²̂ rVm: àmÄOc`mo J¥UpÝV &Ÿ
ñdñVrË ẁŠËdm _h{f©{gÕg§Km: ñVwdpÝV Ëdm§ Vw{V{^:nwîH$cm{^:Ÿ&&21Ÿ&&
éÐm{XË`m dgdmo ò M gmÜ`m{dœo@{œZm¡ _éVœmoî_nmüŸ&
JÝYd©̀ jmgwa {gÕg§KmdrjÝVo Ëdm§ {dpñ_Vmü¡d gd}Ÿ&&22Ÿ&&
ê$n§ _hÎmo ~hþdŠÌZoÌ§Ÿ&_hm~mhmo ~hþ~mhÿénmX_²Ÿ&Ÿ
~hÿXa§ ~hþX§îQ´>mH$amc§ ÑîQ²>dmcmoH$m: àì`{WVmñVWmh_²Ÿ&&23Ÿ&&

8. Een bijzonder soort van hemelse wezens of goden in het algemeen.

9. De naam van een bijzondere groep goden.
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het veld en het hoogste niveau bereikt heeft, is Arjun juist ingewijd

en is hij nog op weg. Zijn bestemming is nog ver weg. Nu wanneer

hij naar de universele vorm van Krishn kijkt, dan is hij zoals anderen

door de onbegrijpelijke grootheid van God onder de indruk.

24. “Wanneer ik naar uw enorme, schrikwekkende vorm kijk die
tot in de hemel reikt, met zijn talrijke uitspraken, wijd open
mond, en enorme glanzende ogen, Oh Vishnu, dan trilt mijn
ziel in angst, heb ik geen moed en geestesrust meer.”

25. “Aangezien ik mijn gevoel voor richting en geluk verloren
heb door uw gezichten te behouden met hun vreesaanjagende
klauwen en vlamspuwende ogen zoals de grote conflagratie
waarvan met gelooft dat ze de wereld verteert, dan verzoek
ik u, Oh God der goden, om gratie en rust.”

26. “En ik zie de zonen van Dhritrashtr samen met vele andere
koningen, Bheeshm, Dronacharya, Karn, zelfs de krijsgeren
van onze kant en alle ...”

27. “Wezens die in uw verschrikkelijke mond ronddwalen met
hun verschrikkelijke klauwen, en sommige van hen tussen uw
tanden met verwoeste hoofden liggend”.

28. “Krijgers van de menselijke wereld vinden elkaar in uw
vlammenspuwende monden zoals talrijke rivieren in de oceaan
uitmonden”.

Stromingen van rivieren zijn krachtig en toch stromen zij naar

de oceaan. Zoals ook grote hoeveelheden krijgers naar de

schrikwekkende mond van God lopen. Zij zijn mannen met moed

Z^: ñn¥e§ XrßV_ZoH$ dUª ì`mÎmmZZ§ XrßV{demc ZoÌ_²Ÿ&Ÿ
ÑîQ²>dm {h Ëdm§ àì`{WVmÝVamË_m Y¥qV Z {dÝXm{_ e_§ M {dîUmoŸ&&24Ÿ&&
X§îQ´>mH$amcm{Z M Vo _wIm{Z ÑîQ²>d¡d H$mcmZcg{Þ^m{ZŸ&
{Xemo Z OmZo Z c ô M e_© àgrX Xodoe OJ{ÞdmgŸ&&25Ÿ&&
A_r M Ëdm§ Y¥VamîQ´>ñ` nwÌm:gd} gh¡dmd{Znmcg”¡:Ÿ&
^rî_mo ÐmoU: gyVnwÌñVWmgm¡ghmñ_Xr`¡a{n `moY_w»`¡:Ÿ&&26Ÿ&&
dŠÌm{U Vo Ëda_mUm {depÝVX§îQ´>mH$amcm{Z ^`mZH$m{ZŸ&
Ho${M{Ûc¾m XeZmÝVaofwg§Ôí`ÝVo My{U©V¡éÎm_m“¡ :Ÿ&&27Ÿ&&
`Wm ZXrZm§ ~hdmo@å~wdoJm:g_wÐ_odm{^_wIm ÐdpÝVŸ&
VWm Vdm_r ZacmoH$dram{depÝV dŠÌmÊ`{^{dÁdcpÝVŸ&&28Ÿ&&
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en kracht, maar God is zoals de oceaan. Menselijke kracht is niets

tegen zijn macht. De volgende vers illustreert waarom en hoe zijn

zich in hem verwonden.

29. “Zij gooien zich in uw monden voor hun vernietiging zoals
vliegende insecten zichzelf in de vlam storten”.

30. “Door alle werelden met uw vlammenspuwende monden
te vernietigen verbruikt uw intense kracht de hele wereld dankzij
uw straling”.

Dit is duidelijk een portret van de oplossing van onrechtvaardige

eigenschappen in God waarna zelfs het nut van de schat der

goddelijkheid vergeten wordt. Rechtvaardige eigenschappen

vloeien dan ook in hetzelfde Innerlijke. Arjun ziet de Kaurav strijders

en daarna de strijders van zijn eigen leger in de mond van Krishn

verdwijnen. Dus heeft hij medelijden met hem.

31. “Aangezien ik uw natuur niet ken, Oh Primair Wezen, en zijn
realiteit wens te kennen, bied ik mij nederige verering aan en
verzoek u, Oh hoogste God, om mij te zeggen wie u in deze
verschrikkelijke vorm bent.”

Arjun wenst te weten wie Krishn in deze immense vorm is en

wat hij van plan is te doen. Hij begrijpt nog niet altijd volledig de

manier waarop de God zichzelf vervult. Daarop spreekt Krishn met

hem.

32. “De Heer zei, “Ik ben de almachtige tijd (kal), bezig met de
vernietiging van werelden, en krijgers van de andere legers
gaan sterven zelfs zonder dat u ze doodt.”

Hij voegt verder nog toe:

`Wm àXrßV§ ÁdcZ§ nV“m{depÝV Zmem` g_¥ÕdoJm:Ÿ&Ÿ
VW¡d Zmem` {depÝV cmoH$mñVdm{n dŠÌm{U g_¥ÕdoJm:Ÿ&&29Ÿ&&
co{cøgo J«g_mZ: g_ÝVm ëcmoH$mÝg_J«mÝdXZ¡Ád©c{Ø:Ÿ&Ÿ
VoOmo{^amnỳ © OJËg_J«§̂ mgñVdmoJ«m: àVnpÝV {dîUmoŸ&&30Ÿ&&
Am» m̀{h _o H$mo ^dmZwJ«ê$nmo Ÿ&Z_mo@ñVw Vo Xodda àgrX Ÿ&Ÿ&20Ÿ&&
{dkmVw{_ÀN>m{_ ^dÝV_mÚ§ Z {h àOmZm{_ Vd àd¥{Îm_²Ÿ&&31Ÿ&&
H$mcmo@pñ_ cmoH$j`H¥$Ëàd¥Õmo cmoH$mÝg_mhVw©{_h àd¥Îm:Ÿ&Ÿ&20Ÿ&&
F$Vo@{n Ëdm§ Z {̂dî̀ pÝV gd} ò@dpñWVm: àË̀ ZrHo$fw m̀oYm:Ÿ&&32Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:
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33. “Dus moet u opstaan en verdiensten krijgen en een groot
koningrijk verwerven door uw vijanden te verslaan, omdat
deze krijgers al door mij en door u, Oh Savyasachin10 (Arjun)
gedood zijn, zijnde gewoon de nominale agent voor hun
vernietiging.”

Krishn heeft herhaaldelijk gezegd dat God noch zelf handelt

noch anderen doet handelen, en zelfs geen toevalligheden toestaat.

Het is enkel omwille van hun opgeloste geesten dat mensen geloven

dat elke actie door God beïnvloed wordt. Maar hier hebben we

Krishn die zelf opstaat en zegt dat hij zijn geloof reeds verwezenlijkt

heeft. Arjun moet enkel deze leidraad volgen door te doen alsof hij

ze doodt. Dit brengt ons terug naar de essentie van de aard. Hij is

het beeld van diepgaande devotie, en God is zelfs van geneigd om

dergelijke liefdevolle aanbidders te helpen en te steunen. Hij is

een uitvoerder voor hen-hun menner.

Dit is de derde gelegenheid wanneer het idee van “koningrijk”

in de Geeta verschijnt. In het begin wilde Arjun niet vechten en

zei hij tegen Krishn dat hij niet kon zien hoe hij een onbetwiste

leider van een groot koningrijk op aarde kon worden,-of zelfs een

Indr-gelijke heer van Goden de zorg uit zijn gevoelens kon gooien.

Hij wilt hier niets van weten, zelfs nadat hij deze beloningen

verkregen had. Yogeshwar Krishn vertelde hem dan dat in geval

van nederlaag in de oorlog hij met hemels bestaan beloond zou

worden en, in geval van overwinning, met de verwezenlijking van

de Hoogste Geest. En nu zegt hij dat hij gewoon als een

tussenpersoon handelt om de hoogste eer te behalen. Bedoelt Krishn

hiermee dat hij Arjun zal overladen met de echte wereldse

beloningen waarover hij duidelijk ontgoocheld was-de beloningen

waarin hij het einde van zijn miserie niet kan zien? Dus is echter

niet het geval. De beloofde beloning is de ultieme vereniging met

God die het resultaat is van een vernietiging van alle tegenspraken

Vñ_mÎd_w{ÎmîR> `emo c^ñd {OËdm eÌyZ² ŵL²>úd amÁ §̀ g_¥Õ_²Ÿ&Ÿ&20Ÿ&&
_ ¡̀d¡Vo {ZhVm: nyd©_od {Z{_Îm_mÌ§ ^d gì`gm{MZ²Ÿ&&33Ÿ&&

10. Arjun wordt zo genoemd omdat hij ook pijlen met zijn linkerhand kon
schieten.
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van de materiële wereld. Dit is de enige permanente

verwezenlijking, die nooit vernietigd wordt en die een resultaat is

van raj-yog, de hoogste vorm van alle yog. Dus daagt Krishn Arjun

eens te meer uit om-

34. “Dronarcharya, Bheeshm, Jayadrath, Karn en de vele andere
krijgers die reeds door mij gedood zijn zonder vrees te
vernietigen, en te vechten omdat jij zonder twijfel te vijanden
zal verslaan”

Hier daagt Krishn Arjun opnieuw uit om de vijanden te doden

die reeds door hem vernietigd zijn. Betekent dit niet dat hij de

uitvoerder is, terwijl in de verzen 13-15 van Hoofdstuk 5

uitdrukkelijk gezegd heeft dat God een niet-uitvoerder is? Behalve

dit zal hij later toegeven dat er enkel vijf manieren zijn om zowel

goede als kwade daden uit te voeren: basis (de heersende kracht

onder leiding van wat gedaan is), de agent (geest), de instrumenten

of middelen (gevoelens evenals beschikking), inspanningen

(wensen), en afkomst (wat bepaald wordt door acties in een vorig

bestaan). Zij die zeggen dat God de enige uitvoerder is zijn

ontwetend. Wat is dan de uitleg voor deze tegenspraak?

De waarheid is dat er een scheidingslijn is tussen de natuur en

de Hoogste Geest.

Zolang als de invloed van de objecten van de natuur domineert

is de universele onwetendheid (maya) de motiverende kracht. Maar,

nadat een aanbidder de natuur doordrongen is, slaagt hij erin om

toegang te krijgen tot de sfeer van actie van de aanbeden God of,

met andere woorden, van de verlichte Guru. Laat ons niet vergeten

dat in de betekenis van “motivator” een verwezenlijkte leraar, de

individuele Ziel, de Hoogste Ziel, het object der aanbidding, en

God allen synoniemen zijn. De richtlijnen ontvangen door de

aanbidder komen allen van God. Na deze fase is God of de

verwezenlijkte Guru-verrijzend uit de Ziel van de aanbidder zelf-

aanwezig in zijn hart zoals een menner die hem op het juiste pad

loodst.

ÐmoU§ M ^rî_§ M O`ÐW§ MH$Uª VWmÝ`mZ{n `moYdramZ²Ÿ&Ÿ
_`m hVm§ñËd§ O{h _m ì`{WîR>m ẁÜ`ñd OoVm{g aUo gnËZmZ²Ÿ&&34Ÿ&&
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De eerbiedwaardige Maharaj Ji placht te zeggen, "Vergeet niet

dat de handeling van aanbidding niet correct begint tot de aanbidder

zich bewust is van zijn Innerlijke en God tot dit niveau gedaald is.

Daarom is alles wat hij doet een geschenk van God. De aanbidder

gaat dan verder op het pad enkel en alleen in overeenstemming

met de signalen en richtlijnen van God. Het succes van de aanbidder

is een gratie van God. Het is God die door de ogen van de aanbidder

kijkt, hem het pad toont, en hem uiteindelijk zo in staat stelt om

een met hem te worden." Dit is wat Krishn bedoelt wanneer hij

Arjun zegt dat hij zijn vijanden moet doden. Arjun zal zeker en

vast winnen, want God zelf staat hem terzijde.

35. “Sanjay zei (verder) (tot Dhritrashtr), "Bevend van angst om
deze woorden van Keshav11 te horen en overweldigd door
gevoel, sprak Arjun dus tot Krishn met gevouwen handen en
eerbiedwaardige nederigheid”.

Sanjay heeft precies gezien wat Arjun gezien heeft. Dhritrashtr

is blind, maar zelfs hij kan zien, en duidelijk door beperking

begrijpen.

37. “Arjun zei, “Het is juist, Oh Hrishikesh, dat  mannen zich
uiten in gebeden voor uw naam en glorie, demonen verdwijnen
snel omwille van de angst van uw glorie, en verwezenlijkte
wijsgeren buigen eerbiedig en nederig voor u.”

38. “Wat kunnen zij nog meer doen, Oh Grote Ziel, naast eer
betuigen aan u wanneer u, Oh God der goden en primaire
energie van het universum, de onverwoestbare Hoogste Geest
die boven alle wezens en niet wezens staat?”

Arjun kan zo praten omdat hij een directe visie van de

onverwoestbare God heeft.

EVÀN®>Ëdm dMZ§ Ho$edñ`H¥$VmÄO{cd}n_mZ: {H$arQ>rŸ&
Z_ñH¥$Ëdm ŷ̀  Edmh H¥$îU§gJX²JX§ ^rV^rV: àUå`Ÿ&&35Ÿ&&
ñWmZo öfrHo$e Vd àH$sË`m©OJËàöî`Ë`ZwaÁ`Vo MŸ&Ÿ&20Ÿ&&
ajm§{g ^rVm{Z {Xemo ÐdpÝVgd} Z_ñ`pÝV M {gÕg§Km:Ÿ&&36Ÿ&&
H$ñ_mÀM Vo Z Z_oaÝ_hmË_Z²Jar`go ~«÷Umo@ß`m{XH$Ì}Ÿ&
AZÝV Xodoe OJ{ÞdmgËd_ja§ gXgÎmËna§ `V²Ÿ&&37Ÿ&&

11. Een naam van Vishnu (God).

g§O` CdmM:
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Enkel een zicht of een beschouwing op intellectueel niveau

kan niet tot een verwezenlijking van de onverwoestbare Hoogste

Geest leiden. Arjun's visie van God is een interne waarneming.

38. “Jij, Oh onbepaalde, zijn de primaire God, de eeuwige Geest,
de ultieme hemel van de wereld, zoeker, verwezenlijkte, het
hoogste doel, en de alles doorstromende”.

39. “Aangezien jij de wind, de god der dood (Yamraj), de regen-
god (Varun), de maan, de Heer van alle scheppingen, en zelfs
de primaire wortel van Brahma bent, buig ik duizend keer en
zelfs nog meer voor u.”

Zo overweldigd is Arjun door zijn geloof en toewijding. Dus

gaat hij verder met zijn lof:

40. “Aangezien u, Oh de onvergankelijke en almachtige,
onbeperkte macht bezit en de alomtegenwoordige God bent,
wordt u overal vereerd (door iedereen)”.

Arjun buigt verschillende keren in nederigheid en verzoekt om

vergiffenis voor zijn fouten:

41-42. “Ik vraag om vergiffenis, Oh de oneindige, voor alle
indiscrete woorden die ik tot u gesproken heb, voor de vrijheid
die ik mij genomen heb om u als “Krishn" en "Yadav" aan te
spreken, voor het respect dat ik ongeweten nagelaten heb te
tonen tijdens frivole ontmoetingen of rustperiodes of tijdens
het eten, Oh Achyut (de onfeilbare), of terwijl wij samen waren,
alleen of met anderen, uit mijn gevoel dat u mijn intieme vriend
bent en omwille van de onachtzaamheid die uit mijn
onwetendheid voor uw echte grootheid vloeit”.

Ëd_m{XXod: nwéf: nwamUñËd_ñ` {dœñ` na§ {ZYmZ_²Ÿ&
doÎmm{g doÚ§ M na§ M Ym_Ëd`m VV§ {dœ_ZÝVê$nŸ&&38Ÿ&&
dm ẁ̀ ©_mo@{¾d©éU: eem‘>:àOmn{VñËd§ à{nVm_hüŸ&
Z_mo Z_ñVo@ñVw ghòH¥$Ëd:nwZü ŷ̀ mo@{n Z_mo Z_ñVoŸ&&39Ÿ&&
Z_: nwañVmXW n¥îR>VñVoZ_mo@ñVw Vo gd©V Ed gd©Ÿ&
AZÝVdr`m©{_V{dH«$_ñËd§gdª g_mßZmo{f VVmo@{g gd©:Ÿ&&40Ÿ&&
gIo{V _Ëdm àg §̂ `XwŠV§ ho H¥$îU ho `mXd ho gIo{VŸ&
AOmZVm _{h_mZ§ VdoX§ _`m à_mXmËàU òZ dm{nŸ&&41Ÿ&&
`ÀMmdhmgmW©_gËH¥$Vmo@{g{dhmaeæ`mgZ^moOZofw Ÿ&
EH$mo@Wdmß`À ẁV VËg_j§VËjm_ ò Ëdm_h_à_ò _²Ÿ&&42Ÿ&&
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Arjun heeft de moed om Krishn om vergiffenis te vragen voor

zijn fouten omdat hij ervan overtuigd is dat hij onverschillig is voor

allen: dat hij hem zal vergeven omdat hij de vader van de mensheid

is, de meest nobele der leraars, en die het echt waard is om aanbeden

te worden.

43. “Aangezien niemand in de drie werelden u ook maar kan
evenaren, u die de vader van de geanimeerde en niet
geanimeerde werelden bent, de grootste van alle leraars, de
meest eerbare, de van een zeer grote uitmuntendheid, hoe
kan iemand anders superieur zijn tegenover u?”

44. “Door mij dus aan uw voeten te gooien en zeer nederig voor u
te buigen, verzoek ik u, Oh de meest aanbeden God, om mijn
fouten te vergeven zoals een vader zijn zoon vergeeft, een
vriend zijn vriend en een liefhebbende echtgenoot zijn geliefde
echtgenote”.

Arjun is ervan overtuigd dat Krishn alleen een groot genoeg

hart heeft om zijn fouten te vergeven. Maar wat is zijn fout feitelijk?

Met welke andere naam dan “Krishn” zou hij zich tot deze

donkerhuidige vriend kunnen wenden? Moeten we een zwarte man

wit noemen? Is het een zonde om een spade spade te noemen?

Krishn een “Yadav” noemen zou evenmin fout kunnen zijn, omdat

Krishn een Yadav voorvader had. Het was evenmin een belediging

om hem een "vriend" te nemen, omdat Krishn Arjun ook als een

intieme vriend beschouwt. Arjun vraagt echter duidelijk om

vergiffenis omdat hij gelooft dat het feit dat hij "Krishn" als "Krishn"

aangesproken heeft een belediging is.

De weg der meditatie is duidelijk de weg die Krishn vastgelegd

heeft. Hij gaf Arjun in de dertiende vers van Hoofdstuk 8 de raad

om OM op te zeggen en te beschouwen. OM, zoals we weten, is

een symbool van de onvergankelijke God. Arjun werd gezegd om

{nVm{g cmoH$ñ` MamMañ`Ëd_ñ` nyÁ`ü JwéJ©ar`mZ²Ÿ&
Z ËdËg_mo@ñË`ä`{YH$: Hw$Vmo@Ý`mocmoH$Ì ò@ß`à{V_à^md Ÿ&&43Ÿ&&
Vñ_mËàUå` à{UYm` H$m §̀ àgmX ò Ëdm_h_re_rS>ç_² Ÿ&
{nVod nwÌñ` gIod g» ẁ: {à`: {à`m`mh©{g Xod gmoTw>_²Ÿ&&44Ÿ&&
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het heilige woord op te zeggen en naar Krishn's beeld te kijken,

want OM, wat voor het onuitgesproken Hoogste Wezen staat, is

ook een symbool van de wijsgeer met wiens hulp hij de

verwezenlijking van God bereikt heeft. Wanneer Arjun een

duidelijke visie van de echte uitmuntendheid van God heeft dan

treft het hem dat hij noch wit noch zwart is, en zelfs geen vriend of

een Yadav; hij is enkel en alleen een grote Ziel die een en identiek

geworden is met de onvergankelijke Hoogste Geest.

In de hele Geeta heeft Krishn vijf keer op het belang gewezen

van het opzeggen van OM. Indien wij moeten bidden, laat ons dan

OM opzeggen in plaats van de naam van Krishn. Sentimentele

aanbidders slagen er normaliter in dit op de ene of andere manier

uit te vinden. Terwijl een van hen door de tegenspraak over het

eigendom of het opzeggen van OM verstoord wordt, doet een andere

beroep op de wijsgeren, en nóg een andere die van plan is om zich

snel met Krishn te integreren gebruikt ook Radha12 voor zijn naam.

Het is waar dat zij dit alles uit devotie doen, maar hun gebeden

worden door teveel sentiment beheerst. Indien we een echt gevoel

voor Krishn hebben, moeten wij zijn instructie naleven. Hoewel in

het onuitgesproken geleefd wordt, is hij altijd aanwezig voor ons,

zelfs indien wij hem niet kunnen zien omwille van een ongeschikte

visie. Zijn stem is met ons, maar we kunnen hem niet horen. We

zullen weinig voordeel halen uit onze studie van de Geeta, hoewel

dit natuurlijk altijd een voordeel biedt. De man die naar de Geeta

luistert er de Geeta bestudeert bereikt hogere lichamen. Dus is

studie verplicht.

Een ononderbroken sequentie van de naam “Krishn” kan niet

plaatsvinden wanneer we in een staat van ademhalingscontrole

mediteren. Louter uit emotie zeggen sommige mannen alleen de

naam van Radha op. Is het niet normaal om de vruchten van

onbereikbare ambtenaren te vleien? Het is nauwelijks verrassend

dan dat vele van ons geloven dat we God op dezelfde wijze kunnen

12. De naam van een bekende gopi of koeiendrijfster op wie Krishn verliefd
was. Deze liefde wordt als symbool genomen voor de verbinding van de
individuele Ziel met de Hoogste Geest.
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plezieren. Dus stoppen we zelfs met “Krishn” uit te spreken en

beginnen enkel “Radha” op te zeggen, hopende dat zij ons toegang

tot hem zal verlenen. Maar hoe kan de arme Radha dit doen

wanneer zijzelf niet met Krishn verenigd kon worden? Dus, in plaats

van waarde te hechten aan wat anderen moeten zeggen, laat ons

enkel OM opzeggen. Tegelijkertijd moeten we toegeven dat Radha

ons ideaal zou moeten zijn; we moeten ons aan God wijden met

de intensiteit van haar devotie voor haar geliefde. Het is essentieel

dat we zoals haar ongelukkig zijn wanneer we niet bij Krishn zijn.

Arjun noemde zijn vriend “Krishn” omdat dit zijn echte naam

was. Zoals een aantal aanbidders de naam van hun leraar uit sen-

timent zeggen. Maar zoals reeds getoond wordt een wijsgeer na de

verwezenlijking een met de onuitgesproken God waarin hij dwaalt.

Dus vragen veel discipelen, “Wanneer we u aanschouwen moeten

we dan niet, Oh leraar, uw naam of die van Krishn in plaats van de

traditionele OM zeggen?” Maar Yogeshwar Krishn heeft het hier

heel duidelijk gemaakt dat na de verwezenlijking een wijsgeer

dezelfde naam heeft als die van de Hoogste Geest waarin hij

gevloeid is. “Krishn” is een benaming in plaats van een naam om

in yagya opgezegd te worden.

Wanneer Arjun om vergiffenis smeekt voor zijn beledigingen

en verzoekt hem met zijn normale zachte wijze te behandelen,

vergeeft Krishn hem én gaat hij in op zijn verzoek. Arjun's verzoek

om vergiffenis wordt in de volgende vers gedaan:

45. “Wees vergevensgezind, Oh de oneindige en God der goden,
en toon uw vergevende vorm omdat, hoewel ik uw
(allesomvattende) vorm die ik nog niet gezien had ontwaard
heb, mijn geest ook met schrik vervuld is”.

Tot nu is Yogeshwar Krishn voor Arjun in een alomtegenwoordige

vorm verschenen. Aangezien Arjun dit nog nooit gezien heeft, is

het heel normaal dat hij opnieuw met vreugde en schrik vervuld

wordt. Zijn geest is zeer in de war. Vroeger zou Arjun misschien

AÑîQ>nydª ö{fVmo@pñ_ ÑîQ²>dm ^ òZ M àì`{WV§ _Zmo _oŸ&Ÿ
VXod _o Xe©̀  Xod ê$n§ àgrX Xodoe OJ{ÞdmgŸ&&45Ÿ&&



329HOOFDSTUK 11

met trots gesproken hebben over zijn capaciteit van zelfbeheersing

en van zichzelf gedacht hebben dat hij op dat gebied beter was

dan Krishn. Maar een zicht op de alomtegenwoordige grootheid

van de Heer brengt hem terug naar de realiteit. Nadat hij het laatste

hoofdstuk van Krishn's glories beluisterd heeft, begon hij zichzelf

duidelijk als een man van kennis en wijsheid te beschouwen. Maar

iemand die over kennis en wijsheid in de echte betekenis van het

woord beschikt is vrij van alle schrik. De ervaring van een directe

waarneming van God heeft in feite een uniek effect. Zelfs nadat

een aanbieder in theorie alles gehoord en gezien heeft, kan hij

zich nog steeds bewust worden van de realiteit door praktijk en

persoonlijke ervaring. Wanneer Arjun dergelijke visie had is hij

onmiddellijk met plezier en schrik vervuld, en is zijn geest in de

war. Dus verzoekt hij Krishn om zijn rustige vorm weer aan te

nemen.

46. “Aangezien ik wens om je te zien, Oh de duizend-gewapende
alomtegenwoordige God, en ik u vroeger behouden heb, een
kroon dragend en gewapend, verzoek ik u om uw vier-
gewapende vorm terug aan te nemen”.

Laat ons zien wat deze vier-gewapende vorm van Krishn is.

47. “De Heer zei, “Ik heb mij met compassie tot u gewend, Oh
Arjun, door de uitoefening van mijn kracht van yog, mij
stralende, uitstekende, oneindige, alomtegenwoordige vorm
die niemand anders gedragen heeft”.

48. “Oh de zeer vereerde Kuro, niemand anders behalve u in deze
sterfelijke wereld is in staat om mijn oneindige, universele
vorm te zien, die noch door studie van de Ved, noch door de
uitvoering van yagya, noch door medelijden of spirituele
boetedoening gekend kan worden.”
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Indien de door Krishn in de hierboven vermelde vers gedane

beweringen evenals zijn verzekering aan Arjun dat er niemand

anders behalve hem in staat is om zijn immense, alles overheersende

vorm te zien waar zijn, dan heeft de Geeta nauwelijks nut voor

ons. In dat geval behoort de capaciteit om God waar te nemen

enkel en alleen aan Arjun toe. Anderzijds heeft Krishn echter ook

uitgelegd dat vele wijsgeren in vroegere tijden, die zich op hem

concentreerden met een geest die vrij was van passie, angst, en

wrok en die zichzelf gezuiverd hadden door de boetedoening van

hun kennis, erin geslaagd waren om zijn vorm te bereiken. Maar

nu bevestigt hij verrassend dat noch iemand zijn kosmische

uitdrukking in het verleden gekend heeft, noch dat iemand dit in

de toekomst ooit te weten zal komen. Per slot van rekening, wie is

Arjun? Is hij geen lichamelijk frame van ons allen? Zoals in de

Geeta voorgesteld is hij een belichaming van zachte affectie.

Niemand die van zijn gevoel bevrijd is kan in de toekomst zien.

Deze kwaliteit van liefde vereist dat een aanbidder zijn geest van

alle externe factoren verwijdert en zich enkel tot de gewenste God

wijdt. Enkel door de opgedragen weg kan iemand die God met

liefde benadert hem ook verwezenlijken. Door in te gaan op de

verzoeken van Arjun verschijnt Krishn nu in zijn vier-gewapende

vorm.

49. “Behoud opnieuw mijn vier-gewapende vorm (een lotus dragen,
een schelp, een masker en mijn chakr), zodat u van de
verwarring en de vrees bevrijd wordt die door de
verschrikkelijke uitdrukking en gedachte aan mij veroorzaakt
worden met (niets anders dan) affectie”.

50. “Sanjay zei verder (tot Dhritrashtr), “Nadat hij tot Arjun
gesproken had, onthulde Lord Vasudev opnieuw zijn vroegere
vorm en stelde de op een wijsgeer lijkende Krishn de bevreesde
Arjun gerust door zich aan hem in zijn vredige vorm te tonen”.
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51. “(Daarna) zie Arjun, “Oh Janardan, ik heb mijn rust (van geest)
teruggevonden door te zien dat dit uw beste menselijke vorm
is.”

Arjun had de Lord gevraagd om in zijn vier-gewapende vorm

te verschijnen. Maar wat ziet hij wanneer Krishn ingaat op zijn

verzoek en in de gewenste vorm verschijnt? Wat anders dan de

menselijke vorm? In werkelijkheid worden de begrippen “vier-

gewapend” en “veel-gewapend” door wijsgeren gebruikt nadat zij

het hoogste doel bereikt hebben. De twee-gewapende wijsgeer-leraar

is zeer veel bij zijn liefhebbende leerling, maar iemand anders

herinnert zich ook, en dezelfde wijsgeer, ontwaakt door de Geest

van die kracht, verandert in een menner die de zoeker op het rechte

pad zet en houdt. “Wapen” is een symbool voor actie. Dus werken

onze wapens niet enkel extern, maar ook intern. Dit is de vier-

gewapende vorm. De “schelp”, “chakr”, “masker”, en “lotus”, door

de vier wapens van Krishn gedragen, zijn allen symbolisch, en

staan respectievelijk voor een bevestiging van het echte doel

(schelp), het begin van de cyclus der verwezenlijking (chakr), de

onderwerping van het gevoel (masker) en de uitoefening van de

actie die onbezoedeld en puur is (lotus). Dat is de reden waarom

Arjun de vier-gewapende Krishn als een mens ziet. In plaats van te

betekenen dat er een zekere vier-gewapende Krishn was, is de

uitdrukking "viergewapend" enkel en alleen een metafoor voor

een bijzondere actie die wijsgeren zowel met hun lichaam als met

hun Ziel verwezenlijken.

52. “De Heer zei, "Deze vorm van mij die u gezien hebt is de meest
zelden vorm, omdat zelfs goden er soms problemen mee
hebben".
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Deze vredige, goede uitdrukking van Krishn is de meest

ongebruikelijke, en zelfs goden hebben er soms problemen mee.

Dit betekent dat het niet mogelijk is voor iedereen om een wijsgeer

als dusdanig te erkennen. De zeer vereerde satsangi Maharajji, de

verwezenlijkte leraar van mij zeer vereerde leraar Maharajji was

zo'n heilige met een waarlijk ontwaakte Ziel, maar de meeste

mensen beschouwden hem als een gek. Enkel een handvol slimme

mensen hebben van hemelse tekens geleerd dat hij een nobele

wijsgeer was. En enkel deze mannen hebben hem met hun heel

hart gegrepen, hebben zich aan de metafysieke vorm vastgehouden,

en hebben het gewenste doel bereikt. Dit is wat Krishn voorstelt

wanneer hij Arjun zegt dat goden, die bewust in hun harten met de

schat der goddelijkheid zitten, hunkeren naar een zicht van zijn

"vier-gewapende" vorm.  Op de vraag of hij door yagya gekend

kan zijn, de liefdadigheid of studie van de Ved, antwoordt Krishn:

53. “Mijn vier-gewapende vorm die u hebt gezien kan nog door
de studie van de Ved, noch door boetedoening of liefdadigheid
gekend worden, en zelfs niet door de uitvoering en praktijk
van yagya.”

De enige manier waarmee hij waargenomen kan worden wordt

in de volgende vers onthuld:

54. “Oh Arjun, een man van grote boetedoening, een aanbidder
kan deze vorm van mij direct kennen, zijn essentie verwerven,
en zelfs een met hem worden door een totale en
onherroepelijke toewijding”.

De enige manier om de Hoogste Geest te verwezenlijken is de

perfecte intentie, de staat waarin een aanbidder niets anders herinnert
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dan het aanbeden doel. Zoals we in hoofdstuk 7 gezien hebben,

wordt zelfs kennis uiteindelijk in totale devotie omgezet. Krishn

zei een beetje vroeger dan er niemand behalve Arjun hem vroeger

gezien had en dat niemand hem in de toekomst zou zien. Maar nu

onthult hij dat door dergelijke eenzijdige devotie aanbidders hem

niet alleen kunnen zien, maar hem ook rechtstreeks verwezenlijken

en een met hem worden. Dus is Arjun de naam van dergelijke

volledig toegewijde aanbidder: De naam van een staat van geest

en hart in plaats van een persoon. Alles absorberende liefde zelf is

Arjun. Dus zegt Yogeshwar Krishn uiteindelijk:

55. “Deze man, Oh Arjun, die enkel voor mij handelt (matkarmah),
rust op mij en is alleen aan mij gewijd (matparmah), in
volledige loskoming (sangvarjitah) en vrijheid van boosheid
ten opzichte van alle wezens (nirvairah sarvbhooteshu), mij
kent en bij mij is.”

De vier essentiële eisen van de evolutionaire discipline

waarmee men spirituele perfectie of overgang kan bereiken

(waarvan het menselijk leven er een is), worden aangegeven door

de begrippen: "matkarmah", "matparmah", "sangvarjitah", en

"nirvairah sarvbhootesthu". "Matkarmah" betekent uitvoering van

de opgedragen handeling-de handeling van yagya. "Marparmah" is

de noodzaak van het feit dat de aanbidder toevlucht zoekt in Krishn

en zich volledig tot hem wijdt. De vereiste actie is onmogelijk om

uit te voeren zonder totale desinteresse voor wereldse objecten en

de vruchten der actie (sangvarjitah). De last but not least eis is

"nirvrairah sarvbhooteshu": gebrek aan het kwade of slechte wil

ten opzichte van alle wezens. Enkel een aanbidder die deze vier

voorwaarden vervult kan Krishn bereiken. Het spreekt vanzelf dat

indien de vier wegen die door de laatste vers van het hoofdstuk

opgedragen worden gevolgd worden, de resulterende staat de staat
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is waarin externe oorlog en fysiek bloedvergieten gewoon buiten

vraag staan. Dat is een verdere indicatie dat de Geeta niet over

extern vechten gaat. Er is geen enkele vers in het gedicht dat het

idee van fysiek geweld of moorden steunt. Wanneer we ons door

yagya opgeofferd hebben, enkel God en niemand anders herinneren,

dan worden we volledig losgemaakt van zowel de aard als de

beloningen van onze actie, en wanneer er geen kwaad in ons is

ten opzichte van andere wezens, met wie en waarvoor moeten we

dan vechten? De vier nalevingen leiden een aanbidder naar de

fase waar hij heel alleen staat. Indien er niemand bij hem is, met

wie moet hij dan vechten? Volgens Krishn heeft Arjun hem gekend.

Dit zou niet mogelijk zijn indien er ook maar de geringste twijfel

over kwaadheid in hem bestond. Dus is het evident dat de door

Arjun gestreden oorloog in de Geeta tegen gevreesde vijanden zoals

bereiking en afkeer, het slechte en het kwade, en verlangen en

woede gaat, die opkomen in de weg van de aanbidder wanneer hij

zich aan de taak van de enkelvoudige beschouwing wijdt nadat

hij een gevoel van losmaking van wereldse objecten evenals

beloningen bereikt heeft.

✽ ✽ ✽

In het begin van het hoofdstuk heeft Arjun aan Krishn

toegegeven dat zijn ontgoocheling weggeveegd werd door de lieve

woorden die hij tegen hem had gezegd. Omdat Krishn vroeger

gezegd had dat hij alomtegenwoordig was, wenste Arjun ook een

directe visie van zijn uitmuntendheid te hebben. Hij vroeg de

Yogeshwar om hem zijn universele, onvergankelijke vorm te tonen

indien het binnen de macht van zijn sterfelijke ogen lag. Aangezien

Arjun zijn geliefde vriend  en een zeer trouwe aanbidder is, gaf

Krishn met plezier gevolg aan zijn verzoek.

Nadat hij zijn universele vorm aangenomen had zei Krishn

tegen Arjun dat hij in hem hemelse wezens zoals de zeven
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onsterfelijke wijsgeren13 en wijsgeren in vroegere tijden moest

houden, en Brahma en Vishnu. Arjun’s opmerkelijkheid werd dus

verder getrokken naar de alles beheersende grootheid van God.

Krishn somde al zijn verklaringen op, en zei tegen Arjun dat hij

hem op een bepaald ogenblik en een bepaalde plaats de hele

geanimeerde en niet geanimeerde wereld kon tonen, en alles kon

vertellen wat hij graag zou willen weten.

Deze opsomming door Krishn ging gedurende drie verzen verder,

van 5 tot 7. Maar Arjun’s fysieke ogen konden geen van de door de

Heer opgesomde glories zien. Al de hemelse grootheid van God

was voor zijn ogen, maar zij konden Krishn alleen als een normale

sterveling zien. Toen Krishn zich bewust werd van deze moeilijkheid

van Arjun pauzeerde hij en zegende hij hem met de goddelijke

visie waarmee hij zijn echte grootheid zou kunnen waarnemen.

Hij had dus een directe en reële perceptie van God. Overweldigd

door schrik voor wat hij zag begon hij Krishn zeer nederig te smeken

om hem zijn fouten, die feitelijk geen echte fouten waren, te

vergeven. Hij dacht dat hij hem beledigd had door hem als "Krishn",

"Yadav", en "vriend" aan te spreken. Aangezien dit geen fouten

waren vergaf Krishn hem onmiddellijk. Hij sprak ook woorden van

steun.

Het feit dat Arjun zijn vriend als “Krishn” aansprak is geen

belediging; Krishn had een donkere huid. Hem als “Yadav”

aansprekend was evenmin indiscreet, omdat hij niet behoorde tot

de lijn van de Yaduvanshis. Indien Arjun Krishn een “vriend”

noemde dan was dit niet verkeerd, want zelfs Krishn beschouwt

hem als een intieme vriend. Dit zijn in feite allemaal voorbeelden

van het initiële gedrag van zoekers naar grote zielen op basis

waarvan het begrip "wijsgeer" gebruikt wordt. Sommigen spreken

13. Mareechi, Angiras, Pulgatya, Pulah, Kratu, en Vasistha. De zeven wijsgeren
staan ook voor de zeven oefeningen of stappen of attributen van yog, door
de beheersing die de zoeker bereikt in de staat van de ultieme
verwezenlijking.
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deze wijsgeren aan in overeenstemming met hun aspect en vorm.

Sommigen noemen hem met zijn onderscheidende attribuut, terwijl

anderen hem als huns gelijken beschouwen. Zij slagen er niet in

om de essentie van wijsgeren te begrijpen. Maar wanneer Arjun

uiteindelijk de echte vorm van Krishn te weten komt dan wordt hij

zich ervan bewust dat hij noch zwart noch wit is, en dat hij noch

tot een familie hoort noch iemands vriend is. Wanneer er niemand

als Krishn is, hoe kan dan iemand zijn vriend zijn? Of zijn collega?

Hij staat boven al het rationeel begrip. Een man kan Krishn alleen

kennen indien de Yogeshwar beslist om zich voor hem te onthullen.

Dat is de reden achter de verontschuldigingen van Arjun.

Het probleem dat in het hoofdstuk besproken wordt is, zoals

we gezien hebben, de manier hoe wij zijn naam moeten uitspreken,

aangezien “Krishn” een belediging is. Het probleem werd in

Hoofdstuk 8 opgelost waarin Krishn vastlegde dat de aanbidders

OM moeten opzeggen, het primaire woord of geluid dat de alles

overheersende, alomtegenwoordige, onveranderlijke God betekent.

OM is de essentie dat door het hele universum stroomt en dat in

Krishn verborgen is. Aanbidders werden aangeraden om dit heilige

woord op te zeggen en zich op de vorm van Krishn te concentreren.

Krishn’s beeld en OM zijn de sleutels voor het succes van het gebed

en de meditatie van een aanbidder.

Daarna verzocht Arjun Krishn om hem zijn vier-gewapende

vorm te tonen, en verscheen Krishn daadwerkelijk in deze

vriendelijke, vergeefsgezinde vorm. Hij had de vier-gewapende

vorm willen zien, maar wat Krishn hem onthuld is de menselijke

vorm. De yogi die de alomtegenwoordige, eeuwige God bereikt

heeft leeft daadwerkelijk in zijn leven in deze wereld en treedt

naar buiten op met zijn twee handen. Maar hij is wakker in zijn

Ziel en hij waakt gelijktijdig ook in de Ziel van aanbidders die

hem herinneren als hun gids-menner. Wapens zijn een symbool

van actie en dit is de betekenis van de vier-gewapende vorm.

Krishn heeft Arjun gezegd dat niemand behalve hem deze vorm

van hem gezien heeft en dat niemand in staat zou zijn om deze
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vorm van hem in de toekomst te zien. Indien wij dit letterlijk moeten

nemen dan zou de Geeta niet nuttig blijken te zijn. Maar  Krishn

heeft het probleem opgelost door Arjun te vertellen dat het

gemakkelijk is voor de aanbidder, die hem aanbidt met geloof en

die niemand anders behalve hem herinnert, om hem te kennen en

zijn essentie door directe waarneming te kennen en een met hem

te worden. Indien Arjun Krishn kent dan betekent dit dat hij zo’n

aanbidder is. Affectie voor de aanbeden God is de lichte vorm van

devotie. Zoals Goswami Tulsidas gezegd heeft, kan niemand God

zonder liefde hebben. God is nooit verwezenlijkt en kan nooit

verwezenlijkt worden door een aanbidder die dit gevoel niet heeft.

Bij afwezigheid van liefde, kan een hoeveelheid yog of gebeden

of naastenliefde of boetedoening een kan in staat stellen om God

te bereiken. Dus is het gevoel van liefde onontbeerlijk voor de

uiteindelijke verwezenlijking op het pad van de spirituele evolutie.

In de laatste vers van het hoofdstuk heeft Krishn de viervoudige

weg uitgelegd, met inbegrip van het naleven van yagya-de

opgedragen actie, totale afhankelijkheid en devotie, bevrijding van

wereldse objecten en beloningen en, als laatste punt, de afwezigheid

van kwaadheid. Dus is het duidelijk dat er geen fysieke oorlog of

bloedvergieten in de geestesstaat kan zijn in de viervoudige weg.

Wanneer een aanbidder alles wat hij heeft aan God gewijd heeft,

enkel hem en niemand anders herinnert, dan heeft hij zijn geest en

zijn gevoelens zodanig onder controle dat de aard en zijn objecten

niet langer voor hem bestaan, en wanneer hij van alle kwade

gevoelens bevrijdt wordt, is het idee van het uitvechten van een

externe oorlog gewoon onmogelijk. Het hoogste doel bereiken door

de verschrikkelijke vijand neer te slaan met het zwaard van de

perfecte verzaking is de enige echte overwinning waarnaar er niet

langer sprake is van een nederlaag.

Aldus eindigt het Twaalfde Hoofdstuk, in de Upanishad

van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis

van de Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog,

en de Dialoog tussen Krishn en Arjun, met de volgende titel:
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‘Vihswroop Darshan Yog,” of ‘Onthulling van de

Alomtegenwoordige’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand

van het Twaalfde Hoofdstuk

van de Shreemad Bhagwad Geeta in ‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 12

Krishn heeft Arjun op het einde van Hoofdstuk 11 herhaaldelijk

gezegd dat deze kosmische vorm die hem onthuld was nog nooit

door iemand gezien was en evenmin ooit door iemand in de toekomst

gezien zou worden. In plaats van gekend te zijn door boetedoening

of yagya of naastenliefde kan hij eenvoudig gekend en bereikt

worden-zoals Arjun hem gezien heeft-door een ononderbroken

devotie en beschouwing, constant en ononderbroken zoals een

stroom olie. Dus werd Arjun opgedragen om zich tot Krishn te wijden

en hem te herinneren; hij moet de opgedragen daad uitvoeren en

nog beter door zich aan hem over te geven. De krachtige en

ondubbelzinnige devotie is het middel om het hoogste doel te

bereiken. Dit wekt natuurlijk de nieuwsgierigheid van Arjun om te

weten wie van de twee soorten aanbidders de sterkste zijn, zij die

de uitgesproken God aanbidden zoals Krishn, en zij die de

onuitgesproken Geest beschouwen.

Arjun heeft deze vraag inderdaad hier voor de derde keer

gesteld. Hij heeft Krishn in Hoofdstuk 3 gevraagd waarom hij hem

opdroeg om een verschrikkelijke taak uit te voeren indien hij de

mening toegedaan was dat de Weg der Kennis beter was dan de

Weg van de Zelfloze Actie. Volgens Krishn is dit voor beide wegen

een noodzaak.

Ondanks dit, indien een man zijn gevoelens beperkt met

onnatuurlijk geweld en tóch niet in staat is om hun objecten te

vergeten, dan is hij een arrogante bedrieger in plaats van een man

der kennis. Dus werd Arjun de raad gegeven om de opgedragen

taak uit te voeren, zijnde de daad van yagya. De modus van yagya,

die een speciale vorm van aanbidding is en die toegang verleent

tot het hoogste doel, werd dan uitgelegd. Wat is dan het verschil

DE YOG DER DEVOTIE
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tussen de Weg der Kennis en de Weg der Zelfloze Actie indien

dezelfde actie-de daad van yagya- voor beide wegen uitgevoerd

moet worden. Terwijl een liefhebbende aanbidder zich tot de daad

van yagya wijdt nadat hij zichzelf overgegeven heeft, en tot zijn

actie tot de gewenste God, onderneemt de yogi der kennis dezelfde

actie met een goed begrip van zijn eigen sterkte en zijn vertrouwen

in zijn sterkte.

Arjun wenste verder in Hoofdstuk 5 van Krishn te weten te

komen waarom hij soms de actie door de Weg der Kennis aanbeval,

en andere keren de actie door de Weg van de Zelfloze Actie in een

geest van zelfoverlevering. Hij wilde te weten komen welke van

de twee de beste was. Op dat ogenblik wist hij dat actie een

gemeenschappelijke factor in beide wegen was. En toch stelde hij

Krishn deze vraag omdat hij worstelde met het probleem van de

keuze van de beste weg. Hem werd gezegd dat hoewel zoekers

het gewenste doel bereiken door een van de twee wegen te

bewandelen, is de Weg der Zelfloze Actie beter dan de Weg der

Kennis. Zonder de zelfloze actie te doen kan een mag noch een

yogi worden, noch volledig verlicht zijn. Zonder actie is het ook

onmogelijk om de Weg der Kennis te bewandelen, en bovendien is

de Weg der Kennis met meer obstakels bezaaid.

1. “Arjun zei, “Welke van de twee soorten aanbidders, zij die u
altijd in hun belichaamde vorm aanbidden, en de anderen die
over uw onvergankelijke, onuitgesproken Geest mediteren,
beheersen yog beter?.”

Of zij Krishn met zelfoverlevering aanbidder, een gevoel van

identiteit met hem, en met sterkte concentratie, of dat zij de

onuitgesproken en onvergankelijke God waarin hij dwaalt, doet er

niet toe, want zij volgen beide de door hem opgedragen weg. Welke

van de twee is echter beter? Krishn antwoordt als volgt op de vraag.

Ed§ gVV`wº$m `o ^º$mñËdm§ n`w©nmgVoŸ&
`o Mmß`ja_ì`º§$ Vofm§ Ho$ `moJ{dÎm_m:Ÿ&& 1Ÿ&&

AOw©Z CdmM:
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2. “De Heer zei, “Ik geloof dat zij de beste van alle yogi zijn die
altijd op mij mediteren met concentratie en mij aanbidden (de
belichaamde, uitgesproken God) met echt geloof”.

3-4. “En zij die al hun gevoelens beperken aanbidden altijd de
Hoogste Geest die boven alle gedachten staat,
alomtegenwoordig, oneindig is, gevuld is met eenvormigheid,
onveranderbaar en onbeweeglijk, en vormloos en
onverwoestbaar is, met totale concentratie, en die alle wezens
dient door hen op gelijke wijze te betrachten, bereiken mij.”

Deze attributen van God verschillen niet van deze van Krishn,

maar-

5. “Bereiking van perfecte door mannen die zich tot de vormloze
God wijden is moeilijker, omdat zij die zich omwille van het
fysieke lichamen niet zo goed voelen meer problemen hebben
bij het bereiken van het onuitgesprokene”.

Verwezenlijking is moeilijker voor aanbidders die zich tot God

wijden die van alle kwaliteiten bewust is (nirgun) omwille van het

feit dat zij aan hun fysiek bestaan vasthouden. Bereiking van de

onuitgesprokene, vormloze God is zeer moeilijk zolang een

aanbidder fier is op zijn geboorte en moed.

Yogeshwar Krishn was een zoals God verwezenlijkte leraar en

de onuitgesproken God was in hem verklaar. Volgens hem gaat de

zoeker die, in plaats van toevlucht te zoeken bij een wijsgeer, op

pad gaat met geloof in zijn eigen sterkte, zijn huidige en

toekomstige situatie kennende, en zich ervan bewust zijnde dat

hij uiteindelijk zijn eigen onuitgesproken, identiek Innerlijke zal

_æ`mdoí` _Zmo `o _m§ {ZË``wº$m CnmgVoŸ&
lÕ`m na`monoVmñVo _o `wº$V_m _Vm:Ÿ&& 2Ÿ&&
`o Ëdja_{ZX}í`_ì`º§$ n`w©nmgVoŸ&
gd©ÌJ_{MÝË`§ M Hy$Q>ñW_Mc§ Y«wd_²Ÿ&& 3Ÿ&&
g{Z«`å`opÝÐ`J«m_§ gd©Ì g_~wÕ`:Ÿ&
Vo àmßZwdpÝV _m_od gd©^yV{hVo aVm:Ÿ&& 4Ÿ&&
Šboemo@{YH$VañVofm_ì`º$mgº$MoVgm_²Ÿ&
Aì`ŠVm {h J{VXw©:I§ Xohd{X²^admß`VoŸ&& 5Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:
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bereiken, begint te denken dat de Hoogste Geest niet van hem

verschilt en dat hij “hem” is. Met deze gedachten achtergebleven

en zonder te wachten op de vervulling begint hij te voelen dat zijn

lichaam zelf de echte “hij” is. Dus dwaalt hij door de sterfelijke

wereld, de wachtkamer der zorgen, en komt uiteindelijk op een

dood punt terecht. Maar dit is niet het geval met de aanbidder die

zijn weg verder zet onder de glorierijke toevlucht van  Krishn.

6-7 “En, Oh Parth, ik zal snel mijn liefhebbende aanbidders leveren
die hun zin gezet hebben op mij en die, vanonder mijn toezicht
en al hun actie aan mij wijdend, mij aanschouwen en
aanbidden-mij, de uitgesproken God-met onveranderde
intentie, vanuit de sterfelijke wereld.”

Krishn vordert dan Arjun op om zich aan dergelijke devotie te

wijden en geeft uitleg over de wijze waarop dit vervuld kan worden.

8. “Er is helemaal geen twijfel dat jij in mij zult dwalen indien je
je met geest en verstand aan mij wijdt.”

Krishn is zich bewust van de zwakte van zijn discipel, want

Arjun heeft vroeger toegegeven dat het voor hem moeilijk is om

zijn gevoelens te beperken. Dus haast hij zich om het volgende

toe te voegen:

9. “Indien je je geest niet om mij kunt concentreren; Oh
Dnananjayu, zoek mij door de yog van ononderbroken praktijk
(adhyas-yog).”

“Praktijk” betekent hier de geest meerdere keren terugtrekken

van waar de geest op dat ogenblik is en zich op het gewenste doel

concentreren. Maar indien Arjun zelfs niet in staat is om dit te

`o Vw gdm©©{U H$_m©{U _{` g§Ý`ñ` _Ënam:Ÿ&
AZÝ`oZ¡d `moJoZ _m§ Ü`m`ÝV CnmgVoŸ&& 6Ÿ&&
Vofm_h§ g_wÕVm© _¥Ë`wg§gmagmJamV²Ÿ&
^dm{_ Z{MamËnmW© _æ`mdo{eVMoVgm_²Ÿ&& 7Ÿ&&
_æ`od _Z AmYËñd _{` ~wqÕ {Zdoe`Ÿ&
{Zd{gî`{g _æ`od AV D$Üdª Z g§e`:Ÿ&& 8Ÿ&&
AW {MÎm§ g_mYmVw§ Z eŠZmo{f _{` pñWa_²Ÿ&
Aä`mg`moJoZ VVmo _m{_ÀN>mßVw§ YZ§O`Ÿ&& 9Ÿ&&
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doen dan moet hij gewoon naar Krishn vragen-hem enkel en alleen

aanbidden, indien al zijn gedachten en acties enkel voor Krishn

zijn dan zal hij hem uiteindelijk verwezenlijken.

10. “Indien u niet in staat bent om zelfs maar ook de weg van de
praktijk te volgen, kan je de vervulling bereiken door de
uitvoering der acties die alleen voor mij bedoeld zijn”.

11. “Indien je dit zelfs niet kunt vervullen dan moet je alle vruchten
der actie achterlaten en toevlucht zoeken in mijn yog met een
goed onderworpen geest”.

Indien Arjun zelfs dit niet kan doen dan moet hij al zijn wensen

van de beloningen der acties opgeven, evenals de beschouwingen

van winst en verlies, en met een gevoel van zelfoverlevering

toevlucht zoeken bij sommige wijsgeren met een verwezenlijkte

Ziel. De opgedragen actie zal dan spontaan beginnen onder de

oproep van de verwezenlijkte leraar.

12. “Aangezien kennis beter is dan praktijk, meditatie beter dan
kennis, en verzaking aan de vruchten van de actie beter dan
meditatie, wordt verzaking al snel met vrede beloond”.

Overgaan tot actie via de Weg der Kennis is beter dan gewoon

de geest beperken. Meditatie is beter dan de verwezenlijking van

actie door kennis, omdat het gewenste doel altijd in de beschouwing

vervat is. Zelfs beter dan beschouwing is echter de verzaking aan

de vruchten der actie, want wanneer Arjun de vruchten der actie

opgegeven heeft en zichzelf overgegeven heeft aan het gewenste

doel met als doel de verwezenlijking, dan wordt deze last der

oefening van yog door de aanbeden God gedragen. Dus wordt dit

soort verzaking snel gevolgd door de verwezenlijking van absolute

vrede.

Aä`mgo@ß`g_Wm}@{g _ËH$_©na_mo ^dŸ&
_XW©_{n H$_m©{U Hw$d©pÝg{Õ_dmßñ`{gŸ&& 10Ÿ&&
AW¡VXß`eº$mo@{g H$Vwª _ÚmoJ_m{lV:Ÿ&
gd©H$_©\$bË`mJ§ VV: Hw$é `VmË_dmZ²Ÿ&& 11Ÿ&&
lo`mo {h kmZ_ä`mgmÁkmZmX²Ü`mZ§ {d{eî`VoŸ&
Ü`mZmËH$_©\$bË`mJñË`mJmÀN>mpÝVaZÝVa_²Ÿ&& 12Ÿ&&



Yatharth Geeta344

Krishn heeft tot op heden gezegd dat de yogi die de zelfloze

actie uitvoert met een gevoel van zelfoverlevering een voordeel

heeft ten opzichte van de volger van de Weg der Kennis die het

onuitgesprokene aanbidt. Beide voeren dezelfde actie uit, maar er

zijn meer obstakels op de weg van deze laatste. Hij draagt zijn

verantwoordelijkheid voor zijn winsten en verliezen zelf, terwijl

de last van de toegewijde aanbidder door God gedragen wordt.

Dus bereikt hij al snel vrede als een resultaat van zijn verzaken

aan de vruchten der actie. Krishn somt nu de attributen op van de

man die dergelijke vrede bereikt.

13-14 “De aanbidder die niemand kwaad toewenst en die iedereen
liefheeft, die vol compassie en vrij is van bereiking en
grootheidswaanzin, die zorg en plezier op dezelfde wijze
beschouwt en die vergevensgezind is, en die zijn geest beperkt
heeft, en die mij toegewijd is met grote overtuiging, die is mij
lief.”

Naast deze eigenschappen is de aanbidder ook iemand die

door niemand onrustig gemaakt wordt en evenmin iemand anders

onrustig maakt, en die vrij is van plezier, miserie, angst, en al deze

afleidingen. Dergelijke aanbidder wordt door Krishn aanbeden.

Deze vers is zeer lovend over aanbidders, want zij moeten

zichzelf zodanig gedragen dat zij niemands gevoelens kwetsen.

Zij moeten dit doen, hoewel anderen niet op dezelfde wijze

handelen. Aangezien zij een werelds gevoel hebben kunnen zij

niet in het kwade vervallen. Wat zij ook doen, hun gevoelens

moeten waarlijk en constant op de aanbeden God gericht zijn. Het

is zijn taak om zichzelf te beschermen tegen de kwade daden van

de mannen die handelen alsof ze vergiftigd waren en geen

gevoelens meer hadden.

AÛ¡îQ>m gd©^yVmZm§ _¡Ì: H$éU Ed MŸ&
{Z_©_mo {Zah§H$ma: g_Xw:IgwI: j_rŸ&& 13Ÿ&&
g§VwîQ>: gVV§ `moJr `VmË_m ÑT>{ZíM`:Ÿ&
_æ`{n©V_Zmo~w{Õ`m} _X²^º$: g _o {à`:Ÿ&& 14Ÿ&&
`ñ_mÞmo{ÛOVo ŸbmoH$mo bmoH$mÞmo{ÛOVo M `:Ÿ&
hfm©_f©^`moÛoJ¡_w©º$mo `: g M _o {à`:Ÿ&& 15Ÿ&&
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16. “De aanbidder die van lust, reinheid bevrijdt is, zijn taak
uitsluitend rechtshandig uitvoert, vrij van zorgen, en die de
staat van de actieloosheid bereikt heeft, die is mij lief.”

De man die van lust bevrijd is, is puur en rein. “Rechtshandig”

betekent dat hij onderlegen is in aanbidding en meditatie, de ene

opgedragen actie. Hij wordt niet beïnvloed door geluk en ongeluk,

is vrij van zorgen, en is iemand die alle ondernemingen opgegeven

heeft omdat er geen enkele onderneming is die het waard is om

uitgevoerd te worden.

17. “De aanbidder die noch somber noch uitgelaten is, noch bezorgd
noch verwarmd, en die alle goede en kwade acties opgegeven
heeft, die is mij lief.”

Dit is het hoogtepunt van devotie wanneer de aanbidder niets

wenst wat de moeite waarde is noch in bezit is van iets wat hij

wenst. De aanbidder die deze fase bereikt heeft is Krishn lief.

18-19. “De constante aanbidder, die vrienden en vijanden, eer en
oneer, koude en warmte, geluk en zorg, als gelijk beschouwt,
en die van de wereld losgemaakt is, die noch kwaad spreekt
noch looft, die mediteert, en aan al het fysieke genot verzaakt,
en vrij is van hunker naar de plaats waar hij dwaalt, die is mij
lief.”

20. “En de aanbidders die in mij rusten en de hierboven vermelde
nectar van dharm met genot proeven in een geest van
zelfloosheid zijn mij het liefste”.

AZnoj: ew{MX©j CXmgrZmo JVì`W:Ÿ&
gdm©aå^n[aË`mJr `mo _X²^º$: g _o {à`:Ÿ&& 16Ÿ&&
`mo Z öî`{V Z ÛopîQ> Z emoM{V Z H$mL²>j{VŸ&
ew^mew^n[aË`mJr ^{º$_mÝ`: g _o {à`:Ÿ&& 17Ÿ&&
g_: eÌm¡ M {_Ìo M VWm _mZmn_mZ`mo:Ÿ&
erVmoîUgwIXw:Iofw g_: gL²>J{dd{O©V:Ÿ&& 18Ÿ&&
Vwë`{ZÝXmñVw{V_m£Zr g§VwîQ>mo `oZ Ho$Z{MV²Ÿ&
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In de afsluitende vers van het hoofdstuk voegt Krishn toe dat

hij die aanbidders het meeste liefheeft die toevlucht zoeken bij

hem en die deelnemen aan de hierboven vermelde essentie van

dharm.

✽ ✽ ✽

Op het einde van het laatste hoofdstuk zei Krishn tegen Arjun

dat noch iemand hem ooit gezien had, noch hem in de toekomst

zou zien. Maar iemand die hem met permanente devotie aanbidt

is in staat om hem te zien, zijn essentie te kennen, en een met

hem te worden. Met andere woorden, de Hoogste Geest is een

entiteit die verwezenlijkt kan worden. Dus moet Arjun een

liefhebbende aanbidder zijn.

Op het einde van dit hoofdstuk wilde Arjun van Krishn te weten

komen welke van de twee soorten aanbidders, zij die hem met

toewijding aanbidden, en zij die hem beschouwen als de

onvergankelijke, onuitgesproken God, beter zijn. Volgens Krishn

wordt hij verwezenlijkt door aanbidders van beide soorten omdat

ook hij onuitgesproken is. Er zijn echter pijnlijkere obstakels in het

pad van de zoekers die zich tot de onuitgesproken God wijden met

een goed verlichte geest. Zolang het omhulsel van het fysieke

lichaam blijft, is de verwezenlijking van de vormloze God pijnlijk,

omdat deze onuitgesproken vorm enkel bereikt wordt wanneer de

geest correct onderworpen en opgelost wordt. Voor deze fase is het

lichaam zelf een belemmering op de weg van de aanbidder. Door

telkens opnieuw te zeggen -”Ik ben”, “Ik ben” “Ik moet bereiken” -

gaat hij uiteindelijk naar zijn lichaam zelf. Der is dus een grotere

kans dat hij op zijn weg valt. Dus moet Arjun al zijn acties aan

Krishn overgeven en hem met constante devotie herinneren, want

hij wordt al snel van het duister bevrijd in de wereld der aanbidders

die hem onderbroken en constant aanbidden als een stroom olie,

met totale afhankelijkheid, en nadat aan al hun acties voor hen

verzaakt werd. Dus is de weg van de liefdevolle aanbidding de beste.

Arjun moet zich op Krishn richten. Indien hij dan zijn geest

niet onder controle kan houden dan moet hij zich op de weg der
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constante praktijk begeven. Hij moet zijn geest keer op keer van

alle beperkingen en alle obstakels bevrijden. Indien hij niet in staat

is om dit te doen dan moet hij zich gewoon aan actie wijden. De

actie is de enige daad van yagya. Hij moet gewoon verder gaan te

doen waarvoor hij geschikt is, en niets anders. Of hij al dan niet

succes heeft is niet belangrijk,  hij moet verder gaan met de

uitvoering van de opgedragen actie. Indien hij jammer genoeg niet

in staat is om dit te doen dan moet hij aan zijn vruchten der actie

verzaken en toevlucht zoeken bij een wijsgeer die de realiteit

gekend heeft, zijn Innerlijke verwezenlijkt heeft, en in de Hoogste

Geest dwaalt. Deze verzaking zal hem de ultieme vrede brengen.

Aangezien men zegt dat “devotie” de beste weg is in dit

hoofdstuk, is het passend om het de “Yog der devotie” te noemen.

Aldus eindigt het Twaalfde Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de

Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen
Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘Bhakti Yog,”  of  ‘Devotie’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van
het Twaalfde Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta

in ‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Op het einde van de Geeta vroeg Dhritrashtr Sanjay wat gedaan

was door zijn en Pandu’s zonen die in Dharmkshetr, in Kurukshetr,

samengekomen waren om te vechten. Maar tot hier was het niet

duidelijk waar dat gebied feitelijk gelegen was. Het is pas in dit

hoofdstuk dat Krishn een exacte verklaring over de ligging van de

sfeer aflegt.

1. “De Heer zei, Dit lichaam is, Oh zoon van Kunti, een slagveld
(kshtetr) en de mannen die het kennen (kshetragya) worden
wijs genoemd omdat zij spiritueel gezien rechtshandig
geworden zijn door zijn essentie weer te nemen.”

In plaats van in deze sfeer opgenomen te worden, domineert

de kshetragya het. Dus werd dit door wijsgeren gezegd die zijn

realiteit kennend en begrepen.

Wanneer het lichaam slechts een is, hoe kan er dan twee

sferen-Dharmkshetr en Kurukshetr-zijn? In werkelijkheid bestaan

er in het lichaam twee verschillende, primaire instincten. Er is

eerst de rechtvaardige schat der goddelijkheid die toegang verschaft

tot de Hoogste Geest die voor de meest sublieme Dharm staat.

Anderzijds zijn er de duivelse impulsen die door onrechtvaardigheid

veroorzaakt worden die een man ertoe brengen om de sterfelijke

wereld als dusdanig te accepteren. Wanneer er een grote

goddelijkheid in het hart is, dan wordt het lichaam omgezet in een

Dharmkshetr (veld van dharm), maar degenereert het in een

DE OMVANG VAN DE HANDELINGEN EN ZIJN
KENNER

BX§ eara§ H$m¡ÝVo` joÌ{_Ë`{^Yr`VoŸ&
EVÚmo do{Îm V§ àmhþ: joÌk B{V V{ÛX:Ÿ&& 1Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:
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Kuruhshetr wanneer het door duivelse krachten beheerst wordt. Dit

proces van afwisselende opkomst en val, werkt in alle tijden, maar

een doorslaggevende oorlog beging tussen de twee tegenstrevers

wanneer een ernstige aanbidder zich aan de taak der aanbidding

wijdt, samen met een wijsgeer die de realiteit weergenomen heeft.

Geleidelijk aan, terwijl de schat der goddelijkheid groeit, worden

onrechtvaardige impulsen verzwakt en vernietigd. De fase van God-

verwezenlijking wordt pas na de volledige eliminatie van het kwade

bereikt. En zelfs het nut van de schat der goddelijkheid wordt na

de fase van weerneming verleend, want ook in de vereerde God

aanwezig. In Hoofdstuk 11 zag Arjun achter de Kaurav ook de

krijgers van zijn eigen leger die in de mond van de

alomtegenwoordige God verdwenen. Kshetragya is het karakter van

het Innerlijke na deze definitieve oplossing.

2. “En laat het u geweten zijn, Oh Bharat, dat ik de alles wetende
Innerlijke (kshetragya) in alle sferen ben; en voor mij is het
bewustzijn van de realiteit van kshetr en kshetragya, van de
muteerbare natuur en het Innerlijke, is kennis.

De man die de realiteit van de sfeer van het lichaam kent is

een kshetragya. Dit wordt door wijsgeren gezegd die de essentie

van deze sfeer door directe waarneming gekend hebben. Nu

verklaart Krishn dat ook hij een kshetragya is. Met andere woorden,

ook hij is een yogi-inderdaad een Yogeshwar. De perceptie van de

realiteit van kshetr en kshetragya, van de aard met zijn

tegenstrijdigheden en de Ziel, is kennis. Kennis is niet louter dispuut.

3. “Luister kort naar mij over wat de sfeer en zijn variaties en
eigenschappen is, evenals over de kshetragya en zijn
capaciteiten”.

De sfeer der actie, van leven en dood, is muteerbaar omdat

het altijd om een bepaald reden gaat, terwijl de kshetragya door

joÌk§ Mm{n _m§ {d{Õ gd©joÌofw ^maVŸ&
joÌjoÌk`mokm©Z§ `ÎmÁkmZ§ _V§ __Ÿ&& 2Ÿ&&
VËjoÌ§ `ÀM `mÑŠM `{ÛH$m[a `VíM `V²Ÿ&
g M `mo `Ëà^mdíM VËg_mgoZ _o l¥UwŸ&& 3Ÿ&&
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autoriteit bezeten is. Het is niet enkel Krishn die dit zegt; andere

wijsgeren hebben ook hetzelfde gezegd.

4. “Dit is (ook) gezegd in verschillende manieren door wijsgeren
in verschillende verzen  en in weldoordachte, definitieve
verklaringen over de kennis van de Hoogste Geest
(Brahmsutr).”

Vedant, grote wijsgeren, Brahmsutr, en Krishn zeggen

allemaal hetzelfde. Daarom zegt Krishn enkel wat andere al gezegd

hebben. Is het het lichamelijke lichaam wat enkel zichtbaar is?

De vraag wordt in de volgende vers behandeld.

5-6.“Kort en bondig kan gezegd worden dat het muteerbare, fysieke
lichaam het aggregaat van de vijf elementen is, ego, verstand,
zelfs het onuitgesprokene, de tien zintuigen, geest en de vijf
gevoelsobjecten, evenals lust, kwaadheid, genot en pijn, en
intelligentie en voorspoedigheid”.

Door de lichaamsbouw samen te vatten die kshetr en al zijn

varianten is, vertelt Krishn aan Arjun dat het uit de vijf grote

elementen bestaat (aarde, water, vuur, ether en lucht), ego, verstand

en gedachte (die, in plaats van genoemd te worden, de

onuitgesproken, metafysieke natuur genoemd werden), en schijnt

dus licht op de primaire natuur met zijn acht delen. Behalve deze

zijn de andere componenten de tien zintuigen (ogen, oren, neus,

huid, tong, smaakorgaan, handen, voeten, genitaliën, en anus),

gedachte, de vijf objecten van het gevoel (vorm, smaak, reuk,

geluid en contact), lust, kwaadheid, genot en pijn, en bewustzijn

en kalme moed. Het lichaam, het grote lichamelijk frame, is het

resultaat van al deze delen. Dit is kort en bondig kshetr en de

goede en slechte zaden ontspruiten als sanskar. Gevormd door

F${f{^~©hþYm JrV§ N>ÝXmo{^{d©{dY¡: n¥WH²$Ÿ&
~«÷gyÌ nX¡íM¡d hoVw_{X²^{d©{ZpíMV¡:Ÿ&& 4Ÿ&&
_hm^yVmÝ`h§H$mamo ~w{Õaì`º$_od MŸ&
BpÝÐ`m{U Xe¡H§$ M nÄM MopÝÐ`JmoMam:Ÿ&& 5Ÿ&&
BÀN>mÛof: gwI§ Xw:I§ g§KmVíMoVZm Y¥{V:Ÿ&
EVËjoÌ§ g_mgoZ g{dH$ma_wXmöV_²Ÿ&& 6Ÿ&&
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componenten die juist uit een vorige bron of natuur komen (prakriti),

moet het lichaam duren zolang deze componenten overleven.

Laat ons nu de attributen van de kshetragya zien die hier

niet betrokken is en die vrij is van deze kshetr:

7. “Afwezigheid van trost en arrogant gedrag, neiging om iemand
te verwonden, vergeefgezindheid, zuivere gedachten en
spraak, aanbeden service aan de leraar, zowel uiterlijke als
innerlijke reinheid, morele standvastigheid, beperking van het
lichaam samen met de geest en de gevoelens, …”

Dit zijn slechts enkele van de attributen van de kshetragya:

onverschilligheid om al dan niet te vereren, vrijheid van arrogantie,

en verzaking aan iemand te verwonden (ahinsa). Ahinsa betekent

niet alleen afzien van handelingen van fysiek geweld. Krishn zei

Arjun vroeger dat hij zijn Ziel niet mag verlagen. De ziel naar

verlaging leiden is echt geweld (hinsa), terwijl de ziel naar een

niet gewelddadige staat leiden ahinsa is. Een man die de neiging

vertoont om zijn eigen Ziel te verbeteren wijdt zich ook actief aan

het welzijn van andere Zielen. Het is echter waar dat deze deugd

erin bestaat om anderen niet te verwonden; het ene is slechts een

logisch gevolg van het andere. Dus ahinsa, medelijden, eerlijke

gedachten en spraak, goede dienst en aanbidding van de leraar,

reinheid, vastberaden geest en hart, en controle van het lichaam

samen met de geest en de gevoelens, en-

8. “Niet geïnteresseerd zijn in genot, zowel werelds als hemels,
afwezigheid van ego, constante weerspiegeling over de ziekten
van geboorte, dood, ouderdom, ziekte, en pijn, …

9. “Verlossing van zoon, vrouw, huis en de verwanten, vrijheid
van onderdrukking, zowel het aangename als het onaangename
op dezelfde wijze dragen...”

A_m{ZËd_Xpå^Ëd_qhgm jmpÝVamO©d_²Ÿ&
AmMm`m}nmgZ§ em¡M§ ñW¡`©_mË_{d{ZJ«h:Ÿ&& 7Ÿ&&
BpÝÐ`mW}fw d¡am½`_Zh§H$ma Ed MŸ&
OÝ__¥Ë`wOamì`m{Y Xw:IXmofmZwXe©Z_²Ÿ&& 8Ÿ&&
Ag{º$aZ{^îdL²>J: nwÌXmaJ¥hm{XfwŸ&
{ZË`§ M g_{MÎmËd{_îQ>m{ZîQ>monn{ÎmfwŸ&& 9Ÿ&&
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10. ”Onverwoestbare devotie voor mij met een zorg voor yog,
graag leven in bepaalde plaatsen, afkeur voor de menselijke
samenleving, …”

Door de geest stevig op Krishn te richten, een Yogeshwar, of

op een wijsgeer zoals hem, zodat er enkel yog en devote

beschouwing herinnerd wordt, niets anders dan het gewenste doel,

ronddwalend in eenzame plaatsen, niet geïnteresseerd in het

gezelschap van mannen, en-

11. “Constant rustend in –et bewustzijn dat adhyatm genoemd
wordt, en perceptie van de Hoogste Geest die het einde van
de verwezenlijking van de waarheid is zijn allen kennis en
alles wat daar tegenover staat, is onwetendheid.”

Adhyatm is kennis van Gods overheersing. Het bewustzijn

dat afgeleid wordt van een directe waarneming van de Hoogste

Geest, de ultieme essentie, is kennis. Krishn zei in Hoofdstuk 4 dat

de man die de manna der kennis, gegenereerd door de

verwezenlijking van yagya, een wordt met de eeuwige God. Ook

hier zegt hij dat de waarneming der realiteit van de Hoogste Geest

kennis is. Alles wat hier tegenover staat is onwetendheid. De

hierboven vermelde attributen zoals een unaniem gedrag om te

eren en te vereren is kennis. De discussie over het probleem is

hiermee afgesloten.

12. “Ik zal (u) over de God spreken zonder een begin of een einde,
wie het waard is om gekend te zijn en na wiens kennis de
onsterfelijkheid bereikt wordt en waarvan gezegd wordt dat
hij noch een wezen, noch een niet-wezen is.”

Krishn belooft Arjun goed in te lichten over wat gekend moet

zijn en na deze fase de sterfelijke man de kwaliteit van

doodloosheid bereikt. Van de ultieme God die zonder een begin of

_{` MmZÝ``moJoZ ^{º$aì`{^Mm[aUrŸ&
{d{dº$ Xoego{dËd_a{VO©Z g§g{XŸ&& 10Ÿ&&
AÜ`mË_kmZ{ZË`Ëd§ VÎdkmZmW©Xe©Z_²Ÿ&
EVÁkmZ{_{V àmoº$_kmZ§ `XVmo@Ý`WmŸ&& 11Ÿ&&
ko`§ `ÎmËàdú`m{_ `ÁkmËdm_¥V_íZwVoŸ&
AZm{X_Ëna§ ~«÷ Z gÎmÞmgXwÀ`VoŸ&& 12Ÿ&&
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een einde is wordt gezegd noch een wezen noch een niet-wezen

te zijn, omdat zolang hij verwijderd wordt hij een entiteit is, maar

wie kan zeggen wat hij is wanneer een aanbidder-een wijsgeer-in

hem opgenomen wordt. Nu is er slechts een entiteit en is het

bewustzijn van anderen verplicht. In dergelijke staat is een God

noch een entiteit noch een niet-entiteit; hij is enkel dat wat spontaan

waargenomen wordt. Krishn werkt nu de wegen van deze grote

Ziel uit:

13. “Hij heeft handen en voeten, ogen, hoofden, monden, en oren
aan alle kanten, omdat hij bestaat door alles in de wereld te
doorstromen”.

14. “Hoewel hij de objecten van alle gevoelens kent is hij toch er
zonder; ongeraakt en boven de eigenschappen van de natuur
is hij toch de ondersteuner van allen; en hij is ook de man
waarin alle eigenschappen samenvloeien.”

Ontdaan van gevoelens, ongebonden, en boven de

eigenschappen van de zaak onderhoudt hij toch allen en is hij de

uitvoerder van alle eigenschappen. Zoals Krishn van tevoren gezegd

heeft is hij de uitvoerder van alle yagya en boetedoeningen. Alle

drie eigenschappen worden dus uiteindelijk in hem opgelost.

15. “Hij bestaat in alle geanimeerde en niet geanimeerde wezens,
en is zowel geanimeerd als niet geanimeerd; hij is ook
onuitgesproken omdat hij zo subtiel is, en zowel afstandelijk
als kortbij.”

Hij is allesoverheersend, zowel geanimeerd als niet

geanimeerd, ongevoelig omwille van zijn fijnheid, boven de kennis

door de geest en de gevoelens, en zowel kortbij als ver weg.

gd©V: nm{UnmX§ VËgd©Vmo@{j{eamo_wI_²Ÿ&
gd©V: lw{V_ëbmoHo$ gd©_md¥Ë` {VîR>{VŸ&& 13Ÿ&&
gd}pÝÐ`JwUm^mg§ gd}pÝÐ`{dd{O©V_²Ÿ&
Agº§$ gd©^¥ÀM¡d {ZJw©U§ JwU^moº¥$ MŸ&& 14Ÿ&&
~{haÝVíM ^yVmZm_Ma§ Ma_od MŸ&
gyú_ËdmÎmX{dko`§ XyañW§ MmpÝVHo$ M VV²Ÿ&& 15Ÿ&&
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16. “De Hoogste Geest die het waard is om gekend te zijn, en
die anders schijn te zijn in verschillende wezens hoewel
hij een en ongedeeld is, is de verkrijger, onderhouder, en
vernietiger van alle wezens.”

Zowel externe als interne fenomenen zijn hier

aangegeven: bijvoorbeeld, externe geboorte en interne

ontwaking, extern onderhoud en interne naleving van de

goede yog, externe verandering van lichaam en interne

ontbinding van alles, dat is de disintegratie van de zaken die

naar het genereren van wezens leidt, en samen met deze

ontbinding-toegang tot de identieke God. Dit zijn allen attributen

van dat Hoogste Wezen.

17. “Het licht onder de lichten en boven de duisternis, die God,
de belichaming van kennis, waard of gekend te zijn, en enkel
bereikbaar door kennis, dwaalt in de harten van iedereen”.

Het bewustzijn dat met de intuïtieve perceptie komt is

kennis. En door deze kennis alleen kan er verwezenlijking

van God zijn. Hij dwaalt in het hart van allen, het hart is zijn

reis en wij kunnen hem niet vinden indien we hem ergens

anders zoeken. Daarom kan God enkel door innerlijke

beschouwing en de uitvoering van yog bereikt en verwezenlijkt

worden.

18. “Door de waarheid te kennen van wat bondig over kshetr
gezegd is, kennis, en God, die gekend moet zijn, bereikt mijn
aanbidder mijn status”.

Krishn gebruikt nu de begrippen “natuur” (praktriti) en “Ziel”

(purush) voor wat hij vroeger beschreven heeft als kshetr en

kshetragya.

A{d^º§$ M ^yVofw {d^º${_d M pñWV_²Ÿ&
^yV^V¥© M VÁko`§ J«{gîUw à^{dîUw MŸ&& 16Ÿ&&
Á`mo{Vfm_{n VÁÁ`mo{VñV_g: na_wÀ`VoŸ&
kmZ§ ko`§ kmZJå`§ ö{X gd©ñ` {dpîR>V_²Ÿ&& 17Ÿ&&
B{V joÌ§ VWm kmZ§ ko`§ Mmoº§$ g_mgV:Ÿ&
_X²^º$ EV{Ûkm` _X²^mdm`monnÚVoŸ&& 18Ÿ&&
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19. “Laat het u geweten zijn dat zowel de natuur als de Ziel
zonder begin en einde zijn, en ook dat ziekten zoals
bereiking, revulsie, en alle objecten die door de drie
eigenschappen beheerst worden uit de natuur geboren
worden.”

20. “Terwijl van de natuur gezegd wordt dat het de aanzet van
daad en uitvoerder is, wordt van de Ziel gezegd dat zij de
aanzet van de ervaring van genot en pijn is.”

Van de natuur zegt men dat zij daden genereert en

dat zij de agent is waarmee aan daad verwezenlijkt

wordt. Discriminatie en verzaking zijn de uitvoerders van het

goede, terwijl passie en woede de uitvoerders van kwade

daden zijn. Integendeel, de Ziel geeft gevoelens van genot en

pijn. Zal men altijd blijven lijden, kunnen we gerust vragen, of

zal men er ooit van verlost geraken? Hoe kan iemand van

natuur en Ziel bevrijd worden wanneer beide eeuwig zijn? Krishn

spreekt hierover.

21. “De op de natuur gebaseerde ziel ervaart de natuurlijke
objecten die gekenmerkt worden door de drie eigenschappen
en zijn verbinding met deze eigenschappen, zijnde de oorzaak
van zijn geboorte in hogere of lagere vormen”.

Dat betekent dat bevrijding van geboorte en dood enkel

mogelijk is nadat de eigenschappen van de natuur verstreken. Krishn

vertelt Arjun dan hoe de Ziel in de natuur dwaalt.

22. “Hoewel de Ziel in het lichaam verblijft is zij allesoverheersend
en wordt er van de Ziel gezegd dat zij de getuige, de verlener,
de genieter en de grote God en de Hoogste Geest is.”

àH¥$qV nwéf§ M¡d {dÕ`ZmXr C^md{nŸ&
{dH$mam§íM JwUm§íM¡d {d{Õ àH¥${V gå^dmZ²Ÿ&& 19Ÿ&&
H$m`©H$aUH$Vw©Ëdo hoVw: àH¥${VéÀ`VoŸ&
nwéf: gwIXw:ImZm§ ^moº¥$Ëdo hoVwéÀ`VoŸ&& 20Ÿ&&
nwéf: àH¥${VñWmo {h ^wL²>ºo$ àH¥${VOmÝJwUmZ²Ÿ&
H$maU§ JwUgL²>Jmo@ñ` gXgÚmo{ZOÝ_gwŸ&& 21Ÿ&&
CnÐîQ>mZw_ÝVm M ^Vm© ^moº$m _hoída:Ÿ&
na_mË_o{V Mmß`wº$mo Xoho@pñ_Ýnwéf: na:Ÿ&& 22Ÿ&&
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De Ziel die in de sfeer van het hart dwaalt is zelfs korter

bij iemands handen, voegen en geest. Goed of kwaad, het

doet er niet toe. Hij staat er gewoon als een getuige-een

observeerder (updrashta). Wanneer de goede weg der aanbidding

genomen wordt en de weldoener zich een beetje opheft,

dan verandert de benadering en wordt hij de verlener (anumanta).

Nu begint hij te geven en intuïties te verstrekken. Wanneer

de zoeker nog korter bij het doel komt door een verdergaande

spirituele discipline, begint de Ziel te ondersteunen en te

dragen (bharta). Nu zorgt hij voor de goede yog. Daarna wordt

hij de genieter (bhokta) wanneer de aanbidding nóg meer

verfijnd wordt. Hij aanvaardt elke yagya of boetedoening, en

in de fase na zijn aanvaarding wordt hij veranderd in een

grote God (Maheshwar). Hij is nu de meester van de natuur,

maar aangezien hij meester van de natuur is blijft de natuur

ergens in hem steken. In een zelfs hogere fase, nadat de

Ziel met de attributen van het ultieme voorzien is, wordt hij

gekend als de Hoogste Geest. Dus, hoewel in het lichaam

dwalend, is deze Ziel of Purush toch alomtegenwoordig-

tamelijk boven de natuur. Het enige verschil is het feit dat

terwijl hij in het begin een getuige is, door geleidelijke stijging

na aanraking van het ultieme in een Hoogste Geest zelf

omgevormd wordt.

23. “Op welke manier hij zich ook gedraagt, wordt de man die de
waarheid van de Ziel en de natuur met zijn drie eigenschappen
kent nooit opnieuw geboren.”

Dit is redding. Yogeshwar Krishn heeft tot op heden

Arjun over de vrijheid van de hergeboorte gesproken, zijnde

het definitieve resultaat van de intuïtieve kennis van God en

natuur. Maar nu legt hij de nadruk op wiens wijze aanbidding

is, want bereiking is onmogelijk zonder de verwezenlijking van

deze actie.

` Ed§ do{Îm nwéf§ àH¥$qV M JwU¡: ghŸ&
gd©Wm dV©_mZmo@{n Z g ^y`mo@{^Om`VoŸ&& 23Ÿ&&
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24.“Terwijl sommigen de Hoogste Geest in hun hart door
beschouwing waarnemen met hun verfijnde geest, kennen
anderen hem door de yog der kennis, en nog anderen door de
yog der actie”.

Sommigen nemen de Hoogste Geest in hun hart waar door

de innerlijke herinnering en meditatie. Anderen wijden zich aan

dezelfde taak door Sankya Yog of de Weg der Discriminatie en

Kennis na een goede evaluatie van hun sterkte. En nog anderen

zien hem door de Weg der Zelfloze Actie. De voornaamste wijzen,

uitgelegd in de hierboven vermelde vers is meditatie. De Weg der

Kennis en de Weg der Zelfloze Actie zijn de twee manieren waarop

men de meditatie en de aanbidding kan uitvoeren.

25.“Maar onwetend over deze manieren zijn er nog
anderen die aanbidden door gewoon de waarheid van
verwezenlijkte wijsgeren te leren en, vertrouwend op
wat ze horen, lopen zij ook zonder twijfel recht door
de golf van de sterfelijke wereld”.

Dus indien we niets anders kunnen doen moeten we tenminste

het gezelschap van verwezenlijkte wijsgeren opzoeken.

26. “Herinner, Oh de beste van Bharat, dat elk geanimeerd of niet
geanimeerd wezen geboren wordt uit de samenvloeiing van
de ongevoelige kshetr en de gevoelige kshetragya.”

Over de staat waarin de uiteindelijke verwezenlijking

plaatsvindt heeft Krishn het volgende te zeggen:

27. “Hij alleen kent de waarheid die constant de onvergankelijke
God in alle geanimeerd en niet geanimeerde wezens ziet die
verwoestbaar zijn.”

Ü`mZoZmË_{Z ní`pÝV Ho${MXmË_mZ_mË_ZmŸ&
AÝ`o gm§»`oZ `moJoZ H$_©`moJoZ MmnaoŸ&& 24Ÿ&&
AÝ`o Ëdod_OmZÝV: lwËdmÝ`oä` CnmgVoŸ&
Vo@{n Mm{VVaÝË`od _¥Ë`w§ lw{Vnam`Um:Ÿ&& 25Ÿ&&
`mdËg§Om`Vo qH${MËgÎd§ ñWmdaOL²>J__²Ÿ&
joÌjoÌkg§`moJmÎm{Û{Õ ^aVdf©^Ÿ&& 26Ÿ&&
g_§ gd}fw ^yVofw {VîR>ÝV§ na_oída_²Ÿ&
{dZí`Ëñd{dZí`ÝV§ `: ní`{V g ní`{VŸ&& 27Ÿ&&
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Die Ziel alleen leert de realiteit kennen die een

constante perceptie van de onsterfelijke God in de geanimeerde

en niet geanimeerde wezens heeft in hun eigen speciale

wijzen. Met andere woorden, hij is van de status van de

Hoogste Ziel enkel en alleen na de kenmerkende verwoesting

van die natuur, nooit tevoren. Dezelfde idee was uitgedrukt

in de derde vers in Hoofdstuk 8 wanneer Krishn verklaarde

dat de vernietiging van die voorwaarde van wezens die

goede en kwade indrukken vergaarden (sanskar) de

opeenhoping en uitvoering van actie is. Dan is de actie compleet.

Hij bedoelt hetzelfde wanneer hij nu verklaart dat enkel hij

de waarheid kent die zich constant bewust is van de aanwezigheid

van de eeuwige God in vergankelijke geanimeerde en niet

geanimeerde wezens.

28. “Hij bereikt het hoogste doel omdat door de eenvormige
waarneming van het bestaan van de identieke God in alle
wezens hij zijn Innerlijke niet verlaagt.”

Hij vernietigt zichzelf niet omdat hij God constant als akin

voor zijn eigen Innerlijke ziet. Dus bereikt hij de uiteindelijke

zegening der redding. Nu wordt de nadruk gelegd op de kwaliteiten

van de verwezenlijkte Ziel.

29. “En die man die de waarheid kent die alle actie beschouwt als
uitgevoerd door de natuur en zijn eigen Ziel is een niet-
uitvoerder”.

Wanneer alle actie als door de natuur verwez-

enlijkt beschouwd wordt betekent dit dat hij de uitvoering

der actie enkel ziet zolang de natuur overleeft. Hij ziet

ook de Ziel als een niet-agent en wordt hij zich bewust van

de realiteit.

g_§ ní`pÝh gd©Ì g_dpñWV_rída_²Ÿ&
Z {hZñË`mË_ZmË_mZ§ VVmo `m{V nam§ J{V_²Ÿ&& 28Ÿ&&
àH¥$Ë`¡d M H$_m©{U {H«$`_mUm{Z gd©e:Ÿ&
`: ní`{V VWmË_mZ_H$Vm©a§ g ní`{VŸ&& 29Ÿ&&
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30. “Hij realiseert God wanneer hij de grote variëteit van wezens
ziet die op hem rusten als een uitbreiding van de wil van die
ene Hoogste Geest”.

Wanneer een man de verdeling van God door alle statussen

van wezens ziet en hen beschouwt als louter een uitbreiding van

dezelfde God, dan bereikt hij hem. Deze fase wordt bereikt van

zodra hij God bereikt. Dit is ook een attribuut van een wijsgeer-

een grote Ziel-met een constante wijsheid.

31. “Hoewel belichaamt is de onvergankelijke Hoogste Geest noch
een uitvoerder noch een niet uitvoerder omdat, Oh zoon van
Kunti, hij zonder begin noch einde is, en alle eigenschappen
doorstroomt.”

Hoe dit komt wordt in de volgende vers uitgelegd:

32. “Aangezien de alles overheersende hemel niet vervuild is
omwille van zijn pracht, is zelfs de belichaamde Ziel noch
een uitvoerder noch een niet uitvoerder omdat hij boven alle
eigenschappen staat.”

Verder wordt gezegd:

33. “De Ziel verlicht de hele kshetr als de enige zon die de hele
wereld verlicht.”

Daarna volgt het uiteindelijke verdict:

34.“Zij die aldus het verschil tussen kshetr en kshetragya
waargenomen hebben, evenals de weg der bevrijding van de
ziekten der natuur, met het oog der wijsheid bereiken de
Hoogste Geest”.

`Xm ^yVn¥W½^md_oH$ñW_Zwní`{VŸ&
VV Ed M {dñVma§ ~«÷ gånÚVo VXmŸ&& 30Ÿ&&
AZm{XËdm{ÞJw©UËdmËna_mË_m`_ì``:Ÿ&
earañWmo@{n H$m¡ÝVò  Z H$amo{V Z {bß`VoŸ&& 31Ÿ&&
`Wm gd©JV§ gm¡úå`mXmH$me§ Zmon{bß`VoŸ&
gd©ÌmdpñWVmo Xoho VWmË_m Zmon{bß`VoŸ&& 32Ÿ&&
`Wm àH$me`Ë òH$: H¥$ËñZ§ bmoH${__§ a{d:Ÿ&
joÌ§ joÌr VWm H¥$ËñZ§ àH$me`{V ^maVŸ&& 33Ÿ&&
joÌjoÌk`moaod_ÝVa§ kmZMjwfmŸ&

ŷVàH¥${V_moj§ M ò {dXẁ m©pÝV Vo na_²Ÿ&& 34Ÿ&&
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Wijsgeren die het verschil kennen tussen natuur en

Ziel, evenals de weg der bevrijding van muteerbare

natuur, verwezenlijken God. Dat betekent dat kennis het

oog is waarmee iemand de realiteit van kshetr en kshetragya

ziet, en dat kennis hier een synoniem voor intuïtieve perceptie is.

✽ ✽ ✽

Dharmskhetr en Kurukshetr worden helemaal in het begin

van de Geeta genoemd maar zij worden niet gevonden, en het is

pas in dit hoofdstuk dat Krishn Arjun erop wijst dat het menselijke

lichaam zelf kshetr is. En de man die dit kent is een kshetragya.

Echter, in plaats van gebonden te zijn wordt hij bevrijd, en zorgt

hij voor leiding.

Is het lichaam, het kshetr, enkel zoveel als wij ervan

zien? Door aan de hoofdcomponenten te verzaken heeft

Krishn gezegd dat het de som van primaire natuur met zijn

acht delen is, de onuitgesproken natuur, de tien zintuigen en

de geest, de vijf objecten van gevoelens, lust, zorg en

passie. Zolang deze componenten overleven, moet het lichaam

dit ook op de een of andere wijze doen. Dit is het veld waar

de zaden, goed of slecht, als sanskar groeien. De man die met

succes door deze sfeer reist is een kshetragya. Bezeten door

goddelijke morele deugd is hij de man die de handelingen van

kshetr overheerst.

Dit hoofdstuk is dus voornamelijk gewijd aan een

gedetailleerde uitwerking van kshetragya. De omvang van kshetr

is inderdaad groot en uitvoerig. Het woord “lichaam” uitspreken is

zo eenvoudig, maar wat steekt er allemaal achter dit begrip? Het

gaat samen met de primaire aard van het hele universum. Het gaat

samen met oneindige ruimte. Het is bijgevolg het animerende

principe van leven en niemand kan zonder dit principe bestaan.

Het hele universum, deze wereld, deze landen en provinciën, en

dit duidelijk menselijk lichaam zijn zelfs niet een deel van deze

aard. Dus, naast kshetragya, wordt in dit hoofdstuk ook kshetr

uitvoerig behandeld.
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Aldus eindigt het  Dertiende Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Kshetr-Kshetragya Vibhag Yog,”  of
‘De omvang van de handelingen en zijn kenner’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Dertiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT



363HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 14

Yogeshwar Krishn heeft de aard der kennis in verschillende

voorgaande hoofdstukken besproken. In de negentiende vers van

Hoofdstuk 4 zei hij dat de opgedragen actie, goed begonnen door

een aanbidder, groeit door geleidelijke stappen en zo subtiel wordt

dat alle lusten en wensen vernietigd worden, en wat hij dan door

intuïtieve perceptie kent is kennis. In Hoofdstuk 13 werd kennis

gedefinieerd als het leren kennen van de Hoogste Geest die het

einde van de zoektocht naar waarheid is. Kennis doet zijn intrede

pas nadat het onderscheid tussen kshetr en kshetragya, zaak en

geest gekend is. Kennis is geen logisch argument en noch het van

buiten leren van heilige teksten. Deze staat van praktijk is kennis

waarin men zich van de waarheid bewust wordt. De ervaring zegt

dat het gebeurt met de directe waarneming van God, en alles wat

tegenover onwetendheid staat.

Zelfs nadat dit alles behandeld is vertelt Krishn Arjun in dit

hoofdstuk dat hij die sublieme kennis nog eens zal uitleggen. Hij

gaat herhalen wat hij al gezegd heeft. Dit omdat, zoals terecht

opgemerkt werd, wij alle schriften zorgvuldig moeten bestuderen.

Bovendien, hoe verder een aanbidder op het pad van de spirituele

zoektocht gaat, des te korter hij bij het gewenste doel komt en

God ervaart. Dit bewustzijn wordt mogelijk gemaakt door een

verwezenlijkte leraar, namelijk een wijsgeer die de Hoogste Geest

bereikt heeft en die onafscheidelijk met het Innerlijke van de

aanbidder staat. Dit is de reden waarom Krishn vastberaden is om

Arjun opnieuw over de aard van de echte kennis in te lichten.

Geheugen is een film waarin indrukken en invloeden con-

stant opgenomen worden. Indien het bewustzijn dat iemand naar

het hoogste doel leidt vertroebeld is, dan begint de aard, zijnde de

VERDELING VAN DE DRIE EIGENSCHAPPEN
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reden voor de zorg, op het geheugen gegraveerd te worden. Dus

moet de aanbidder de kennis constant herzien om het uiteindelijk

doel op het ogenblik van de verwezenlijking te bereiken. Het

geheugen is levend en sterk vandaag. Dit is de reden waarom de

vereerde Maharaj Ji altijd zei, “We moeten uw bewustzijn van God

elke dag hernieuwen. Maar dit is enkel hoorbaar voor externe spelers”.

Dit wordt voor de zoeker aanbevolen, maar zij die

verwezenlijkte leraars zijn, zijn constant op zoek naar de zoeker

om hem vertrouwd te maken met nieuwe situaties die uit zijn Ziel

ontstaan, evenals op basis van het voorbeeld van hun eigen gedrag.

Yogeshwar Krishn was zo’n leraar-wijsgeer. Arjun die de positie

van zijn leerling bezet heeft hem verzocht om hem te steunen.

Dus zegt Yogeshwar Krishn dat hij hem opnieuw over de kennis zal

vertellen die het meest sublieme niveau van alle kennis is.

1. “De Heer zei tot Arjun, “Ik zal je opnieuw vertellen dat de
hoogste kennis die het meest nobele van alle kennis is, en die
de moeite waard is om de ultieme perfectie te bereiken”.

Dit is de kennis die, eens bereikt, al het andere in de schaduw

plaatst.

2. “Zij die mijn staat bereikt hebben door toevlucht te zoeken in
mijn kennis zijn noch geboren in het begin van de schepping,
noch in geval van een doem gewaarschuwd.”

Zij die kort in de buurt van deze kennis zijn en die toevlucht

gezocht hebben door de staat van Krishn te bereiken, en door het

pad der actie te bewandelen, zijn noch geboren, noch angstig voor

het vooruitzicht van de dood, omdat de fysieke entiteit van de

wijsgeer stopt te bestaan op het ogenblik waarop hij de staat van

de Hoogste Geest bereikt. Zijn lichaam is bijgevolg louter dwalend.

Wat is nu dat punt waar mannen opnieuw geboren worden? Dit is

de vraag die Krishn als volgende beantwoordt.

na§ ^y`: àdú`m{_ kmZmZm§ kmZ_wÎm__²Ÿ&
`ÁkmËdm _wZ`: gd} nam§ {g{Õ{_Vmo JVm:Ÿ&& 1Ÿ&&
BX§ kmZ_wnm{lË` __ gmYå`©_mJVm:Ÿ&
gJ}@{n ZmonOm`ÝVo àb`o Z ì`WpÝV MŸ&& 2Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:
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3. “Zoals de grote Schepper, Oh Bharat, is mij primaire natuur
met acht eigenschappen, de basis waarop mijn bewustzijn met
betrekking tot de schepping van alle wezens rust”.

De primaire natuur van Krishn met acht eigenschappen is de

basis waaroip het bewustzijn van de schepping van alle wezens

rust, en alle wezens worden geboren uit deze vereniging van het

ongevoelige en het bewuste.

4. “De achtvoudige natuur, Oh zoon van Kunti, is de
moeder die alle wezens van verschillende geboorten
draagt en ik ben de vader die het zaad uitstrooit.”

Er is geen enkele andere moeder behalve deze primaire

natuur, en geen andere vader behalve Krishn. Onafhankelijk van

wat de wortel is, zullen er geboorten zij zolang er een ontmoeting

is tussen het ongevoelige en het bewuste. Maar waarom is het

bewuste Innerlijke gebonden aan de ongevoelige natuur?

5. “De drie aangeboren eigenschappen (sattwa,rajas, en tamas),
O de oppermachtige, binden de onvergankelijke God met het
lichaam”

6. “Oh de drie eigenschappen, Oh de onzondige, de pure en de
verlichtende sattwa bindt alles tot een verlangen naar plezier
en kennis”.

De goede eigenschap bindt het Innerlijke met het lichaam met

verwezenlijking van plezier en kennis. Dus is ook sattwa een binding.

Zoals de al gezien hebben, ligt geluk in God, en is de intuïtieve

__ `mo{Z_©hX²~«÷ Vpñ_ÝJ^ª XYmå`h_²Ÿ&
g§^d: gd©^yVmZm§ VVmo ^d{V ^maVŸ&& 3Ÿ&&
gd©`mo{Zfw H$m¡ÝVo` _yV©`: gå^dpÝV `m:Ÿ&
Vmgm§ ~«÷ _hÚmo{Zah§ ~rOàX: {nVmŸ&& 4Ÿ&&
gÎd§ aOñV_ B{V JwUm: àH¥${Vg§^dm:Ÿ&
{Z~ÜZpÝV _hm~mhmo Xoho Xo{hZ_ì``_²Ÿ&& 5Ÿ&&
VÌ gÎd§ {Z_©bËdmËàH$meH$_Zm_`_²Ÿ&
gwIgL²>JoZ ~ÜZm{V kmZgS²>JoZ MmZKŸ&& 6Ÿ&&
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perceptie van die Hoogste Geest kennis. De man die met de

eigenschap der sattwa gezegend is, is enkel gebonden zoal hij niet

van God afhankelijk is.

7. “Weet, Oh zoon van Kunti, dat de eigenschap van rajas, geboren
uit het verlangen en het hunkeren, uit de onwetendheid opstaat
en op zoek gaat naar actie en zijn vruchten, Rajas, een
belichaming van passie, met neiging tot actie.”

8. “En, Oh Bharat, weet dat de eigenschap van tamas, die alle
wezens doorspoelt, afkomstig is van onwetendheid en de Ziel
met zorgeloosheid en soortgelijke slechte eigenschappen
bindt.”

Tamas bindt het Innerlijke met luiheid, de neiging om een

taak uit te stellen tot de volgende dag, en met slaap. “Slaap”

betekent hier niet dat een man die door tamas beheerst wordt teveel

slaapt. Het is geen vraag van het lichaam om te slapen, helemaal

niet. Zoals Krishn in de negenenzestigste vers van Hoofdstuk 2

zegt, is de wereld zelf met zijn genoegens zoals de nacht waarin

men op zoek gaat naar de eigenschap van tamas, dit alles bovendien

in een staat van onbewustzijn. Dit is de eigenschap van tamas en

iemand die in zijn slaap gevangen zit. Krishn spreekt nu over de

collectieve vorm van de drie eigenschappen.

9. “Terwijl de eigenschap van sattwa iemand motiveert om plezier
te maken, roept rajas tot actie op, en waakt tamas over kennis
en drijft iemand tot roekeloosheid.”

Terwijl sattwa iemand tot de ultieme zegening en rajas tot

actie leidt, domineert tamas de geest en het hart. Wanneer de

eigenschappen echter aan een plaats en aan een hart toegewezen

worden, hoe worden zij dan onderling verdeeld? Volgens Krishn:

aOmo amJmË_H§$ {d{Õ V¥îUmgL²>Jg_wX²^d_²Ÿ&
V{Þ~ÜZm{V H$m¡ÝVo` H$_©gL²>JoZ Xo{hZ_²Ÿ&& 7Ÿ&&
V_ñËdmkmZO§ {d{Õ _mohZ§ gd©Xo{hZm_²Ÿ&
à_mXmbñ`{ZÐm{^ñV{Þ~ÜZm{V ^maVŸ&& 8Ÿ&&
gÎd§ gwIo g§O`{V aO: H$_©{U ^maVŸ&
kmZ_md¥Ë` Vw V_: à_mXo g§O`Ë`wVŸ&& 9Ÿ&&



367HOOFDSTUK 1

10. “En, Oh Bharat, (zoals) sattwa groeit door de
eigenschappen van rajas en tamas te overwinnen,
groeit tamas door rajas en sattwa te overwinnen, en
groeit de eigenschap van rajas door tamas en sattwa
te onderdrukken”.

Maar hoe moeten we weten welke eigenschap op een bepaald

ogenblik dominerend is?

11. “Wanneer de geest en gevoelens met het licht van de kennis
en het bewustzijn gemengd worden, dan moet dit als een teken
van de groeiende sterkte van sattwa beschouwd worden.”

En-

12. “Wanneer de eigenschap van rajas stijgend is, Oh de beste
van Bharat, dan ontstaat er grief, wereldse neiging, de tendens
om actie te ondernemen, rustloosheid, en wens naar sensueel
genot.”

Wat gebeurt er echter wanneer tamas dominerend wordt?

13. “Wanneer er een opstoot van tamas is, Oh Kurunandan, dat
ontstaat er duisternis, geen zin om te doen wat gedaan moet
worden, onbezorgdheid, en neiging om verkeerde zaken te
doen.”

Naarmate tamas zich vermenigvuldigt ontstaat onwetendheid

(licht is een symbool van God), een natuurlijke afkeer om voorwaarts

te gaan naar de goddelijke straling, afkeer voor de speciale

opgedragen actie, futiele inspanningen van geest en hart, en

eigenschappen die de wereld willen beheersen.

aOñV_íMm{^^y` gÎd§ ^d{V ^maVŸ&
aO: gÎd§ V_íM¡d V_: gÎd§ aOñVWmŸ&& 10Ÿ&&
gd©Ûmaofw Xoho@pñ_ÝàH$me CnOm`VoŸ&
kmZ§ `Xm VXm {dÚm{Ûd¥Õ§ gÎd{_Ë`wVŸ&& 11Ÿ&&
bmo^: àd¥{Îmamaå^: H$_©Um_e_: ñn¥hmŸ&
aOñ`oVm{Z Om`ÝVo {dd¥Õo ^aVf©^Ÿ&& 12Ÿ&&
AàH$memo@àd¥{ÎmíM à_mXmo _moh Ed MŸ&
V_ñ`oVm{Z Om`ÝVo {dd¥Õo Hw$éZÝXZŸ&& 13Ÿ&&
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Wat is echter het voordeel van het kennen van de

eigenschappen?

14. “Indien de Ziel vertrekt wanneer de eigenschap van sattwa
dominerend is, dan bereikt het de pure werelden van het
deugdelijke”.

En-

15. “Indien hij de dood ontmoet wanneer rajas overheerst dan
wordt hij geboren als (een van de) mensen die zich aan actie
wijden; en dan wordt hij geboren in de vorm van onintelligente
wezens indien hij het lichaam verlaat wanneer tamas
overheerst.”

Dus van alle eigenschappen moet de man over sattwa

beschikken. De bank der natuur verleent de verdiende beloningen

zelfs na de dood. Laat ons nu eens het gevolg bekijken.

16. “Terwijl van het rechtvaardige gezegd wordt dat het pure
resultaat is van actie die door sattwa beheerst wordt, is het
resultaat van rajas zorg, en het resultaat van tajas
onwetendheid.”

Van absoluut geluk, kennis, verzaking, en andere dergelijke

kwaliteiten wordt gezegd dat zij het resultaat van actie zijn, door

sattwa geïnspireerd. Anderzijds is zorgt het resultaat van actie,

gekenmerkt door rajas, en onwetendheid van actie door tamas

beheerst.

17. “Kennis is afkomstig van de eigenschap van sattwa, grief zonder
twijfel van rajas, en zorgeloosheid, ontgoocheling, en
onwetendheid van tamas.”

`Xm gÎdo àd¥Õo Vw àb`§ `m{V Xoh^¥V²Ÿ&
VXmoÎm_{dXm§ bmoH$mZ_bmÝà{VnÚVoŸ&& 14Ÿ&&
aO{g àb`§ JËdm H$_©g{L²>Jfw Om`VoŸ&
VWm àbrZñV_{g _yT>`mo{Zfw Om`VoŸ&& 15Ÿ&&
H$_©U: gwH¥$Vñ`mhþ: gmpÎdH§$ {Z_©b§ \$b_²Ÿ&
aOgñVw \$b§ Xw:I_kmZ§ V_g: \$b_²Ÿ&& 16Ÿ&&
gÎdmËg§Om`Vo kmZ§ aOgmo bmo^ Ed MŸ&
à_mX_mohm¡ V_gmo ^dVmo@kmZ_od MŸ&& 17Ÿ&&



369HOOFDSTUK 1

In welk bestaan resulteert het genereren van deze

eigenschappen?

18. “Terwijl zij die in sattwa dwalen naar hogere werelden
klimmen, blijven zij die in sojourn zijn in het midden (de wereld
van de mannen), en zij die in de slechtste van de eigenschappen
zitten, namelijk tamas, zijn gedoemd om in de laagste status
te blijven”.

De levensstroom die op sattwa gebaseerd is stroomt naar de

primaire God en de man met zo’n leven bereikt meer pure werelden.

Zielen die gedomineerd worden door rajas eindigen als gewone

stervelingen. Bij gebrek aan verzaking, hoewel zij niet naar lagere

levensvormen gaan, moeten zij de hergeboorte ondergaan.

Onwetende en immorele mannen die door de slechte tamas beheerst

worden en die herboren worden in de laagste vormen. Dus is het

gevolg van alle drie de eigenschappen op de ene of andere maner

de geboorte. Alleen zij die deze eigenschappen overschrijden

worden van de hergeboorte bevrijd en enkel zij kunnen de hoogste

status van Krishn bereiken.

19. “Wanneer de Ziel (dat is een gewone getuige) niemand behalve
de drie eigenschappen als uitvoerder zien, en wanneer hij de
essentie van de Hoogste Geest kent die boven deze
eigenschappen staat, dan bereikt hij mijn staat.”

De bewerking dat de drie eigenschappen enkel zichzelf

vermenigvuldigen is niet op echte kennis gebaseerd. Het proces

van de verwezenlijking leidt uiteindelijk tot de status waarin, na

de waarneming van God, geen enkele andere agent behalve de

drie eigenschappen zichtbaar is, en in degelijke status zal een

man dit alles overschrijden. Wat Krishn hierover te zeggen heeft is

een bewijs dat is niet enkel een gevecht der ijdelheid is.

D$Üdª JÀN>pÝV gÎdñWm _Ü`o {VîR>pÝV amOgm:Ÿ&
OKÝ`JwUd¥{ÎmñWm AYmo JÀN>pÝV Vm_gm:Ÿ&& 18Ÿ&&
ZmÝ`§ JwUoä`: H$Vm©a§ `Xm ÐîQ>mZwní`{VŸ&
JwUoä`íM na§ do{Îm _X²^md§ gmo@{YJÀN>{VŸ&& 19Ÿ&&
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20. “Door de eigenschappen te overschrijden die de kiem van het
globale, lichamelijke lichaam is, en bevrijd van de miserie
van geboorte, dood, en ouderdom, bereikt de Ziel de ultieme
zegening”.

Nadat een man van de drie eigenschappen bevrijd is proeft

de Ziel de nectar van onsterfelijkheid. Daarna stelt Arjun Krishn

een andere vraag.

21. “Arjun zei, (vertelt mij), Oh Heer, de attributen van de man
die de drie eigenschappen overschreden heeft, zijn levenswijze,
en de manier waarop hij de drie eigenschappen overschrijdt.”

De volgende verzen bevatten het antwoord van Krishn op

deze drie door Arjun gestelde vragen.

22. “De Heer zei, “De man, Oh Pandav, die noch straalt, noch
actie wil ondernemen, en die zijn doelen willen bereiken door
handelingen van respectievelijk sattwa, rajas en tamas zal,
wanneer hij bevrijd wordt, dit alles niet verlangen; ...”

23. ‘“(En) wie, altijd in zijn Innerlijke dwalend, genot, zorg, aarde,
staan en goud als gelijkaardige objecten ziet, is geduldig, en
aanschouwt zelfs het leuke en niet leuke, negatieve en positieve
kritiek; …”

24. “(En) wie gaat lopen het eer en oneer, als (ook) vriend en
vijand, met eenparigheid, en die de taak der actie
opgeeft, van die persoon wordt gezegd dat hij al deze
eigenschappen ondergaan heeft.”

JwUmZoVmZVrË` ÌrÝXohr Xohg_wX²^dmZ²Ÿ&
OÝ__¥Ë`wOamXw:I¡{d©_wº$mo@_¥V_íZwVoŸ&& 20Ÿ&&
H¡${b©L>²J¡ñÌrÝJwUmZoVmZVrVmo ^d{V à^moŸ&
{H$_mMma: H$W§ M¡Vm§ñÌrÝJwUmZ{VdV©VoŸ&& 21Ÿ&&
àH$me§ M àd¥qÎm M _moh_od M nmÊS>dŸ&
Z ÛopîQ> g§àd¥Îmm{Z Z {Zd¥Îmm{Z H$mL²>j{VŸ&& 22Ÿ&&
CXmgrZdXmgrZmo JwU¡`m} Z {dMmë`VoŸ&
JwUm dV©ÝV BË`od `mo@d{VîR>{V ZoL²>JVoŸ&& 23Ÿ&&
g_Xw:IgwI: ñdñW: g_bmoîQ>mí_H$mÄMZ:Ÿ&
Vwë`{à`m{à`mo YrañVwë`{ZÝXmË_g§ñVw{V:Ÿ&& 24Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:

AOw©Z CdmM:
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Vers tweeëntwintig tot vijfendertig onthult de attributen van

de man die de drie eigenschappen overschreden heeft zodat hij

rustig is, niet door de eigenschappen uitgedaagd wordt, en con-

stant het pad verder bewandelt. Wat nu volgt is een uitleg over de

manier waarop iemand van deze eigenschappen bevrijdt wordt.

25. “(En) wie gaat lopen het eer en oneer, als (ook) vriend en
vijand, met eenparigheid, en die de taak der actie opgeeft,
van die persoon wordt gezegd dat hij al deze eigenschappen
ondergaan heeft.”

Vers tweeëntwintig tot vijfendertig onthult de attributen van

de man die de drie eigenschappen overschreden heeft zodat hij

rustig is, niet door de eigenschappen uitgedaagd wordt, en con-

stant het pad verder bewandelt. Wat nu volgt is een uitleg over de

manier waarop iemand van deze eigenschappen bevrijdt wordt.

26. “En de man die mij dient met de yog van absolute devotie
overwint de drie eigenschappen en verzekert de staat van
eenheid met God”.

Iemand die Krishn met absolute toewijding dient, met andere

woorden, met enkel het aanbeden doel in zijn geest en bevrijd van

alle andere wereldse herinneringen, dient hem constant door de

opgedragen actie uit te voeren, overschrijdt de drie eigenschappen en

is het waard om een met de Hoogste Geest te worden. Deze eenheid

met God is de echte kalp of heling. Niemand kan deze eigenschappen

overschrijden zonder de voorgeschreven taak met perfecte intentie

uit te voeren. Dus geeft de Yogeshwar eindelijk zijn oordeel.

27. “Want ik ben de man waarin de eeuwige God, het onsterfelijke
leven, de onvergankelijke dharm, en de ultieme zegening
(rusten).”

HOOFDSTUK 1

_mZmn_mZ`moñVwë`ñVwë`mo {_Ìm[anj`mo:Ÿ&
gdm©aå^n[aË`mJr JwUmVrV: g CÀ`VoŸ&& 25Ÿ&&
_m§ M `mo@ì`{^MmaoU ^{º$`moJoZ godVoŸ&
g JwUmÝg_VrË`¡VmÝ~«÷^y`m` H$ënVoŸ&& 26Ÿ&&
~«÷Umo {h à{VîR>mh__¥Vñ`mì``ñ` MŸ&
emídVñ` M Y_©ñ` gwIñ`¡H$mpÝVH$ñ` MŸ&& 27Ÿ&&



Yatharth Geeta372

Krishn is de drempel van de onsterfelijke God (door een goed

uitgevoerde toegang voor de heling van de zoeker van alle wereldse

ziekten), van eeuwig durend leven, van eeuwige Dharm, en van

het puur genot van het bereiken van het Hoogste Doel. Met andere

woorden, een op God georiënteerde heilige is de toevlucht voor al

deze zegeningen. Krishn was zo’n wijsgeer-een yogi. Dus, indien

we op zoek zijn naar de onverwoestbare God, de eeuwige dharm,

en de pure, ultieme zegening, dan moeten we toevlucht zoeken in

een grote Ziel die in de niet communiceerbare essentie dwaalt.

Enkel zo’n wijsgeer kan een aanbidder in staat stellen om te

bereiken waarnaar hij op zoek is.

✽ ✽ ✽

Yogeswhar Krishn heeft Arjun in het begin van dit hoofdstuk

gezegd dat hij hem zal vertellen over die kennis die de hoogste

van alle kennis is, en nadat hij te weten gekomen is welke wijsgeren

een worden met hem en die geen hergeboorte op het ogenblik van

de schepping moeten ondergaan. Zij zijn niet kwaad over de

onvermijdbare vergankelijkheid van het lichaam. Zij verwerpen

feitelijk het lichaam op dag waarop de zelfverwezenlijking

plaatsvindt. De verwezenlijking vindt plaats tijdens het fysieke leven,

maar zelfs het vooruitzicht op dood heeft geen invloed op hen.

Met betrekking tot het dwalen door de natuur waarvan zij

bevrijd zijn heeft Krishn uitgelegd dat de achtvoudige primaire

natuur de moeder is die ontvangt, terwijl hij de leven gevende

vader is; naast hen is er geen enkele moeder en vader. Hoewel het

gerust mogelijk is dat er een andere moeder of vader verschijnt

zolang de verhouding van de natuur (prakriti) en de Ziel (purush)

van de passieve zaak en het actieve mannelijke principe standhoudt,

in werkelijkheid de natuur moeder, en Krishn vader is.

De natuurlijke eigenschappen van sattwa, rayas, en tamas

binden de Ziel aan het lichaam. Een van deze eigenschappen groeit

door de andere twee te onderdrukken. Deze eigenschappen zijn
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verwisselbaar. Natuur heeft geen einde en kan niet vernietigd

worden, maar de gevolgen van zijn eigenschappen kunnen

vermeden worden. Deze eigenschappen beïnvloeden de geest.

Wanneer er veel sattwa is, is het gevolg goddelijke invloed en de

kracht der perceptie. Rajas, gekenmerkt door passie, resulteert in

verleiding tot actie. Wanneer tamas actief is dan zullen

onachtzaamheid en zorgeloosheden domineren. Indien een man

de dood ontmoet wanneer sattwa overheerst dan wordt hij in hogere

en meer pure werelden geboren. De man die zijn leven verlaat

wanneer er veel rajas is, keert terug om opnieuw in het menselijke

leven geboren te worden. Wanneer een man sterft wanneer tamas

overheerst, dan is hij veroordeeld tot lagere geboorten. Dus is het

vitaal dat mannen zich altijd in de richting van de geleidelijke

vooruitgang van de eigenschap van sattwa bewegen. De drie

eigenschappen zijn de echte oorzaak voor de ene of de andere

geboorte. Aangezien het deze drie eigenschappen zijn die de Ziel

aan het lichaam binden, moet men constant trachten om hen te

overschrijden.

Op dit punt stelt Arjun drie vragen: Wat zijn de eigenschappen

van de man die de eigenschappen van de natuur overschreden

heeft? Hoe gedraagt hij zich? En wat is de manier om de drie

eigenschappen te overschrijden? In zijn antwoord op de vragen,

nadat hij de attributen uitgewerkt en de actie van de man die zich

van deze eigenschappen bevrijd heeft uitgelegd heeft, geeft

Yogeshwar Krishn uiteindelijk uitleg over de manier waarop men

zich van deze eigenschappen kan bevrijden. Door zich als de

behoeder van iedereen te beschrijven beëindigt Krishn hoofdstuk

14 met een gedetailleerde beschrijving van de drie eigenschappen

der natuur.

Aldus eindigt het  Veertiende Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de

Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen
Krishn en Arjun, met de volgende titel:

HOOFDSTUK 1



Yatharth Geeta374

‘Guntraya Vibhag Yog,”  of

‘Verdeling van de drie eigenschappen’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Veertiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 15

Verwezenlijkte wijsgeren hebben ernaar gestreefd om de aard

van de wereld door verschillende analogieën uit te leggen. Terwijl
sommigen het als het woud van het wereldse leven omschreven

hebben, hebben anderen het als een oceaan van werelds bestaan

beschouwd. In een verschillende context is hetzelfde de rivier of
het abisme van het wereldse leven genoemd. Soms werd het ook

vergeleken met de hoef van een koe. Blijkbaar houden zij allen in
dat de omvang van de wereld enkel zo groot als de gevoelens. En

de fase komt uiteindelijk wanneer deze vreesachtige “oceaan”

opdroogt. Met de woorden van Goswami Tulsidas, droogt de naam
alleen val van God de oceaan op. Yogeshwar Krishn heeft ook”

oceaan” en “boom” gebruikt als synoniemen voor de wereld. In de
zesde en zevende vers van Hoofdstuk 12 heeft hij gezegd dat hij

zijn liefhebbende aanbidders snel zal leveren, die hem

aanschouwen-de uitgesproken God-met permanente concentratie,
van de golf van de sterfelijke wereld. In dit hoofdstuk verklaart hij

dat de wereld een boom is die yogi, op zoek naar het hoogste doel,

moeten afsnijden.

1. “De Heer zei, “Hij die de Peepal “Vijgen” boom kent die de
wereld is, met zijn wortels boven en takken beneden en
waarvan men zegt dat hij overgankelijk is, en waarvan de
Vedic verzen het gebladerte zijn, is een kenner van de Ved”.

De wortel van deze eeuwigdurende Peepal-zoals de wereld- is

God boven en natuur beneden. Een boom duurt niet tot de

symbolische morgen, maar de boom van de wereld is

onverwoestbaar. Volgens Krishn zijn er twee dingen die onsterfelijk

OVER HET SUPRÈME BESTAAN

D$Üd©_yb_Y: emI_ídËW§ àmhþaì``_²Ÿ&
N>ÝXm§{g `ñ` nUm©{Z `ñV§ doX g doX{dV²Ÿ&& 1Ÿ&&

lr ^JdmZwdmM:
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zijn. De eerste is de eeuwigdurende wereld en boven dit is er de
eeuwige Hoogste Geest. Van de Ved wordt gezegd dat zij de
bladeren van deze boom van de wereld zijn. De man die deze
boom samen met zijn wortels aanschouwt en die zich bewust is
van zijn realiteit is een discipel in de kennis van Ved.

De man die de waarheid van de wereld waargenomen heeft-in
plaats van iemand die niets meer dan heilige boeken doorpluisd
heeft, is een echte kenner van de Ved. De studie van boeken geeft
enkel een motief om in die richting verder te gaan. Op dit punt kan
men de vraag stellen waarom de Ved nodig zijn in plaats van
bladeren. Vedic verzen, die welzijn genereren, zijn nuttig omdat
zij motiveren vanuit het punt waar, na veel rondwandelen, een
Ziel naar zijn laatste geboorte gaat, wat gelijk is aan de eindscheut
van een boom. Dit is het keerpunt waar het streven stopt en de

zoeker met vertrouwen naar God gaat.

2. “Zijn takken, gevoed door de eigenschappen van de
boom, zijn lang en hoog, objecten van de gevoelens
zijn zijn scheuten, en zijn op actie gebaseerde wortels
strekken uit tot de wereld van de mannen”.

De weerspiegeling van gevoelsobjecten en hun genot,
gevoed en gekweekt door de drie eigenschappen, van de op een
boom lijkende wereld, strekken naar boven en naar beneden uit,
en gaan zelfs terug naar de aarde en scheppen nieuwe scheuten.
Zij gaan uit van de wormen en insecten beneden, naar de goddelijke
staat en de schepper boven, maar zijn kunnen enkel die binden die
geboren worden als mannen in overeenstemming met hun vorige
acties. Alle andere geboorten zijn enkel voor het genot van
gevoelsobjecten; enkel menselijke geboorte is onderhevig aan bind-

ing door actie. En-

3. “Aangezien de vorm hier niet als dusdanig gezien moet worden

en het nog een einde noch een begin heeft, noch een zeker

fundament, moet deze onmetelijke boom hier afgesneden

worden met de bijl van de verzaking.”

AYíMmoÜdª àg¥VmñVñ` emIm JwUàd¥Õm {df`àdmbm :Ÿ&
AYíM _ybmÝ`Zwg§VVm{Z H$_m©Zw~ÝYr{Z _Zwî`bmoHo$Ÿ&& 2Ÿ&&
Z ê$n_ñ òh VWmonbä`Vo ZmÝVmo Z Mm{XZ© M g§à{VîR>mŸ&
AídËW_oZ§ gw{dê$T>_yb- _gL²>JeñÌoU ÑT>oZ {N>ÎdmŸ&& 3Ÿ&&
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De wereldboom heeft geen stevig bestaan omdat hij

vervangen kan worden. Dus hoeft de boom niet met de as van de

totale vertaling geveld te worden. De boom moet gesneden worden,

en niet aanbeden zoals het normaal is omwille van de bijgelovige

bewering die zegt dat God in de wortels van deze boom rust en dat

zijn bladeren de Ved zijn.

Aangezien deze boom echter vanuit Gods eigen zaden

gegroeid is, kan hij dan gesneden worden? Inderdaad, de betekenis

van snijden is uit de natuur ontsnappen die door verzaking

verwezenlijkt wordt. Maar wat moet er gedaan worden nadat de

boom neergesneden is?

4. “Dat moet naar dat doel gezocht worden, een doel dat wanneer

het bereikt wordt geen terugkeer meer biedt, met een gevoel

van totale onderwerping aan die primaire God waar al het

wereldse leven geboren wordt.”

Maar hoe moet dit verzoek aan God gesteld worden? De

Yogeshwar verklaart dat overgave een essentiële conditie hiervoor

is. Er moet het gevoel zijn dat “ik aan God onderhevig ben”. God-

het oneindige Wezen waaruit de primordiale wereld-boom ontstaan

en gegroeid is. Deze boom kan niet neergesneden worden zonder

dat de zoeker toevlucht onder hem zoekt. Krishn spreekt dan over

de tekens die aangeven dat de boom neergesneden is.

5. “Mannen der kennis die vrij zijn van verwaandheid en

ontgoocheling, die schril afsteken tegen het kwade der geesten,

die altijd in de Hoogste Geest rusten, volledig ontdaan van

lust, en bevrijd van de tegenstrijdigheden van genot en grief,

bereiken het eeuwige doel”.

De vernietiging van verwaandheid, ontgoocheling, zorg, lust

en van de tegenstrijdigheden van genot en pijn is enkel mogelijk

door complete overgave aan en constante aanbidding van God.

VV: nX§ VËn[a_m{J©Vì §̀ `pñ_ÝJVm Z {ZdV©pÝV ŷ̀ :Ÿ&
V_od MmÚ§ nwéf§ ànÚo `V: àd¥{Îm: àg¥Vm nwamUrŸ&& 4Ÿ&&
{Z_m©Z_mohm {OVgL²>JXmofm AÜ`mË_{ZË`m {d{Zd¥ÎmH$m_m:Ÿ&
ÛÝÛ¡{d©_wº$m: gwIXw:Ig§k¡- J©ÀN>ÝË`_yT>m: nX_ì` §̀ VV²Ÿ&& 5Ÿ&&
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Enkel hiermee bereiken mannen van echte wijsheid de eeuwige

staat. De wereldboom kan niet zonder deze verwezenlijking en

verzaking gestraft worden. Wat is nu de vorm van deze ultieme

staat die door verzaking bereikt wordt?

6. “Dat er na de verwezenlijking geen weg terug is, en die noch
door de zon noch door de maan verlicht wordt, noch door
vuur, is mijn hoogste fase.”

Na deze ultieme fase is er geen hergeboorte. En iedereen

heeft dezelfde rechten in dit verband.

7. “De onsterfelijke Ziel in het lichaam is een deel van mij en het
is dit deel dat de vijf gevoelens en de zesde-de geest-die in de
natuur dwaalt aantrekt.”

Krishn legt nu uit hoe dit komt:

8. “Zoals de wind die een geur van zijn bron wegvoert, zo is de
Ziel de heer van het lichaam, samen met de gevoelens en de
geest, van zijn vorig lichaam en een nieuw lichaam
aannemend”.

De Ziel draagt met hem de eigenschappen en de wijze van

actie van de geest en de vijf gevoelens van het lichaam van waaruit

hij start en brengt hen naar zijn nieuwe lichaam. Het volgende

lichaam wordt onmiddellijk verzekerd en dat is de reden waarom

Krishn Arjun een beetje vroeger gevraagd heeft hoe het kwam dat

hij een slachtoffer van het misverstand was dat de vertrokken Zielen

van voorvaderen uit de hemel zouden vallen in afwezigheid van

rijstkoekjes en water-bevrijdingsofferanden. De vraag die

onmiddellijk rijst is echter wat de Ziel doet nadat het in een nieuw

lichaam gekomen is, en wat de vijf gevoelens samen met de geest

daadwerkelijk zijn?

Z VX²̂ mg`Vo gỳ m} Z eemL²>H$mo Z nmdH$:Ÿ&
`X²JËdm Z {ZdV©ÝVo VÕm_ na_§ __Ÿ&& 6Ÿ&&
__¡dm§e} OrdbmoHo$ Ord^yV: gZmVZ:Ÿ&
_Z: fîR>mZrpÝÐ`m{U àH¥${VñWm{Z H$f©{VŸ&& 7Ÿ&&
eara§ `XdmßZmo{V `ÀMmß`wËH«$m_Vrída:Ÿ&
J¥hrËd¡Vm{Z g§`m{V dm`wJ©ÝYm{Zdme`mV²Ÿ&& 8Ÿ&&
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9. “Door de gevoelens van horen, zien, aanraken, proeven,
ruiken en ook de geest te beheersen ervaart hij (de
Ziel) objecten door hen”.

Maar dit kan niet door iedereen zo gezien worden.

10. “De onwetenden zijn zich niet bewust van de Ziel, gezegend
door de drie eigenschappen en vertrekkend uit het lichaam of
in het lichaam dwalend, enkel zij die de ogen der wijsheid
hebben zijn zich hiervan bewust.”

Dus gaat de volgende vers natuurlijk over hoe deze visie

verzekerd moet worden.

11. “Yogi kennen de essentie van de Ziel die in hun hart dwaalt,
maar de onwetenden die zichzelf niet gereinigd hebben (van
het kwade) kunnen hem zelfs niet met grote inspanningen zien”.

Door hun geesten vanuit alle richten te beperken en door

een zeer goed gedrag nemen yogi hun Ziel waar. Maar mannen

met een niet verwezenlijkte Ziel, namelijk mannen met een

onzuivere geest en hart, kunnen hem niet zien, zelfs niet indien zij

zich hiervoor tenvolle inzetten. Alleen door een onmenselijke
inspanning om hun geest te onderwerpen zijn wijsgeren in staat

om hun Innerlijke te leren kennen. Dus is aanschouwing een
noodzaak. Krishn werpt nu licht op de gloriën van het Innerlijke van

verwezenlijkte wijsgeren, die ook al van tevoren besproken werden.

12. “Weet dat de straling van de zon die de wereld verlicht, evenals
de maan en het vuur, mij eigen inspanningen zijn.”

Daarna legt hij de nadruk op de taak van de wijsgeer:

YlmoÌ§ Mjw: ñne©Z§ M agZ§ K«mU_od MŸ&
A{YîR>m` _Zí`mM§ {df`mZwngodVoŸ&& 9Ÿ&&
CËH«$m_ÝV§ pñWV§ dm{n ^wÄOmZ§ dm JwUmpÝdV_²Ÿ&
{d_yT>m ZmZwní`pÝV ní`pÝV kmZMjwf:Ÿ&& 10Ÿ&&
`VÝVmo `mo{JZíM¡Z§ ní`ÝË`mË_Ý`dpñWV_²Ÿ&
`VÝVmo@ß`H¥$VmË_mZmo Z¡Z§ ní`ÝË`MoVg:Ÿ&& 11Ÿ&&
`Xm{XË`JV§ VoOmo OJX²̂ mg`Vo@{Ib_²Ÿ&
`ÀMÝÐ_{g `ÀMm½Zm¡ VÎmoOmo {d{Õ _m_H$_²Ÿ&& 12Ÿ&&
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13. “Door de aarde te doorgronden steun ik alle wezens met mij
radicale energie en zoals de maan zorg ik voor het sap dat
alle planten voedt.”

14. “Ik ben het vuur, bezeten door pran of apan, in het lichaam
van alle levende wezens die de vier soorten voedsel1

verbruiken”.

In Hoofdstuk 4 verwees Krishn naar verschillende soorten

vuur,vuur der kennis (verzen 19 en 37), vuur van God (vers 25),

vuur van beperking (vers 26), vuur van de gevoelens (vers 26), vuur

van hog (vers 27, en vuur van pran-apan (verzen 29-30; en het

resultaat van dit alles werd kennis genoemd. Kennis zelf is vuur.

Door de vorm van dit vuur aan te nemen Is het Krishn die het door

de vier wijzen van opzegging gegenereerde voedsel aanvaardt en

opneemt, namelijk baikhari, madhyama, pashyanti, en para, gevoed

met pran en apran (vergeet niet dat het opzeggen altijd door

geïnhaleerde en geëxhaleerde  gebeurt)2.

Volgens Krishn is God het enige eten-manna-waarmee de Ziel

zo gevuld moet worden dat het nooit meer honger heeft. Wij geven

de naam van voedsel aan aanvaarde etenswaren van het lichaam.

Maar God alleen is het echte voedsel. En dit voedsel wordt alleen

gerijpt door de vier stappen van baikhari, madhyama, pashyanti,

en para te doorlopen. Sommige wijze mannen hebben hen ook

naam (nam), vorm (rup), onthulling (leela), en toevlucht (dham)

genoemd. Eerst wordt de naam hoorbaar uitgesproken. Daarna begint

Jm_m{dí` M ŷVm{Z Yma`må`h_moOgmŸ&
nwîUm{_ Mm¡fYr: gdm©: gmo_mo ^yËdm agmË_H$:Ÿ&& 13Ÿ&&
Ah§ d¡ídmZamo ^yËdm àm{UZm§ Xoh_m{lV:Ÿ&
àmUmnmZg_m`wº$: nMmå`Þ§ MVw{d©Y_²Ÿ&& 14Ÿ&&

1 De vier soorten voedsel zijn bhakshya, bhojya, lehya en chosya. Dat wat
gekauwd wordt om te eten is bhakshya; dat wat opgeslurpt wordt zonder te
kauwen is bhojya; dat wat gelikt wordt is lehay; en wat gezogen wordt is
chosya.

2. Zie de uitleg van de negenentwintigste vers in Hoofdstuk 4.
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de vorm van de aanbeden God geleidelijk aan de vorm in het hart

aan te nemen. Daarna begint de aanbidder Gods straling in zijn

ademhaling te zien-nu doorstroomt hij elk atoom van het universum

en is hij overal actief. Perceptie van de werken van God in de sfeer

van het hart is leela. In plaats van verhalen gebaseerd op de

legenden van Ram en Krishn, gaat het om de perceptie van de

handelingen van God in het hart dat de echte leela is. Een de

hoogste taak wordt bereikt wanneer de touch van God begint

gevoeld te worden na de perceptie van zijn handelingen. Door

hem dus te kennen zal de aanbidder in hem vloeien. Het gaat hier

om gelijktijdige gebeurtenissen.

Dus, uitgerust met pran en apan, of shwas en prashwas, en

geleidelijk aan vooruitgaand door baikhari en madhyama naar de

culminerende fase van para, is het eten dat God is, klaar en

beschikbaar en ook opgenomen en is de eter van het voedsel tegen

dan natuurlijk ook klaar om deel te nemen aan de sublieme voeding.

15. “Gezeten in het hard van alle wezens, ben ik hun geheugen en
kennis en ook de sterkte die alle hindernissen overwint; ik ben
wat het waard is om door de Ved geleerd te worden; en ik ben
ook de auteur van de Vedant evenals hun kenner.”

Krishn bestaat in de alomtegenwoordige aanwezigheid in het

hart van alle wezens en het is door hem dat de Hoogste Geest

herinnerd wordt. Geheugen betekent hier het zich herinneren van

de vergeten essentie van God. Hier is er duidelijk sprake van een

beschrijving van het ogenblik der verwezenlijking. Kennis die met

geheugen komt en met de capaciteit om moeilijkheden te

overwinnen zijn ook giften van Krishn. Hij is ook een geschikt

object om door alle Ved gekend te worden. Hij is ook de auteur

evenals het einde van de Ved. Kennis komt wanneer hij gescheiden

is, maar wie zal hem kennen wanneer de aanbidder hem

waargenomen heeft en een geworden is met hem? Krishn is ook

gd©ñ` Mmh§ ö{X g{Z«{dîQ>mo _Îm: ñ_¥{Vkm©Z_nmohZ§ MŸ&
doX¡íM gd£ah_od doÚmo doXmÝVH¥$ÛoX{dXod Mmh_²Ÿ&& 15Ÿ&&
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een kenner van de Ved. Hij zei in het begin van het hoofdstuk dat de

wereld een boom is, wiens wortel God boven en alle takken beneden

natuur zijn. De man die onderscheid kan maken tussen de wortel

en de takken die de natuur zijn kent de essentie ervan, en hij wordt

in de Ved vermeld (heilige kennis). Hier zegt hij dat hij dergelijke

kenner van de Ved is. Hij plaatst zich aldus op dezelfde hoogte

met die scholieren van de Ved. Er wordt dus benadrukt dat Krishn

een wijsgeer was die de waarheid kende-waarachtig een Yogeshwar

onder hogi. Het onderwerp wordt hier beëindigd en nu gaat hij verder

met te zeggen dat er twee soorten wezens zijn (Purush).

16. “Er zijn twee soorten wezens in de wereld, de sterfelijke en de
onsterfelijke; terwijl de lichamen van alle wezens verwoestbaar
zijn, zegt men van hun Zielen dat zij onvergankelijk zijn.”

De persoon, man of vrouw, die zijn of haar gevoelens beperkt

heeft samen met de geest, namelijk wiens lichaam van gevoelens

constant is, wordt onvergankelijk genoemd. De “onvergankelijk”

persoon bestaat vandaag, maar kan misschien morgen al niet meer

bestaan. Maar dit is ook Ziel in een bijzondere conditie. Er is echter

een ander Innerlijk naast deze twee.

17. “Maar hoger dan beide is de man die de drie werelden
doorkruist om allen te steunen en te onderhouden, en die de
eeuwige God en de Hoogste Geest (Ishwar) genoemd wordt.”

De onuitgesproken God, de onvergankelijke, en het Hoogste

Wezen zijn enkele andere namen waarmee hij gekend is. Maar hij

is zeker en vast verschillend en onuitdrukkelijk. Hij

vertegenwoordigt de ultieme staat boven het muteerbare en

onmuteerbare (het vergankelijke en het onvergankelijke). Hij wordt

door de Hoogste Geest geleid, maar hij is verschillend en staat boven

werelden. Krishn stelt hem als een Ziel in dergelijke status voor.

Ûm{d_m¡ nwéfm¡ bmoHo$ jaíMmja Ed MŸ&
ja: gdm©{U ^yVm{Z Hy$Q>ñWmo@ja CÀ`VoŸ&& 16Ÿ&&
CÎm_: nwéfñËdÝ`: na_mË_oË`wXmöV:Ÿ&
`mo bmoH$Ì`_m{dí` {~^Ë`©ì`` B©ída:Ÿ&& 17Ÿ&&
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18. “Aangezien ik hoog ben door de deugd van het bestaan boven
zowel het vergankelijke (lichaam) als het onvergankelijke
(Ziel), ben ik gekend als het Hoogste Wezen (Purushottam) in
de wereld en in de Ved”.

Hij staat bekend als het Hoogste Wezen zowel in de wereld

als in de Ved omdat hij de verwoestbare, muteerbare kshetr doorkruist

heeft en zelfs nog verder gegaan is dan de onmuteerbare,

onverwoestbare, constante Ziel.

19. “De alles wetende man, die zich dus bewust is van mijn essentie,
Oh Bharat, als het Hoogste Wezen, aanbidt mij altijd met
perfecte devotie.”

Dergelijke aanbidder is niet gescheiden van Krishn.

20. “Ik heb jou dus onderwezen, Oh de niet zondaar, in deze zeer
subtiele van alle kennis omdat, Oh Bharat, door zijn essentie
te kennen een man wijsdom verwerft en al zijn taken
volbrengt.”

Krishn licht dus Arjun in over de heiligste kennis door zich

goed vertrouwd te maken met de essentie waarmee een man alles

leer kennen en zijn doel verwezenlijkt. Dus is deze instructie door

Krishn een volledig heilig voorschrift op zich.

Deze mysterieuze kennis van Krishn was zeer heilig. Hij vertelde

dit aan zijn aanbidders. In plaats dan voor iedereen was dit enkel

bedoeld voor die het waard is en die spiritueel gezien klaar zijn

om het te ontvangen en om ervan gebruik te maken. Maar wanneer

hetzelfde heilige onderwijs in zwart en wit voorgesteld wordt, en

in de vorm van een boek verschijnt, dan kan het lijken dat Krishn

het aan iedereen onderwezen heeft. Maar in werkelijkheid is het

enkel voor die mannen die geschikt zijn om het te ontvangen.

Zelfs de uitgesproken vorm van Krishn was niet voor iedereen

HOOFDSTUK 1

`ñ_mËja_VrVmo@h_jamX{n MmoÎm_:Ÿ&
AVmo@pñ_ bmoHo$ doXo M à{WV: nwéfmoÎm_:Ÿ&& 18Ÿ&&
`mo _m_od_g§_yT>mo OmZm{V nwéfmoÎm__²Ÿ&
g gd©{dX²^O{V _m§ gd©^mdoZ ^maVŸ&& 19Ÿ&&
B{V JwøV_§ emñÌ{_X_wº§$ _`mZKŸ&
EVX²~wX²Üdm ~w{Õ_mÝñ`mËH¥$VH¥$Ë`íM ^maVŸ&& 20Ÿ&&



Yatharth Geeta384

bedoeld. Maar hij hield niets achter voor Arjun. Arjun kon niet

gered geworden zijn indien de menner geheimen voor hem gehad

zou hebben.

Dit unieke karakter wordt in alle verwezenlijkte wijsgeren van

Rahmkrishn Paramhansdev gevonden. Zijn discipelen vroegen hem

naar de reden. Verwijzend naar de eminente moderne grote ziel,

een verwezenlijkte wijsgeer (die al zijn gevoelens door abstracte

meditatie had gecontroleerd en onderworpen, zei Ramkrishn dat

op een zekere dag ook hij een Paramhans zoals hem zou worden.

Na een tijdje vertelde hij de discipelen die hem volgden-met geest,

actie en speech-voor vrijheid van passie en wereldse

verwezenlijking. “Twijfel er nooit aan. Ik ben de Ram die in Treta

geboren werd. Ik ben ook de Krishn van Dwapar. Ik ben hun heilige

Ziel. Ik ben hun vorm. Indien jullie moeten verwezenlijken, houd

mij dan”.

Op precies dezelfde wijze zei mijn vereerde leraar altijd:

“Vergeet niet dat ik een brenger van berichten van God ben. Echte

wijsgeren zijn brengers van berichten van de alomtegenwoordige,

alles overheersende, onveranderbare Hoogste Geest; en het is door

hen dat dit bericht ontvangen wordt”. Jesus Christus riep mannen

op om naar hem te komen, allen met werk en met hemelse

ladingen, en hij zou hen rust geven door hen God zijn Vader te

onthullen (Matheus, 11:28). Dus kan iedereen een zoon van God

zijn.3 Daarom is het verschillend wanneer men naar wijsgeren gaat

dit enkel mogelijk wordt door zich volledig aan het bereiken van

de aanbidding en meditatie te wijden. In Surah II van de Koran

onthult Allah: “Lo! Wij hebben jou (Oh Mohammed) met de

waarheid gezonden, een brenger van heerlijke verhalen en een

berichter.” De eerbiedwaardige Maharaj Ji zei altijd hetzelfde over

zichzelf. Hij ondersteunde noch bekritiseerde bepaalde

gezichtspunten of doctrines; maar hij vertelde wel aan de mannen

die op zoek waren naar bevrijding van passei en wereldse

verwezenlijking: “Kijk gewoon naar mijn vorm. Indien jullie naar

de Ultieme Geest willen gaan, aanschouw mij dan en twijfel niet”.

A`Zofw M gd}fw `Wm^mJ_dpñWVm:Ÿ&
^rî__odm{^ajÝVw ^dÝV: gd© Ed {hŸ&& 11Ÿ&&
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Er waren velen die sceptisch waren, maar hoewel aangetoond door

de persoonlijke ervaring en gedrag, en zelfs door overleg, deed hij

hen hun onbelangrijke bewerkingen verwijderen, waaronder de vele

rituelen en ceremonieën die door Krishn in de verzen 40-43 van

Hoofdstuk 2 opgezegd werden, en drong er dus op aan om

vertrouwen in hem te stellen. Hij bestaat tijdloos als een

verwezenlijkte wijsgeer. Hoewel Krishns glorie een mysterie was,

onthulde hij het aan zijn grootste aanbidder, Arjun. Dit is mogelijk

met elke aanbidder en wijsgeren hebben op deze wijze miljoenen

op het spirituele pad gezet.

✽ ✽ ✽

Krishn zei in het begin van het hoofdstuk dat de wereld een

boom is zoal de Peepal. Maar de Peepal is alleen maar een analogie.

Zijn wortels is God boven en de hele natuur is zijn takken die zich

van onderen uitspreiden. De man die zich bewust wordt van de

boom samen met zijn wortels is goed in de Ved onderlegen. De

takken van deze wereld-boom evenals zijn wortels zijn overal,

hoog en laag, omdat hij van God gesprongen is wiens zaad-de

Ziel-in het hart van elk wezen rust.

Er is de mythe die zegt dat, eens op de lotus gezeten, Brahma

over zijn oorsprong nadacht. Hij hoorde de stem van de lotus waaruit

hij geboren was en verdiepte zich meer en meer. Hij ging nóg

dieper, maar hij kon de bron van zijn geboorte niet zien. Dus ging
hij wanhopig weer op de lotus zitten. Daarna, door de beperking

van geest en meditatie ontdekte hij uiteindelijk zijn oorsprong in

de Hoogste Geest, terwijl God zelf hem onthulde dat hoewel hij
overal bestaat, hij enkel in het hart gevonden kan worden. De man

die hem in de sfeer van zijn hart aanschouwt verwezenlijkt hem.

Brahma is een symbool. Hij vertegenwoordigt de nood van de
ideale staat van de rijpe praktijk van yog. De geest die zich naar

God wijst en die door kennis van de Hoogste Geest bezeten is, is

Brahma. Hoewel hij in water groeit is de lotus onbevlekt en puur.
Wanneer de geest op zoek is wordt het doel niet bereikt, maar op

HOOFDSTUK 1
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een onwezenlijke zetel met totale zelfbeheersing gezeten,
verwezenlijkt dezelfde geest God in het hart wanneer de staat van

ontbinding van die beperking zelf bereikt wordt.

Hier is de wereld ook een boom, wiens wortels en takken

overal zijn. Hij staat voor de wereldse ketens die enkel menselijke
wezens bindt in overeenstemming met hun acties. De andere

vormen lijden enkel onder de gevolgen van deze acties. Dus

verzoekt Krishn Arjun om zijn Peepal-lijke wereld met de as van
de permanente verzaking te versterken en naar het hoogste doel te

zoeken, na wiens verwezenlijking wijsgeren niet herboren worden.

Met betrekking tot de manier waarop de boom gesneden
moet worden zegt de Yogeshwar dat de man die vrij is van trots en

onwetendheid, die het kwade der verwezenlijking overwonnen

heeft, wiens wensen ten einde gekomen zijn, en die bevrijd is van
conflicten, de uiteindelijke zegening bereikt. Verlicht door noch

zon noch maan, noch door vuur, is de God die de ultieme staat is

zelfstralend. Wat essentieel is voor deze spirituele verwezenlijking
is de echte overtuiging dat de man, na de verwezenlijking, niet

meer kan terugkeren naar de hoogste taak, en dat zij hierop evenzeer
recht hebben omdat de belichaamde Ziel niet meer is dan een

muteerbaar deel van Krishn zelf.

Het is deze zeer (heilige) kennis die Krishn met Arjun deelt.

Wijsgeren der verwezenlijking onthullen dit niet aan iedereen, maar
zij verbergen het evenmin voor de mannen die het verdienen. Het

is voor hen verborgen, hoe zullen zij hun doel bereiken?

Aldus eindigt het  Vijftiende Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Purushottam Yog,”  of ‘Over het Suprème Bestaan’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Vijftiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Yogeshwar Krishn heeft een unieke stijl om een probleem

op tafel te leggen. Eerst geeft hij de bijzonderheden van een thema

aan om de aandacht te trekken, en daarna werkt hij het thema uit

en geeft hij uitleg. Zijn behandeling van actie kan hierbij als
voorbeeld gesteld worden. In Hoofdstuk 2 droeg hij Arjun op om te

handelen. Dan stelde hij in Hoofdstuk 3 voor dat hij de opgedragen
actie moest ondernemen. Door zijn natuur uit te leggen legde hij

de nadruk op het feit  dat de uitvoering van yagya actie is.

Bijgevolg, voordat de aard van yagya beschreven wordt, gaat hij
over tot de beschrijving van zijn oorsprong en tot eventuele

voordelen. In Hoofdstuk 4 verwijst hij naar meer dan een dozijn
manieren om de aard van yagya te ontrafelen, met als resultaat

actie. Het is nu dat de betekenis van actie duidelijker is: in de

ware zin van het woord betekent dit een yogische aanschouwing
en aanbidding die door de handeling van geest en gevoelens

verwezenlijkt wordt.

Op dezelfde wijze noemde Krishn de schat der goddelijkheid

en de omvang van duivelse impulsen in Hoofdstuk 9. Na de nadruk
gelegd te hebben op de hoofdeigenschappen vertelde hij Arjun

dan mannen met duivelse natuur hem als een sterveling
aanschouwen. Hij heeft per slot van rekening een menselijk lichaam

en het is in deze vorm dat hij zijn hoogste staat bereikt heeft. Maar

zij die kwaad en onwetend zijn weigeren hem te aanbidden.
Gezegend met de schat der goddelijkheid mediteren zijn aanbidders

anderzijds over hem. De aard van de goddelijkheid en de duivelse
impulsen is echter nog niet duidelijk gemaakt. Het is pas in dit

hoofdstuk dat deze taak ondernomen wordt. In dit verband moeten

als eerste de attributen van de schat der goddelijkheid voorgesteld

worden.

DE GODDELIJKE OVER HET DUIVELSACHTIGE
VERTELLEN
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1. “De Heer zei, “Zonder vrees, innerlijke reinheid, constante
beoefening van yog voor kennis, medeleven, continentie,
yagya, studie van schriften, boetedoening, en oprechtheid, …”

Totale afwezigheid van vrees, innerlijke heiligheid, constant
streven en meditatie om de waarheid te krijgen, volledige overgave,
onderwerping van geest en gevoelens, praktijk van yagya (zoals
door Krishn in Hoofdstuk 4 bepaald), offeranden voor het vuur der
zelfbeperking evenals voor het vuur der gevoelens, offerande van
pran en apan, en daarna het proces der aanbidding, zichzelf
opofferend voor het vuur der kennis die bereikt wordt door de
innerlijke werkingen van de geest en gevoelens in plaats van door
de yagya die met oliezaden, gerstzaden en een altaar uitgevoerd
worden (Krishn aanvaardt dergelijke handeling of rite zoals yagya
niet), meditatie over het Innerlijke dat de discipline is die iemand
naar de identieke Hoogste Geest drijft, boetedoening die de geest
samen met de gevoelens vormt in overeenstemming met het
gewenste doel, en integriteit van de geest en van het hart evenals
van het lichaam en zijn gevoelens, zijn enkele van de

eigenschappen van rechtvaardige mannen.

2. “Niet geweld, trouwheid, gebrek aan woede, verzaking, rust,
afwezigheid van kwade geesten, medelijden voor alle wezens,
ongeïnteresseerdheid, zachtheid, bescheidenheid, afwezigheid
van futiele inspanningen, ...”

Echt niet geweld is de redding van de Ziel, maar de Ziel
beperken is gewelddadig. Zoals Krishn heeft gezegd zal hij de
vernietiger van de hele mensheid zijn, evenals de schepper van
varnsankar indien hij zijn taak niet nauwgezet uitvoert. Aangezien
het karakter (varn) van het Innerlijke dat van God is, is zijn streven
in het midden van de natuur varnasankar; dit is een belediging van
God en zijn actie is niet gewelddadig in de echte betekenis van
het woord. Waarheid is niet zeggen wat blijkbaar echt of leuk is. Is
het de waarheid wanneer we zeggen dat deze kleren van ons zijn?
Er kan inderdaad geen grotere leugen dan dit zijn. Indien wij onze
eigen personen die mutuurbaar of verwisselbaar zijn niet in toom

kunnen houden, hoe kan dan de kleding die hen bedekt van ons

lr ^JdmZwdmM: A^`§ gÎdg§ew{Õkm©Z`moJì`dpñW{V:Ÿ&
XmZ§ X_íM `kíM ñdmÜ`m`ñVn AmO©d_²Ÿ&& 1Ÿ&&
Aqhgm gË`_H«$moYñË`mJ: empÝVan¡ewZ_²Ÿ&
X`m ŷVoîdbmobwßËd§ _mX©d§ õraMmnb_²Ÿ&& 2Ÿ&&
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zijn? De Yogeshwar heeft zelf over de aard van de waarheid met
Arjun gesproken door te verklaren dat er geen dood is wat waar is
in alle drie tijdperioden, namelijk verleden, heden, en toekomst.
Alleen het Innerlijke is waar; hij is de hoogste waarheid. Dit is de
waarheid die we ons voor ogen moeten houden. Sommige andere
attributen van een rechtvaardige man zijn verzaking aan woede,
overgave van alles mogelijke, verzaking aan lust naar de beloningen
van goede en van slechte actie, afwezigheid van onvermogen,
vermijden van ongewenste handelingen die in tegenspraak zijn
met de nagestreefde doelen-gevoel van medelijden met alle
wezens, niet binding met objecten zelfs wanneer de gevoelens
hiermee verbonden zijn, gevoel van zachtheid, schaamte om naar
het object te streven, en zich ver verwijderd van futiele inspanningen
houden.

3. “Uitmuntendheid, vergevingsgezindheid, geduld, reinheid van
gedachten en gedrag, en afwezigheid van animositeit en
arrogantie-zijn (allen) attributen van de man die met goddelijke
rijkdommen uitgerust is.”

Glorie is een eigenschap van God alleen en van de man die
door deze goddelijke uitmuntendheid handelt. Angulimal keek naar
Mahatma Buddh en opeens werden zijn gedachten verplaatst. Dit
was de reden voor de inherente grootheid van Buddh-de grootheid
die zegeningen genereert. Krishn vertelt Arjun uiteindelijk bij wijze
van samenvatting enkele andere eigenschappen van de schat der
goddelijkheid, namelijk vergevingsgezindheid, constant humeur,
onschuld, vijandigheid tegen niemand, en totale verzaking aan
het gevoel van onderwerping. In  totaal zijn er dus zesentwintig
attributen. Terwijl al deze attributen enkel in een zoeker bestaan
wiens meditatie de rijpheid bereikt heeft, bestaan ze gedeeltelijk
in iedereen van ons. Zij rusten zelfs in mannen die door kwade
impulsen beheerst worden, en dit is de reden waarom zelfs de meest
diepgevallen zondaar recht heeft op vergiffenis.

4. “Opschepperij, arrogantie en verzaking evenals grief, harde
taal, en onwetendheid zijn allen, Oh Parth, de eigenschappen
van een man met een duivels karakter”.

VoO: j_m Y¥{V: em¡M_Ðmohmo Zm{V_m{ZVmŸ&
^dpÝV g§nX§ X¡dr_{^OmVñ` ^maVŸ&& 3Ÿ&&
Xå^mo Xnm}@{^_mZíM H«$moY: nméî`_od MŸ&
AkmZ§ Mm{^OmVñ` nmW© g§nX_mgwar_²Ÿ&& 4Ÿ&&
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Ûm¡ ŷVgJm£ bmoHo$@pñ_Z² X¡d Amgwa Ed MŸ&
X¡dmo {dñVae: àmoº$ Amgwa§ nmW© _o l¥UwŸ&& 6Ÿ&&
àd¥qÎm M {Zd¥qÎm M OZm Z {dXwamgwam:Ÿ&
Z em¡M§ Zm{n MmMmamo Z gË §̀ Vofw {dÚVoŸ&& 7Ÿ&&

Nu worden de respectievelijke handelingen van de twee soorten

karakters uitgewerkt.

5. “Aangezien ervan uitgegaan wordt, Oh Pandav, dat terwijl de
schat der goddelijkheid bevrijdt en de duivelse staat als een
boei handelt, het niet nodig is om iemand te kwetsen bent u
met goddelijke rijkdommen gezegend.”

Bezeten als hij is door een heilige beschikking, zal Arjun zeker

en vast de redding bereiken en dus de staat van Krishn zelf. Maar

in wie rust de rijkdom der goddelijkheid en de duivelse impulsen?

6. “Er zijn in de wereld, Oh Parth, twee soorten wezens, de
rechtvaardigen, waarover ik reeds uitvoerig gesproken heb,
en de duivelse waarover ik het later zal hebben.”

Er zijn in de wereld twee soorten mannen, goede en duivelse

mannen. Wanneer heilige impulsen actief zijn in het hart, dan is

de man zoals god; maar hij wordt als een duivel wanneer hij over

duivelse neigingen beschikt. Of hij nu in Arabië of in Australië of

ergens anders geboren wordt, de mannen zijn over de hele wereld

alleen in deze twee categorieën verdeeld. Nadat hij over de

goddelijke beschikking gesproken heeft, gaat Krishn nu verder en

geeft Arjun uitleg over de eigenschappen van een duivels tem-

perament.

7 . “Door te willen overgaan tot de echte actie en slechte
handelingen te vermijden hebben de duivelse geesten noch
puurheid noch het juiste gedrag, en zelfs geen waarheid.”

Mannen met duivelse neigingen zijn onwetendheid over wat

waard is om gedaan te worden, en over wat gedaan zou moeten

worden om te ontsnappen. Dus hebben zij geen onschuld, gewoon

gedrag, en de eeuwige waarheden. Hoe hun geesten werken wordt

in de volgende vers weergegeven:
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8. “Aangezien de wereld, zoals ze zeggen, irreëel is, zonder
toevlucht en God, en geschapen door zichzelf door onderlinge
(mannelijk-vrouwelijk) interactie, wat is er dan nog behalve
fysieke indulgentie?”

Met dergelijke bewering is het enige doel van het wereldse

leven het genot van sensueel genoegen. Wat is er nog meer?

9. “Ontdaan en teneergeslagen omdat zij dergelijk gezichtspunt
aanhouden, worden deze kwade en slechte mannen alleen
geboren om de wereld te vernietigen.”

Met hun natuur corrupt door hun afhankelijk van een misplaatste

redenering, is het enige doel van hun bestaan het vernietigen van

anderen.

10. “Bezeten door arrogantie, slechte wil en gebrek aan wil, en
doorstroomd door een onverzadigbare lust, houden zij zich
aan foutieve doctrines omwille van onwetendheid en handelen
zij met slechte bedoelingen.”

Gek door ego en wensend naar lust die zij niet kunnen

bevredigen, onderhouden deze onwetende mensen verkeerde ideeën

en wijden zij zich aan religieuze praktijken die in feite niet heilig

en corrupt zijn. Zelfs de zogenaamd heilige ceremoniën en

offeranden die door hen uitgevoerd worden zijn niets anders dan

perversie.

11. “Bezeten door ontelbare angsten die tot de dood gaan, en
opgeslorpt in het genot van sensuele objecten, zijn zij er echt
van overtuigd dat de verzadiging van vleselijke wensen het
hoogste doel is”.

Bevrediging van sensuele genoegens is het enige geluk dat zij

hebben en zij zijn zo door dit idee gedreven dat zij enkel ernaar
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streven om zoveel mogelijk genot te hebben, want voor hen is er
niets anders.

12. “Geketend door honderden ketens van misplaatste hoop, en
onderworpen aan genot en woede, streven zij abusievelijk naar
rijkdom om hun lust te bevredigen”.

Zelfs een enkel touw volstaat om een persoon aan op te hangen,
terwijl deze mensen in talrijke aspiraties verwarmd zijn.

Gedreven door lust en woede wijden zij zich dag en
nacht aan het verzamelen van foutieve rijkdommen voor de
bevrediging van sensuele genoegens. Verder wordt in dit verband
gezegd:

13. “Hun eeuwige gedachte is: Ik heb dit vandaag gekregen en ik
zal dat wensen; Ik heb deze rijkdommen en ik zal er in de
toekomst meer hebben.”
En-

14. “Ik heb die vijand verslagen en ik zal ook andere vijanden
verslaan; ik ben God en de houder der soevereiniteit.”

Naast de illusie dat zij perfect, sterk en gelukkig zijn,
beschouwen zij hun groot geluk en nobele geboorte ook tevergeefs,
en geloven zij verkeerdelijk dat zij ongeëvenaard zijn.”

15. “Dus door onwetendheid gedreven denken zij: ik ben rijk en
nobel geboren. Wie kan mij evenaren? Ik zal yagya uitvoeren,
doelen stellen, en een gezegend leven leiden.”

Zij zijn slachtoffers van nog meer ontgoochelingen. Er is hier
echter een probleem. Al wat deze mannen zogezegd doen, doen
zij uit onwetendheid. We vragen ons dan af of er ook onwetendheid
is om yagya en medeleven te beoefenen? Voordat het probleem in
de zeventiende vers verder behandeld wordt beantwoordt Krishn
de vraag over het ultieme einde van deze onwetende mannen.

AmemnmeeV¡~©Õm: H$m_H«$moYnam`Um:Ÿ&
B©hÝVo H$m_^moJmW©_Ý`m`oZmW©g§M`mZ²Ÿ&& 12Ÿ&&
BX_Ú _`m bãY{__§ àmßñ ò _ZmoaW_²Ÿ&
BX_ñVrX_{n _o ^{dî`{V nwZY©Z_²Ÿ&& 13Ÿ&&
Agm¡ _`m hV: eÌwh©{Zî ò MmnamZ{nŸ&
B©ídamo@h_h§ ^moJr {gÕmo@h§ ~bdmÝgwIrŸ&& 14Ÿ&&
AmT>çmo@{^OZdmZpñ_ H$mo@Ý`mo@pñV g¥Xemo _`mŸ&
`ú ò Xmñ`m{_ _mo{Xî` BË`kmZ{d_mo{hVm:Ÿ&& 15Ÿ&&
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16. “Op vele manieren misleid, verstrikt in het web van bereiking,
en verlangend naar sensueel genot, vallen zij in de diepste hel”.

Krishn zal later uitleg geven over de aard van deze hel, maar
ondertussen wijdt hij zich aan het probleem van de blijkbaar heilige
handelingen van de onwetenden:

17. “Deze misleide personen, vergiftigd door arrogantie en rijkdom,
doen opofferingen die yagya alleen in naam zijn, en
plegen inbreuk op de inhoud van de schriften.”

Arrogant en gevoelloos geworden door rijkdom en wereldse
eer, voeren deze mannen ceremonies en rites uit die enkel yagya
in naam zijn, en die gedoemd zijn om te mislukken. Zij die de
wijze van de aanbidding niet naleven zoals vastgelegd door
Yogeshwar Krishn in de verzen 24-33 en 10-17 van Het vierde en
zesde hoofdstuk respectievelijk.

18. “Onderhevig aan arrogantie, brute kracht, verwaandheid, lust
en woede, hebben deze slechte mannen een gevoel van
vijandschap voor mij die in hen en in alle andere wezens dwaalt.”

Volgens het schrift is het zich herinneren van God yagya. Zij
die dit niet doen en yagya enkel in naam beoefenen, of iets anders
in plaats van yagya doen, verafschuwen God en zijn hem vijandig
gezind. Maar er zijn personen die verder gaan met hem te
verafschuwen en die toch gered worden. Gaan deze vijanden van
God ook gered worden? Het antwoord van Krishn op de vraag is

negatief.

19.“Ik veroordeel deze verafschuwde, diep gevallen en
wrede personen, de laagste van de mensheid, tot duivelse
geboorten”.

AZoH${MÎm{d^«mÝVm _mohOmbg_md¥Vm:Ÿ&
àgº$m: H$m_^moJfw nVpÝV ZaHo$@ewMm¡Ÿ&& 16Ÿ&&
AmË_g§̂ m{dVm: ñVãYm YZ_mZ_XmpÝdVm:Ÿ&
`OÝVo Zm_`k¡ñVo Xå ôZm{d{Ynyd©H$_²Ÿ&& 17Ÿ&&
Ah§H$ma§ ~b§ Xnª H$m_§ H«$moY§ M g§{lVm:Ÿ&
_m_mË_naXohofw à{ÛfÝVmo@ä`gy`H$m:Ÿ&& 18Ÿ&&
VmZh§ {ÛfV: H«y$amÝg§gmaofw ZamY_mZ²Ÿ&
{jnmå`OñÌ_ew^mZmgwarîdod `mo{ZfwŸ&& 19Ÿ&&
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Zij die aanbidden in overeenstemming met de bevelen
van de schriften zijn de laag geborenen en de laagste der
mannen, en het zijn zij die de uitvoerders van wrede doden
beschouwd worden. Krishn heeft eerder verklaard dat zo’n mannen
in de hel verkommeren. Nu herhaalt hij dit wanneer hij zegt dat zij
veroordeeld worden tot duivelse hergeboorten. dit is de hel. Indien
et onweer van een normale gevangenis al verschrikkelijk is, hoe
oet dan de eindeloze val in de laagste vormen van het leven
voelen? Dus moet men altijd ernaar streven om de schat der
goddelijkheid te krijgen.

20.“In plaats van mij te verwezenlijken, Oh zoon van
Kunti, zijn deze onwetende gekken,

geboorte na geboorte als duivelse wormen, gedoemd om nog
lager te vallen”.

Dit wordt de hel genoemd. Dus laat ons eens de oorsprong
van de hel bekijken.

21.”Aangezien lust, woede, en wraak de drie sleutels tot
de hel zijn omdat zij het Innerlijke verwoesten, moet
hieraan verzaakt worden.”

Lus, woede en wraak zijn de drie principes waarop duivelse
impulsen gebaseerd zijn. Dus hen op te geven is een goede zaak.

22.“De persoon, Oh zoon van Kunti, die van deze drie
deuren tot de hel ontsnapt, doet wat goed is voor hen
en bereikt dus de hoogste Staat.”

Alleen door ver van deze drie deuren tot de hel verwijderd te
blijven is een persoon uitgerust om het hoogste goed en de
uiteindelijke zegening van Krishn krijgen. Enkel door de drie

perversies te verlaten kan een persoon de opgedragen taak

uitvoeren, met als resultaat de ultieme glorie van de verwezenlijking.

Amgwat `mo{Z_mnÞm _yT>m OÝ_{Z OÝ_{ZŸ&
_m_àmß ¡̀d H$m¡ÝVò  VVmo `mÝË`Y_m§ J{V_²Ÿ&& 20Ÿ&&
{Ì{dY§ ZaH$ñ òX§ Ûma§ ZmeZ_mË_Z:Ÿ&
H$m_:H«$moYñVWm bmô ñVñ_mXoVËÌ §̀ Ë`OoV²Ÿ&& 21Ÿ&&
EV¡{d©_wº$: H$m¡ÝVò  V_moÛma¡pñÌ{^Z©a:Ÿ&
AmMaË`mË_Z: lò ñVVmo `m{V nam§ J{V_²Ÿ&& 22Ÿ&&
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`: emñÌ{d{Y_wËg¥Á` dV©Vo H$m_H$maV:Ÿ&
Z g {g{Õ_dmßZmo{V Z gwI§ Z nam§ J{V_²Ÿ&& 23Ÿ&&
Vñ_mÀN>mñÌ§ à_mU§ Vo H$m`m©H$m ©̀ì`dpñWVm¡Ÿ&
kmËdm emñÌ{dYmZmoº§$ H$_© H$Vw©{_hmh©{gŸ&& 24Ÿ&&

23. “De man die zich aan de schriften houdt en die handelt in
overeenstemming met zijn wil bereikt noch de perfectie
noch het Hoogste Doel, en zelfs niet het geluk.”

Het schrift in kwestie is niets anders dan de Geeta zelf, dat
Krishn in de twintigste vers van Hoofdstuk 15 als “het meest
mysterieuze van alle kennis” beschreven heeft. De Geeta is het
perfecte schrift; en het schrift dat negeert en handelt is bevrijd van
vervulling, redding, en zegening.

24. “Dus is het schrift de autoriteit over wat al dan niet gedaan
mag worden,en dit nadat geleerd is dat men de capaciteit
moet hebben om te handelen in vereenstemming met de
voorschriften die door het schrift vastgelegd zijn.”

In de achtste vers van Hoofdstuk 3 heeft Krishn ook aan
Arjun gezegd om de opgedragen taak uit te voeren. Naast het feit
dat hij nadruk legde op de opgedragen taak heef thij ook verklaard
dat yagya die actie is. Yagya is een beeld van die speciale vorm
der aanbidding die de geest volledig onderwerpt en die iemand
naar de eeuwige, onveranderbare God leidt. Nu voegt hij toe dat
lust, wrek, en gierigheid de drie hoofdwegen naar de hel zijn. Enkel
nadat aan deze drie kwade eigenschappen verzaakt is, begint actie-
de opgedragen actie die Krishn herhaaldelijk als het gedrag
beschreven eeft dat iemand naar de hoogste glorie en het hoogste
doel brengt. Hoe meer een persoon zich aan de externe wereldse
zaken wijdt, des te groter is de vorm waarin lust, woede en
gierigheid zichzelf voor hem manifesteren. De opgedragen actie
is anderzijds iets waartoe toegang verzekerd worden nadat deze
drie hoofdwegen opgegeven zijn. Het is pas dan dat dergelijke
actie omgezet wordt in een normaal gedrag. Voor de persoon die
het niet aanvaardt en die aldus handelt, is er noch geluk noch
vervulling, noch de ultieme redding. En het schrift is de enige
autoriteit die een onderscheid maakt tussen rechtvaardigheid en
onrechtvaardigheid. Dus moet Arjun zich gedragen in
overeenstemming met het schrift, en dat schrift is de Geeta.

✽ ✽ ✽
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In het begin van het hoofdstuk heeft Yogeshwar Krishn
een uitgebreide uitleg over de rechtvaardige impulsen gegeven
die de schat der goddelijkheid vormen. Constante meditatie,
totale zelfovergave, innerlijke heiligheid, beperking van de
gevoelens, onderwerping van de geest, studie die iemand het
Innerlijke doet herinneren, streven naar yagya, onderwerping van
de gevoelens samen met de geest, afwezigheid van woede, en
kalm intellect bevinden zich bij de zesentwintig attributen die
uitgelegd zijn. Al deze deugden dwalen in die aanbidders die zich
aan de praktijk van yog houden, en die in de buurt van het gewenst
doel gekomen zijn, maar zij bestaan deels in allen-zowel in de
uwe als de mijne.

Bijgevolg heeft Krishn ongeveer een half dozijn afwijkingen
opgesomd, zoals onwetendheid, arrogantie, fierheid, en ruwheid,
zijnde de duivelse herde. Uiteindelijk spreekt hij het verdict
uit, en wendt zich tot Arjun, aldus zeggend dat terwijl de
rijken van het medelijden een perfecte bevrijding en
verwezenlijking van de hoogste staat met zich brengen, de winkel
van de duivelse impulsen begint te schudden en het Innerlijke
verlaagt. Maar Arjun wordt tegelijkertijd ook gerustgesteld door
het feit dat hij niet hoeft te wanhopen, omdat hij gezegend is met
de schat der goddelijkheid.

Wat zijn echter de eigenschappen van de rechtvaardige en
onrechtvaardige impulsen? In dit verband heeft Krishn gezegd dat
de beschikking van de mannen tweeërlei is, namelijk de
rechtvaardige en de onrechtvaardige. Iemand is goddelijk wanneer
er zeer veel goddelijke impulsen in hem zijn,  maar is duivels
indien hij veel slechte eigenschappen heeft. Onafhankelijk van
hun geboorte en de namen waarmee ze gekend zijn, kunnen
mannen uitsluitend tot een van deze twee categorieën horen.

Krishn geeft dan een gedetailleerde beschrijving van de
attributen van mannen met kwade bedoelingen. Mannen met
onrechtvaardige neigingen hebben geen idee hoe ze actie moeten
ondernemen die de moeite waard is, noch hoe ze moeten verzaken
aan alles wat niet de moeite loont.

Aangezien zij geen actie ondernomen hebben is er voor hen

noch waarheid noch puurheid, noch het juiste gedrag. Volgens hen

heeft de wereld noch toevlucht noch God, en wordt enkel en alleen
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mechanisch aangedreven door vleselijke lusten. Dus, naar hun
ultieme doel strevend, aangezien er voor hen niets anders is.
Dergelijke ontgoocheling was normaal in de periode van Krishn.
Meer nog, het bestond zeer veel. Het is niet alleen Charvak1 die
dergelijk gezichtspunt uitgebracht heeft; het zal zo lang bestaan
als de menselijke psyche onderhevig is aan ebbe en vloed van
goddelijke en duivelse instincten. Volgens Krishn worden brutale
mannen alleen geboren om anderen pijn te doen en om al het
goede te vernietigen. Zij benadrukken dat zij aangezien zijn een
vijand verslagen hebben, ook een andere zullen verslaan. Dus vertelt
Krishn aan Arjun dat in plaats van hun vijanden te verslaan deze
mannen alleen maar slaven van lust en woede zijn, en hem echt
vijandig gezind zijn-de God die in hen en in allen bestaat. Doodde
Arjun Jayadrath2 en andere onder een vloek? Indien dit het geval
is, dan heeft hij waarachtig een duivels karakter. Dan is hij een
vijand van God. maar Krishn heeft uitdrukkelijk verklaard dat Arjun
gezegend is met goddelijke rijkdommen. Dat is de reden waarom
hem aangeraden wordt niet te wanhopen. Er is dus een ander bewijs
hier dat God in de harten van allen rust. Men mag niet vergeten
dat er boven een kracht is die ons constant bewaakt. Dus is het
essentieel dat ons gedrag en onze praktijk der actie erin bestaat
om te doen wat door de schriften opgedragen wordt want, indien
we dit niet doen, wacht er een straf op ons.

Yogeshwar Krishn heeft gezegd dat hij duivelse, wrede
mannen telkens weer naar de hel stuurt. Maar wat is de vorm van
deze hel? Volgens Krishn betekent hel herhaaldelijk in lage
geboorten vallen; volgens hem zijn het Dus synoniemen. Deze
verlaging van het Innerlijke is de hel; en lust, woede en wrok zijn
de drie voornaamste sleutels tot de hel. Dit zijn de drie principes
van duivelse neigingen. Enkel een verzaking aan deze drie
eigenschappen luidt het begin in van de actie die tijd heeft en die
opnieuw door Krishn behandeld werd. Lust, woede en wrok schijnen

1. Een filosoof die de grootste vorm van atheïsme en materialisme verkondigde.

2. Een schoonbroer van Duryodhan, nadat hij vele malen door de Pandav
vernederd werd omdat hij Draupadi beledigd had, speelde Jayadrath een
grote rol in het plannen van de slachting van Abhimanyu, de zoon van Arjun,
en werd uiteindelijk door Arjun gedood.
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zelfs nóg verlokkender te zijn voor die mannen die zich nóg meer

met wereldse zaken bezig houden bij wijze van vervulling van

sociale verplichtingen. Daarom verschaft enkel de verzaking aan

deze drie slechte eigenschappen toegang tot de opgedragen actie.

En het schrift-de Geeta- is daarom de enige autoriteit tot wie men

zich moet wenden-wanneer iemand voor het dilemma staat van

wat te doen en wat niet te doen-wat de moeite loont of wat niet de

moeite waard is. Dus bestaat de juiste weg erin de unieke actie uit

te voeren-opgedragen door dit heilige boek-de echte actie.

Dus heeft Yogeshwar Krishn in dit hoofdstuk uitvoerig

beschreven als goddelijke en duivelse impulsen, en aangegeven

dat het menselijke hart zelf de habitat van beide impulsen is.

Aldus eindigt het  Vijftiende Hoofdstuk, in de Upanishad van de
Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de Hoogste

Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen Krishn en
Arjun, met de volgende titel:

‘Daivasur Sampad-Vibhag Yog,”  of
‘De Goddelijke over het Duivelsachtige vertellen’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Zestiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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HOOFDSTUK 17

Yogeshwar Krishn zei op het einde van Hoofdstuk 16

uitdrukkelijk dat de actie waarover hij herhaaldelijk gesproken

heeft enkel begint na de verzaking aan lust, woede en wrok. Het is

de actie zonder verwezenlijking, noch gelijk noch perfectie, noch

de uiteindelijke zegening. Het schrift is daarom de autoriteit waarop

teruggevallen moet worden wanneer we met het dilemma te doen

hebben over wat al dan niet de moeite waard is -wat we al dan

niet moeten doen. En dat schrift is Geeta, de bijnaam voor de

meest esoterische kennis. Er zijn ook andere schriften, maar het is

uitermate belangrijk dat we altijd onze ogen op Geeta gericht

houden. Indien we ergens anders zoeken kunnen we op zoek gaan

naar de systematische, rechte aanpak van de Geeta, die nergens

anders gevonden wordt.

Daarom vraagt Arjun om hem uitleg te geven over de staat

van de personen die aanbidding in tegenspraak met de door het

schrift opgelegde voorschriften. Zijn zij sattwiki, rajasi of tamasi?

Zijn zij rechtvaardig, niet gepassioneerd, of duivels? Arjun wil uitleg

krijgen over dit omdat hij juist geleerd heeft dat, wat ook de

eigenschap, sattwa, rajas of tamas moge zijn, dit door de aard der

geboorte van de man bepaald wordt. Dit is de reden waarom hij op

het einde van het hoofdstuk de vraag stelt.

I. “Arjun zei, Wat, Oh Krishn, is de eigenschap-sattwa, rajas, of
tamas van personen die aanbidden met geloof maar in
tegenstelling tot de voorschriften van het schrift?”

HET DRIEVOUDIGE VERTROUWEN

`o emñÌ{d{Y_wËg¥Á` `OÝVo lÕ`mpÝdVm:Ÿ&
Vofm§ {ZîR>m Vw H$m H¥$îU gÎd_mhmo aOñV_:Ÿ&& 1Ÿ&&

AOw©Z CdmM :
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Om de twijfels van Arjun de wereld uit te helpen rangschikt

Krishn ook het geloof in drie soorten.

2. “De Heer zei, “Luister naar mij hoe het geloof uit de
aangeboren natuur van de mens komt, en ook uit drie soorten
bestaat, namelijk deugdelijk, niet gepassioneerd, en blind”.

In Hoofdstuk 2 zei de Yogeshwar tegen Arjun dat de

voorgeschreven actie in yog, zowel de Weg der Zelfloze Actie, als

de Weg der Discriminatie, dezelfde is. De geest die eerlijk en

krachtig bezig is met de zelfloze actie wijst in een enkele richting.

De geesten van onwetende personen zijn daarentegen eindeloos

verdeeld, reden waarom zij ontelbare verschillende manieren

uitvinden. Hun geesten zijn gevuld met ontelbare ontgoochelingen

en zij zien het verschil niet tussen de vele rites en ceremonies.

Hetzelfde wordt hier op een andere manier uitgelegd wanneer Krishn

aangeeft dat het geloof van personen die in transgressie van de

opvordering van het schrift aanbidden naar drie verschillende

soorten moeten kijken. De stroom van het geloof dat naar het

menselijke hart gaat is goed of fervent of ongevoelig.

3. “Aangezien het geloof van iedereen, Oh Bharat, overeenstemt
met hun aangeboren gevoeligheid en de man aanbidt, is hij
wat zijn geloof is.”

Het geloof van iedereen komt met hun natuurlijke neiging

overeen. De man is uit natuur een schepsel van geloof. Het is zo

dat het karakter van een persoon zeer veel gelijkenis vertoont met

het karakter van hun geloof. Men vraagt ons dikwijls wie wij zijn.

Sommigen van ons zeggen dat we Ziel zijn. Maar Yogeshwar Krishn

weerspreekt ons: zoals de natuur van hun inherente neiging hun

geloof is, is aldus de persoon.

De Geeta geeft inzicht in wat de echte yog is. Maharshi

Pantaljali was ook een yogi en wij hebben zijn yog systeem der

lr ^JdmZwdmM: {Ì{dYm ^d{V lÕm Xo{hZm§ gm ñd^mdOmŸ&
gmpÎdH$s amOgr M¡d Vm_gr Mo{V Vm§ l¥UwŸ&& 2Ÿ&&
gÎdmZwê$nm gd©ñ` lÕm ^d{V ^maVŸ&
lÕm_`mo@`§ nwéfmo `mo `ÀN´>Õ: g Ed g:Ÿ&& 3Ÿ&&



401HOOFDSTUK 17

filosofie. Volgens hem is yog de perfecte beperking van de geest.

En het gebruik van deze strikte discipline is dat in deze staat de

individuele Ziel in het menselijke lichaam, stevig in zijn eigen

eeuwige en echte tegendeel tot rust komt. Wordt hij verleid voor

deze eenheid? Volgens Patanjali is de Ziel eerder hetzelfde dan de

neiging van de man die het belichaamt. En Krishn bevestigt nu dat

de man natuurlijk verheven is met de kwaliteit van geloof,

daadwerkelijk ondergedompeld. Er is een beetje toewijding in hem

enhij wordt door het karakter van zijn geloof gevormd. En man is

wat zijn natuurlijke neiging is. Op dit punt gaat Krishn verder met

het rangschikken van de drie soorten geloof.

4. “Terwijl de deugdzame mannen God aanbidden en de
ongevoelige en moreel blinde mannen yaksh en demonen
aanbidden, aanbidden zij die door onwetendheid verblind
worden geesten en natu u rgeesten.”

We werken allen om te aanbidden wat onze harten graag zien

en doen.

5.-6 “Vergeet niet dat zij die verschillende kwalen ondergaan
zonder sanctie van het schrift en die schijnheilig en arrogant
zijn, en lust, verbinding en machtswellust vertonen, en die
niet enkel de elementen verslijten die hun lichamen vormen,
maar ook die elementen die in hun Zielen dwalen, onwetende
mannen met duivelse neigingen zijn.”

De Ziel verzwakt door ziekten wanneer het in de gleuven van

de natuur valt, terwijl yagya hem sterkte geeft. Daarom wordt Arjun

aangeraden om de onwetende, ongevoelige mannen die de Ziel

verwonden als volledig duivels te beschouwen. Aldus wordt de

door Arjun gestelde vraag beantwoord.

`OÝVo gmpÎdH$m XodmÝ`jajm§{g amOgm:Ÿ&
àoVmÝ^yVJUm§íMmÝ`o `OÝVo Vm_gm OZm:Ÿ&& 4Ÿ&&
AemñÌ{d{hV§ Kmoa§ Vß`ÝVo `o Vnmo OZm:Ÿ&
Xå^mh§H$mag§`wŠVm: H$m_amJ~bmpÝdVm:Ÿ&& 5Ÿ&&
H$e©`ÝV: earañW§ ^yVJ«m__MoVg:Ÿ&
_m§ M¡dmÝV: earañW§ VmpÝdX²Ü`mgwa{ZíM`mZ²Ÿ&& 6Ÿ&&
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AmhmañËdm{n gd©ñ` {Ì{dYmo ^d{V {à`:Ÿ&
`kñVnñVWm XmZ§ Vofm§ ^oX{__§ l¥UwŸ&& 7Ÿ&&
Am`w:gÎd~bmamo½`gwIàr{V{ddY©Zm:Ÿ&
añ`m: pñZ½Ym: pñWam öÚm Amhmam: gmpÎdH${à`m:Ÿ&& 8Ÿ&&

Rechtvaardige mannen die aan de weg verzaakt hebben zoals

door de schrift getoond aanbidden goden; zij die door passies

aangedreven worden aanbidden yaksh en demonen; en de

onwetenden bidden en buigen voor geesten. Zij aanbidden niet

enkel, maar beoefenen de pijnlijkste oefeningen der boetedoening.

Volgens Krishn vormen deze handelingen echter alleen maar de

elementen die hun lichamen vormen, en de God in hun Zielen.

Dus, in plaats van de enige echte God te aanbidden en deel te

nemen aan zijn goddelijkheid, verwijderen zij zich enkel en alleen

nog meer van hem. Deze personen moeten als kwaadaardig

beschouwd worden. Dit houdt in dat zelfs aanbidders van goden

kwaadaardig zijn. Laat ons dus enkel dat Hoogste Wezen aanbidden

van wie al deze goddelijkheden-de vele goden, yaksh, demonen

en geesten-niet meer dan kleine fracties zijn. Dit wordt herhaaldelijk

door Krishn beklemtoond.

7. “Luister naar mij (zoals ik je zeg) het verschil tussen de drie
soorten yagya, boetedoening, en doelen, en zoals de drie
soorten voedsel in overeenstemming met de individuele
smaak.”

De mannen houden van drie soorten voedsel volgens hun

respectievelijke smaak zoals de drie soorten geloof; en op dezelfde

wijze zijn er ook drie soorten yagya, boetedoening, en

liefdadigheid. Laten we met het voedsel beginnen.

8. “Voedsel dat van nature uit lekker en langhoudend is,
intelligentie, sterkte, goede gezondheid, geluk, en tevredenheid
naast zachte smaak, lekker en duurzaam is wordt door de
deugdzame mannen geliefd.”

Blijkbaar is het voedsel volgens Krishn van nature uit lekker en

goed voor sterkte, goede gezondheid, en intelligentie, en dus voor

een lang leven. En dergelijk voedsel wordt door de deugdzame

mannen geliefd.
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Het is dus duidelijk dat geen enkel voedsel op zich de

eigenschap van nobelheid of stimulatie, of depressie heeft. Dus is

noch melk perfect, noch zijn uien ontstekend, noch is knoflook

een verwekker van basisinstincten.

Zoals voedsel goed is voor een goede conditie, een gezonde

geest, en een goede gezondheid, is de keuze van de mensen over

de hele wereld in ruime mate verschillend in overeenstemming

met de omgeving en de geografische conditie van natuurlijk ook

naargelang de individuele smaak. Terwijl rijst voor sommige een

stapel eten is, geven andere mensen in andere gebieden de voorkeur

aan boord van tarwemeel gemaakt. Er zijn landen waar mensen

hoofdzakelijk op bananen en aardappelen overleven. Vlees en vis,

en zelfs kikkers, slangen en honden, en paardenvlees zijn algemeen

aanvaard en worden door bewoners van verschillende delen van

de wereld gegeten. Er zijn mensen voor wie kamelenvlees een

delicatesse is. Een overgrote meerderheid van Europeanen en

Amerikanen eten koeien en varkens. Maar dit heeft hen niet

gelet om op de eerste rij te staan op het vlak van onderwijs,

intellectuele vooruitgang, en economische groei.

Volgens de Geeta is voedsel dat smakelijk, zacht en voedzaam

is sattwik. Dat voedsel is goed dat een goede gezondheid en

levensduur verschaft, dat zowel het lichaam als de geest versterkt,

en de gezondheid verbetert. Maar er wordt ook gezegd dat voedsel

dat natuurlijk versterkt wordt goed is. Dus loont het niet de moeite

te zeggen dat dit goed rechtvaardig is wanneer rekening gehouden

wordt met de plaatselijke situatie, de omgeving, de plaats en tijd,

en de vereiste voedingswaarde. Het gebruik van een object in plaat

s van het object zelf is wat het goed, moreel betwistbaar of slecht

maakt.

Dus wordt gezegd dat eten en drank zoals vlees en alcoholische

dranken niet geschikt zijn voor een persoon die aan huis en familie

verzaakt heeft, en die het leven van een sanyasi aangenomen heeft,

verzakend aan meditatie van God. De ervaring toont dat dergelijke

personen een geestesstaat bereiken die niets te zien heeft met

spirituele discipline. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat dergelijk

eten en drank de zoeker van de weg der bereiking zullen afleiden.
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Dus zij die een leven van seclusie gekozen hebben omwille van

hun afkeer van wereldse passie hadden beter rekening gehouden

met de raad over eten dat Krishn in Hoofdstuk 6 gegeven heeft.

Wat gedaan moet worden is eten en drinken, enkel wat gunstig is

voor de aanbidding en de adoratie van God.

9. “Bitter, zuur, gezouten, te heet, te smakeloos, rauw eten dat
zorg, onrust en ziekte veroorzaakt wordt door de passionele
mensen geliefd”.

En

10. “Eten dat maar halfgekookt, onsmakelijk is, een slechte reuk
heeft, overblijfselen is zoal de mannen met een lage
gevoeligheid.”

De discussie over het eten wordt nu afgesloten en er wordt met

het volgende thema, namelijk yagya, begonnen.

11. “Yagya heeft die sanctie van het schrift en de uitvoering van
de verplichting, is geschikt en strikt wanneer door personen
beoefend wiens geesten geen beloning nastreven.”

De Geeta keurt dergelijke yagya goed. Het was in Hoofdstuk 3

dat Krishn yagya voor de eerste keer noemde. “Aangezien het gedrag

van yagya is enige actie is,” zei hij”, en alle andere zaken waarin

mensen zich verliezen enkel vormen van wereldse binding zijn,

Oh zoon van Kunti, wees ongeboeid en voer goed uw plicht uit

voor de Hoogste Geest.” In Hoofdstuk 4 ging hij dan verder met de

uitleg over het karakter van de enige actie die yagya genoemd

wordt: inkomende en uitgaande ademhaling (pran en apan) voor

elkaar en waarin de twee vitale winden geregeld worden door hen

als boetedoen ing voor het vuur van de zelfbeperking aan te bieden.

Er werden dus veertien stappen van yagya opgesomd, die allemaal

H$Q² >dåbbdUmË`wîUVrúUê$j{dXm{hZ:Ÿ&
Amhmam amOgñ`oîQ>m Xw:IemoH$m_`àXm:Ÿ&& 9Ÿ&&
`mV`m_§ JVag§ ny{V n`w©{fV§ M `V²Ÿ&
CpÀN>îQ>_{n Mm_oÜ`§ ^moOZ§ Vm_g{à`_²Ÿ&& 10Ÿ&&
A\$bmH$m{L²>j{^`©kmo {d{YÑîQ>mo ` BÁ`VoŸ&
`îQ>ì`_odo{V _Z: g_mYm` g gmpÎdH$:Ÿ&& 11Ÿ&&



405HOOFDSTUK 17

verschillend zijn met betrekking tot de ene actie die de brug vormt

over de golf tussen de individuele Ziel en de Hoogste Geest.

Samengevat kunnen we zeggen dat yagya weerspiegeld wordt als

dat unieke proces van aanschouwing dat de aanbidder naar de

eeuwige, onveranderbare God leidt, en uiteindelijk tot de oplossing

in dat Hoogste Wezen voert.

Krishn legt opnieuw de nadruk op dezelfde heilige functie

wanneer hij zegt dat de yagya die door het schrift opgedragen

wordt en wiens uitvoering een taak is en dat de geest beperkt, de

yagya der uitmuntendheid is wanneer het ondernomen wordt door

personen die geen vruchten van hun inspanningen wensen.

12. “En, Oh de ongeëvenaarde onder Bharat, laat het geweten
zijn dat de yagya louter voor vertoon gebruikt wordt, of zelfs
met het zicht op de ene of andere beloning, besmet is door
passei en morele blindheid.”

De man die dit in een vers vastlegt is de volgeling van yagya

maar hij is inderdaad niet deugdzaam en geobsedeerd omdat hij

yagya uitvoert om zijn deugd te verzwakken en om bewondering

te oogsten, of met als doen er winst uit te halen.

Krishn benadrukt dan de eigenschappen van het laagste soort

yayga.

13. “Gevuld met de sanctie van het schrift en zonder kracht om
de Hoogste Geest op te roepen en om de geest te beperken, is
de yagya in kwestie zonder gevoel voor totale opoffering en
geloof, en wordt hij als duivels beschouwd”.

Niet gesteund door de autoriteit van het schrift en niet in staat

om zelfs eten te genereren-de laagste vorm waarin God optreedt-

en door de geest naar het Innerlijke te beperken, en bezeten noch

door de nood om heilige opofferingen te doen-de wil naar de totale

zelfopoffering-noch de echte devotie, wordt van deze vorm van

A{^g§Ym` Vw \$b§ Xå^mW©_{n M¡d `V²Ÿ&
BÁ`Vo ^aVloîR> V§ `k§ {d{Õ amOg_²Ÿ&& 12Ÿ&&
{d{YhrZ_g¥îQ>mÞ§ _ÝÌhrZ_X{jU_²Ÿ&
lÕm{da{hV§ `k§ Vm_g§ n[aMjVoŸ&& 13Ÿ&&
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Xod{ÛOJwéàmknyOZ§ em¡M_mO©d_²Ÿ&
~«÷M`©_qhgm M emara§ Vn CÀ`VoŸ&& 14Ÿ&&
AZwÛoJH$a§ dmŠ`§ gË`§ {à`{hV§ M `V²Ÿ&
ñdmÜ`m`mä`gZ§ M¡d dmL²>_`§ Vn CÀ`VoŸ&& 15Ÿ&&
_Z: àgmX: gm¡å`Ëd§ _m¡Z_mË_{d{ZJ«h:Ÿ&
^mdg§ew{Õ[aË`oVÎmnmo _mZg_wÀ`VoŸ&& 16Ÿ&&

yagya terecht gezegd dat het de laagste vorm is. Daarom heeft de

persoon die deze vorm van yagya onderneemt zelfs niet het

geringste besef van wat echte yagya is.

Krishn doet dan een opmerking over de vraag der

boetedoening.

14. “Aanbidding van God, de twee keer geborenen, de leraar-
leider, en een van de geleerden, samen met de kwaliteiten
van onwetendheid, oprechtheid, klasse-onderscheid, en afkeer
van geweld-worden de boetedoening van het lichaam
genoemd”.

Het lichaam streeft altijd naar haar wensen. Dus door een klasse-

onderscheid te maken, wordt een fysieke boetedoening van de Ziel

bereikt.

15. “En de uiting van wat niet opwindend maar zacht is, deugdzaam
en eerlijk, en wat niets meer is dan de oefening van de studie
van Ved, ter herinnering aan het Hoogste Wezen, en in
zelfbeschouwing, wordt de boetedoening van het praten
genoemd”.

De uitspraak wordt ook vernoemd om uitdruk te geven aan

gedachten die de neiging vertonen naar objecten van sensuele

beloning. Door dit te beperken en te streven in richting van God

wordt de boetedoening van het praten bereikt.

De laatste vorm die we behandelen is die van de boetedoening

van de geest.

16. “Zacht temperament, rust, rustige meditatie, zelfbeheersing,
innerlijke reinheid, en dergelijke worden de boetedoening van
de geest genoemd”.

Gelijktijdige beoefening van de drie soorten boetedoeningen –
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lÕ`m na`m VßV§ VnñVpËÌ{dY§ Za¡:Ÿ&
A\$bmH$m{L²>j{^`w©º¡$: gmpÎdH§$ n[aMjVoŸ&& 17Ÿ&&
gËH$ma_mZnyOmWª Vnmo Xå^oZ M¡d `V²Ÿ&
{H«$`Vo V{Xh àmoº§$ amOg§ Mb_Y«wd_²Ÿ&& 18Ÿ&&
_yT>J«mhoUmË_Zmo `ËnrS>`m {H«$`Vo Vn:Ÿ&
nañ`moËgmXZmWª dm VÎmm_g_wXmöV_²Ÿ&& 19Ÿ&&

van lichaam, speech en geest- is de boetedoening die echt de

moeite waard is.

17. “De drievoudige soorten boetedoening ondergaan met zeer
groot geloof door zelfloze personen die geen beloning wensen
worden de echte en waarlijke boetedoeningen genoemd”.

Het ander soort zelfvernietiging is die gedaan door personen

wiens temperatuur dat van rajas, of passie is.

18. “En indien ondergaan met als doel om eer, aanbidding, en
adoratie te winnen, of voor loutere weergave, is boetedoening
niet constant en eeuwig, en wordt ervan gezegd dat het de
eigenschap van rajas heeft.

En zo komen we nu naar de boetedoening van de meest verlaten

geest-de man die kwaadaardig beschouwd wordt, en wiens dat van

nature ook is: van tamas.

19. “De boetedoening die ondernomen wordt louter omwille van
stomme koppigheid of om anderen te verwonden wordt
diabolisch genoemd.”

Dus, zoals we gezien hebben, bestaat het doel van de

boetedoening die goed en deugdzaam is erin het lichaam te

vormen, en de speech in overeenstemming met te brengen met het

gewenste einde. De wijze van impulsieve boetedoening is

gelijkaardig, maar wordt begonnen met de grote wens naar wereldse

eer. Soms vallen zelfs uitzonderlijke zielen die aan de wereld

verzaakt hebben hieraan ten prooi. Het derde soort boetedoening,

duivels genoemd, wordt niet alleen verkeerdelijk gedaan, maar

ook met de kwaadaardige intentie om schade aan anderen te

berokkenen.

Krishn spreekt dan over de vraag van de doelen.
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XmVì`{_{V `ÔmZ§ Xr`Vo@ZwnH$m[aUoŸ&
Xoeo H$mbo M nmÌo M VÔmZ§ gmpÎdH§$ ñ_¥V_²Ÿ&& 20Ÿ&&
`Îmw àË`wnH$mamWª  \$b_w{Ôí` dm nwZ:Ÿ&
Xr`Vo M n[apŠbîQ>§ VÔmZ§ amOg§ ñ_¥V_²Ÿ&& 21Ÿ&&
AXoeH$mbo `ÔmZ_nmÌoä`íM Xr`VoŸ&
AgËH¥$V_dkmV§ VÎmm_g_wXmöV_²Ÿ&& 22Ÿ&&

20. “En de doelen die gegeven worden aan de juiste persoon op
de juiste plaats en tijd, en in de geest van liefdadigheid is een
gebonden taak zonder verwachting, en wordt als goed
omschreven.

Liefdadigheid die wrokkig is omdat het onder dwang gebeurt

of met verwachting naar een of andere beloning, is het

indrukwekkende soort.

21. “En doelstellingen die met wrok gedaan worden om iets in de
plaats te krijgen, of met zicht op een of andere beloning, wordt
impulsief en moreel ongeschikt genoemd.

De laagste vorm van giften zijn echter die die zonder respect

aan personen gegeven worden die dergelijke kans niet verdienen.

22. “En de doelen die zonder verschil nagestreefd worden en
waarvan gezegd wordt dat ze niet de moeite waard zijn, op
een ongeschikte plaats en tijd, worden diabolisch genoemd.”

De eerbiedwaardige Maharaj Ji pleegde altijd te zeggen: “Houd

er rekening mee dat de gever mislukt indien hij ernaar streeft om

de giften te geven aan personen die dit niet verdienen.” Dit staat

gelijk met de opmerking van Krishn dat liefdadigheid enkel de

moeite waard is wanneer dit doelgericht plaatsvindt, op een

geschikte plaats en tijd, met echte generositeit en zonder beloningen

te wensen. Giften die met tegenzin gegeven worden en met het

zicht op een of ander voordeel zijn moreel slecht. Hoewel het in

wezen allemaal giften zijn, zijn giften gegeven door personen die

aan hun lusten, thuis verzaken en allen hun geloof in God leggen,

van een hogere orde, want dit soort liefdadigheid impliceert een

totale overgave door een geest die van alle lasten bevrijd is. Krishn
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keurt deze vorm van liefdadigheid goed als een onontkoombare

noodzaak.

Krishn geeft Arjun tot slot uitleg over de betekenis van OM, tat

en sat.1

23. “Om, tat, en sat zijn drie bijnamen die gebruikt worden voor
het Hoogste Wezen als resultaat waarvan de Brahmin, Ved,
en yagya kwamen.”

Krishn vertelt Arjun over hoe de drie namen Om, tat en sat,

God symboliserend, ons naar het Hoogste Wezen leiden en hem

herinneren. Het is hij die, in het begin, de Brahmin, de Ved en

yagya creëerde. Met andere worden, Brahmin, de Ved en yagya

zijn allen geboren uit OM, het symbool Van Brahm. Dus kan men

ook zeggen dat zij allen afkomstig zijn van yog. Zij worden alleen

door de ononderbroken beschouwing van OM gegenereerd, en er

bestaat geen andere wijze hiervoor.

24. “Bijgevolg worden de daden van yagya, liefdadigheid, en
boetedoening, zoals door het schrift opgedragen, altijd door
de aanbidders van Ved begonnen met een resonante uiting
van de lettergreep OM”.”

Het is dankzij deze handeling van de opgedragen aanbidding,

goedwilligheid en boetedoening door personen die zichzelf met

God bezighouden dat de uitspraak van de heilige OM begonnen

wordt, want dit herinnert aan het Hoogste Wezen.

Krishn legt daarna de betekenis en het gebruik ervan uit.

› VËg{X{V {ZX}emo ~«÷UpñÌ{dY: ñ_¥V:Ÿ&
~«m÷UmñVoZ doXmíM `kmíM {d{hVm: nwamŸ&& 23Ÿ&&
Vñ_mXmo{_Ë`wXmöË` `kXmZVn:{H«$`m:Ÿ&
àdV©ÝVo {dYmZmoº$m: gVV§ ~«÷dm{XZm_²Ÿ&& 24Ÿ&&

1. De lettergreep OM, symbool van de Hoogste Geest, is vroeger ook al uitgelegd.
Deze heilige lettergreep wordt ook pranav genoemd, het woord of het
geluid. Het woord vertegenwoordigt de allesomvattende,
alomtegenwoordige, onveranderbare God waaruit alle Ved gerezen zijn,
alle yagya, en de hele schepping. Tat betekent dit en wordt gebruikt als
andere naam voor God. En sat betekent “waarheid”, onafhankelijk van tijd,
ruimte, en de wet der oorsprong.
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25. “Ontdaan van wens naar beloningen en ervan overtuigd dat
God alomtegenwoordig is, ondernemen personen die naar de
ultieme zegening streven de taken van yagya, boetedoening,
en liefdadigheid zoals door het schrift opgedragen”.

Tat betekent overgave aan God. Om het met andere woorden

te zeggen, iemand moet OM opzeggen en overgaan tot de

verwezenlijking van yagya, liefdadigheid en boetedoening met

absoluut vertrouwen in tat, met andere woorden, in die God.

Krishn legt daarna de betekenis en het gebruik ervan uit.

26. “Sat wordt gebruikt om de ideeën van waarheid en
uitmuntendheid uit te drukken, en, Oh Parth, het woord wordt
ook gebruik om een voorspoedige handeling te omschrijven.”

In het begin van de Geeta hield Arjun staande dat

familietradities alleen permanent en reëel waren. Dat zorgde ervoor

dat Krishn hem vroeg hoe hij een slachtoffer van dergelijke

misopvatting geworden was. Dat wat reëel is, is nooit afwezig en

kan niet vernietigd worden, terwijl dat wat niet reëel is, helemaal

niet bestaat, en niet anders kan zien. Nu wat is dat wat nooit bestaat?

Krishn bevestigde terwijl hij een antwoord op deze vragen gaf dat

het Innerlijke alleen reëel is en ook dat de lichamen van alle

levende wezens vergankelijk zijn. Het Innerlijke is eeuwig, niet

waarneembaar, permanent, en onsterfelijk. Dit is de enige echte

waarheid.

Krishn merkt op dat deze bijnaam voor het Hoogste Wezen,

viz, stat, betrekking heeft op waarheid en dus op het gevoel van

perfectie. Arjun wordt verder gezegd dat de uitdrukking sat gebruikt

wordt wanneer het begin van een begonnen actie op elk gebied

beëindigd wordt. Sat houdt in geen geval in dat alle deze objecten

van ons zijn. Hoe kunnen dingen onze fysieke lichamen hiervan

gebruik maken wanneer zij zelfs onze eigen personen niet

V{XË`Z{^g§Ym` \$b§ `kVn:{H«$`m:Ÿ&
XmZ{H«$`míM{d{dYm: {H«$`ÝVo _mojH$m{L²>j{^:Ÿ&& 25Ÿ&&
gX²^mdo gmYw^mdo M g{XË`oVËà`wÁ`VoŸ&
àeñVo H$_©{U VWm gÀN>ãX: nmW© `wÁ`VoŸ&& 26Ÿ&&
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beheersen? De toepassing van sat gaat in dezelfde richting-van

geloof in de waarheid dat het Innerlijke de hoogste realiteit is. Het

woord sat wordt gebruikt wanneer er een strikt geloof is in deze

waarheid, wanneer er naar perfectie gehunkerd wordt om deze

waarheid te verwezenlijken, en wanneer de actie die invloed heeft

op deze verwezenlijking goed begint te gaan. De Yogeshwar spreekt

opnieuw over hetzelfde onderwerp van de realiteit.

27.“En er wordt gezegd dat de conditie inherent aan
yagya, boetedoening, en liefdadigheid, evenals de
poging om God te bereiken, eveneens reëel is”.

Enkel actie die begonnen wordt voor het bereiken van God is

reëel; en yagya, doelen, en verwezenlijking zijn alleen aanvullingen

op deze onderneming. Krishn bevestigt uiteindelijk dat geloof een

essentiële vereiste is voor al deze ondernemingen.

28. “Daarom, Oh Parth, wordt gezegd dat, vol vertrouwen, de
doelen die opgeofferd worden en de boetedoening die geleden
wordt, evenals alle andere gelijkaardige ondernemingen,
allemaal vals zijn, want zij kunnen noch in deze wereld noch
in de volgende goed voor ons zijn.”

Al wat gedaan wordt zonder echt geloof en eerbied-of opoffering

of naastenliefde of zelfopoffering-is onecht. Dit wordt gezegd omdat

dergelijke daden noch in dit leven noch na de dood nuttig zijn.

Vertrouwen, gecombineerd met zelfovergave is daarom een cruciale

noodzaak.

✽ ✽ ✽

In het begin van het hoofdstuk wenst Arjun door de Heer

onderwezen te worden over de aard van het geloof van mannen

die de taak der aanbidding begonnen zijn als inbreuk op het

voorschrift van het schrift. Wie onder ons weet niet hoeveel mannen

`ko Vn{g XmZo M pñW{V: g{X{V MmoÀ`VoŸ&
H$_© M¡d VXWu`§ g{XË`odm{^Yr`VoŸ&& 27Ÿ&&
AlÕ`m hþV§ XÎm§ VnñVßV§ H¥$V§ M `V²Ÿ&
Ag{XË`wÀ`Vo nmW© Z M VËàoË` Zmo BhŸ&& 28Ÿ&&
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geesten aanbidden? Wat is de aard van hun geloof? Is het moreel,

impulsief of vol onwetendheid en daarom kwaadaardig? Het

antwoord van Krishn op de vraag is dat aangezien geloof inherent

is aan de mens, hij niet anders kan dan in iets hier of daar geloven.

Dus wordt hij gevormd door deze neiging en dit geloof. Bepaald

door eigenschappen van sattwa, rajas en tamas respectievelijk,

bestaan er drie soorten geloof. Terwijl mannen met rechtvaardig

geloof goden aanbidden en mannen van illusie yaksh aanbidden

(bron van hergeboorte en waarde), en demonen (de verpersoonlijking

van weelde en bruut gedrag), aanbidden de onwetenden geesten.

Door hun verschillende vormen van aanbidding die geen spirituele

goedkeuring hebben, plegen al deze aanbidders niet alleen inbreuk

op de elementen die zij belichamen, maar ook op hun fijnere

resoluties en de God die in hen dwaalt. Deze personen die inbreuk

plegen op supernatuurlijke geesten, yaksh, demonen en

verschillende goden

moeten inderdaad beschouwd worden als door het kwade

bezeten in plaats van als echte aanbidders.

Het is de derde keer nu dat Krishn over het onderwerp van de

goden uitgewijd heeft. Hij vertelde Arjun, voor de eerste keer in

Hoofdstuk 7, dat enkel misleide mannen die van hun binding

ontdaan waren door een slechte aanbidding van goden. Daarna

behandelde hij het probleem in Hoofdstuk 9, en zei dat zelfs

aanbidders van de vele goden hem in werkelijkheid aanbidden-de

enige eeuwige, onveranderbare God. Aangezien de praktijk echter

in tegenspraak is met de voorschriften van het schrift, rangschikt

Krishn deze aanbidders als de laagste, want de enige vorm van

aanbidding door hem is de aanbidding van de ene God.

Bijgevolg Yogeshwar Krishn behandelt vier vitale thema’s,

namelijk eten, yagya, verbazing, en doelstellingen. Van eten wordt

gezegd dat het uit drie categorieën bestaat. Mannen die bezeten

zijn door morele deugd gebruiken eten dat voedzaam is, een

natuurlijke smaak heeft, en zacht is. Mannen die zich aan passie

en morele confusie geven zijn verzot op gerechten die heet, pittig

en schadelijk voor de gezondheid zijn. En onwetende mannen met

een kwaadaardige neiging hunkeren naar onzuiver eten.
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Indien opgenomen en uitgevoerd op de wijze zoals door het

schrift bevolen beoefent yagya meditatieoefeningen die de geest

onderwerpen en vrij zijn van slechte wensen. Yagya, uitgevoerd

om iemand te verbazen en enkel en alleen als een onderneming

voor de vervulling van een of andere wens is moreel verwerpelijk.

De laagste van allen is echter yagya dat echt en waarlijk kwaad

en slecht genoemd wordt, want het bezit de sanctie van het schrift

en houdt zich oneindig met heilige (Vedic) hymnen, geest van

opoffering, en echte toewijding bezig.

De eerbiedwaardige dienst voor een leraar die alle deugden

heeft die toegang tot de Hoogste God kan geven, en echte bijdrage

met inachtneming van de principes van geen letsels aanbrengen,

continentie, en puurheid, vormen de boetedoening van het lichaam.

Spreken over zaken die echt, aangenaam en goedaardig zijn is de

boetedoening van het gesproken woord. De geest ertoe dwingen

zich de vereiste actie te herinneren en dit in een staat van stille

meditatie houden over het gewenste doel en niets anders is

boetedoening van de geest. Maar de boetedoening die volledig en

perfect in alle aspecten is, is de boetedoening van de geest, het

gesproken woord en het hele lichaam.

Doelen die gegeven worden op basis van een gevoel van morele

verplichting en rekening houdend met een geschikte plaats en de

waardigheid van de ontvanger zijn goed. Maar doelen gegeven

met afkeer en hoop op een eventuele winst zijn een resultaat van

passie, terwijl doelen geven aan iemand die het niet waard is door

onwetendheid veroorzaakt worden.

Door het karakter van OM, tat arid sat te identificeren zegt

Krishn dat deze namen herinneringen aan God oproepen. OM wordt

bij het begin van de boetedoening, liefdadigheid en yagya

aangehaald, in overeenstemming met de door het schrift opgedragen

wijze; en de heilige toon houdt aan terwijl de zoeker op zoek is na

de voltooiing van zijn onderneming. Tat betekent de yonder God.

De opgedragen actie kan alleen uitgevoerd worden met een gevoel

voor volledige onderwerping, en sat komt alleen aan de oppervlakte

wanneer de onderneming goed op gang geschoten is. Aanbidding

van God alleen is realiteit. Sat wordt gebruikt wanneer de aanbidder
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overtuigd is van de waarheid en bezeten is door een wens naar

perfectie. Sat is ook relevant voor de uiteindelijke conclusie van

de actie, met inbegrip van yagya, liefdadigheid en boetedoening,

in staat om een te worden met God. De daden die toegang tot God

geven zijn zonder twijfel reëel. Mar samen met dit alles is geloof

de primaire noodzaak. Onderneming zonder geloof, de actie die

verwezenlijkt wordt, de doelstellingen die vastgelegd worden, en

het vuur der boetedoening waaraan de aanbidder zich verbrand

heeft zijn tevergeefs, zonder voordeel zowel in het huidige
leven als in de levens die nog moeten komen. Geloof is dus
imperatief.

Dus wordt er in het hele hoofdstuk uitleg gegeven over
geloof, en in het laatste deel wordt - voor de eerste keer in de Geeta-
geprobeerd om een gedetailleerde uitleg van OM, tat en sat te
geven.

Aldus eindigt het Zestiende Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de
Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog

tussen Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘OMT Tatsat Shraddhatya Vibhag Yog,” of
‘Het drievoudige vertrouwen’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand
van het Zeventiende Hoofdstuk

van de Shreemad Bhagwad Geeta in ‘Yatharth
Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Dit is het laatste hoofdstuk van de Geeta, wiens eerste helft

gewijd was aan het beantwoorden van de door Arjun gestelde vragen,

terwijl de tweede helft de conclusie is van de vele zegeningen die

uit het heilige werk stromen. Hoofdstuk 17 rangschikte en gaf uitleg

over voedsel, boetedoening, yagya, liefdadigheid en geloof. In

dezelfde context zijn de verschillende vormen van verzaking

(sanyas) echter nog niet behandeld. Wat is het motief voor wat

iemand doet? Wie is de motivator-God of de natuur? De vraag werd

al vroeger gesteld, maar dit hoofdstuk geeft hierover uitleg.  Het

thema van de “viervoudige” verdeling is ook al vroeger besproken,

maar dit hoofdstuk behandelt dit thema opnieuw en geeft een

diepgaande analyse van zijn karakter binnen het kader van de

natuur. Daarna, op het einde, wordt uitleg gegeven bij de talrijke

voordelen die uit de Geeta komen.

Nadat we in het vorige hoofdstuk naar de rangschikking van

verschillende thema’s door Krishn geluisterd hebben, wenst Arjun

nu uitleg te krijgen over de verschillende vormen van verzaking

(sanyas) en verlichting (tyag).

1. “Arjun zei, Ik ben nieuwsgierig, Oh de zeer gewapende, Oh
Hrishikesh, meester van de gevoelens en vernietiger van
demonen, om de principes van verlichting en verzaking te
leren kennen.”

Totale verlating is verzaking, een staat waarin zelfs de

beloningen van de actie stoppen, en waarvoor er enkel een

eindeloze opgave van bereiking voor vervulling van de spirituele

HET JUK VAN VERSTOTING

g§Ý`mgñ` _hm~mhmo VÎd{_ÀN>m{_ do{XVw_²Ÿ&
Ë`mJñ` M öfrHo$e n¥WŠHo${e{ZfyXZŸ&& 1Ÿ&&

AOw©Z CdmM:
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kwestie is. Hier zijn er twee vragen: Arjun wil de essentie van de
verzaking evenals de essentie van de verlichting kennen. Hierop

zegt Yogeshwar Krishn:

2. “De Heer zei, “Terwijl verschillende scholieren verzaking
gebruiken om bepaalde daden op te geven, gebruiken vele
anderen met  rijp inzicht de verlichting om een naam te geven
aan het verzaken van alle vruchten van alle actie.”

3. “Terwijl vele geleerde mannen erop wijzen dat aangezien alle
acties kwaadaardig zijn, men eraan moet verzaken, zeggen
andere scholieren dat daden zoals yagya, liefdadigheid, en
boetedoening niet opgegeven mogen worden.”

Nadat hij aldus verschillende meningen over het probleem

gegeven heeft, geeft de Yogeshwar zijn eigen definitieve visie.

4. “Luister, Oh de beste van Bharat, naar mijn notie van verzaking
en hoe, Oh de ongeëvenaarde onder de mannen, men zegt dat
deze verzaking drieërlei is.

5. “In plaats van eraan te verzaken moeten daden zoals yagya,
liefdadigheid en boetedoening zeker en vast ondernomen
worden als een plicht, want yagya, liefdadigheid en
boetedoening zijn daden voor mannen der wijsheid”.

Krishn heeft hier dus vier allesoverheersende gedachten op tafel

gelegd. In de eerste plaats, dat bepaalde daden afgezworen moeten

worden. Ten tweede, dat de vruchten van alle actie opgegeven
moeten worden. Ten derde, dat alle acties verlicht moeten worden

voordat zij gezegend worden. En ten vierde, dat het verkeerd is om

yagya, liefdadigheid, en boetedoening af te zweren. Door zich

H$må`mZm§ H$_©Um§ Ý`mg§ g§Ý`mg§ H$d`mo {dXw:Ÿ&
gd©H$_©\$bË`mJ§ àmhþñË`mJ§ {dMjUm:Ÿ&& 2Ÿ&&
Ë`mÁ`§ Xmofd{XË`oHo$ H$_© àmhþ_©Zr{fU:Ÿ&
`kXmZVn:H$_© Z Ë`mÁ`{_{V MmnaoŸ&& 3Ÿ&&
{ZíM`§ l¥Uw _o VÌ Ë`mJo ^aVgÎm_Ÿ&
Ë`mJmo {h nwéfì`mK« {Ì{dY: g§àH$s{V©V:Ÿ&& 4Ÿ&&
`kXmZVn: H$_© Z Ë`mÁ`§ H$m`©_od VV²Ÿ&
`kmo XmZ§ VníM¡d nmdZm{Z _Zr{fUm_²Ÿ&& 5Ÿ&&

lr^JdmZwdmM:
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met een van deze gedachten akkoord te verklaren zegt Krishn dat

het ook zijn mening is dat yagya, liefdadigheid en boetedoening

niet verwaarloosd worden. Dit illustreert hoe verschillend de

meningen over de vraag ook in de tijd van Krishn waren. Wanneer

een wijsgeer zijn intrede doet in de wereld isoleert hij zich en zegt

hij dat de beste is onder de vele verschillende doctrines. Alle grote

Zielen hebben dit gedaan en Krishn heeft hetzelfde gedaan. In

plaats van een nieuwe weg te zoeken ondersteunt hij alleen en

legt hij uit wat de beste onder de aanvaarde meningen is.

6. “Ik ben er vast van overtuigd, Oh Parth, dat deze daden, evenals
andere daden, zeker en vast uitgevoerd moeten worden nadat
aan verbinding en wens naar de vruchten van het werk
verzaakt werd”.

Om een antwoord te geven op de vraag van Arjun onderzoekt

Krishn dan de verlichting.

7. “En, aangezien de vereiste actie niet verlaten mag worden,
ervan verzakend omwille van een of andere verkeerde
opvatting, is de verzaking aan de natuur der onwetendheid
nodig (tamas).”

Volgens Krishn is de opgedragen, essentiële actie de ene

uitvoering van yagya. De Yogeshwar heeft de opgedragen actie

keer na keer uitgelegd en benadrukt, indien de zoeker van het

recht pad zou afwijken. En nu verklaart hij dat het niet correct is

om deze opgedragen actie te verlaten. Door eraan te verzaken

wordt gezegd dat de verzaking een diabolisch trekje aanneemt

(met andere woorden, van de natuur van tamas). De daad die

uitgevoerd moet worden en op opgedragen actie zijn dezelfde, en

opgave door verbinding met objecten van sensueel genot leidt

ontegensprekelijk tot hergeboorte in lage vormen, want hij heeft

de impuls voor de goddelijke aanbidding onderdrukt.

EVmÝ`{n Vw H$_m©{U gL²>J Ë`ŠËdm \$bm{Z MŸ&
H$V©ì`mZr{V _o nmW© {ZpíMV§ _V_wÎm__²Ÿ&& 6Ÿ&&
{Z`Vñ` Vw g§Ý`mg: H$_©Umo ZmonnÚVoŸ&
_mohmÎmñ` n[aË`mJñVm_g: n[aH$s{V©V:Ÿ&& 7Ÿ&&
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Daarna spreekt Krishn over verlichting die door passie en

morele blindheid (rajas) doorstroomd wordt.

8. “Hij die snel de actie voorgaat ervan uitgaande dat dit alles om
wrok handelt, of uit angst voor fysiek lijden, is ontdaan van de
beloningen van deze verlichting.”

Iemand die niet in staat is om te aanbidden en die de actie

afwijst omwille van zijn afkeer van fysieke pijn is roekeloos en

moreel in fout, en zijn verlichting-van de natuur der passie (rajas)-

stelt hem niet staat om de ultieme geestesrust te brengen die het

einde van de verlichting moet zijn.

9. “Alleen die verlichting wordt als rechtvaardig beschouwd, Oh
Arjun, die opgedragen en bedreven wordt met de overtuiging
dat door dit te doen en na aan verbinding en de vruchten
van het werk verzaakt te hebben, er sprake is van een
morele binding.”

Dus alleen de opgedragen daad moet uitgevoerd worden en

alles andere moet afgewezen worden. Hoe gaan we dit echter

eindeloos doen of zal er een punt zijn waar men opgeeft? Door

hierover te spreken legt Krishn nu de weg der verlichting uit die

goed en de moeite waard is.

10. “Begiftigd met morele uitmuntendheid en vrijheid van twijfel
is iemand die daden laakt omdat zij onrechtvaardig zijn en
daden niet uitvoert hoewel ze rechtvaardig zijn wijs en
zelfontkennend.”

Enkel de actie die door het schrift opgedragen wordt is wijs en

de rest staat schraag tegenover de binding van deze morele wereld en

is daarom niet rechtvaardig. Dus is dergelijke persoon in staat om dit

alles niet na te leven. Deze totale verlichting, samen met

Xw:I{_Ë`od `ËH$_© H$m`Šboe^`mÎ`OoV²Ÿ&
g H¥$Ëdm amOg§ Ë`mJ§ Z¡d Ë`mJ\$b§ b^oV²Ÿ&& 8Ÿ&&
H$m`©{_Ë`od `ËH$_© {Z`V§ {H«$`Vo@Ow©ZŸ&
gL²>J§ Ë`ŠËdm \$b§ M¡d g Ë`mJ: gmpÎdH$mo _V:Ÿ&& 9Ÿ&&
Z ÛoîQ>çHw$eb§ H$_© Hw$ebo ZmZwfÁOVoŸ&
Ë`mJr gÎdg_m{dîQ>mo _oYmdr {N>Þg§e`:Ÿ&& 10Ÿ&&
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de verwezenlijking, is verzaking. Dan kunnen we misschien vragen

of er een eenvoudigere manier is? Krishn geeft hierop een categoriek

negatief antwoord.

11. “Aangezien het verlaten van alle actie door een belichaamd
wezen onmogelijk is, wordt de man die de vruchten der
actie opgegeven heeft met de verlichting beloond.”

“Belichaamde wezens” betekent niet alleen globale,

zichtbare lichamen. Volgens Krishn nemen de drie eigenschappen

van deugd (sattwa), passie (rajas) en onwetendheid tamas), geboren

uit de natuur, het lichaam gevangen. De Ziel wordt alleen

belichaamd zolang deze eigenschappen blijven bestaan. Zolang

zal hij van het ene naar het andere lichaam moeten gaan, want de

eigenschappen die het lichaam beletten te bestaan zijn er nog

steeds. Aangezien een belichaamde Ziel alle actie stilzet, wordt

gezegd dat de man die de vruchten der actie opgegeven heeft de

verzaking meester geworden is. Bijgevolg moet de opgedragen daad

absoluut uitgevoerd worden en moeten zolang aan de vruchten

ervan verzaakt worden als de eigenschappen in het lichaam blijven.

Indien anderzijds acties ondernomen worden met dezelfde wens

naar de andere, dan moeten zij wel degelijk vruchten dragen.

12. “Terwijl de drievoudige beloningen-goed, slecht en gemengd-
van de acties van mannen voortduren zelfs na de dood, dragen
de acties van de mannen die aan alles verzaakt hebben nooit
en te nimmer vruchten.”

De daden van slechte mannen brengen gevolgen met zich mee,

zelfs na de dood. Deze gevolgen blijven inderdaad bestaan door

eindeloze geboorten. Maar de acties van die mannen die aan alles

verzaakt hebben-de echte sanyasi (zo genaamd omdat zij al hun

eigendommen opgegeven hebben) dragen helemaal geen vruchten.

Z {h Xoh^¥Vm eŠ`§ Ë`wºw§$ H$_m©Ê`eofV:Ÿ&
`ñVw H$_©\$bË`mJr g Ë`mJrË`{^Yr`VoŸ&& 11Ÿ&&
A{ZîQ>{_îQ>§ {_l§ M {Ì{dY§ H$_©U: \$b_²Ÿ&
^dË`Ë`m{JZm§ àoË` Z Vw g§Ý`m{gZm§ Šd{MV²Ÿ&& 12Ÿ&&
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Dit is de complete verzaking, de hoogste staat van het spirituele

zoeken

Het onderzoek van het resultaat van goede en slechte daden,

en van hun stopzetting op het ogenblik waarop alle wensen en

lusten stilvallen, is dus beëindigd. Krishn behandelt daarna de

oorzaken die invloed hebben op rechtvaardige en

onrechtvaardige acties.

13. “Leer goed van mij, Oh de zeer gewapende, de vijf principes
die Sankhya1 als de uitvoerders van alle acties beschouwen.”

14. “In dit verband zijn er de eerste beweger, de verschillende
agenten, de verschillende inspanningen, de dragende kracht,
en eveneens het vijfde middel dat vooruitziendbaarheid is”.

De geest is de uitvoerder. Deugdzame en kwaadaardige

neigingen zijn de agenten. Uitvoering van de rechtvaardige actie

vereist een voorafgaande instelling voor niet verbinding, rust,

zelfbeperking, opoffering en constante meditatie. Maar lust, woede,

bekrompenheid, kwaadheid, aversie en gierigheid zijn de agenten

die invloed hebben op onrechtvaardige daden. Er zijn dan de

veelvoudige inspanningen-de eindeloze wensen-en de middelen.

Deze wens begint vervuld te worden, door middelen ondersteund.

En last but not least is er het vijfde principe, de vooruitziebaarheid

of sanskar-het resultaat van alles wat in het verleden met de Ziel

gebeurd is. Dit wordt uit Krishn geboren.

nÄM¡Vm{Z _hm~mhmo H$maUm{Z {Z~moY _oŸ&
gm§»`o H¥$VmÝVo à«moº$m{Z {gÕ`o gd©H$_©Um_²Ÿ&& 13Ÿ&&
A{YîR>mZ§ VWm H$Vm© H$aU§ M n¥Wp½dY_²Ÿ&
{d{dYmíM n¥WŠMoîQ>m X¡d§ M¡dmÌ nÄM__²Ÿ&& 14Ÿ&&

1. Sankhya is de naam van een van de zes sistemen van Hindu filosofie. Het
wordt zo genoemd omdat het vijfentwintig echte principes opsomt; en het
belangrijkste item is het verzekeren van de uiteindelijke emancipatie van
de vijfentwintig tattva, bijvoorbeeld de Purush of Ziel, van de bindingen van
het wereldse bestaan door kennis van de vierentwintig andere tattva te
verspreiden en door de Ziel op correcte wijze van hen te onderscheiden.
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15. “Dit zijn de vijf oorzaken voor eender welke actie die een
man uitvoert met zijn geest, gesproken woord, en lichaam, al
dan niet in overeenstemming met de bepalingen van het schrift.”

16. “Ondanks alles ziet de uitvoerder van zijn onrijp oordeel-
gezichtspunten het losgekomen Innerlijke als de uitvoerder,
zich niet ervan bewust zijnde”.

Zoals de Ziel identiek is met God, houdt de uitdrukking ook

in dat God niet handelt.

Dit is de tweede keer dat de Yogeshwar dit punt onderlijnd

heeft. In Hoofdstuk 5 zei hij dat God noch zelf handelt, noch
anderen opdraagt om te handelen, en zelfs niets in verband brengt

met de acties. Waarom zeggen we dan dat alles door God gedaan
wordt? Het is alleen omdat onze geesten door illusies bewolkt zijn.

We zeggen gewoon wat in ons opkomt. Zoals Krishn bevestigd

heeft, zijn er echter vijf oorzaken van actie. De onwetende man,
niet in staat om de realiteit waar te nemen, ziet echter de enige,

op God lijkende Ziel als de uitvoerder. Hij is niet in staat om zich
te realiseren dat God geen enkele daad uitvoert. Paradoksaal, terwijl

hij dit alles zegt, spreekt Krishn ook tot Arjun en verzekert hem dat

hij gewoon de rol van een instrument moet spelen, want hij (Krishn)
is de echte uitvoerder-scheidsrechter. Wat is de invoer van een

wijsgeer per slot van rekening?

In werkelijkheid is er een zwaartekrachtlijn die God van de

natuur scheidt. Zolang de zoeker zich binnen de grenzen van de
natuur bevindt, van de drie eigenschappen, handelt God niet. Terwijl

hij kort bij de aanbidder verwijlt is hij slechts iemand die toekijkt.
Maar wanneer de zoeker het gewenste doel met stevige intentie

bereikt, begint God zijn innerlijke leven te regelen. De zoeker

breekt dan vrij van de zwaartekracht van de natuur en treedt in de
sfeer van God in. Maar hij handelt alleen voor een aanbidder als

dusdanig. Laat ons dus over hem nadenken.

earadmL²>_Zmo{^`©ËH$_© àma^Vo Za:Ÿ&
Ý`mæd§ dm {dnarV§ dm nÄM¡Vo Vñ` hoVd:Ÿ&& 15Ÿ&&
VÌ¡d§ g{V H$Vm©a_mË_mZ§ Ho$db§ Vw `:Ÿ&
ní`Ë`H¥$V~w{ÕËdmÞ g ní`{V Xw_©{V:Ÿ&& 16Ÿ&&
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17. “Hoewel de man die bevrijd is van de bindingen en wiens
geest niet gevuld is, noch een moordenaar noch door deze
actie gebonden is”.

In plaats van hem de vrijheid te geven om te doden zonder

vrees, betekent de vers dat de waarlijk bevrijde persoon als een

louter instrument van de Hoogste Geest handelt. Dergelijke persoon

kan soms gedwongen zijn om zelfs gewelddadige en verschrikkelijke

daden te stellen (zoals Arjun), maar hij onderneemt deze daden in

een heel losse en zelfloze geest evenals met de overtuiging dat de

uitvoering van deze daden zijn opgedrongen taak is. Dus, hoewel

dergelijke bevrijde persoon vanuit het wereldse gezichtspunt dood

aanricht, doet hij dit niet echt. Inderdaad, iemand die dwaalt zich

constant bewust zijnde van God heeft een natuurlijke afkeer van

alles wat kwaadaardig is. Dergelijke persoon heeft gewoon niet de

neiging om te vernietigen, want de wereld die tracht om mensen

te vernietigen bestaat niet langer voor hem omwille van zijn totale

verzaking aan de som van al zijn daden.

18. “Terwijl de weg om kennis te verzekeren, de kennis die echt
de moeite waard is, en de kenner de drievoudige inspiratie
voor actie betekenen, zijn de uitvoerder, de agenten en de
actie zelf de drievoudige componenten van actie”.

Arjun wordt verteld dat de drang tot actie afkomstig is van

alleswetende wijsgeren, de wijze om kennis te vergaren, en het

object dat het waard is om verworven te worden. Krishn heeft vroeger

al gezegd dat hij het object is dat de moeite waarde is om geleerd

te worden. De stimulans voor de actie wordt alleen afgeleid wanneer

er een verwezenlijkte wijsgeer is met een perfecte kennis die de

zoeker initieert in de weg waarlangs de gewenste kennis verkregen

kan worden, en wanneer de ogen van de zoeker op het doel

`ñ` ZmhL²>H¥$Vmo ^mdmo ~w{Õ`©ñ` Z {bß`VoŸ&
hËdm{n g B_m±ëbmoH$mÞ hpÝV Z {Z~Ü`VoŸ&& 17Ÿ&&
kmZ§ ko`§ n[akmVm {Ì{dYm H$_©MmoXZmŸ&
H$aU§ H$_© H$V}{V {Ì{dY: H$_©g§J«h:Ÿ&& 18Ÿ&&
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gefixeerd zijn. De actie begint gelijktijdig te groeien door het

samenkomen van de uitvoerder-vastberadenheid van geest, agenten

zoals wijsdom, desinteresse in de materiële wereld, rust, en

zelfbeperking waarmee de actie verwezenlijkt wordt, en bewustzijn

van de actie. Er werd vroeger al vermeld dat er noch actie wordt

ondernomen door de zoeker na de verwezenlijking van de

doelstellingen, noch sprake is van verlies zelfs wanneer dit alles

verlaten wordt. Toch voert hij actie uit, zelfs voor de generatie van

deugdzame krachten in de harten van die personen die

achterblijven. Dit wordt beïnvloed door de samenloop van de

uitvoerder, de agenten, en de actie zelf.

Kennis, actie, en de uitvoerder zijn ook drieërlei.

19. “Luister naar goed naar mij, hoe zelfs kennis en actie en de
uitvoerder elk in drie categorieën gerangschikt zijn, In de
Sankhya filosofie der eigenschappen (gun)”.

Het volgende vers werpt licht op het karakter van de
deugdzame kennis.

20. “Beschouw deze kennis als onveranderbaar (sattwik) waarmee
iemand de realiteit van de onverwoestbare God als een
onverdeelde entiteit in alle verdeelde wezens waarneemt”.

Dergelijke kennis is directe perceptie, waarmee de

eigenschappen van de natuur ten einde lopen. Het markeert de

culmininatie van bewustzijn. Laat ons de kennis van het tweede

(rajas) soort eens bekijken.

21. “Weet dat kennis als passie is waarmee iemand verdeelde
entiteiten in alle afzonderlijke wezens waarneemt”.

kmZ§ H$_© M H$Vm© M {Ìd¡Y JwU^oXV:Ÿ&
àmoÀ`Vo JwUgL²>»`mZo `WmdÀN¥>Uw VmÝ`{nŸ&& 19Ÿ&&
gd©^yVofw `oZ¡H§$ ^md_ì``_rjVoŸ&
A{d^º§$ {d^ºo$fw VÁkmZ§ {d{Õ gmpÎdH$_²Ÿ&& 20Ÿ&&
n¥WŠËdoZ Vw `ÁkmZ§ ZmZm^mdmÝn¥Wp½dYmZ²Ÿ&
do{Îm gd}fw ^yVofw VÁkmZ§ {d{Õ amOg_²Ÿ&& 21Ÿ&&
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22. “En weet dat kennis zoals door onwetendheid (tamas) besmeurd
die op het lichaam blijft plakken alsof het de hele waarheid was,
en die irrationeel, niet gefundeerd op waarheid en leeg is”.

Zonder kennis en de vereiste discipline, is dit soort kennis

waardeloos aangezien het zich afkeert van het bewustzijn van God

die de ene echte realiteit is.

De volgende verzen noemen dan opnieuw de drie soorten actie.

23. “De actie waarvan gezegd wordt dat ze onveranderbaar is,
wordt opgedragen door de man die vrij is van binding die geen
enkele beloning nastreeft.”

De opdragen actie is niets anders dan de aanbidding en

meditatie die de Ziel naar God brengen.

24. “En van die actie wordt gezegd dat zij van de natuur der
passie is, voor die personen die naar beloningen zoeken en
egoïstisch zijn.”

Deze zoeker voert ook de opgedragen actie uit, maar het

grote verschil bestaat erin dat hij naar beloningen verlangt en door
arrogantie beheerst wordt. Dus de door hem uitgevoerd actie draagt

het karakter van morele blindheid.”

25. “Van die actie wordt gezegd dat ze niet verlicht is en die
uitgevoerd wordt door de loutere onwetendheid en zonder
respect voor het resultaat, los van zichzelf, en anderen
kwetsend, evenals voor iemands eigen competentie.”

Dergelijke actie kan niet anders dan tot nul herleid worden

en wordt zonder twijfel door het schrift verworpen. In plaats van
actie gaat het hier gewoon om desillusie.

`Îmw H¥$ËñZdXoH$pñ_ÝH$m`} gº$_h¡VwH$_²Ÿ&
AVÎdmW©dXën§ M VÎmm_g_wXmöV_²Ÿ&& 22Ÿ&&
{Z`V§ gL²>Ja{hV_amJÛofV: H¥$V_²Ÿ&
A\$bàoßgwZm H$_© `ÎmËgmpÎdH$_wÀ`VoŸ&& 23Ÿ&&
`Îmw H$m_oßgwZm H$_© gmhL²>H$maoU dm nwZ:Ÿ&
{H«$`Vo ~hþbm`mg§ VÐmOg_wXmöV_²Ÿ&& 24Ÿ&&
AZw~ÝY§ j`§ {hgm_Zdoú` M nm¡éf_²Ÿ&
_mohmXmaä`Vo H$_© `ÎmÎmm_g_wÀ`VoŸ&& 25Ÿ&&
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Laat ons nu eens de attributen van de uitvoerder bekijken.

26. “Van die uitvoerder wordt gezegd dat hij van
onveranderbare natuur is die vrij is van verbinding,
die niet arrogant spreekt, en over geduld en deugd
geschikt en die zijn hoofd niet op hol laat brengen
door succes en mislukking.”

Dit zijn de attributen van de rechtvaardige uitvoerder en de

actie die hij onderneemt is vanzelfsprekend dezelfde opgedragen

actie.

27. “Van die uitvoerder wordt gezegd dat hij van het attribuut van
de passie is die impulsief is, naar de vruchten der actie
verlangt, zaken wil verwerven, wispelturig, humeurig en
onderhavig een genot en zorg is”.

28. “Van die uitvoerder wordt gezegd dat hij van het attribuut der
onwetendheid is die onecht, onvolmaakt, arrogant, duivels,
zorgeloos, willekeurig, lui en weerspannig is.”

Dit zijn de attributen van de onwetende uitvoerder. Het

onderzoek van de kwaliteiten der uitvoerders wordt op dit punt

beëindigd en Yogeshwar Krishn gaat nu over tot het onderzoek van

de attributen van het oordeel (intellect), oplossing (vastberadenheid)

en gelukzaligheid (geluk).

29. “Luister ook naar mij, Oh Dhananjay, op de drievoudige
rangschikking volgens de eigenschappen van de natuur,
respectievelijk intellect, vastberadenheid en geluk”.

_wº$gL²>Jmo@Zh§dmXr Y¥Ë`wËgmhg_pÝdV:Ÿ&
{gX²Ü`{gX²Ü`mo{Z©{d©H$ma: H$Vm© gmpÎdH$ CÀ`VoŸ&& 26Ÿ&&
amJr H$_©\$bàoßgwbw©ãYmo qhgmË_H$mo@ew{M:Ÿ&
hf©emoH$mpÝdV: H$Vm© amOg: n[aH$s{V©V:Ÿ&& 27Ÿ&&
A`wº$: àmH¥$V: ñVãY: eR>mo@Z¡îH¥${VH$mo@bg:Ÿ&
{dfmXr XrK©gyÌr M H$Vm© Vm_g CÀ`VoŸ&& 28Ÿ&&
~wÕo^}X§ Y¥VoíM¡d JwUVpñÌ{dY§ l¥UwŸ&
àmoÀ`_mZ_eofoU n¥WŠËdoZ YZ§O`Ÿ&& 29Ÿ&&
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30. “Dat intellect is onveranderbaar, Oh Parth, die zich bewust is
van de essentie, van de weg der inclinatie en de verzaking,
van actie die de moeite waard is en waardeloos is, van vrees
en onbevreesdheid, en van de binding en de bevrijding.”

Met andere woorden, het rechtvaardige, moreel goede in-

tellect is dat zich bewust is van het verschil tussen de weg die naar

God leidt en de weg naar de herhaaldelijke geboorte en dood.

31. “Dat intellect is van de natuur der passie en morele blindheid,
Oh Parth, waarmee iemand zelfs niet het rechtvaardige en
onrechtvaardige kan kennen, evenals dat wat waard of niet
waard is om gedaan te worden”.

32. “Dat intellect is van de natuur der onwetendheid, Oh Parth,
ontwikkeld in duisternis en met kennis van zowel het zondige
als het deugdelijke en iedereen op verschillende wijze
bekijkend”.

In de verzen 30-32 wordt het intellect dus in drie categorieën

onderverdeeld. Het intellect dat zich goed bewust is van de actie

die ondernomen moet worden en de actie die gestopt moet worden,

evenals wie hiervoor al dan niet geschikt is, wordt door morele

uitmuntendheid gekenmerkt. Het intellect dat enkel een geringe

perceptie van de rechtvaardige en onrechtvaardige actie heeft, en

die de waarheid niet kent, wordt door passie gedomineerd. Het

perverse intellect dat de zondige deugdzaam lijkt, het verwoestbare

eeuwig, en het onverwachte verwacht, is in de straling der

onwetendheid vervat.

De bespreking van het intellect wordt hier beëindigd en

Krishn praat nu over de drie soorten vastberadenheid.

àd¥qÎm M {Zd¥qÎm M H$m`m©H$m`} ^`m^`oŸ&
~ÝY§ _moj§ M `m do{Îm ~w{Õ: gm nmW© gmpÎdH$sŸ&& 30Ÿ&&
``m Y_©_Y_ª M H$m`ª MmH$m`©_od MŸ&
A`WmdËàOmZm{V ~w{Õ: gm nmW© amOgrŸ&& 31Ÿ&&
AY_ª Y_©{_{V `m _Ý`Vo V_gmd¥VmŸ&
gdm©Wm©pÝdnarVm§íM ~w{Õ: gm nmW© Vm_grŸ&& 32Ÿ&&
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33. “Deze resolute vastberadenheid waarmee, Oh Parth, iemand
heerst door de praktijk van yog acties van de geest, het
leven-ademhaling, en de gevoelens, is onveranderbaar.”

Yog is het proces der meditatie, terwijl het in de geest komen

van eender welke impuls die geen impuls voor dergelijke

beschouwing is, moreel vergankelijk is. Het streven van de geest

is een afwijking van het pad der deugdzaamheid. De onverklaarde

resolutie waarmee men heerst over de geest, ademhaling en

gevoelens is daarom van de natuur van de goedheid. De geest, de

vitale ademhaling, en de gevoelens naar het gewenste doel te

richten is de moreel uitmuntende gelukzaligheid.

34. “Die vastberadenheid, Oh Parth, waarmee de gierige man
zich vasthoudt aan zijn verplichtingen, rijkdom en genot, is
van de natuur der passie en morele blindheid”.

Vastberadenheid houdt in dit geval voornamelijk verband

met de uitvoering van iemands wereldse taken, verwerving van

rijkdom, en sensueel genot, de drie voornaamste objecten van het

materiële leven, in plaats van de uiteindelijke bevrijding. Het einde

kan gelijk zijn, maar in dit geval streeft de zoeker naar vruchten

en wenst iets terug te krijgen voor zijn werk.

35. “(En) die vastberadenheid, Oh Parth, waarmee de kwaadaardige
man weigert om aan vrees, zorg, grief, wrok en ook aan
arrogantie te verzaken, is van de natuur der onwetendheid.”

Krishn spreekt daarna over de drie soorten geluk-

Y¥Ë`m ``m Yma`Vo _Z: àmUopÝÐ`{H«$`m:Ÿ&
`moJoZmì`{^Mm[aÊ`m Y¥{V: gm nmW© gmpÎdH$sŸ&& 33Ÿ&&
``m Vw Y_©H$m_mWm©ÝY¥Ë`m Yma`Vo@Ow©ZŸ&
àgL²>JoZ \$bmH$mL²>jr Y¥{V: gm nmW© amOgrŸ&& 34Ÿ&&
``m ñdßZ§ ^`§ emoH§$ {dfmX§ _X_od MŸ&
Z {d_wÄM{V Xw_}Ym Y¥{V: gm nmW© Vm_grŸ&& 35Ÿ&&
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36. “Luister nu naar mij, Oh de beste van Bharat, over de drie
soorten geluk, met inbegrip van gelukzaligheid, waarmee men
in mij dwaalt, door de praktijk en aldus de stopzetting van de
grieven veroorzakend.”

Dit geluk is wat de zoeker wenst te bereiken, door spirituele

discipline door zijn of haar geest te concentreren op de wijsheid

van het intellect dat het Innerlijke verwezenlijkt heeft, is van een

smetteloze natuur.

37. “Dat geluk dat eerst als gift is maar daarna als nectar smaakt,
want het komt voort uit een intellect dat het Innerlijke
verwezenlijkt heeft, is van een smetteloze natuur”.

Het geluk dat door de spirituele oefening bereikt wordt,

concentratie op de geest op het gewenste resultaat, en waarin alle

grieven ten einde lopen, is bitter zoals venijn in het begin van de

aanbidding. Prahlad werd opgehangen en Meera werd vergiftigd.

Sant Kabir heeft het verschil betoond tussen de van het genot

levende wereld, die feest viert en in een onbewuste staat valt, en

zichzelf die wakker blijft en tranen vergiet. Maar hoewel dit geluk

uiteindelijk zoals vergif is, is het op het einde zoals nectar dat de

staat van onsterfelijkheid geeft. Dergelijk geluk, geboren uit een

duidelijk begrip van het Innerlijke, wordt als puur beschouwd.

38. “Dat geluk dat ontspringt uit de verbinding van de gevoelens
met hun objecten, en dat in het begin als een nectar smaakt,
maar op het einde als gal, wordt beschouwd als zijnde vervuld
met passie en morele blindheid”.

Het geluk dat verkregen wordt door het contact van de gevoelens

met hun objecten smaakt als nectar in de loop van het genot, maar

gwI§ pËdXmZt {Ì{dY§ l¥Uw _o ^aVf©^Ÿ&
Aä`mgmÐ_Vo `Ì Xw:ImÝV§ M {ZJÀN>{VŸ&& 36Ÿ&&
`ÎmXJ«o {df{_d n[aUm_o@_¥Vmon__²Ÿ&
VËgwI§ gmpÎdH§$ àmoº$_mË_~w{ÕàgmXO_²Ÿ&& 37Ÿ&&
{df`opÝÐ`g§`moJmÚÎmXJ«o@_¥Vmon__²Ÿ&
n[aUm_o {df{_d VËgwI§ amOg§ ñ_¥V_²Ÿ&& 38Ÿ&&
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als gift op het einde, want dit soort geluk leidt tot herhaaldelijke

geboorte en dood. Dus wordt van dergelijk geluk gezegd dat het

geen passie heeft en dat het door morele blindheid verminkt is.

39. “Dat geluk dat zowel in het begin als op het einde het Innerlijke
bedriegt, en dat het resultaat is van lethargie, onrust en
onachtzaamheid wordt als de natuur der onwetendheid
beschouwd”.

Het geluk dat zowel in de loop van de uitvoering als daarna

de Ziel bedriegt, legt iemand onbewust in de duistere nacht van

het wereldse leven, en geboren uit indolentie en futiele

inspanningen, is van de natuur van de onwetendheid.

Krishn gaat daarna verder met het opsommen van de

eigenschappen van de natuur die ons volgen.

40. “Er is geen wezen, noch op aarde noch onder de
zoekers naar de hemel, dat volledig vrij is van de
drie eigenschappen van de natuur”.

Alle wezens, van Brahma aan de top tot wormen en insecten

op het laagste niveau, zijn vergankelijk, sterfelijk en onder de knoet

van de drie eigenschappen (Sattwa, rajas en tamas). Zelfs hemelse

wezens met inbegrip van verschillende externe goden, zijn

onderhevig aan de ziekte van deze eigenschappen.

Hier heeft Yogeshwar Krishn het thema van externe goden

voor de vierde keer behandeld. De goden werden in hoofdstuk 7, 9

en 11 besproken. Alle verklaringen die tot nu door Krishn afgelegd

werden, worden beïnvloed door de drie eigenschappen der natuur.

Zij die dergelijke goden aanbidden, aanbidden in werkelijkheid

dat wat vergankelijk en sterfelijk is.

`XJ«o MmZw~ÝYo M gwI§ _mohZ_mË_Z:Ÿ&
{ZÐmbñ`à_mXmoËW§ VÎmm_g_wXmöV_²Ÿ&& 39Ÿ&&
Z VXpñV n¥{Wì`m§ dm {X{d Xodofw dm nwZ:Ÿ&
gÎd§ àH¥${VO¡_w©º§$ `Xo{^: ñ`mpËÌ{^Jw©U¡:Ÿ&& 40Ÿ&&



Yatharth Geeta430

In het derde deel van Shreemad Bhagavat, terwijl de

ontmoeting van negen Yogeshwars met de wijsgeer Sukra beschreven

wordt, zei de wijsgeer Sukra dat voor liefde tussen man en vrouw,
de heer Sankara en zijn consoort Parvathi, voor goede gezondheid

de Ashwari Kumars (de hemelse fysieke tweelingen), voor
overwinning de Heer Inra (god Heer van de hemel) en voor materiële

rijkdommen, Kuber (god beschermer der weelden) aanbeden moeten

worden. Gelijktijdig, wanneer op het einde over de verschillende
wensen gesproken wordt, verklaarde hij dat de vervulling van alle

wensen en voor de redding men de heer Narayan alleen moet
aanbidden.

Daarom moet men de Alomtegenwoordige Heer herinneren
en voor dergelijke verwezenlijking is het enige beschikbare middel

toevlucht zoeken in een verwezenlijkte leraar, door eerlijke vragen
te stellen en diensten te verlenen. Kijk nu in dit-

De duivelse en goddelijke schatten zijn twee thema’s van
de innerlijke sfeer, waaruit  de goddelijke schatten iemand toestaan

om de grote visie van het Hoogste Wezen te hebben, aangezien
zij goddelijk genoemd worden, maar toch binnen de invloedsfeer

van de drie eigenschappen der natuur liggen. Wanneer de drie

eigenschappen der natuur in vrede en rust zijn, dan zal ook de
zoeker die absolute vrede in zijn innerlijke ervaren. Daarna zal

dergelijke verwezenlijkte wijsgeer-yogi geen andere taken meer
hebben dat de taken die hij moet uitvoeren en zal hij de staat van

actieloosheid bereikt hebben.

Het thema van de rangschikking van de mannen in vier

categorieën (varn) dat veel eerder begonnen werd wordt nu terug
gestart. Wordt iemands categorie bepaald door geboorte, of is het

de naam van de innerlijke capaciteit die door iemands actie

gewonnen wordt?

41. “De taken van Brahmin, Kshatriya, Vaishya evenals Shudr
worden bepaald door eigenschappen die geboren worden uit
hun natuur”.

~«m÷Uj{Ì`{dem§ eyÐmUm§ M naÝVnŸ&
H$_m©{U à{d^º$m{Z ñd^mdà^d¡Jw ©U¡:Ÿ&& 41Ÿ&&
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Indien de natuur van een man bestaat uit de eigenschap van

goedheid, dan is er een innerlijke reinheid samen met de capaciteit

van meditatie en aanbidding. Indien de overheersende eigenschap

die van onwetendheid, lethargie, slaap en ongezond leven is dan

de geprobeerde actie zich op hun niveau bevindt. De capaciteit

van iemands natuurlijke eigenschap is zijn varn-zijn karakter.

Gelijktijdig vormt een gedeeltelijke combinatie van goedheid en

passie de Kshatriya klasse, terwijl een gedeeltelijke combinatie

van de eigenschap der onwetendheid en die van de passie de

Vaishya klasse vormt.

Dit is de vierde keer dat Yogeshwar Krishn het thema

besproken heeft. Hij noemde Kshatriya in Hoofdstuk 2 en zei dat

“er is niets beters voor een Kshatriya dan een rechtvaardige oorlog”.

(vers 31). In Hoofdstuk 31 zei hij dat hoewel met inferieure beloning,

iemands eigen naam (dharm) het beste is, en zelfs in geval van

een ontmoeting met de dood, terwijl een verplichting die niet van

hem is niets anders dan problemen veroorzaakt (vers 35). In

Hoofdstuk 4 gaf hij dan aan dat hij de schepper der vier klassen is

(vers 13). Bedoelt hij hiermee dat hij de mannen in vier kasten

onderverdeeld heeft, bepaald door geboorte? Zijn antwoord op de

vraag is een duidelijk nee, en hij beweert dat hij de actie enkel in

vier categorieën onderverdeeld heeft in overeenstemming met hun

aangeboren eigenschappen. De aangeboren eigenschap van een

wezen of een object is een meeteenheid-een meetstok. Dus is de

onderverdeling van de mensheid in vier varn enkel en alleen een

onderverdeling van de ene en dezelfde actie in vier fasen in

overeenstemming met de motiverende eigenschappen. Met de

woorden van Krishn gezegd, is actie de wijze om de ene,

onuituitrukbare God te bereiken. Het gedag dat iemand naar God

brengt is aanbidding, dat begint in vertrouwen in het gewenste

resultaat. Dus is de meditatie over het Hoogste Wezen de enige

echte actie die Krishn heeft-onderverdeeld in vier stappen in zijn

systeem van varn. Nu, hoe moeten we weten bij welke eigenschap

en  welke fase wij horen? Dit is wat Krishn in de volgende verzen

bespreekt.
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42. “Zelfbeperking, onderwerping van de gevoelens, onschuld,
vastberadenheid, mededogen, oprechtheid, liefdadigheid,
echte kennis, en directe perceptie van goddelijkheid zijn de
Brahmins provincie-geboren uit zijn natuur.”

Door de geest te beperken, de gevoelens de beheersen,

puurheid, mortificatie van de geest, het gesproken woord, en het

lichaam in overeenstemming met het nagestreefde doel,

vergevensgezindheid, alomtegenwoordige rechtvaardigheid, stevig

geloof in het nagestreefde doel, bewustzijn van het Hoogste Wezen,

het ontwaken in de sfeer van het hart van de uitdrijvingen die van

God komen, en de capaciteit om te handelen in overeenstemming

met hen-zijn allen een Brahmins verplichting die uit zijn eigen

natuur ontstaan. Daarom kan men zeggen dat de zoeker een Brah-

min is wanneer al deze beloningen aanwezig zijn in hem en de

begonnen actie een integraal deel van zijn natuur is.

43. “Waarde, majestueus karakter, tweehandigheid, niet in staat
om opnieuw ten strijde te trekken, mededogen, en beheersing
zijn de natuurlijke eigenschappen van een Kshatriya”.

Moed, het bereiken der goddelijke glorie,

vergevensgezindheid, competentie op het vlak van meditatie-goede

punten in de actie, afkeer om weg te lopen van de strijd met de

materiële wereld, verlichting van allen, en beheersing van alle

gevoelens door gevoel voor het Hoogste Wezen-dit alles zijn

activiteiten die geboren worden uit de natuur van een Kshatriya.

44. “Landbouw, bescherming van koeien (de gevoelens) en handel
zijn de natuurlijke eigenschappen van een Vaishya, terwijl
diensten verlenen de natuurlijke neiging van een Shudr is”.

e_mo X_ñVn: em¡M§ jmpÝVamO©d_od MŸ&
kmZ§ {dkmZ_mpñVŠ`§ ~«÷H$_© ñd^mdO_²Ÿ&& 42Ÿ&&
em¡`ª VoOmo Y¥{VXm©ú`§ `wÕo Mmß`nbm`Z_²Ÿ&
XmZ_rída^mdíM jmÌ§ H$_© ñd^mdO_²Ÿ&& 43Ÿ&&
H¥${fJm¡aú`dm{UÁ`§ d¡í`H$_© ñd^mdO_²Ÿ&
n[aM`m©Ë_H§$ H$_© eyÐñ`m{n ñd^mdO_²Ÿ&& 44Ÿ&&
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Landbouw, het houden van veestapels, en handel zijn taken

die in de natuur van een Vaishya liggen. Waarom enkel koeien

houden? Moeten we buffalo’s slachten? Is het verkeerd om geiten

te houden? Er is niets van dit alles. In de oude Vedic tekst, werd het

woord “go” (koe) gebruikt om naar de gevoelens te verwijzen. Dus

betekent bescherming van “koeien” zorg dragen voor de gevoelens.

De gevoelens worden beschermd door niet verbinding, beperking

en vastberadenheid. Zij worden anderzijds verzwakt door lust, wrok,

gierigheid en verbinding. Spirituele verwerving is enkel echte

weelde. Dit is onze enige echte winst en wanneer deze winst

verkregen is blijft het voor altijd bij ons. De geleidelijke verwerving

van deze weelde in de loop van onze strijd met de wereld der

zaken of de natuur is handel. Het verwerven van kennis, de grootste

van alle rijkdommen, is handel. En wat is landbouw? Het lichaam

is zoals een stuk aarde. De zaden die gezaaid zijn komen te

voorschijn in de vorm van sanskar-de beloningen van actie: de

kracht die opgebouwd wordt door alle acties in vorige levens. Arjun

wordt gezegd dat het zaad (de initiële impuls) van de zelfloze

actie nooit vernietigd wordt. Vaishya is de derde stap van de

opgedragen actie-van de beschouwing van het Hoogste Wezen; en

de bewaring van de zaden van de goddelijke meditatie die gezaaid

worden op het pad der aarde-het lichaam, terwijl gelijktijdig het

hoofd geboden wordt aan vijandige impulsen, landbouw is. Zoals

Goswami Tulsidas gezegd heeft, terwijl de wijze echtgenoot zijn

landbouwbedrijf goed en zorgvuldig bedrijft, zijn de personen die

geen wijsheid hebben ongevoelig en arrogant. De gevoelens

beschermen, spirituele rijdkom vergaren onder de skirmish van de

natuur, en altijd de beschouwing van de ultieme essentie versterken

zijn de eigenschappen van Vaishya.

Volgens Krishn is de alomtegenwoordige God het definitief

resultaat van yagya. De devote zielen die deelnemen aan deze

vrucht worden van alle zonden bevrijdt en het is de zaden van

deze actie die door het meditieve proces gezaaid worden. Deze

kiem beschermen is het echte huwelijksleven. In de schriften van

Vedic betekent voedsel de Hoogste Geest. God is de enige echte

stof-het voedsel. De Ziel wordt volledig vervuld op het ogenblik

van de uitvoering van de oefening van Beschouwing en zal nooit
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nog verwoest worden. Wanneer de oefening met succes voltooid is

wordt de Ziel van de cyclus van geboorte en dood bevrijd. Verder

gaan met het zaaien van de zaden van dit voedsel is het echte

huwelijksleven.

De personen dienen die een hogere spirituele status bereikt

hebben, eerbiedwaardige mannen der verwezenlijking, is de taak

van Shudr. In plaats van “basis” betekent Shudr “iemand met

gebrekkige kennis”. Het is de zoeker op de laagste fase die een

Shudr is. Het is juist dat de initiële aanbidder zijn zoektocht start

met diensten te verlenen. Diensten voor mannen der beschouwing

zal in de loop der tijd nobelere impulsen in hem creëren en dus

geleidelijk aan opschuiven naar de hogere Vaishya, Kshatriya, en

Brahmin fasen. En uiteindelijk zal hij varn (eigenschappen van de

natuur) overschrijden, en een worden met God. Karakter is een

dynamische entiteit. Er is geluk in enkel varn met veranderingen

in zijn karakter. Dus zijn varn in feite de vier uitstekend, goed,

medium en laag fasen: de vier stappen, laag en hoog, die zoekers

die het pad der actie betreden moeten beklimmen. Dit is de reden

waarom de actie in kwestie enkel een is-de opgedragen actie. De

enige weg naar de uiteindelijke verwezenlijking volgens Krishn is

dat de aanbidder zijn reis moet beginnen door de attributen van

zijn eigen natuur te behouden.

45.”Verwezenlijking van zijn eigen aangeboren taak brengt de
man naar de ultieme realisatie en men moet naar mij
luisteren hoe een man de perfectie bereikt door zich
aan zijn aangeboren roepingen te wijden”.

De perfectie die uiteindelijk bereikt wordt is de verwezenlijking

van God. Krishn zei Arjun ook eerder dat hij zijn uiteindelijk doel

zou bereiken door actie te ondernemen-de reële, voorgeschreven

actie.

ñdo ñdo H$_©Ê`{^aV: g§{gqÕ b^Vo Za:Ÿ&
ñdH$_©{ZaV: {gqÕ `Wm {dÝX{V VÀN¥>UwŸ&& 45Ÿ&&
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46. “Door deze God te aanbidden, die alle wezens
geschapen heeft en die het hele universum doorstroomt,
door de onderneming van zijn eigen roepingen, bereikt
de man de uiteindelijke verwezenlijking.”

De zoeker bereikt de uiteindelijke verwezenlijking door de

uitvoering van zijn aangeboren taken. Daarom is het essentieel

dat hij zijn geest constant op God richt, hem aanbidt, en stap voor

stap te werk gaat. In plaats van winsten te maken, verliest een

junior student zelfs alles wat hij heeft indien hij in een senior klas

zit. Dus zegt de wet dat men stap voor stap moet klimmen. In de

zesde vers van dit hoofdstuk werd gezegd dat yagya, medelijden,

en boetedoening ondernomen moeten worden na het verlaten van

de verbinding en de vruchten der actie. Nu, door nog eens de nadruk

op hetzelfde punt te leggen, zegt Krishn dat zelfs een gedeeltelijk

verlichte man vanaf hetzelfde punt moet beginnen: van de overgave

aan God.

47.”Hoewel onverdiend, is iemands eigen aangeboren roeping
hoger dan die van anderen, want een man die zijn natuurlijke
plicht volgt brengt geen zonde op zich.”

Hoewel inferieur is iemands eigen verplichting beter dan

zelfs alle goed uitgevoerde taken van anderen. Een man die zich

volop wijdt aan de uitvoering van zijn taak die door zijn eigen

natuur bepaald wordt, valt niet in zonde zolang hij niet blootgesteld

wordt aan de eindeloze cyclus van “ingangen” en “uitgangen” -

geboorte en dood. Het gebeurt tamelijk frequent dat aanbidders

zich niet meer goed voelen met de diensten die zij verlenen. Zij

zoeken naar meer verwezenlijkte zoekers die zich volledig wijden

aan meditatie en voelen nijd omwille van de eer die hen door hun

beloningen bewezen wordt. Dus beginnen nieuwelingen

onmiddellijk te imiteren. Volgens Krishn kan imitatie of nijd echter

geen zaak op zich zijn. De uiteindelijke verwezenlijking is enkel

`V: àd¥{Îm^y©VmZm§ `oZ gd©{_X§ VV_²Ÿ&
ñdH$_©Um V_ä`À`© {gqÕ {dÝX{V _mZd:Ÿ&& 46Ÿ&&
lo`mÝñdY_m} {dJwU: naY_m©ËñdZwpîR>VmV²Ÿ&
ñd^md{Z`V§ H$_© Hw$d©ÞmßZmo{V {H$pë~f_²Ÿ&& 47Ÿ&&
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door de toewijding van iemands eigen aangeboren roeping

mogelijk, en niet door het verlaten ervan.

48. “Iemands aangeboren taak mag niet verzaakt worden, Oh zoon
van Kunti, zelfs indien niet bevloekt is, omdat alle acties door
de ene of andere impact beïnvloed worden, zoals vuur door
rook gestart wordt.”

Het valt te verwachten dat de acties van de nieuwe zoeker

flauw zijn, want hun uitvoerder is nog ver van de perfectie

verwijderd. Bovendien is er geen actie die eindeloos is. En actie

moet door iedereen ondernomen worden die lid is van de Brahmin

klasse. Gebreken-de duistere kant van de natuur- zijn er tot de

permanente devotie bereikt wordt. Zij lopen ten einde alleen

wanneer de actie inherent aan een Brahmin in God opgelost wordt.

Maar wat zin de attributen van de verwezenlijken op het punt

waar actie niet langer nodig is?

49.”Hij wiens intellect rondom is, die zonder wens is, en die zijn
geest veroverd heeft, bereikt de ultieme staat die alle actie
door middel van verzaking doorstroomt.”

“Verzaking” is, zoals we al gezien hebben, volledig

zelfnegering. Het is de conditie waarin de zoeker alles wat hij

heeft verlaat, en alleen dan het punt bereikt waar geen andere

actie meer nodig is. “Verzaking” en “bereiking van de hoogste

staat van actieloosheid” zijn hier synoniemen. De yogi die de staat

van de actieloosheid bereikt heeft, bereikt het Hoogste Wezen.

50. “Leer snel van mij, Oh zoon van Kunti, hoe iemand die
onuitgesproken is de verwezenlijking van het Hoogste Wezen
bereikt, wat de culminatie van kennis vertegenwoordigt.”

De volgende verzen geven hierbij uitleg.

ghO§ H$_© H$m¡ÝVo` gXmof_{n Z Ë`OoV²Ÿ&
gdm©aå^m {h XmofoU Yy_oZmp½Z[admd¥Vm:Ÿ&& 48Ÿ&&
Agº$~w{Õ: gd©Ì {OVmË_m {dJVñn¥h:Ÿ&
Z¡îH$å`©{gqÕ na_m§ g§Ý`mgoZm{YJÀN>{VŸ&& 49Ÿ&&
{gqÕ àmßVmo `Wm ~«÷ VWmßZmo{V {Z~moY _oŸ&
g_mgoZ¡d H$m¡ÝVo` {ZîR>m kmZñ` `m namŸ&& 50Ÿ&&
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51. “Gezegend met een puur intellect, het Innerlijke krachtig
onder controle, met objecten van sensuele beloning zoals
geluid verzakend, met zowel gekheid als revulsie vernietigd.”

52. “Dwalen in seclusie, slecht eten, met onderworpen geest,
gesproken woord en lichaam, ononderbroken gegeven aan de
yog van meditatie, stevig verzakend.”

53. “Opgeven van ontgoocheling, arrogantie van macht, slecht
gehumeurd, en verkwistend, zonder bereiking, en met een geest
in rust, is een man waard om een met God te worden”.

Verder wordt van zo’n aanbidder gezegd:

54. “In deze man met een sereen temperament die alle dingen
gelijk ziet, die zich intens tot het Hoogste Wezen wendt, zonder
grief, en naar niets hunkerend, is er een sterk geloof dat alles
overschrijdt.”

Nu bevindt het geloof zich in de staat waar een resultaat

kan ontstaan, namelijk, in de vorm van de verwezenlijking van

God.

55. “Door zijn omvangrijk vertrouwen kent hij mijn essentie goed,
wat binnen mijn bereik ligt, en kent dus mijn essentie, en wordt
hij onmiddellijk een met mij.”

Het Hoogste Wezen wordt waargenomen op het ogenblik

van de verwezenlijking en van zodra deze perceptie duidelijk wordt

vindt hij zijn eigen Ziel gezegend met de attributen van God zelf:

~wX²Ü`m {dewX²Ü`m `wº$mo Y¥Ë`mË_mZ§ {Z`å` MŸ&
eãXmXrpÝdf`m§ñË`ŠËdm amJÛofm¡ ì`wXñ` MŸ&& 51Ÿ&&
{d{dº$godr b¿dmer `VdmŠH$m`_mZg:Ÿ&
Ü`mZ`moJnamo {ZË`§ d¡am½`§ g_wnm{lV:Ÿ&& 52Ÿ&&
Ah§H$ma§ ~b§ Xnª H$m_§ H«$moY§ n[aJ«h_²Ÿ&
{d_wÀ` {Z_©_: emÝVmo ~«÷^y`m` H$ënVoŸ&& 53Ÿ&&
~«÷^yV: àgÞmË_m Z emoM{V Z H$mL²>j{VŸ&
g_: gd}fw ^yVofw _X²^qº$ b^Vo nam_²Ÿ&& 54Ÿ&&
^ŠË`m _m_{^OmZm{V `mdmÝ`íMmpñ_ VÎdV:Ÿ&
VVmo _m§ VÎdVmo kmËdm {deVo VXZÝVa_²Ÿ&& 55Ÿ&&
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dat zijn ziel-zoals God-onverwoestbaar, onsterfelijk, eeuwig en

universeel is.

Krishn zei in Hoofdstuk 2 dat het Innerlijke reëel, eeuwig,

permanent en vol van onsterfelijkheid is. Maar alleen zoekers

hebben hem leren kennen met deze kwaliteiten. Dus wordt

vanzelfsprekend de vraag gesteld wat met perceptie van de essentie

bedoeld wordt. Er zijn velen die rationele tafels van vijf maken,

oftewel vijfentwintig principes. Maar het verdict van Krishn over

het probleem in Hoofdstuk 18 is tamelijk duidelijk, namelijk dat

God de ene hoogste essentie is. En iemand die hem kent is de

zoeker. Indien u de waarheid wenst te kennen en naar de essentie

van God wilt zoeken, dan zijn contemplatie en aanbidding een

onoverkomelijke noodzaak.

Hier, in de verzen 49 tot 55, heeft Yogeshwar Krishn

uitdrukkelijk gesteld dat iemand ook op de weg der verzaking moet

handelen. Zoals door hem beloofd, zal hij bondig uitleggen hoe

door constante oefening van verzaking-door de Weg der Kennis-de

aanbidder die vrij is van wens en bereiking, en die een rechtvaardige

geest heeft, de hoogste staat van actieloosheid bereikt. Wanneer

de ziekten van verwaandheid, brute kracht, lust, wrok, arrogantie-

die iemand in de ravijnen van de natuur dwingen-zwakker worden,

en deugden zoals niet binding, zelfbeheersing, vastberadenheid

en medidatie-die iemand naar God leiden-volledig ontwikkeld en

actief zijn, dan is de zoeker uitgerust om een te worden met het

Hoogste Wezen. Het is die capaciteit die transcendentaal geloof

genoemd wordt, en het is hiermee dat de aanbidder de ultieme

realiteit leert kennen.  Hij weet dan wat God is en, zijn goddelijke

glories kennende, God, de Hoogste Geest, en het Innerlijke zijn

allen substituten van elkaar. Door een van hen te kennen leren we

ze allemaal kennen. Dit is de uiteindelijke verwezenlijking, de

definitieve bevrijding, het uiteindelijk doel.

Dus is de Geeta ondubbelzinnig in zijn gezichtspunt dat

zowel de Weg der Kennis (of de Weg der Verzaking) ofwel de Weg

der Zelfloze Actie, de opgedragen daad-medidatie-bewandeld en

voltooid moet worden om de hoogste staat van actieloosheid te

bereiken.
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Het belang van aanbidding en meditatie voor de aanbidder

die aan alles verzaakt heeft is tot nu toe onderlijnd. En nu, door de

idee van “devotie” te introduceren, worden hetzelfde gezegd voor

de yogi die zelfloze actie ondernemen.

56. “Hoewel volledig aan actie gewijd, bereikt iemand
die toevlucht in mij zoekt de eeuwigdurende,
onverwoestbare, uiteindelijke zegening”.

De daad die uitgevoerd moet worden is dezelfde-de

opgedragen actie, de beoefening van yagya. En om dit te bereiken

is zelfopoffering nodig.

57. “Eerlijk verzaken aan al uw daden voor mij, toevlucht zoeken
in mij, en de yog der kennis omhelzen, moet u uw geest steeds
op mij gericht houden.”

Arjun wordt aangereden om al zijn acties eerlijk te voltooien-

afhankelijk van waartoe hij in staat is-voor Krishn, in hem te rusten

in plaats van zijn eigen eigenschappen af te hangen, toevlucht te

vinden in hem, het gedrag van yog aan te nemen, en zijn geest

altijd op hem te laten rusten. Zijn wijze is ook een eenheid, de

beoefening van yagya, gebaseerd op de beperking van de

aanvallende impulsen van de geest en van de gevoelens, de regeling

van de inkomende en uitgaande ademhaling. Het resultaat is ook

met de eeuwige God. Hetzelfde wordt in de volgende vers

uitgewerkt.

58. “Door altijd op mij te rusten, zult u bevrijd worden van alle
slechte eigenschappen en winsten, maar zult u vernietigd
worden indien u uit arrogantie geen gevolg geeft aan mijn
woorden.”

gd©H$_m©Ê`{n gXm Hw$dm©Umo _X²ì`nml`:Ÿ&
_ËàgmXmXdmßZmo{V emídV§ nX_ì``_²Ÿ&& 56Ÿ&&
MoVgm gd©H$_m©{U _{` gÝ`ñ` _Ëna:Ÿ&
~w{Õ`moJ_wnm{lË` _pÀMV: gVV§ ^dŸ&& 57Ÿ&&
_pÀMÎm: gd©XwJm©{U _ËàgmXmÎm[aî`{gŸ&
AW MoÎd_h§H$mamÞ lmoî`{g {dZL²>ú`{gŸ&& 58Ÿ&&



Yatharth Geeta440

Door altijd zijn geest op Krishn te richten zal Arjun de

citadellen van de geest en van de gevoelens overwinnen. Zoals

Goswami Tulsidas uitgelegd heeft, houden zelfs hemelse wezens

die op de portalen van deze forten zitten de poorten gesloten

wanneer briezen van vleselijk genot binnen waaien. De geest en

de gevoelens zijn de kern en de onuitwisbare twijfels. Maar Arjun

kan hen bestormen door zijn gedachten op alleen op God te richten.

Anderzijds zal hij echter ondergaan en verlaten worden door het

ultieme goede indien hij uit verwaandheid geen gevolg geeft aan

de woorden van Krishn. Het punt wordt opnieuw bevestigd.

59. “Uw egoïstische houding om niet te vechten is zeker en vast
een vergissing, want uw natuur zal u dwingen om de wapens
in de oorlog op te nemen”.

60. “Gebonden door uw natuurlijke roeping, zelfs tegen uw wil in,
Oh zoon van Kunti, zult u de daad moeten ondernemen
waarvoor u dergelijke afkeer heeft.”

Zijn aangeboren afkeer om zich uit de strijd met de natuur

terug te trekken zal Arjun dwingen om zijn taak op zich te nemen.

Het onderwerp wordt hiermee gesloten en Krishn gaat verder over

God.

61.”Door alle levende dingen die een lichaam bestrijden
te bedwingen-door zijn maya,  Oh Arjun, rust God in
de harten van alle wezens.”

Maar indien God in onze harten leeft en zo kort bij ons is,

waarom zijn we ons dan niet bewust van zijn aanwezigheid? Dit is

zo omdat de tegenstelling die wij lichaam nomen door de macht

van maya gedreven wordt, de universele onwetendheid of illusie

waarmee we het onreële universum als reëel beschouwen,

`Xh§H$ma_m{lË` Z `moËñ` B{V _Ý`goŸ&
{_Ï`¡f ì`dgm`ñVo àH¥${VñËdm§ {Z`moj{VŸ&& 59Ÿ&&
ñd^mdOoZ H$m¡ÝVo` {Z~Õ: ñdoZ H$_©UmŸ&
H$Vwª ZoÀN>{g `Ý_mohmV² H$[aî`ñ`demo@{n VV²Ÿ&& 60Ÿ&&
B©ída: gd©^yVmZm§ öÔoeo@Ow©Z {VîR>{VŸ&
^«m_`Ýgd©^yVm{Z `ÝÌmê$T>m{Z _m``mŸ&& 61Ÿ&&
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verschillend van de Hoogste Geest. Dus is dit fysieke mechanische

een ernstige belemmering waardoor we van de ene naar de andere

geboorte gaan. Waar kunnen we dan toevlucht of onderdak zoeken?

62.”Zoek toevlucht met al uw hart, Oh Bharat, in die
God met wiens gratie u de rust en de
alomtegenwoordige, ultieme zegening zult bereiken.”

Dus indien we moeten mediteren, dan moeten we dit binnen

de sfeer van het hart doen. Wanneer we dit weten en toch op zoek

zijn naar God in een tempel, moskee of kerk, dan verdoen we niets

anders dan onze tijd. Desondanks, zoals al eerder gezegd, hebben

deze plaatsen van formele aanbidding hun belang voor zoekers

met een onpassende bewustzijn. Het hart is de echte toevlucht van

God. Het is de melding van zelfs de Bhagwat Mahapuran: dat

hoewel God alomtegenwoordig is, hij enkel verwezenlijkt wordt

door meditatie in de sfeer van het hart.

63. “Dus heb ik u de kennis meegedeeld die de meest mysterieuze
van alle leer is; aldus goed weerspiegeld op het geheel (en
daarna) kunt u doen wat u wilt.”

De wijsdom die Krishn overeengekomen is,  is de waarheid;

het markeert de sfeer waar de zoeker zijn zoektocht moet

ondernemen; en het is ook het punt der bereiking. Toch is het harde

feit dat God door gewone mensen niet waargenomen wordt. Krishn

spreekt nu over de manier om dit probleem op te lossen.

64. “Luister opnieuw naar mijn zeer geheime woorden,
inderdaad gelukkig, die ik tegen u ga zeggen omdat
u mij zeer dierbaar bent”.

Krishn probeert opnieuw om Arjun uitleg te geven. God staat

altijd bij de zoeker, omdat hij hem zo dierbaar is. Arjun wordt door

V_od eaU§ JÀN> gd©^mdoZ ^maVŸ&
VËàgmXmËnam§ empÝV¨ ñWmZ§ àmßñ`{g emídV_²Ÿ&& 62Ÿ&&
B{V Vo kmZ_m»`mV§ JwømX²JwøVa§ _`mŸ&
{d_¥í`¡VXeofoU `WoÀN>{g VWm Hw$éŸ&& 63Ÿ&&
gd©JwøV_§ ^y`: l¥Uw _o na_§ dM:Ÿ&
BîQ>mo@{g _o ÑT>{_{V VVmo dú`m{_ Vo {hV_²Ÿ&& 64Ÿ&&
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Krishn geliefd en de Heer kan hem niet genoeg zegenen. Hij zal

zichzelf constant in vraag stellen voor het welzijn van zijn

aanbidder. Maar wat is de gezegende onthulling die Krishn aan

Arjun gaan mededelen?

65. “Ik zorg zeer goed voor u omdat u mij zo dierbaar bent, dat u
mij moet bereiken indien u mij blijft herinneren, aanbidden
en eerbiedig voor mij buigen.”

Arjun werd eerder opgedragen om toevlucht te zoeken in

God die in de sfeer van het hart dwaalt. En nu wordt hij opgedragen

om toevlucht te zoeken onder Krishn. Hem wordt ook gezegd dat

hij, om zijn heiligheid te vinden, hij opnieuw naar de zeer

esoterische woorden van de Heer moet luisteren. Probeert Krishn

niet om hierdoor mee te delen dat het toevlucht zoeken en vinden

onder een nobele leraar onontbeerlijk is voor de zoeker die het

spirituele pad bewandeld heeft? Krishn, een Yogeshwar, licht daarna

Arjun over de weg van de echte overgave in.

66. “Treur niet, want ik zal u van alle zonden bevrijden indien u
alle andere verplichtingen (dharm) verlaat en toevlucht zoekt
bij mij alleen.”

Arjun wordt aangeraden dat hij zich van de zorgen moet

ontdoen over welke categorie doener hij is, of Brahmin of Kshatriya

of Vaishya of Shudr, en toevlucht moet zoeken onder Krishn alleen.

Door zo te doen zal hij van alle slechte invloeden bevrijd worden.

De gekozen leraar zal de geleidelijke opname van de leerling in

spiritueel gezien meer verfijnde staten verzekeren en hem van alle

zonden bevrijden indien hij, in plaats van zich zorgen te maken

over zijn positie op het pad der actie, hij-de leerling-toevlucht zoekt

in zijn mentor, en naar niemand anders opkijkt dan naar zijn

verwezenlijkte leraar. Alle wijsgeren hebben hetzelfde gezegd.

_Ý_Zm ^d _X²^º$mo _ÚmOr _m§ Z_ñHw$éŸ&
_m_od¡î`{g gË`§ Vo à{VOmZo {à`mo@{g _oŸ&& 65Ÿ&&
gd©Y_m©Ýn{aË`Á` _m_oH§$ eaU§ d«OŸ&
Ah§ Ëdm gd©nmnoä`mo _moj{`î`m{_ _m ewM:Ÿ&& 66Ÿ&&



443HOOFDSTUK 18

Wanneer er sprake is van een heilig schrift, kan het schijnen dat dit

voor iedereen is, maar het is daadwerkelijk een “geheim leren” -

zonder twijfel geheim omdat het enkel die mannen in staat stelt

die spiritueel gezien uitgerust zijn om te studeren en ervan te

profiteren. Arjun is dergelijke leerling en zo komt het dat Krishn

hem zo ernstig instrueert. Nu behandelt Krishn zelf de beloningen

van de leerling die het waard is.

67. “Dit (de Geeta) dat voor u uitgesproken werd mag nooit aan
iemand onthuld worden die beroofd is van boetedoening,
devotie en bereidheid om te luisteren, evenals voor de persoon
die slecht over mij spreekt.”

Krishn was een verwezenlijkte wijsgeer en, samen met

aanbidders, moet hij ook het hoofd geboden hebben aan

beledigingen. De Geeta is niet voor mensen die slecht over God

spreken. Maar aan wie moet deze heilige kennis dan onthuld

worden?

68. “De man die, met echte devotie voor mij, deze zeer geheime
leerstof van mijn aanbidders meedeelt zal mij zonder twijfel
bereiken.”

Daarna spreekt Krishn over de man die de heilige kennis

onteert.

69.”Noch is er in de mensheid een uitvoerder die mij meer dierbaar
is dan deze man, noch zal er iemand in de wereld zijn die mij
meer dierbaar zal zijn dan deze man”.

De man die de aanbidders van Krishn instrueert, Zielen die

zich aan de Heer wijden, is de meest geliefde voor hem omdat hij

de enige bron van goede krachten is-de enige hoofdweg die naar

God leidt. Hij is de man die de mannen leert om het juiste pad te

begaan.

BX§ Vo ZmVnñH$m` Zm^º$m` H$XmMZŸ&
Z Mmewlyfdo dmÀ`§ Z M _m§ `mo@ä`gy`{VŸ&& 67Ÿ&&
` B_§ na_§ Jwø§ _X²^ºo$îd{^Ymñ`{VŸ&
^qº$ _{` nam§ H¥$Ëdm _m_od¡î`Ë`g§e`:Ÿ&& 68Ÿ&&
Z M Vñ_mÝ_Zwî`ofw H$píMÝ_o {à`H¥$Îm_:Ÿ&
^{dVm Z M _o Vñ_mXÝ`: {à`Vamo ^w{dŸ&& 69Ÿ&&
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70.”En ik geloof dat ik aanbeden zal worden door de yagya der
kennis door iemand die een diepgaande studie van deze heilige
dialoog tussen ons maakt”.

De “yagya der kennis” is dat, het resultaat van wat wijsdom

is. De natuur van deze wijsdom is eerder uitgewerkt. Deze wijsdom

is het bewustzijn dat verkregen wordt samen met de directe

perceptie van God. En het is met zo’n wijsdom, zo’n bewustzijn

dat de toegewijde en vlijtige discipel van de Geeta Krishn zal

aanbidden. Dit is iets waarvan de Heer zeer zeker is.

71. “Zelfs hij zal van zonden bevrijd worden die het gewoon hoort
(de Geeta) met toewijding en zonder kwade wil, en hij zal de
werelden van de rechtvaardigen waarborgen”.

Zelfs door de instructie van de Geeta te beluisteren en zonder

diep genoeg te graven om iemands hoog bestaan te verhogen, want

ook hierdoor zullen zijn heilige voorschriften in de geest gegrift

worden.

Krishn heeft dus in de verzen 67 tot 71 gezegd dat het geven

van les over de Geeta aan de mannen die dit verdienen even vitaal

als krachtige is om hen van het onverdiende verwijderd te houden.

Aangezien zelfs het aanhoren van de heilige instructie van de Geeta

de aanbidder motiveert om de vereiste inspanningen te doen, zal

de man die het gewoon hoort eveneens Krishn bereiken, zeker en

vast. Met betrekking tot de man die dit schrift propageert, is

niemand anders dierbaarder voor de Heer dan deze man. De man

die de Geeta bestudeert aanbidt Krishn door de yagya van de kennis.

Echte kennis is wat voortspruit uit het proces dat yagya genoemd

wordt. In de verzen die hier aanschouwd worden heeft de Heer dus

de nadruk gelegd op de voordelen van studie, leren en het

beluisteren van de Geeta.
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Nu, op het eind, vraagt hij Arjun of hij zijn woorden begrepen

en geassimileerd heeft.

72.”Heb jij, Oh Parth, intensief naar mijn woorden geluisterd en,
Oh Dhananjay, is uw desillusie, geboren uit onwetendheid,
opgelost?”

73. “Arjun zei, “Aangezien mijn onwetendheid door uw gratie
opgelost is, Oh Achyut, en ik alles gerecupereerd heb, ben ik
vrij van twijfel en zal ik uw voorschrift volgen”.

“Achyut! Omwille van Uw gratie, is mijn passie vernietigd,

ik heb mijn geheugen herwonnen, ik ben consistent, beroofd van

twijfels en steeds klaar om uw bevelen op te volgen”. Terwijl Arjun,

toen hij beide legers bekeek, perplex stond. Hij bidt “Govinda!

Hoe kunnen wij gelukkig zijn na de vernietiging van onze eigen

verwanten? Familietraditie zal vernietigd worden omwille van zo’n

oorlog, er zullen weinig offeranden zijn zoals rijstkoekjes enzovoort,

en er zullen slachtpartijen in de verschillende kasten plaatsvinden.

Wij, die wijs zijn, zijn toch bereik om een zonde te begaan. Waarom

vinden wij geen manier om deze zonden niet te begaan? Laat de

gewapende Kaurava mij doden, ik, een ongewapende man, in de

oorlog en dat de dood glorieus moge zijn. Govinda, ik trek niet ten

oorlog.” Toen hij dit zei, zal hij op de rug van de wagen.

Arjun benadrukte dus in de Geeta voor Yogeshwar Krishn een

reeks grote en kleine vragen. Zoals in hoofdstuk 2 vers 7, “Kunt u

mij aub mij deze praktijk der aanbidding vertellen waardoor ik het

Absolute goede kan bereiken”. In hoofdstuk 2 vers 54, “Wat zijn de

attributen van een verlichte wijsgeer?”. In vers 1 van hoofdstuk 3,

“Indien volgens u de Weg der Kennis beter is, waarom draagt u mij

dan op om deze verschrikkelijke daden te doen?” In vers 36 van

hoofdstuk 3, “Zelfs zonder wijsheid, zonder leiding, begaat een

man zonden?” Invers 4 van hoofdstuk 4, “Uw geboorte is recent,

H$pÀMXoVÀN®>V§ nmW© Ëd`¡H$mJ« oU MoVgmŸ&
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terwijl de Zon lange tijd geleden geboren werd, hoe kan ik dan

geloven dat u yog aan de Zon in een ver verleden onderwezen

hebt, in het begin van deze kalp?” In Vers 1 van hoofdstuk 5, “Soms

prijst u de verzaking, de weg der kennis, en andere keren ondersteunt

u de Weg der Zelfloze Actie. Zeg me eens en voor altijd welke de

uiteindelijke weg is, waardoor ik het Absolute goede bereiken kan”.

In vers 35 van hoofdstuk 6, “De geest is zeer zwak. Met kleine

inspanningen, wat zou dit dan zijn?” In de verzen 1 en 2 van

hoofdstuk 8. “Govinda, wie is dat Hoogste Wezen, die u beschreven

hebt? Wat is de religieuze kennis? Wat zijn Heren van goden en de

Heer van het wezen? Wie is de Heer der opoffering in dit lichaam?

Wat is die actie? Hoe wordt u uiteindelijk gekend?” Hij stelt dus

zeven vragen. In vers 17 van hoofdstuk 10 heeft Arjun

nieuwsgierigheid getoond toen hij vroeg, “Terwijl constant

gemediteerd wordt, door welke gevoelens (emoties) moet ik u dan

herinneren?” In  vers 4 van hoofdstuk 11 bidt hij als volgt, “Ik verlang

de pracht te zien die door u beschreven is.” In vers 1 van hoofdstuk

12, “Wie is de hoogste leraar van Yoga onder de aanbidders die u

goed aanbidden en de mannen die het onvergankelijke,

onuitgesproken Hoogste Wezen aanbidden?” In vers 21 van hoofdstuk

14, “Een man  die de drie natuurlijke modi overschreden heeft is

bevrijd van karakter en hoe kan een man deze drie modi

overschrijden?” In vers 1 van hoofdstuk 17, “Wat zou het lot van

een persoon zijn die zich aan yagya wijdt, maar die de procedure

niet volgt zoals door de schriften vastgelegd?” En in vers 1 van

hoofdstuk 18, “Oh”, almachtig gewapende! Ik verlang ernaar om

separaat en individueel alles over de natuur van verlichting en

verzaking te leren!”

Dus, doorheen de Geeta, stelt Arjun vragen (de esoterische

geheimen die niet door hem gevraagd konden worden werden door

de Heer zelf onthuld). Van zodra zijn twijfels verdwenen waren,

was hij bevrijd van het stellen van vragen en zei, “Govinda! Nu

ben ik klaar om uw aanwijzingen te volgen”. In werkelijkheid waren

de gestelde vragen voor het welzijn van de hele mensheid en niet

alleen voor Arjun. Zonder antwoord op deze vragen kan geen enkele
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zoeker voorwaarts gaan op het pad van het hoogste goed. Daarom,

om het een man mogelijk te maken om een verlichte guru te

gehoorzamen en om op het pad van het hoogste goed voort te

schrijden, is het nodig dat iemand alle instructies van de Geeta

moet leren. Arjun was ontgoocheld en tevreden dat al zijn vragen

beantwoord werden, en dat zijn twijfels verdwenen waren.

In Hoofdstuk 11, nadat hij zijn kosmische vorm onthuld had,

zei Krishn in de vierenveertigste vers: “Oh Arjun – een aanbidder

kan direct deze vorm van mij weten, zijn essentie verwerven, en

zelfs een met hem worden door de totale en onvoorwaardelijke

toewijding.” En precies nu heeft hij hem gevraagd of hij zijn

desillusie kwijt is. Arjun antwoordt dat zijn onwetendheid vernietigd

en dat zijn begrip hersteld is. Nu zal hij handelen zoals Krishn dat

wil. De bevrijding van Arjun moet samen met zijn verwezenlijking

komen. Hij is inderdaad geworden wat hij moest worden. Maar het

schrift is bedoeld voor de nakomelingen en de Geeta is hier voor

iedereen van ons.

74. “Sanjay zei, Dus heb ik de mysterieuze en subtiele
dialoog van Vasudeo en de wijsgeergelijke Arjun
gehoord”.

Sanjay beschouwt Krishn als een meester van yog-iemand die

een yogi zelf is, en die ook bevrucht is met de gift van yog aan

anderen te instrueren.

75. “Het is door de zegening van de zeer vereerde Vyas dat ik
deze zeer belangrijke, zeer mysterieuze yog gehoord heb,
direct door de Heer van yog Krishn zelf uitgesproken.”

Sanjay beschouwt Krishn als een meester van yog-iemand

die een yogi zelf is, en die ook bevrucht is met de gift van yog aan

anderen te instrueren.
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76. “ De verzameling van aangename en schitterende colloquia
tussen Keshav en Arjun bezorgt mij, Oh Koning (Dhritrashtr),
telkens weer veel vreugde”.

Ook wij kunnen de zegening van Sanjay ervaren indien wij

ons de heilige dialoog perfect herinneren. Sanjay herinnert zich

dan de fantastische inhoud hiervan.

77. “Door het verbazende zicht van de Heer telkens weer te
herinneren, Oh Koning, ben ik verloren en verbaasd.”

Het snappen van Sanjay kan natuurlijk ook van ons zijn, indien

wij onze geesten constant op het aspect van het gewenste einde

houden.

Dit brengt ons bij de laatste vers van de Geeta waarin Sanjay

zijn conclusie geeft.

78. “Geluk, overwinning, uitmuntendheid, en de constante wijsdom
overheersen daar waar de Heer Krishn en de nobele zoeker
Arjun zijn: dat is mijn overtuiging”.

De bedoelde contemplatie en sterke beheersing van de

gevoelens zijn Arjuns boog-de legendarische Gandeev. Zo gebeurt

het dat Arjun een wijsgeer is die mediteert. Dus telkens wanneer

Yogeshwar Krishn en hij samen zijn, is er sprake van triomf waarna

er geen verlies is, de uitmuntendheid van God, en de wilskracht

die iemand in staat stelt om constant in deze inconstante wereld te

zijn. Zo is het weloverwogen oordeel van Sanjay, van de zoeker

die over een hemelse visie beschikt.
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De grote zoeker Arjun is niet langer onder ons. Maar waren de

constante wijsdom en de glorie die met spirituele overwinning komt

voor hem alleen? De Geeta is een dramatisatie van een historische

gebeurtenis die tot een bepaalde periode hoorde, namelijk het

tijdperk dat bekend is als Dwapar. Dit betekent echter niet dat de

realisatie van Arjun van de waarheid van God ten einde liep.

Yogeshwar Krishn heeft ons herhaaldelijk ervan verzekerd dat hij

in de sfeer van het hart rust. Hij bestaat binnen iedereen van ons.

Hij is ook in u. Arjun is een symbool van devotie, wat enkel een

andere naam voor de neiging van de geest en de toewijding aan

het gewenste doel is. Indien een aanbidder over dergelijke devotie

beschikt, zal de eeuwige triomf over de duivelse eigenschappen

van natuur verzekerd zijn. Met dergelijke devotie moet er altijd

een constante wijsheid zijn. In plaats van tot een bepaalde plaats,

tijd of individu beperkt te zijn, zijn deze verwezenlijkingen

universeel-voor altijd. Zolang er wezens zijn, moet God in hun

harten dwalen en moet de Ziel ongeduldig naar het Hoogste Wezen

hunkeren, en de man die zich met passie aan God wijdt zal Arjuns

status bereiken. Iedereen van ons kan daarom met hoop naar de

ultieme zegening van de directe perceptie van God kijken.

✽ ✽ ✽

In het begin van het achttiende en laatste hoofdstuk van de

Geeta wenst Arjun ingelicht te worden over de gelijkaardigheid en

het verschil tussen verlichting en verzaking. Als antwoord op zijn

vraag citeert Krishn vier overheersende eigenschappen. Terwijl vele

wijsgeren het verlaten van alle actie als verzaking omschrijven,

gebruiken verschillende anderen de term om het opgeven van de

gewenste actie te omschrijven.  Vele scholieren spreken over het

verzaken aan alle daden aangezien zij zwak zijn, maar anderen

zijn ervan overtuigd dat daden zoals yagya, boetedoening, en

medeleven niet verlicht mogen worden. Een van deze overtuigingen

was terecht, en Krishn heeft een gelijkaardig oordeel uitgesproken,

want yagya, boetedoening en medeleven mogen nooit verzaakt
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worden, want zij helpen mannen bij de uitvoering van hun taak.

Zo’n verzaking is perfect.? Maar verlichting met een wens naar

winst is gevuld door passie en morele blindheid; en het is zeker en

vast kwaadaardig wanneer aan de voorgeschreven daad verzaakt

wordt omwille van zelfontgoocheling. Verzaking is het kroonpunt

van ontmoediging. De uitvoering van de opgedragen taak en het

resultaat van meditatie zijn inderdaad deugdzaam, terwijl sensueel

genot een resultaat van zwakheid is. En het genot waarin er geen

enkel vooruitzicht is van de ultieme eenmaking met God komt

zonder twijfel voort uit onwetendheid.

Alle daden, al dan niet in overeenstemming met de schriften

uitgevoerd, worden door vijf oorzaken gedreven: de geest die de

uitvoerder is, de verschillende agenten waarmee een daad

uitgevoerd wordt, de talrijke wensen die niet vervuld kunnen

worden, de onontbeerlijke kracht die ons recht houdt, en de

vooruitziendheid-de beloningen en niet beloningen die uit de daden

van vorige geboorten afkomstig zijn. Dit zijn de vijf oorzaken die

alle acties beïnvloeden. Onverminderd dit alles zijn er echter

mannen die geloven dat de perfecte God de uitvoerder is. Dergelijke

mannen zijn zonder  twijfel niet rijp en zich niet bewust van de

waarheid. Maar, terwijl Krishn in het hoofdstuk bevestigt dat God

niet handelt, heeft hij Arjun ook eerder opgevorderd om hem te

helpen aangezien hij (de Heer Krishn) de persoon is die handelt en

bepaalt.

Krishns ware boodschap heeft betrekking op de

zwaartekracht die de natuur van de man scheidt. Zolang een man

in de natuur leeft wordt hij door maya beheerst, de “goddelijke

samenvoeging” van God, en de moeder van alle materiële objecten.

Maar van zodra hij boven de natuur komt en zichzelf opgeeft tot

de uiteindelijke bevrijding komt hij onder de heerschappij van God

die nu in zijn hart komt zoals een menner. Arjun hoort bij de

categorie van dergelijke mannen en Sanjay eveneens. Voor anderen

is er ook de voorgeschreven weg waarmee zij zich vrij kunnen
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maken van de krachtige aantrekking van de natuur. De fase die

hierop volgt is de fase waarin de leidinggevende impulsen van

God zelf komen. De impetus voor de opgedragen actie komt voort

uit de samenstroming van alle wetende wijsgeren, de juiste manier

om kennis te vergaren, en het Hoogste Wezen dat het ene object is

dat gekend moet zijn. Dus het gaat om een essentiële eis voor de

zoeker om een wijsgeer als zijn leraar-mentor te nemen.

Voor de vierde keer in de Geeta, verwijst Krishn in het

hoofdstuk ook naar de viervoudige rangschikking van mannen in

categorieën (varn). Daden die de Geest in staat stellen om een met

God te worden, zoals de beheersing van de gevoelens, beperken

de geest, de intentie, de instelling van het lichaam, de gesproken

taal, enzovoort. De verzorging van de gevoelens en de stimulering

van spirituele veelvoud zijn aangeboren plichten van de Vaishya

klasse, terwijl de behoeften voor de spirituele volgelingen de

zogenaamde Shudr klasse is. In plaats van naar een bepaalde klasse

of stam te verwijzen, betekent “Shudr” enkel en alleen de

onverlichte man-de man die mediteert gedurende twee uur zonder

zich ook maar zelfs tien minuten even te ontspannen. Het is waar

dat zijn lichaam zonder beweging is, maar de geest werkt

ondertussen permanent en krachtig.

Dit hoofdstuk geeft ook uitleg over de natuur der verzaking.

De verlating is verzaking. Zich gewoon op een bepaald punt richten

is geen verzaking. Absorptie in de opgedragen daad, terwijl een

leven van seclusie geleid wordt, met een echte positieve evaluatie

van de sterkte van de zelfovergave is onvermijdbaar. Verzaking is

de benaming voor het verlaten van alle actie samen met verbruik,

en is aldus een synoniem voor de uiteindelijke beloning.

Dit is het hoogtepunt van de verzaking.

Aldus eindigt het  Achttiende Hoofdstuk, in de Upanishad
van de Shreemad Bhagwad Geeta, over de Kennis van de

Hoogste Geest, de Wetenschap van Yog, en de Dialoog tussen



Yatharth Geeta452

Krishn en Arjun, met de volgende titel:

‘Sanyas Yog,”  of‘Het Juk van Verstoting’.

Aldus eindigt de uiteenzetting van Shami Adgadanand van het
Achttiende Hoofdstuk van de Shreemad Bhagwad Geeta in

‘Yatharth Geeta’

HARI OM TAT SAT
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Onderzoekers vertonen frequent de neiging om op iets nieuws

te stoten. Maar de waarheid is natuurlijk de waarheid. Het is noch

nieuw, noch oud. Verse thema’s die in de kranten vermeld worden

zijn enkel en alleen tijdelijke evenementen die op een bepaalde

dag plaatsvinden en die de volgende dag al verdwenen zijn. Maar

aangezien waarheid onveranderbaar  en permanent is, is het altijd

wat het is. Indien men waagt het het te veranderen of te wijzigen

dan heeft men duidelijk de waarheid niet gekend. Dus kunnen alle

wijsgeren die het pad der zoektocht bewandeld en die het hoogste

doel bereikt hebben kunnen alleen maar dezelfde waarheid

verkondigen. Dus scheppen zij geen verschilt tussen man en vrouw.

Iemand die dit probeert kent duidelijk de waarheid niet. Wat Krishn

in de Geeta onthuld heeft is hetzelfde als wat wijsgeren voor hem

al wisten en wat wijsgeren die ha hem komen zullen bespreken.

WIJSGEREN beleggen en vergroten het gelukzalige pad door

misverstanden en blinde gebruiken uit te weg te ruimen die enkel

en alleen voor bepaalde onwetende mensen waar zijn. Dit was

een vitale noodzaak vanaf het begin,  want er komen vele

verschillende wegen in de loop van de tijd. Dus, zoals dit ook het

geval is voor de misleidende waarheid, blijkt dat het bijna

onmogelijk is om een onderscheid te maken tussen realiteit en

perceptie. Maar aangezien verwezenlijkte wijsgeren in de essentie

rusten kunnen zij wegen herkennen die hiervan afwijken. Zij zijn

in staat om de waarheid in een definitieve vorm weer te geven en

om andere mannen op te dragen om deze weg te volgen. Dit is

wat zoekers-profeten-Ram, Mahabir, Buddh, Jesus en Mohamed-

gedaan hebben. En zo was dit ook het geval voor meer recente
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Tulsidas, Kabir en Guro Nanak. Jammer genoeg echter, nadat een

wijsgeer de wereld verlaten heeft, in plaats van het door hem

getoonde pad te volgen, beginnen zijn aanbidders geleidelijk aan

dergelijke fysieke objecten te vereren en te aanbidden zoals hun

geboorteplaatsen of overlijdensplaatsen of de plaatsen die zij tijdens

hun leven bezocht hebben. Met andere woorden, zij gaan de grote

Ziel idoliseren. Hun herinnering aan de wijsgeer is inderdaad scherp

en sterk in het begin, maar verwezen in de loop van de tijd, en

mannen worden meer en meer misleid, met stomme, irrationale

praktijken tot gevolg.

Vele dergelijke misleide gebruiken, die claimen de waarheid

in te houden, hebben ook in het tijdperk van Yogeshwar Krishn

gebloeid. Hij was een verwezenlijkte wijsgeer die de hoogste

spirituele realiteit waargenomen heeft, en stelde de verkeerde

geloven tegenover zijn eigen gedachten en verplichtte de mannen

om terug te keren naar het pad der rechtvaardigheid. Zegt hij niet

tegen Arjun in de zestiende vers van Hoofdstuk 2 dat “Het onreële

heeft geen wezen en het reële heeft geen niet-wezen., en de

waarheid van beide is ook gezien door mannen die de realiteit

kennen?” Het onreële heeft geen bestaan terwijl het reële anderzijds

nooit niet-bestaande is. Krishn geeft tegelijkertijd ook toe dat hij

dit niet zegt als een incarnatie van God; hij zegt alleen wat ook

door andere wijsgeren erkend werd die de waarheid van de identiteit

van de Ziel met de alomtegenwoordige Hoogste Geest verwezenlijkt

hebben. Zij boodschap over het menselijke lichaam als een sfeer

van actie (kshter) en van de man die spiritueel gezien tweehandig

wordt door het te onderwerpen (kshtetragya) is akin voor wat al zo

dikwijls door andere grote mannen vermeld werd. Door deze

essentie van verlichting en verzaking in Hoofdstuk 18 te onderlijnen,

beschrijft Krishn een van de vier verschillende gedachten van die

periode en verdedigt dit.

Aangezien waarheid een, eeuwig en veranderloos is, zoals een

gezegde ALLE WIJSGEREN ZIJN EEN. Krishn onthult aan Arjun in

Hoofdstuk 4 dat het hij was die de eeuwige yog Vivaswat, de Zonne-
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god, geleerd had. Maar hoe zijn we-zoals Arjun-in staat om hieraan

geloof te hechten? Vivaswat werd geboren in het verre, obscure

verleden, terwijl Krishn recent geboren is-een tijd die men zich

nog herinnert. Krishn lost de twijfels van Arjun op door hem te

vertellen dat zij allen talrijke geboorten ondergaan hebben. Maar

terwijl mannen zoals Arjun, die hun zoektocht nog niet ten einde

gebracht hebben, zich niet bewust zijn van hun vorige geboorten,

herinnert Krishn die zijn Innerlijke behouden heeft en die de

onverklaarbare God verwezenlijkt heeft hen goed. Dat is de reden

waarom hij een Yogeshwar is! De staat die hij bereikt heeft is daarom

onuitwisbaar en onvergankelijk.Telkens wanneer de spirituele

oefening die iemand met God in verbinding brengt in gang gezet

werd, werd het begonnen door een bepaalde verlichte heilige- een

Ram of een Zarathaustra. De waarheden die Krishn in de Geeta

opsomt hebben ook de leer van zoekers zoals Jesus, Mohammed

en Guru Nanak in latere tijden beïnvloed.

Dus behoren alle wijsgeren tot een broederschap. Zij komen

op hetzelfde punt samen door hun perceptie van de realiteit van

God. Het ultieme doel dat zij bereiken is hetzelfde. Er zijn veel

wijsgeren die samen op het pad der verwezenlijking gaan, maar

de ultieme zegening die zij bereiken is dezelfde indien het proces

van hun aanbidding met succes beëindigd wordt. Na de

verwezenlijking bestaan zij als pure, onveranderbare Zielen, terwijl

hun lichamen loutere zoekers worden. We deze staat van verlichte

mensheid bereikt heeft is een Yogeshwar, een Heer van Yog

(eenheid).

Zoals alle anderen moet een wijsgeer ergens geboren worden.

Maar of dergelijk individu in het Oosten of in het Westen geboren

wordt, samen met ras of kleur, bij volgelingen van een bestaand

geloof of bij barbaarse stammen, rijk of arm, doet er niet toe, de

wijsgeer wordt niet beïnvloed door bestaande tradities van de mensen

waaronder hij of zij geboren wordt. Een wijsgeer beschouwt God

als zijn ultieme doel, legt zijn weg naar hem, en wordt uiteindelijk

dat wat het Hoogste Wezen is. Dus kan er geen verschil gemaakt
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worden tussen kaste, klasse, kleur of rijdkom bij de leer van de

verwezenlijkte wijsgeer. Een wijsgeer verliest het fysieke verschil

der geslachten, mannelijk of vrouwelijk, uit het oog. Voor verlichte

personen, zoals in de zestiende vers van Hoofdstuk 15 uitgelegd,

zijn er slechts twee soorten wezens in de hele wereld,  de sterfelijke

en de onsterfelijke. Terwijl de lichamen van alle wezens

vernietigbaar zijn, zijn de Zielen onvergankelijk.

Dus is het jammer dat discipelen van wijsgeren, in latere  tijden,

hun eigen, scherp afgebakende geloof en dogma’s verdelen. Terwijl

de volgelingen van een van deze wijsgeren zichzelf Joden noemen,

noemen anderen zich Christenen of Moslims of Hindus. Een wijsgeer

houdt zich niet met dergelijke benamingen en scheidingen bezig,

want dergelijke persoon staat boven gemeenschap en kaste. Hij of

zij is enkel een zoeker-een ziel van verlichting en verwezenlijking,

en alle pogingen om dit met de sociale instelling te mengen is een

fout.

Geen enkele wijsgeer-leraar is daarom dergelijk individu die

gestraft of waarover slecht gesproken moet worden, onafhankelijk

van waar zij geboren zijn of bestaande scheidingen waarvan hun

geloof het slachtoffer kan worden. De verwezenlijkte wijsgeer is

objectief en door dergelijke persoon te beledigen, beledigen we

alleen maar de alomtegenwoordige God die in ons rust, verwijderen

wij ons van hem, en kwetsen wij het Innerlijke. Een verwezenlijkte

wijsgeer is dus de enige zeer ernstige goeddoener die wij in de

wereld hebben. Door kennis bezeten kan de wijsgeer alleen het

hoogste goed voor ons verzekeren. Dus bestaat onze voornaamste

taak erin goedwil te scheppen en te behouden voor hem of haar, en

kunnen we ons enkel zelf duperen indien wij ons van dit gevoel

van vriendelijkheid en eerbieding ontdoen.

Een ernstig en langdurig probleem in India, PROSELIZITATIE,

de verandering van het ene religieuze geloof naar het andere-heeft

zo irrationele en gewelddadige gevoelens geschapen dat dit

vandaag een ernstige bedreiging vormt voor het bestaan van het

land. Daarom is het noodzakelijk om het probleem op objectieve
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wijze en met een open geest aan te pakken, zodat wij een

duidelijke greep op de oorsprong en implicaties kunnen krijgen.

De vragen waarop een antwoord gegeven moet worden zijn: Wie

heeft de schuld voor onze grote veranderingen? Op welke wijze

zijn deze mensen in staat geweest om beter of slechter te zijn dan

de mensen die zij omgevormd hebben? Aangezien God de enige

echte waarheid is, is dharm ook enig en universeel, maar is dat dat

echt mogelijk voor mannen om van het ene naar het andere geloof

te veranderen? Hebben zij een andere God door gewoon hun naam

en levenswijze te veranderen?

Deze poselizitatie heeft een zo ernstige invloed gehad op het

land dat terecht trots kan zijn op het feit dat zij de wieg van de

eeuwige waarheid geweest is - de Sanatan Dharm - dat het een

schande is voor iedereen die hierbij betrokken is. Maar dit is niet

genoeg en we moeten de omstandigheden die India vandaag de

dag zover gebracht hebben zorgvuldig onderzoeken.

Ontgoochelingen zijn zo sterk geworden in de tijd van de Moslim

invasies in de Middeleeuwen dat Hindus echt gingen geloven dat

zij hun dharm zouden verliezen indien zij enkel een handvol rijst

zouden eten of een mondvol water uit de handen van een

vreemdeling zouden aanvaarden. Overtuigd dat zij van hun dharm

ontdaan waren, pleegden duizenden Hindus zelfmoor. Zij wisten

heel goed hoe zij voor hun dharm moesten sterven, maar zij waren

er zich niet bewust van alles wat dharm was. Er was geen enkel

bewustzijn over hoe de eeuwige, onvergankelijke Ziel, onbezoedeld

door materiële objecten, konden sterven door louter een aanraking.

Zelfs fysieke lichamen worden door het ene of het andere wapen

gedood, maar Hindus werden dikwijls door een loutere aanraking

van hun dharm ontdaan. Het was echte zeker en vast niet dharm

dat vernietigd werd. Wat echt te zien had met vernietiging van

gewoonweg een reeks misverstanden. Mugisuddin, de kaji van

Bayana, kondigde een nieuwe wet af tijdens het koningrijk van

Feroze Tughlaq die zei dat Moslims het recht hadden om in een

Hindu mond te spuwen omdat de Hindu niet in zichzelf geloofde
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en hij hierdoor vervloekt zou worden. Mugisuddin had hier niet

helemaal ongelijk. Indien in een mond spuwen enkel een Hindu

tot de Islam zou kunnen overhalen, dan zou dit voor duizenden

gelden indien in bronnen gespuwd zou worden. De echte tiran van

het tijdperk was dus niet de vreemde veroveraar, maar de Hindu

gemeenschap zelf.

Hebben zij die omgevormd werden dan dharm gekregen, zo

kunnen we ons afvragen? Omvorming van de ene naar de andere

levenswijze is niet dharm. Bovendien waren deze mannen evenmin

dharm mannen. In hun hart waren zij zelfs nog grotere slachtoffers

van bepaalde misopvattingen. En het was met dit feit in de

achtergrond dat onwetende Hindus hieraan ten prooi vielen. Om

achtergestelde en onwetende stammen te hervormen had

Mohammed een framework van sociale wetten vastgelegd om

huwelijk, scheiding, erfenis, lenen en leven, gebruik, bewijzen,

eed, werk en wonen, en gedrag te regelen. Hij had ook verlaten,

overspel en dergelijke, stelen, verdovende middelen, spelen en

bepaalde soorten niet passende huwelijken verboden. Maar in plaats

van dharm te zijn, waren al deze maatregelen enkel een poging

om een welbepaald soort sociale organisatie op poten te stellen

waarmee de profeet getracht had om de lust beogende maatschappij

van zijn tijd op zijn eigen leer te richten.

Maar terwijl er altijd voorkeur gegeven werd aan dit aspect

van Mohammeds leer, wordt heel weinig verteld over zijn concept

van dharm. Hij heeft vastgelegd dat Allah de man moet onderwijzen.

Hoeveel mensen kunnen met het hand op het hart beweren dat zij

volgens dit ideaal geleefd hebben? Mohammed zei dat de man die

niemand pijn doet, zelfs geen beest, in staat is om de stem van

God te horen. Dit werd voor alle plaatsen en alle tijden gezegd.

Maar de volgelingen van de profeet hebben de inhoud van het

decreet volledig veranderd door een unieke positie aan de Grote

Moskee in Mekka toe te kennen: het is hier dat iemand een stuk

gras moet plukken, en geen beest slachten, noch iemand pijn moet

berokkenen. Dus moeten ook Moslims in hun eigen vallen gevallen
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zijn door te dikwijls te vergeten dat de Grote Moskee enkel een

monument is, en dat in de plaats hiervan de heilige herinnering

aan de Profeet in stand gehouden moet worden.

Onder andere werd de echte inhoud van de Islam begrepen

door Tabrej, door Mansour, door Igbal. Maar zij werden door

religieuze fanatici opgeofferd en afgeslacht. En dus werd Socrates

vergiftigd, zogezegd omdat hij samenspande om mensen tot het

atheïsme te bekeren. Omdat Jesus zelfs over de Sabbath sprak en

de blinden deed zien, werd dezelfde aanklacht tegen hem ingediend

en werd hij gekruisigd. In India zijn zelfs vandaag nog mensen, die

hun bestaan in een plaats van aanbidding verdienen, een religieuze

orde of sekte, of een pelgrimsoord, zeer afkerig wanneer een

wijsgeer over realiteit spreekt. Zij kunnen zich enkel tegenover de

waarheid stellen en niets anders doen omdat zij dit als een

bedreiging voor hun leven voelen. Zoals de vervolgers van Socrates

en Jesus hebben zogenaamde religieuze mensen ofwel vergeten

ofwel opzettelijk verdrongen waarom een bepaalde heilige

herinneren in een ver verleden in een monument bewaard werd.

Wijsgeren zijn vertrouwd met alle soorten gedrag-extern en

intern, praktisch en spiritueel, en ook van werelds gedrag en het

ideale gedrag vastgelegd door schriften, want zonder dergelijke

omvangrijke kennis kunnen zij geen wetten vormen om het sociale

leven en het gedrag te regelen. Vashisth, Shukracharya, Yogeshwa

Krishn zelf, Mahatma Buddh, Moses, Jesus, Mohamed, Sant Ramdas,

Dayanand, en honderden andere wijsgeren zoals hen hebben

hetzelfde gedaan. Maar hun sociale, wereldse voorschriften zijn

de beste wanneer ze tijdelijk zijn.

Wijsgeren treden als WETGEVERS op en zij hebben zichzelf

gevormd om het sociale kwaad uit te roeien. De aanbidding van

de Hoogste Geest in een sfeer van  verzaking kan niet mogelijk

zijn indien deze kwade geesten niet geëlimineerd worden.

Bovendien moeten bepaalde “voorwaard” geschapen worden om

mannen te plezieren, die te dik worden in de wereld, waardoor zij

zich dan bewust kunnen worden van de waarheid. Maar de sociale
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orde die wijsgeren beoogd hebben om dit te bereiken en de woorden

die zij gebruikt hebben om deze orde te formuleren betekenen

geen dharm. Zij hebben alleen betrekking op de noden van de

mensen gedurende een eeuw of twee en worden als precedenten

gedurende enkele eeuwen meer aangehaald, maar zij worden zeker

en vast levenloos met de intrede van nieuwe eisen in de loop van

een millennium of hoogstens twee. Het zwaard was een essentieel

item van de krijgsorganisatie die door Guru Gobind Sing voor de

Sikhs vastgelegd werd. Maar wat is de geldigheid van het dragen

van een zwaard in de veranderde omstandigheden van vandaag?

Jesus reed op ezels en hij verbood zijn discipelen om zelfs te stelen.

Maar wat hij ook moge gezegd hebben over deze simpele wezens

is vandaag irrelevant omdat de mensen in de hele wereld nog maar

zelden ezels als transportmiddel gebruiken. Op dezelfde wijze

probeerde Yogeshwar Krishn om een bepaalde orde op te leggen

die gebaseerd was op werken zoals de Mahabharat en de Bhagwat.

Samen hiermee geven deze werken echter ook de ultieme realiteit

weer-de spirituele essentie-van tijd tot tijd. En we zullen zeker en

vast er niet in slagen om zowel het sociale aspect als de waarheid

te begrijpen indien we de voorschriften voor het bereiken van de

uiteindelijke verwezenlijking met de sociale bepalingen mengen.

Volgelingen worden jammer genoeg meer getrokken door de

sociale, wereldse bepalingen die zij al zeer snel aannemen. En zij

zijn zich er niet van bewust dat hierdoor zij in feite alleen de

rechtvaardige en ware actie verstoren die verwezenlijkte wijsgeren

aanbevolen hebben, waardoor dan weer vele vormen van

ontgoocheling ontstaan. Vooroordelen-geboren uit onwetendheid-

zijn gegroeid en blijven bestaan met betrekking tot alle heilige

boeken, of het nu om Ved, de Ramayan, de Mahabharat, de Bijbel

of de Koran gaat.

De voornaamste zorg van wijsgeren is KSHETR-de sfeer van de

interne actie. Er wordt dikwijls gezegd dat er twee soorten

actiesferen zijn, extern en intern. Maar dit is niet waar voor een

wijsgeer. Hij spreekt alleen van een sfeer, hoewel luisteraars hem

op verschillende wijze kunnen interpreteren in overeenstemming
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met hun eigen individuele neigingen. Het is zo dat een uitspraak

verschillende implicaties krijgt. Maar de Ziel die de staat van Krishn

bereikt heeft door zich geleidelijk aan een weg te banen op het

pad der aanbidding houdt in wat door de Heer zelf waargenomen

werd. Hij alleen herkent de tekenen die in de Geeta gegeven

worden en weet welke realiteit de Yogeshwar wilde zeggen.

Geen enkele vers in de hele behandeling van het thema van

de revelatie heeft betrekking op fenomenen van het externe leven.

Wij weten allen wat we eten en hoe we ons moeten kleden. Door

tijd, plaats, en omstandigheid bepaald, variaties in de levenswijze,

beweringen en bepalingen die het sociale gedrag regelen zijn een

gift van de natuur. Dus welke voorschriften zou Krishn voor hen

kunnen maken? Indien bepaalde maatschappijen polygamie

aanvaarden omdat er meer meisjes dan jongens zijn dan accepteren

anderen polyandrie omdat er minder meisjes zijn. Welke wetten

zou Krishn hiervoor kunnen formuleren? Bepaalde onderbevolkte

naties vorderen hun onderdanen op om zoveel mogelijk kinderen

te krijgen en belonen hen hiervoor. In het Vedic tijdperk in India

was het verlicht dat een koppel minstens tien kinderen moest

hebben. Maar in de veranderde omstandigheden van vandaag is

het ideaal om een kind of ten hoogste twee kinderen te hebben.

Het beste is natuurlijk om helemaal geen kinderen te hebben. Hoe

minder kinderen, des te minder problemen het land zal hebben in

verband met overbevolking. Welke voorschriften zou Krishn nu

hiervoor kunnen hebben?

Het is niet zo dat Geeta zich geen zorgen maakt over het

MATERIËLE LEVEN EN VOORSPOED. Krishn belooft in de verzen

20-22 van Hoofdstuk 9: “Mannen die deugdelijke daden doen, zoals

door de drie Ved opgedragen, die van de nectar geproefd hebben

en die zichzelf met zonde gevoed hebben, en die naar hemels

bestaan hunkeren door mij door yagya te aanbidden, gaan naar de

hemel en genieten van goddelijk genot voor hun deugdzame

acties”. Men zegt dat God geeft wat aanbidders verdienen. Nadat

zij van het hemels genot genoten hebben moeten zij echter naar

HOOFDSTUK 1
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de sterfelijke wereld terugkeren-de wereld die beheerst wordt door

de drie eigenschappen. Maar aangezien zij in God rusten, de

ultieme zegening, en door hem beschermd worden, worden zij nooit

vernietigd. Het is ook God die hen geleidelijk aan bevrijdt door

hun het genot te schenken en hen dus op het pad te zetten dat leidt

naar de laatste eigenschapen, waardoor ontelbare soorten perversie

ontstaan. Aangezien de opgedragen taak een intern proces van de

geest en van de gevoelens is, hoe passend is het dan om externe

plaatsen der aanbidding te bouwen zoals tempels en moskeeën, en

om idolen van symbolische vertegenwoordigingen van goden en

godinnen te aanbidden? De Hindus zijn idealiter volgelingen van

eeuwige waarheden van Sanatan Dharm - waarden en deugden

die de onbeweeglijke, eeuwige God in het hart van een man wakker

maken en hem aldus in staat stellen om zijn Innerlijke te

verwezenlijken. Door eeuwige waarheden te volgen en te verdiepen

hebben de voorgangers hun inzicht en onthullingen over de hele

wereld verspreid. Onafhankelijk van het deel van de aarde waarover

hij heest, is iemand die het pad der realiteit betreedt essentieel

een gelover in de eeuwige waarheid, Sanatan Dharm. Overwelmd

door lust hebben Hindus echter geleidelijk aan het inzicht in realiteit

verloren en slachtoffers geworden van een groot aantal misvattingen.

Krishn waarschuwt Arjun herhaaldelijk en uitdrukkelijk dat er geen

entiteiten zoals goden zijn. Wat ook de kracht mag zich waarmee

een man zich aan zichzelf wijdt, het is God die achter het object

van zijn aanbidding staat om hem te belonen. Het is god die alle

aanbidding oprecht houdt, want hij is alomtegenwoordig. Daarom

is de aanbidding van andere goden onwettig en zijn hun vruchten

vergankelijk. Alleen die onwetende mannen wiens geesten

gegijzeld werden door lust aanbidden andere goden en hun objecten

der aanbidding variëren naargelang hun aangeboren eigenschappen.

Terwijl goden het object der aanbidding door goede en deugdzame

mannen aten, worden demonen en yaksh aanbeden door die

mannen die passie en morele blindheid krijgen, en worden geesten

door mannen der onwetendheid vergiftigd. Vele van deze aanbidders

onderwerpen zichzelf zelfs aan ernstige en harde boetedoeningen.
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Maar, zoals Krishn Arjun uitlegt, verliezen dergelijke aanbidders

van slechte objecten niet enkel hun fysieke wezens maar ook God

die in hen rust. Dergelijke aanbidders moeten daarom beschouwd

worden als zeker en vast bezeten door een onrechtvaardige, kwade

neiging. Aangezien God in de harten van alle wezens aanwezig

is, moet iedereen verplicht alleen in hem toevlucht zoeken. De

echte plaats der aanbidding is daarom niet extern, maar in de sfeer

van het hart. Toch worden mensen tot objecten aangetrokken en

aanbidden ze objecten zoals rotsen, water, stukken baksteen en

mortel, en een groot aantal lagere goddelijkheden. Bij deze

objecten voegen zij ook soms een idool van Krishn toe.

Maar materiële voorspoed is enkel een incidentele zorgt van

de Geeta en het is in dit verband dat het verschilt van DE VED. Er

zijn talrijke verwijzingen naar hen in de Geeta, maar de heilige

boeken van de Ved zijn allen tezamen alleen mijnpalen. De zoeker

gebruikt ze niet nadat hij zijn bestemming bereikt heeft. Dus wordt

Arjun opgedragen, in de vijfenveertigste vers van Hoofdstuk 2, dat

aangezien alle boeken van de Ved uitleg geven over enkel de

limieten van de drie eigenschappen der natuur, hij deze limieten

moet overschrijden, rusten op wat constant is, en op dezelfde wijze

onverschillig staan ten opzichte van de verwerving van wat hij

niet heeft en de bescherming van wat hij heeft, en hem met opzicht

aan het Innerlijke wijden. In de daarop volgende vers wordt

toegevoegd dat de aanbidder de Ved niet nodig heeft na de

uiteindelijke bevrijding zoals een man geen klein pont nodig heeft

wanneer er een immense oceaan rond hem is. Er is ook hier een

suggestie dat de man die de Ved overschrijdt door God te kennen

een Brahmin is. Dus, hoewel het nut van de Ved ten einde loopt

voor aanbidders van de Brahmin klasse, bestaat er geen twijfel

over hun nut voor anderen. Krishn verklaart in de achtentwintigste

vers van Hoofdstuk 8 dat nadat hij de kennis van de essentie van

God verkregen heeft, de yogi de beloningen van de studie van het

schrift van Vedic overschrijdt, evenals de rites voor opoffering,

boetedoening en liefdadigheid, en aldus absolutie bereikt. Dit

betekent eveneens dat de Vedic schriften doorgaan en dat de
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uitvoering van de opgedragen yagya onvolledig is zolang de ultieme

staat die bereikt is. Zoals in Hoofdstuk 15 uitgelegd wordt, kent hij

Ook God, de wortel van de Ashwath boom die de wereld is, een

kenner van de Ved. Deze kennis kon echter alleen verkregen worden

door devoot aan de voeten van een nobele wijsgeer-leraar te zien.

In plaats van een boek of een zetel, is de wijze van aanbidding

van deze mentor de bron-der kennis, hoewel men niet kan negeren

dat heilige boeken en opleidingscentra bedoeld zijn om iemand in

dezelfde richting te s turen.

Volgens de Geeta is er enkel de ENE GOD. Het hele pantheon

van mindere goden en godinnen die door Hindus aanbeden worden

is een sterke herinnering aan hoe de geest van dharm verlaten

wordt en de ironie van het lot wil dat zelfs volgelingen van het

Boedisme, die zo’n grote nadruk op de leer van Krishn legden,

beelden van hun mentor Buddh gemaakt hebben die zijn heel leven

de aanbidding van idolen afgezworen had. Zij hebben de woorden

vergeten die door hun nobele leraar tot zijn geliefde leerling Anand

gezegd werden: “Verdoe niet uw tijd aan de aanbidding van de

man die in de staat van het wezen is”.

Dit echter niet om te benadrukken dat plaatsen en objecten

van goddelijke aanbidding zoals tempels, moskeeën, kerken,

pelgrimsoorden, idolen en monumenten geen enkele waarden

hebben. Het meest opvallende is dat zij herinneringen van zoekers

levendig houden zodat mensen zich hun idealen en

verwezenlijkingen constant kunnen herinneren. Onder deze

wijsgeren zijn er zowel vrouwen als mannen geweest. Sita, de

dochter van Janak, is in haar vorig leven een Brahnain meisje

geweest. Op verzoek van haar vader heeft zij zichzelf aan een

rigoureuze boetedoening onderworpen, maar het succes had haar

toch verblind. In haar volgende leven werd zij echter beloond toen

zij de eenheid met Ram verwezenlijkte en geëerd werd als

onveranderbaar (zoals God zelf) en onsterfelijk, en zoals maya-

Gods “goddelijke consoort”. Meera had een koninklijke geboorte,

maar er was ook sprake van een ontwaking van devotie tot God in
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haar hart. Zij moest vele horden overwinnen, maar had uiteindelijk

succes. Er werden schrijnen en monumenten gemaakt om haar te

herinneren, zodat de gemeenschap het spirituele leven kan

opnemen, aldus haar voorbeeld volgend. Meera of Sita, of eender

welke andere visionaire die naar de realiteit gezocht en ook

gevonden heeft, elk van hen is een ideaal voor ons en wij moeten

in hun voetstappen treden. Maar wat kan er stommer zijn dan aan

te nemen dat we onze morele verplichting gedaan hebben door

gewoonweg bloemen aan te bieden?

Wanneer we naar een teken van iemand kijken beschouwen

we dit als een ideaal, wij zijn overwelmd door het gevoel van

liefhebbende devotie. Dit is zoals het moet zijn, maar het is enkel

door de inspiratie die door hem verstrekt wordt en door zijn hulp

dat we ons op onze spirituele reis kunnen begeven. Het moet ons

doel zijn om stap voor stap naar het punt te gaan waar we ons

ideaal vinden. Dát is echte aanbidding. Hoewel het juist is dat we

onze idealen in geen geval verkleinen, zullen we schuldig zijn

aan het feit dat we naar ons doel streven indien we maar al te

gemakkelijk geloven dat de offerande van bladeren en bloemen

alles is wat nodig is om het voorspoedige einde te bereiken.

Met betrekking tot het verwerven van wijsheid vanuit onze

idealen en dienovereenkomstig te handelen, wat we het ook mogen

noemen-hermitage, klooster, tempel, moskee, kerk, math, vihar of

gurudwara, een van hen heeft zijn verdienste, gekenmerkt door

echte spirituele zorg. Van wie is de herinnering of het beeld dat in

deze monumenten bewaard wordt? Wat was de verwezenlijking?

Welke boetedoeningen deed hij hiervoor? Hoe verwezenlijkte hij

dit? Het is door de antwoorden op deze vragen te zoeken dat we

naar opleidingscentra en op pelgrimstocht moeten gaan. Maar deze

centra ziin nutteloos indien we ons niet kunnen verlichten door het

voorbeeld van de stappen waarmee de verwezenlijkte Ziel

uiteindelijk zijn doel bereikte. Zij zijn ook waardeloos indien wij

ons geen oplossing kunnen bieden die waarlijk nuttig en voorspoedig

is. In dat geval is alles wat zij ons kunnen bieden een blind,
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diepgaand geloof of praktijk. Indien dit het geval is kunnen wij

onszelf zonder twijfel schaden door hen te frequenteren.  Deze

opleidingscentra ontstonden oorspronkelijk om de bittere noodzaak

van individuen af te leiden die van het ene naar het andere huis

gingen om aanwijzingen en lessen te krijgen, en om dit te

vervangen door een collectieve religieuze toespraak. Maar in de

loop van de tijd vervingen het aanbidden van idolen en irrationele

navolging van abusievelijk geloven dharm en veroorzaakten

ontelbare misopvattingen.

De lettergreep OM is voor Hindus het symbool van de ene God

die de Geeta verlicht. OM, ook pranav genoemd-het woord of

geluid, drukt het Hoogste Wezen uit. In de Vedic literatuur wordt

gezegd dat het verleden, het heden, en de toekomst niets anders

dan OM zijn. De lettergreep vertegenwoordigt de

alomtegenwoordige, omnipotente, veranderloze God. Vanuit OM

wordt alles geboren dat voorspoedig is, alle geloven, alle hemelse

wezens, alle Ved, alle yagya, alle uitdrukkingen, alle beloningen,

en alles wat niet geanimeerd of geanimeerd is. Krishn vertelt Arjun

in de achtste vers van Hoofdstuk 8:”Ik ben … de heilige lettergreep

OM”. In het volgende hoofdstuk wordt gezegd: “Hij die van het

lichaam vertrekt door OM te benadrukken, God in woord, en mij

te herinneren, bereikt de redding.” (Vers 13). En ook hij, Krishn

beweert in de zeventiende vers van Hoofdstuk 9, als volgt “de

drager en de behouder van de hele wereld evenals de gever van

beloningen voor actie; vader, moeder, en ook de heer; de heilige,

onvergankelijke OM is het waard om gekend te worden; en alle

Vedic Rig, Sam, en Yajur”. In Hoofdstuk 10 noemt hij zichzelf

“OM onder woorden” en “de klinker akar onder de letters van het

alfabet”-de eerste klant van de heilige OM. (verzen 25 en 33). De

drieëntwintigste vers van Hoofdstuk 17 verklaart dat “OM, tat, en

sat drie bijnamen zijn voor het Hoogste Wezen wiens resultaat

voortkwam uit Brahmin, de Ved, en yagya.” En in de daaropvolgende

vers wordt toegevoegd: “Dit is de reden waarom de daden van

yagya, liefdadigheid en boetedoening, zoals opgedragen door het

schrift, altijd begonnen worden door de aanbidders van Ved met
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een duidelijke uitspraak van de lettergreep OM”. Het uiteindelijke

verdict van Krishn is dat het opsommen van OM een primaire

noodzaak is en dat de passende modus geleerd moet worden door

devoot aan de voeten van een verwezenlijkte wijsgeer te zitten.

Krishn is een incarnatie, maar hij is ook een wijsgeer-een nobele

leraar-mentor-die de GEVER VAN YOG is. Zoals we juist gezien

hebben is volgens de Yogeshwar de kennis van de weg die naar het

ultieme goede leidt, de manier om hierop te springen, en zijn

verwezenlijking, afkomstig van een nobele mentor. Zelfs door vanuit

een heilige plaats naar een andere of gelijkaardige plaats te roeien

kunnen krachtige inspanningen deze kennis niet binnen ons bereik

brengen indien er geen leraar is die ons deze kennis kan

onderwijzen. In de vierendertigste vers van Hoofdstuk 4 wordt Arjun

aangeraden om zijn kennis van wijsgeren door eerbetoon, onderzoek

en aanvraag te verkrijgen, want enkel deze wijze Zielen die zich

bewust zijn van de realiteit kunnen hem eerlijke vragen stellen, en

het verlenen van een nederige dienst kan de wijze betekenen om

dit alles te verwezenlijken. Enkel door deze weg te volgen kan

Arjun uiteindelijk zijn spirituele zoektocht tot een goed einde

brengen. Het vitale belang van een verwezenlijkte leraar-mentor

wordt opnieuw benadrukt in Hoofdstuk 18:” Terwijl de weg om de

kennis te verzekeren, de kennis die de moeite waard is, en de

kenner die drievoudige inspiratie voor actie vormt, vormen de

uitvoerder, de agenten en de daad zelf de drievoudige bestanddelen

van actie”. Volgens Krishn is een verlichte wijsgeer in plaats van

boeken het primaire medium waarmee actie verwezenlijkt wordt.

Een boek biedt enkel een formule aan en geen ziekte wordt geheel

door het voorschrift van buiten te leren; hoe belangrijker de zaak

is, des te beter zijn toepassing-zijn praktijk.

Er werd veel gezegd over desillusies en we worden hiermee

ook geconfronteerd met betrekking tot ACTIE. De Geeta legt licht

over de manier waarop deze misopvattingen ontstaan. Krishn zegt

tegen Arjun in de negenendertigste vers van Hoofdstuk 2 dat zowel

de Weg der Kennis en de Verlichting als de Weg der Zelfloze Actie
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de actievoerders evenals de gevolgen van de actie kunnen

bezwaren. Door deze actie zelfs in kleine omvang uit te voeren

wordt iemand van de terreur van geboorte en dood bevrijd. Op

beide wegen is de resolute daad de ene, de geest de ene, en de

richting ook de ene. Maar onwetende geesten worden door oneindige

tegenspraak gekweld. Tijdens de verwezenlijking van de actie

vinden zij ontelbare daden, rites, en ceremonies uit. Maar dit is

geen echte actie en Arjun wordt opgedragen om alleen de actie uit

te voeren die opgedragen wordt. Deze actie is een aangegeven

wijze en zo wordt het lichaam dat door de ene en de andere geboorte

doorstroomd wordt ten einde gebracht. Deze reis kan op geen

enkele wijze als beëindigd beschouwd worden indien de Ziel nóg

een andere geboorte moet ondergaan.

De aangegeven actie is enkel een, de actie die we aanbidding

of meditatie noemen. Maar er zijn twee manieren om deze actie

te benaderen: de WEG DER KENNIS en de WEG DER ZELFLOZE

ACTIE. Door de daad met een passende evaluatie van iemands

capaciteit uit te voeren, evenals de winsten en verliezen met

betrekking tot de onderneming, is de Weg der Kennis. De man die

dit pad overschrijdt is zich bewust van wat hij vandaag is, welke

veranderingen er zullen zijn in zijn rol de volgende dag, en dat hij

uiteindelijk het ultieme en nagestreefde doel zal bereiken.

Aangezien hij voortschrijdt zich maar al te zeer bewust zijnde van

zijn situatie, wordt deze weldoener een wandelaar op de Weg der

Kennis genoemd. Maar de man die op de Weg der Zelfloze Actie

loopt begint zijn onderneming met een totaal vertrouwen in de

aanbeden leraar. De zoeker laat de vragen over winst en verlies

aan het goeddunken van zijn mentor over. Dus is dit de Weg der

Devotie. Wat echter de moeite waard is om opgemerkt te worden

is het feit dat de initiële impuls in beide gevallen afkomstig is van

een nobele leraar. Verlicht door dezelfde wijsgeer, terwijl een van

de leerlingen zich aan de voorgeschreven taak met zelfvertrouwen

wijdt, doet de andere dit door zichzelf aan de gratie van zijn leraar

over te geven. Dus dit is wat de Yogeshwar Krishn tegen Arjun

zegt, namelijk dat de ultieme essentie die de Weg der Kennis
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verzekerde ook bereikt wordt door de Weg der Zelfloze Actie. De

zoeker die de twee als identiek waarneemt is de man die de realiteit

kent. De zoeker die beide acties als een beschouwt is Krishn en de

actie, en is in beide gevallen een. Enkel het gedrag waarmee deze

actie ondernomen wordt is dubbel.

Deze enige actie-de opgedragen actie-is YAGYA. Krishn heeft

Arjun uitdrukkelijk gezegd in de negende vers van Hoofdstuk 3:

“Aangezien het gedrag van yagya de enige actie is en alle andere

zaken waarin mensen betrokken zijn alleen vormen van wereldse

binding zijn, Oh zoon van Kunti, wees dan onverbonden en doe

uw taak voor God goed.” De echte actie is wat het Innerlijke van

lasten van de wereld bevrijd. Maar wat is precies deze daad, de

onderneming van yagya, die invloed heeft op de verwezenlijking

van actie? In Hoofdstuk 4 heeft Krishn yagya op meer dan een

dozijn manieren uitgelegd die allen tezamen een schildering van

de wijze waren die toegang verstrekt tot het Hoogste Wezen.

Inderdaad, alle verschillende vormen van yagya zijn interne

processen van aanschouwing; vormen van aanbidding die God

duidelijk en gekend maken. Yagya is dus het speciale, opgedragen

middel waarmee een aanbidder het pad dat naar God leidt

bewandelt. De middelen waarmee de opgedragen taak

verwezenlijkt wordt-geregelde en rustige ademhaling, meditatie,

nadenken, en beperking van de gevoelens-vormen actie. Krishn

heeft het ook duidelijk gemaakt dat yagya niets te doen heeft met

niet spirituele zaken en dat de yagya die door middel van materiële

objecten uitgevoerd wordt inderdaad beschouwend is. Dit is zelfs

het geval wanneer we offeranden doen die miljoenen waard zijn.

De geachte yagya wordt uitgevoerd door interne handelingen van

de geest en de gevoelens. Kennis is het bewustzijn van de

onsterfelijke essentie die voortspruit uit yagya bij zijn succesvolle

verwezenlijking. Yogi die gezegend zijn met dit transcendenteel

bewustzijn worden een met God. En wanneer het doel dat bereikt

moest worden verwezenlijkt is, is geen verdere actie meer

nodig door de bevrijde Ziel, want alle actie loopt samen in

de kennis die door de directe perceptie van de ultieme essentie
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verkregen wordt. De bevrijding van de Ziel is dus ook de bevrijding

van de actie.

De Geeta spreekt over geen andere actie dan deze opgedragen

actie-de yagya die God-verwezenlijking bereikt. Dit werd

herhaaldelijk benadrukt door Krishn. Het is yagya die de “opgedragen

taak” vermeld heeft-de daad die de moeite waard is om gedaan te

worden-in de openingsvers van Hoofdstuk 6. Verder wordt in

Hoofdstuk 16 uitgelegd dat de onderneming van yagya in de echte

betekenis pas begint wanneer men volledig verzaakt heeft aan

lust, woede en wrok (vers 21). Hoe meer een man in wereldse

zaken geabsorbeerd is, des te verleidelijker worden lust, woede en

wrok voor hem. In de Hoofdstukken 17 en 18, terwijl gesproken

wordt over de taak die opgedragen is, de moeite waard en

deugdzaam, heeft Krishn ook telkens weer beweerd dat deze ene

opgedragen actie de voordeligste is.

Jammer genoeg, ondanks de herhaaldelijke waarschuwing van

Krishn, blijven we volharden en blijven we beweren dat er geen

nood is aan verlichting. Al wat nodig is voor onze daden is het

verzaken aan het verlangen naar de vruchten van het werk. Wij

overtuigen er ons verkeerdelijk van dat de Weg der Actie

verwezenlijkt is door gewoon onze taak uit te voeren met

plichtsgevoel, of dat de Weg der Verzaking bereikt wordt door ons

uitsluitend over te geven aan wat we voor God moeten doen. Om

op dezelfde toon verder te gaan, de kwestie van yagya is pas gesteld

of we produceren de “vijf opofferingen” voor alle wezens (bhoot

yagya) of waterlibellen voor vertrokken voorvaderen, of opofferingen

voor vuur voor superieure goden zoals Vishnu, en beginnen

onmiddellijk luid en krachtig te handelen door “swaha” te zingen.

Indien Krishn niet specifiek over yagya gesproken zou hebben, dan

zouden we de vrijheid gehad hebben om de richtlijnen van onze

wil te volgen. Maar indien er vraag is naar wijsheid betekent dit

dat we de voorschriften van het schrift moeten naleven. Toch

weigeren wij koppig om te handelen volgens de voorschriften van

Krishn omdat het zondige legaat van talrijke misleidende gebruiken
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en geloven evenals aanbiddingwijzen die wij geërfd hebben en

die onze geesten in kettingen van onwetendheid binden. We kunnen

weglopen van materiële bezittingen, maar de vooroordelen die in

onze geesten en harten rusten volgens ons waar me ook gaan.

Het is evident dat yagya noodzakelijkerwijs VERZAKING met

zich brengt. Dus moeten we natuurlijk vragen of er een fase is voor

de ultieme verwezenlijking waarbij we aan deze actie in naam de

verzaking kunnen verzaken. Het schijnt dat op basis van de aard

van het argument van Krishn over de vraag er in die periode

eveneens een sekte bestond wiens leden opschiepen dat ze verzakers

waren omdat zij niet met vuur speelden en zelfs de meditatie

opgegeven hadden. In tegenspraak hiermee heeft Krishn beweerd

dat er geen voorschrift is voor het verlaten van de opgedragen actie,

noch op de Weg der Kennis, noch op de Weg der Devotie. De

opgedragen taak moet nog ingesteld worden. Dit is een

onontkomelijke noodzaak. Door de aanbidding constant en resoluut

uit te voeren wordt deze geleidelijk aan verfijnd en uiteindelijk zo

subtiel dat de wil en de wens volledig onderworpen en gestild

worden. De echte verzaking is enkel deze totale stilstand die

verzaking genoemd zou kunnen worden. Hoofdstuk na hoofdstuk

(2, 3, 5, 6) en vooral in het laatste hoofdstuk wordt onderlijnd dat

niemand een yogi wordt-een zelfloochenaar-door gewoon geen vuur

aan te steken of door de verlichting der actie.

Indien we echter de aard van yagya en actie begrijpen, zullen

we ook de andere zaken gemakkelijk begrijpen die in de Geeta

opgeworpen worden-de thema’s van OORLOG, van de uit vier delen

bestaande organisatie van actie, van varnsankar, en van de Weg

der Kennis evenals de Yog der Actie. Dit betekent de hele boodschap

van de Geeta. Arjun wilde niet vechten. Hij gooide zijn boog weg

en ging op de achterkant van zijn wagen zitten. Door de kennis

der actie aan hem mee te delen overtuigde Krishn hem toen niet

alleen van zijn geldigheid maar ook van de taak van de opgedragen

actie. Aangezien Arjun opgevorderd wordt om de wapens op te

nemen en in bijna alle verzen te vechten, dat is er zonder twijfel
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sprake van oorloog. Maar er is geen enkele vers in de hele Geeta

die fysieke slachtpartijen en bloedvergieten goedkeurt. Dit blijkt

duidelijk in de Hoofdstukken 2, 3, 11, 15 en 18, omdat de actie die

in al deze verzen gestipuleerd wort zonder uitzondering de daad is

die opgedragen wordt en die door meditatie uitgevoerd wordt, en

waarin de geest ontdaan wordt van alle objecten behalve het

langverwachte doel. Indien de aard der actie op dergelijke wijze

in de Geeta in ogenschouw genomen wordt, dan wordt de vraag

van de fysieke oorlogsvoering niet eens gesteld. Indien de

voorspoedige wijze die door de Geeta onthuld wordt enkel voor

die mannen is die wensen oorlog te voeren, dan zouden we ons

hiermee beter niet bezig houden. Inderdaad, de voorspelling van

Arjun is er een die ons allen confronteert. Zijn wrok en

besluiteloosheid lagen in een historisch verleden en zij zijn vandaag

de dag nog altijd bij ons. Wanneer we trachten om onze geesten te

beperken en ons met al ons wezen te concentreren dan worden wij

getroffen door gevoelens als lust, woede, en ontgoocheling. Deze

ziekten bestrijden en hen vernietigen is oorloog. Oorlogen werden

en worden in de wereld uitgevochten, maar de vrede die het

resultaat is van deze oorlogen is incidenteel en tijdelijk. De echte

en langdurige vrede wordt alleen gewonnen wanneer het Innerlijke

de status der onsterfelijkheid bereikt heeft.

Dit is de enige vrede waarna er geen onrust is,, en die enkel en

alleen bereikt kan worden door de opgedragen actie uit te voeren.

Het is deze actie, in plaats van de mensheid, die Yogeshwar Krishn

in vier VARN of klassen onderverdeeld heeft. Een aanbidder met

slechte kennis bevindt zich in de Shudr fase. Dus moet hij zijn

zoektocht beginnen door diensten te verlenen in overeenstemming

met zijn aangeboren talenten, want alleen kan hij profiteren van

de Vaishya, Kshatriya, en Brahmin klasses. Dus hij kan dit dus alleen

stap voor stap uitvoeren. Aan het andere einde is de Brahmin ook

zwak omdat hij nog altijd ver van God verwijderd is. En, nadat hij

een geworden is met het Hoogste Wezen, is hij niet langer een

Brahmin. “Varn” betekent “vorm”. De vorm van een man is niet

zijn lichaam maar zijn aangeboren neiging. Krishn zegt tegen Arjun
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in de derde vers in Hoofdstuk 17: “Aangezien het geloof van alle

mannen, Oh Bharat, overeenstemt met hun aangeboren neigingen

en de man voornamelijk eerbiedig is, is hij wat zijn geloof is”. Het

karakter van elke man wordt gevormd door zijn geloof en het geloof

stemt overeen met zijn dominerende eigenschappen. Varn is dus

een schaal, een meetstok, om iemands capaciteit voor actie te

meten. Maar in de loop van de tijd worden we ofwel vergeetachtig

ofwel wijzen we de opgedragen actie af, beginnen de sociale sta-

tus door erfelijkheid te bepalen-aldus varn as kaste behandeld, en

leggen strenge voorschriften en levenswijzen voor verschillende

mannen op. Dit is sociale classificatie, terwijl de classificatie

uitgevoerd in de Geeta spiritueel is. In de loop van de tijd werd

varn dus alleen door geboorte bepaald. Maar de Geeta doet hier

niet aan mee. Krishn zegt dat hij de schepper van de viervoudige

Varn. Moeten we aannemen dat er schepping binnen de grenzen

van India alleen was, want kastes zoals de onze bestaan nergens

anders ter wereld? Het aantal kasten en subkastes is ontelbaar.

Betekent dit dat Krishn de mannen in vier klassen onderverdeeld

had? Het definitieve antwoord vindt men in de dertiende vers van

Hoofdstuk 4, waar hij verklaart: “Ik heb de vier klassen (varn)

geschapen in overeenstemming met aangeboren eigenschappen

en actie”. Dus hij heeft actie, en niet mannen, gerangschikt, op

basis van aangeboren eigenschappen. De betekenis van varn zal

zonder problemen begrepen worden indien we de betekenis van

actie verstaan hebben, en het belang van varnsankar zal duidelijk

zijn indien we begrepen hebben wat varn is.

Iemand die van de weg der opgedragen actie afwijkt is

VARNSANKAR. De echte varn van het Innerlijke is God zelf. Dus

betekent het betreden van het pad dat het Innerlijke naar God leidt

en verloren lopen in de wildernis van de natuur varnsankar. Krishn

heeft onthuld dat niemand die Hoogste Geest kan bereiken zonder

zich op de weg der actie te begeven. Wijsgeren van verwezenlijking

die vrijgevochten zijn halen noch profijt uit de onderneming van

de actie noch verliezen door eraan te verzaken. En toch doen zij

aan actie voor het welzijn van de mensheid. Zoals deze wijsgeren
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is er niets dat Krishn niet heeft bereikt, maar toch gaat hij verder

met zijn werd voor het welzijn van de mannen. Indien hij zijn

opgedragen taak niet goed en eerlijk uitvoert, zal de wereld vergaan

en zullen alle mannen varnsankar (3:22-24) zijn. Van onwettige

kinderen wordt gezegd dat zij geboren worden wanneer vrouwen

overspel plegen, maar Krishn bevestigt dat de hele mensheid onder

de bedreiging staat om in de varnsankar te vallen indien de

wijsgeren die in God rusten hun plichten niet nakomen. Indien

deze wijsgeren de hun opgedragen taak niet uitvoeren, dan zal de

niet verwezenlijkte man hen imiteren, de aanbidding stopzetten,

en voor eeuwig en altijd in het maas der natuur ronddwalen. Zij

zullen dus varnsankar worden, want de God en de staat van

actieloosheid kunnen alleen door de uitvoering van de opgedragen

actie bereikt worden.

Door te verklaren dat de geest en de gevoelens door constante

herinnering en opsomming van de naam gevoed worden, door

constante meditatie, en door te verzaken en door diensten te verlenen

aan een bepaalde verwezenlijkte wijsgeer die de essentie begrepen

heeft, roept Krishn Arjun op, in de vierendertigste vers van Hoofdstuk

4, om deze daden uit te voeren. Arjun wordt opgevorderd om de

kennis te vergaren, waarin alle actie uiteindelijk stroomt, van

wijsgeren door eerbied, onderzoek en onschuldige vragen. Deze

kennis-bewustzijn van de hoogste spirituele waarheid-vernietigt alle

zonden.

Hetzelfde wordt op andere wijze in Hoofdstuk 13 gezegd

wanneer Arjun gezegd wordt dat terwijl wijze mannen die

deelnemen aan het voedsel van yagya bevrijd worden van alle

zonden, de ondankbaren die enkel denken aan de bevrediging van

hun fysieke lusten enkel en alleen op zonde leven. Yagya is, zoals

we gezien hebben, een bepaald proces van meditatie waarmee

alle invloeden en indrukken van de wereld-zowel geanimeerd als

niet geanimeerd-die in de geest opgeslagen zijn tot niets herleid

worden. God is de enige herinnering die over is. Dus, terwijl zonde

dat is wat lichamen aandrijft, stellen godvruchtige daden mensen



475SAMENVATTING

in staat om de onverwoestbare, eeuwige essentie te verwezenlijken

waarna de Ziel bevrijd wordt van de noodzaak om nog een ander

lichaam aan te nemen.

De opgedragen actie is gerangschikt in vier categorieën op

basis van de aangeboren capaciteit van de zoeker. In de eerste

fase wanneer een man op zoek gaat naar een goed begrip van zijn

taak, is hij een Shudr. Maar hij wordt naar de rang van een Vaishya

gebracht wanneer zijn greep op de middelen steviger wordt. In de

derde fase wordt dezelfde aanbidder gepromoveerd naar de nog

hogere status van een Kshatriya wanneer hij in staat wordt om tegen

de conflicten van de natuur in te gaan. De ontwaking van echte

kennis die overgedragen wordt door de stem van God zelf, en die

hem leidt, de capaciteit om op die God te vertrouwen en te worden

zoals hem, verandert de zoeker in een Brahmin.

Daarom is het dat Yogeshwar Krishn in de zesenveertigste vers

van Hoofdstuk 18 vastlegt dat deelname aan de actie in harmonie

is met iemands aangeboren neiging, en bijgevolg een swadharm

is. Hoewel van lagere verdienste, moet de voorkeur gegeven worden

aan het feit dat iemand zijn natuurlijke plicht naleeft. De uitvoering

van een daad van hogere verdienste is, anderzijds, niet correct en

slecht indien deze daad zomaar geprobeerd wordt, zonder verdere

inspanning. Dus gaat de zoeker van stap tot stap, en bereikt ten

slotte de onsterfelijke staat.

Hetzelfde wordt opnieuw benadrukt in de zevenenveertigste

vers van het laatste hoofdstuk, wanneer gezegd wordt dat een man

de ultieme bevrijding bereikt door God goed te aanbidden, in

overeenstemming met zijn aangeboren neiging. Met andere

woorden, God herinneren en over God mediteren door de

aangegeven wijze is dharm. Krishn vertelt Arjun dat de eerste stap

die voor de zelfloze actie ondernomen moet worden nooit vernietigd

wordt. Zelfs in een zeer geringe omvang wordt uiteindelijk de

bevrijding van de terreur van geboorte en dood verkregen. Nu, wie

naast een overbelaste huishoudster wordt verwacht om in geringe

hoeveelheid te handelen? Zij heeft zo weinig tijd om aan de taak
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te wijden. Arjun wordt in de zesendertigste vers van Hoofdstuk 4
gezegd: “Zelfs indien u de slechtste zondaar bent, zal de ark der
kennis u veilig voorbij het kwade brengen”. (4.36). Nu van wie
kan men verwachten dat hij een grotere zondaar is, dan de man
die constant op spirituele wijze zoekt of de man die enkel nadenkt
om de taak te ondernemen? Dus de garhastya-de orde-de orde van
de huishouder-is de fase die het begin der actie markeert. In
Hoofdstuk 6 vraagt Arjun de heer: “Wat is het einde, Oh Krish, van
de zwakke aanbidder wiens niet constante geest zich van de
zelfloze actie verwijderd heeft en die daarom ontdaan is van
perceptie, zijnde het uiteindelijke resultaat van yog?” Krishn gaat
dan verder en verzekert zijn vriend en discipel dat zelfs de man
die niet vastberaden is en die van yog verwijderd wordt niet
vernietigd wordt, want iemand die goede daden uitgevoerd heeft
nooit problemen zal krijgen. Met zijn sanskar, wordt dergelijke
persoon ofwel geboren in het huis van een nobele man of in de
familie van een verlichte yogi toegelaten. Dergelijke persoon wordt
dus op beide wegen naar aanbidding  geleid en door zijn opgedragen
pad door verschillende geboorten te betreden bereikt hij of zij
uiteindelijk de ultieme staat. Dit alles is relevant voor een
huishouder, meer dan voor iemand anders. Wordt een persoon in
feit niet herboren als een huishouder omdat hij van de Weg der
Zelfloze Actie afdwaalt? Wie kan dieper vallen, de man die al
opgeslorpt is in goddelijke adoratie of de man die nog niet in het
proces geïnstrueerd is? Zelfs vrouwen, Vaishya, en Shudr, waarvan
gezegd wordt door onwetenden dat zij van lagere geboorte zijn,
belooft Krishn in de tweeëndertigste vers van hetzelfde hoofdstuk,
volgen het Hoogste Doel door toevlucht te zoeken in God. Wat
hier verteld wordt geldt dus voor de hele mensheid-Hindus, Moslims,
Christenen en alle anderen, mannen en vrouwen. Zelfs personen
met zondig gedrag kunnen de uiteindelijke bevrijding bereiken
door toevlucht bij God te zoeken. Een huishouder is niet per se een
zondige man.

Kennis afgeleid van de Geeta is de pure Manusmriti –

Geeta verscheen zelfs voor de oorspronkelijke man Manu –
‘ Imam



477SAMENVATTING

vivaswateh yogam proktavanahamvyayam ’ (4.10) Arjun!
Ik sprak met de Zon in het begin van de tijd over deze
onverwoestbare gebeurtenis en de Zon vertelde het aan Manu. Manu
luisterde en droeg het in zijn geheugen omdat wat hij gehoord had
alleen in Manu’s  smiriti (geheugen) gedragen kon worden. Manu
vertelde hetzelfde aan Koning Ikshwaku. De

Rajarshis van Ikshwaku wisten dit en tijdens deze belangrijke
periode verdween deze onverwoestbare gebeurtenis van deze aarde.
In het begin was er een traditie van luisteren en in het geheugen
bewaren.  Er werd zelfs niet in de verre verste aan gedacht om het
te noteren.  Manu Maharaj droeg het in zijn psychologisch geheugen
en creëerde de traditie van het geheugen. Dus is deze kennis,
afgeleid van Geeta, de pure Manusmriti.

De Heer heeft deze kennis aan de Zon meegedeeld, zelfs
voordat hij het aan Manu gegeven heeft, dus waarom noemen we
het niet Suryasmriti? De Zon is inderdaad dat deel van het Licht,
de Almachtige, zijnde de schepper van dit universum. De Heer
Shri Krishna zegt, ‘Ik ben de vader van de ultieme kiem van de
levensbron, en de natuur is de factor die het voed’.

De Zon is het begin van alles. Zon is die ultieme kracht van de
Heer die de mensen ontwierp. Het is niet een persoonlijkheid en
waar de verlichte kracht de mensen schiep droeg dezelfde kracht
de kennis, op Geeta gebaseerd, naar de Zon over. De Zon zei
hetzelfde aan haar zoon Manu, en dus wordt het Manusmriti
genoemd. De Zon is geen persoon, het is een bron.

De Heer Shri Krishna zegt – ‘Ik ga diezelfde oude Yogage
zeggen die u al kent. U bent mijn geliefde discipel, ware vriend.
Arjun was intelligent, echt de moeite waard. Hij ontwierp een keten
van vragen zoals jouw geboorte; de Zon werd ook eeuwen geleden
geboren. Hoe aanvaard ik dat I  ‘U dit aan de Zon vertelde’? Hij
stelde ongeveer vijfentwintig vragen van dit soort. Toen Geeta tot
de conclusie kwam dat alle vragen beantwoord waren, toen stelde
de Heer Zelf de vragen waarop Arjun geen antwoord had, en die in
zijn voordeel waren en goed opgelost werden. Op het einde van
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dit alles zei de Heer , ‘Arjun! Heb jij geconcentreerd naar mijn

advies geluisterd? Arjun zei,

Nashto moha smritirlabdha twatprasadanmayachyut |

Sthitohsmi gatasandehah karishye vachanam tava ||18/73

Geachte Heer, mij wensen zijn er nog. Ik heb geheugen

gekregen. Ik heb niet alleen geluisterd, maar ik draag het nu als

een deel van het systeem. Ik zal uw orders opvolgen, en ten oorlog

trekken. Hij nam zijn boog, won, en vestigde een rijk van de pure

dharma en in de vorm van een religieuse sculptuur waardoor de

originele Dharmashastra Geeta weer in circulatie kwam.

Geeta is een bron voor religieuze sculptuur. Dit is de Manusmriti

die door Arjuna in het geheugen ingebed werd. Er bestaat een

referentie voor twee Geeta voor Manu - Een van de Vader gekregen,

en de tweede, de Vedas die voor Manu verschenen. Er was geen

derde ding dat in de tijd van Manu verscheen. De documentatie

van die tijd was geen manier, papier & pen waren niet courant, dus

bestond de traditie van het luisteren naar de kennis en het deel

maken van het geheugen. Manu Maharaj, de bron voor de mensheid,

de eerste mens die de eer  shruti (luisteren) aa Vedas en geheugen

aan Geeta gaf.

Vedas verscheen voor Manu, luister naar hem, zij zijn bestemd

om beluisterd te worden. Zelfs indien u ze later vergeet, dan is er

geen probleem is omdat Geeta smriti is, een feit dat men nooit zou

mogen vergeten. Dit is die hemelse psalm voor de mensheid die u

voor altijd vrede en eeuwigdurende welvaart zal geven.

De Heer zei – Arjun! Indien jij niet naar mijn raad luistert omwille

van je ego, dan zul jij niet langer bestaan, omdat de persoon die de

raad van Geeta in de wind slaat uitgeroeid zal worden. In de laatste

psalm van episode vijftien zei de Heer (15.20) “Iti guhyatamam

shastramidamuktam mayanagha|” ‘Ik heb de meest

vertrouwelijke van de vertrouwelijke wetenschap onthuld’. Door deze

wetenschap te leren zult u alle kennis en het ultieme krediet

verwerven.’ In de laatste twee psalmen van episode zestien wordt
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gezegd, - “Yah shastravidhimritsrijya vartane

kaamakaaratah|” ‘De personen die deze wetenschappen volgen

door zich op de ondeugden te verheugen en die bidden dat er geen

andere handelingen zijn zullen nooit geluk en welvaart verkrijgen.’

Dus Arjun, “Tasmachchhaastram pramanam te

karyaakaryavyavasthitouh|” dit is de standaard wetenschap

achter het beheer van uw taken en werken. Bestudeer deze

wetenschap aandachtig en handel dienovereenkomstig. Jij zult mijn

deel zijn, die onverwoestbare positie bereiken en eeuwig blijven

leven, met een eeuwigdurende vrede en welvaart.

Geeta is de Manusmriti en volgens de Heer Shri Krishna is

Geeta de religieuze wetenschap, er is geen andere wetenschap,

geen ander geheugen. Hij heeft verschillende geheugens uitgerust,

maar vandaag wordt Geeta vergeten. De herinneringen zijn de

oplossing om twisten te bestrijden en zijn een wapen om mueren

in de maatschappij te bouwen. Zij schilderen noch een correct

beeld van de gedachten van Manu noch beschrijven zij Manu’s

tijden. De originele Manusmriti Geeta aanvaardt Een Almachtige

Heer de Waarheid, en stelt voor om hiermee een te worden, maar

vandaag zijn ongeveer 164 geheugens beschikbaar die niet eens

over God praten, noch de middelen beschrijven om de Almachtigde

te bereiken. Zij beperken zich alleen tot het reserveren van hun

plaats in de Hemel en moedigen de personen aan die niet daar

zijn. Zij verwijzen zelfs niet naar Moksha.

De Geeta is voor de deugdzame mannen, voor de huishouder,

en voor DE HELE MENSHEID. Een wijsgeer zoals Maharshi Patanjali

heeft de wijze uitgelegd, afgezien van vragen over sociale orde en

organisatie, die naar het hoogste geluk leidt. Yogeshwar Krishn vindt

deze wijze ook beter. Dus is zijn boodschap alleen voor leerlingen

die dit verdienen. Hij herinnert Arjun van tijd tot tijd eraan dat hij

hem de kennis versterkt heeft omdat hij een liefhebbende aanbidder

is en omdat hij (Krishn) hem al het goede wenst. Deze kennis is de

meest geheime kennis-geheim omdat hij alleen bedoeld is voor

mannen van de vereiste spirituele bereidschap. Dus wordt aan Arjun
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op het einde gevraagd dat hij, voordat hij de kennis aan iemand
anders verder geeft, hij moet wachten, indien de man geen echte
aanbidder is, tot hij naar de opgedragen weg gebracht is. Het
naleven van dergelijke voorzorgsmaatregel in het verstrekken van
de meest mysterieuze kennis is essentieel, want deze kennis is de
enige manier om de uiteindelijke redding te verkrijgen. En de Geeta
is een systematisch verhaal van deze transcendentale kennis.

HEILIGE BOEKEN zijn nuttig zoals ook monumenten en
plaatsen dit zijn die ons aan de idealen en verwezenlijkingen van
bepaalde vroegere wijsgeren herinneren. Zij vertellen ons over het
dynamische spirituele proces die Yogeshwar Krishn de opgedragen
actie noemt zodat we deze kennis kunnen leren en ons ernaar
kunnen richten. Indien we door een verlies aan herinnering
overweldigd worden, kunnen wij teruggrijpen naar deze werken
om ons geheugen op te frissen. Maar deze heilige boeken hebben
helemaal geen nut indien de gewoon rijstkorrels en pasta op hen
strooien en hen naar een hoger niveau trachten te brengen. Een
nobel werk zoals de Geeta is een markeerpunt-een teken-dat ons
langs het juiste pad voert en ons steun geeft tot het ogenblik waarop
de bestemming bereikt wordt.

We kijken op naar heilige boeken zodat we ons constant naar
het gewenste doel kunnen richten. Maar nadat het hart dit bereikt
heeft, wordt het doel zelf in een boek veranderd. HEILIGE BOEKEN
zijn nuttig zoals ook monumenten en plaatsen dit zijn die ons aan
de idealen en verwezenlijkingen van bepaalde vroegere wijsgeren
herinneren. Zij vertellen ons over het dynamische spirituele proces
die Yogeshwar Krishn de opgedragen actie noemt zodat we deze
kennis kunnen leren en ons ernaar kunnen richten. Indien we door
een verlies aan herinnering overweldigd worden, kunnen wij
teruggrijpen naar deze werken om ons geheugen op te frissen. Maar
deze heilige boeken hebben helemaal geen nut indien de gewoon
rijstkorrels en pasta op hen strooien en hen naar een hoger niveau
trachten te brengen. Een nobel werk zoals de Geeta is een
markeerpunt-een teken-dat ons langs het juiste pad voert en ons
steun geeft tot het ogenblik waarop de bestemming bereikt wordt.



481SAMENVATTING

We kijken op naar heilige boeken zodat we ons constant naar

het gewenste doel kunnen richten. Maar nadat het hart dit bereikt

heeft, wordt het doel zelf in een boek veranderd. Aanbidding van

nobele herinneringen is gewenst, maar een blinde aanbidding van

hen is ontoelaatbaar.

Onderhavige uiteenzetting heeft Yatharth Geeta-omdat het een

poging is om de betekenis van Krishn in zijn echt perspectief uit te

leggen. Door alle middelen van de ultieme bevrijding te

belichamen is de Geeta alomtegenwoordig. Er is geen enkel punt

waarover twijfel kan bestaan. Maar aangezien dit thema niet op

intellectueel niveau besproken kan worden, kan zoiets als schijnbare

twijfel ontstaan. Dus indien we een bepaald deel van de Geeta

niet begrijpen dan kunnen we onze twijfels oplossen zoals Arjun

dit deed door devoot bij een wijsgeer te zitten die de essentie

waargenomen en verwezenlijkt heeft;

OM SHANTI! SHANTI !! SHANTI III
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Een oproep
Deze ‘Yatharth Geeta’ is bedoeld om u het nobelste sermoen,
door Yogeshwar Sri Krishn in de ‘SHREEMAD BHAGWAD GEETA’
gedaan, te verstrekken. Dit bevat de beschrijving, door een wijze
man, na het bereiken van die Hoogste Ziel die in onze harten rust.

We moeten vermijden om de Geeta met cynische perspectieven
te gebruiken, zodat wij onze doelstellingen en de paden niet zouden
verloochenen. Door de devote studie van de Geeta slaagt het hele
menselijke ras in de inspanningen om het welzijn te bereiken.
Zelfs indien zij slechts een klein deel ervan begrijpen zijn zij zeker
dat zij de ultieme zegening bereiken, omdat elke vooruitgang die
op dit pad bereikt wordt nooit verloren zal gaan.

— Swami Adgadanand
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INLEIDING VAN ELK HOOFDSTUK
AUDIOCASSETTES

1. De GEETA, een complete boodschap op zich, van eerbied en
toewijding aan 66n Hoge Geest, is een open uitnodiging om
iedereen heilig te verklaren. Rijk of arm, van nobele afkomst of
onbekende ouders, deugdelijke persoon of zondaar, man of
vrouw, rein of zeer zondig, op eender welke plaats in het
universum verblijvend, hebben recht om toegang te krijgen. De
Geeta legt specifiek de nadruk op de het feit dat de personen
die zich aan wereldse zaken wijden naar een nobel en bevrijdend
spiritueel pad gevoerd worden, terwijI de deugdelijke personen
zich reeds aan de opgedragen actie en meditatie wijden. Deze
waardevolle en universele regels worden hier voorgesteld:

1. Scripten worden met twee hoofddoelstellingen gemaakt.
Enerzijds de bescherming van de sociale orde en de cultuur,
waarin de mensen de voetstappen van hun nobele voorvaderen
kunnen volgen. Anderzijds de verzekering dat mensen de
ultieme, eeuwige rust vinden.

Dergelijke scripten zoals de Ramayan, de Bijbel, de Koran, enz.,
behandelen deze twee aspecten. Maar, omwille van de materiele
gezichtspunten van de meerderheid der mensen, vertonen zij
de neiging om alleen gebruik te maken van de scripten die een
onmiddellijk sociaal gebruik hebben. In de spirituele teksten
vinden we eveneens veel verwijzingen naar nuttige sociale
praktijken, aldus hun belang bevestigend. Daarom heeft de
Wijsgeer Ved Vyas, toen hij de Mahabharat schreef, het epos
waarvan de Geeta deel uitmaakt, duidelijk verwezen zowel
naar sociale als naar spirituele zaken. In de Geeta zelf is er
echter geen enkele vers die zich bezig houdt met het fysieke
leven of de verspreiding van sociale of religieuze voorschrifteri,
rites of gebruiken, dit om te verzekeren dat mensen geen dogma’s
zouden verwisselen, en er geen interactie met het universele
en tijdloze welzijn zou optreden. Deze goddelijke Geeta wordt
uitsluitend in termen van tijdloze spirituele wortelen en
concepten voorgesteld.
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3. De Geeta was nooit bedoeld voor specifieke individuen,
specifieke kasten, religies, paden, plaatsen, tijden of
conventionele culturen. Het is een universele en eeuwige spirituele
praktijk. Het is langdurig en zeer relevant voor elke natie, elke
religie, elk levend wezen. Inderdaad, de Geeta is bedoeld voor
iedereen, voor overal. De Geeta is een werk bedoeld voor het
hele menselijke ras, en dit in de vorm van een spiritueel tekstboek.
Want is het feit dat deze Geeta ons eigen persoonlijk, spiritueel
tekstboek kan zijn geen grote eer en zegening voor iedereen
van ons?

4. De zeer eerbiedwaardige Bhagwan Mahavir, de oprichter van
de Jain religie, evenals zijn tijdgenoot Bhagwan Buddh, beide
volledig door God verwezenlijkt, weerspiegelden elk in hun
separate lessen de essentiele boodschap van de Geeta voor het
yolk in de taal van de gewone mens.

“De Ziel alleen is de waarheid, en zelfverwezenlijking kan bereikt
worden met totale beperking van geest en gevoelens”. Dit is de
essentiele boodschap die door de Geeta verkondigd wordt.

Wanneer Lord Buddh verklaart dat dezelfde essentie alleen
universeel en eeuwig is, dan versterkt hij dit essentiele feit van
de Geeta.

Enkel dergelijk feit van Lord Buddh, maar eender welke essentie
verkondigd als universele feiten in naam van religie, of
spiritualiteit zoals Een Universele God, Gebeden, Acceptatie,
Boetedoening enzovoort, zijn allemaal delen die in de Geeta
zelf teruggevonden worden, de Geeta zijnde het originele script
van de mensheid. Hier, in YATHARTH GEETA, worden deze drie
lessen, rechtstreeks afkomstig van de gesproken woorden van
Swami Shree Adgadanand, voorgesteld aan de wereld in de
vorm van audiocassettes, zodat het hele menselijke ras van
deze universele wijsheid kan genieten.

5.  Onder de overleveringen van India is er een verhaal dat zegt
dat Aristoteles — een van de grote Griekse filosofen en wijze
mannen zoals Socrates — Alexander de Grote opgevorderd had
om vanuit India, een land dat bekend stond voor zijn spirituele
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meesters, een kopie van de Shreemad Bhagwad GEETA mee
terug te brengen, als de guru-gerichte belichaming van de
spirituele kennis van de verwezenlijkte wijsgeren.

Het essentiele concept van een enkele God als de Ultieme
Realiteit, zoals in de GEETA onderwezen, is in verschillende
talen op verschillende tijdstippen overal in de wereld door grote
meesters zoals Mozes, Jesus en ook talrijke Sufi Heiligen
verkondigd. Omwille van taal- en culturele verschillen kan het
blijken dat er een verschil bestaat onder de leergangen van
grote meesters - maar hun essentie is en blijft identiek, in
overeenstemming met de wijsheid die door Krishn aan Arjun
eld wordenniet verhardteven van de iin de GEETA verkondigd
wordt. Als dusdanig is de GEETA onweersprekelijk een spiritueel
tekstboek voor het hele menselijke ras.

Door de essentie van YATHARTH GEETA voor te stellen heeft
Swami Adgadandjl een waardevolle bijdrage geleverd voor de
hele mensheid. De transformatie van deze tekst in de vorm van
audiocassettes werd gedaan in overeenstemming met Sri Jitenbhai.

6. Elke religie overal ter wereld kan beschouwd worden als de
afgelegen echo van de Shreemad Bhagwad Geeta. Door naar
de lessen te luisteren die door Swami Shree Adgadanandji in de
‘YATHARTH GEETA’ gegeven worden,besloot Sri Jitenbhai, die
geboren werd in de Jain religie, dat deze lessen populair gemaakt
moesten worden door middel van audiocassettes. Dit besluit
werd genomen vanuit de realisatie dat de essentie van de lessen
van GEETA zijn plaats gevonden heeft in de lessen die in de
loop van de geschiedenis gegeven werden door verwezenlijkte
leraars zoals Mahavir, Gautam Buddh, Nanak, Kabir en andere.
Deze cassettes van de Geeta worden voorgesteld voor de
zelfverwezenlijking voor zoekers in de hele wereld.

7.  Op het ogenblik van het ontstaan van de Geeta, duizenden
jaren geleden, leerde de mensheid niet om zichzelf te
identificeren door de separate, verschillende religies, die zich
dienovereenkomstig ontwikkelden, maar door dergelijk
universeel overeengekomen heilige script en heilige boeken
zoals de Ved en de Upanishad in India. In die dagen bestond er
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slechts een spirituele praktijk die geaccepteerd werd als de
essentie van alle Upanishads, de SHREEMAD BHAGWAD
GEETA, letterlijk vertaald, het “Lied van God”. Op dit vlak is
de Geeta een essentiele praktijk, een praktijk die de essentie
bevat-om voorspoed en welzijn te bereiken.

In vergelijking met het lezen van scripten voor leerdoeleinden
is het altijd beter om ernaar te luisteren. Omwille van de
duidelijke uitspraak en intonatie, verzekert luisteren naar
gesproken teksten een betere concentratie en begrip. Dit is het
essentiele doel achter de presentatie van de Yatharth Geeta, de
Geeta in zijn Echt Perspectief, door middel van audiocassettes.

Door naar deze audiocassettes te luisteren kunnen zelfs onze
kinderen profiteren van de nobele cultuur van het Hoogste
Wezen. De atmosfeer rond elk huishouden zal overeenkomen
met de spirituele echo van de “Bhagwad Geeta”, het “Hemelse
Lied”, zoals een heiligdom.

8. Die plaats waar God niet besproken wordt is een kerkhof. In de
huidige wereld — hoewel zij een lichte neiging vertonen naar
de zelfverwezenlijking in de Hoogste Geest, zijn de meeste
mensen niet in staat om tijd te maken voor aanbidding en
meditatie. In zo’n situatie, indien de boodschap van de Geeta
elk deel en elke hoek van de wereld kan bereiken, zal aldus
het zaad gezaaid worden voor een universeel welzijn, vrede,
en voorspoed. De goddelijke woorden van God zullen, door
middel van deze cassettes, de goddelijke boodschap van God,
in de “Bhagwad Geeta” vervat, verkondigen, wat in het Engels
vertaald wordt als “Lied van God” of het “Hemelse Lied”. En
dit is de essentie van een eerbiedwaardige strekking voor de
bevrijding en het ultieme geluk van alle wezens.

Wij verzekeren dat onze kinderen goed opgevoed zijn zodat
zij over een nobele cultuur beschikken. De mensen hebben de
neiging om te geloven dat nobele cultuur dat is wat een decent
leven verzekert en dat de problemen van het dagdagelijkse
leven oplost. Zeer weinigen, bijna niemand, richten hun aandacht
naar God. Veel mensen hebben zelfs voldoende materiele
rijkdom zodat zij geen helemaal geen behoefte hebben om zich
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tot God te wenden (zoals de nobele Arjun in de Geeta zich tot
zijn nobele vriend en leider richtte, de verwezenlijkte wijsgeer
Krishn). Uiteindelijk is echter de hele materiele rijkdom en de
zogezegde zekerheid vergankelijk. Op het ogenblik van de dood,
zelfs indien zij aan deze dingen gehecht waren, moeten de
mensen deze dingen toch achterlaten. Op basis van deze
onbetwiste realiteit is het enige pad dat voor ons open staat het
begrip tijdens ons leven, terwijI wij nog steeds in ons lichaam
zijn, zijnde de manieren om het Hoogste Wezen te bereiken.
Dit is het essentiele doel dat door deze audiocassettes van
Yatharth Geeta overgedragen wordt.

10. Welke religies en religieuze sekten ook in deze wereld mogen
bestaan, alien werden gevormd in de naam van een of andere
verlichte ziel door een groep van toegewijde volgelingen. De
plaatsen die de nobele wijsgeer had gekozen voor zijn meditatie
in de latere jaren zijn nu pelgrimsoorden, ashrams, kloosters,
tempels en kerken geworden, waar in de naam van deze
wijsgeren en om hun brood te verdienen, de mensen bepaalde
praktijken uitoefenen, gaande van het gewone leven tot
ex-treme luxe. Verwezenlijkte wijsgeren worden altijd op een
verhoog geplaatst, maar niemand kan de fase van
verwezenlijking bereiken enkel en alleen door zich op een
verhoog te plaatsen of door zijn volgelingen op een verhoog
geplaatst te worden. Dat is de reden, dat dharm altijd het veld
van een echt verwezenlijkte wijsgeer geweest is, zijn de echte,
verwezenlijkte leraar.

De GEETA, het “Lied van God” in de vertaling van Sir Arnold, is
ontegensprekelijk een script. In de huidige lesgeving van de
Hoogste Geest, zoals vermeld door het personage van
Yogeshwar, Lord Skri Krishn, een verwezenlijkte wijsgeer en
leraar. Deze eeuwige waarheid en de echte essentie van
dezelfde heilige verzen van de tijdloze dialoog tussen de
verwezenlijkte leraar, Krish, en de toegewijde en nobele
spirituele zoeker, Arjun, worden op uw situatie gericht in hun
pure vorm en worden door middel van deze audiocassettes van
Yatharth Geeta duidelijk gemaakt.
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