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FORMÁLI

Vedurnar eru viti eilífrar visku sem beinir manninum á leið til frelsis 
og blæs honum í brjóst að sækja eftir æðstu gæðum.

Alnálæg Vera sem er eilíf, óformgerð og algjör; staða hennar sem 
Það, einnig í formgerðri margbreytni sköpunarinnar; og möguleiki 
sérhvers manns til að gera sér grein fyrir henni á eigin forsendum  –  
þetta eru hin mikilsverðu sannindi í ævarandi heimspeki Vedanna.

Vedurnar vísa á óbreytilega einingu lífsins sem liggur augljósri 
margbreytni sköpunarinnar til grundvallar því að Raunveran er 
hvort tveggja, mótuð og ómótuð, og einungis Það er. „Ég er Það, þú 
ert Það og allt þetta er Það,“ er Sannleikurinn; Það er þungamiðjan 
í vedískum fræðum sem sjáendurnir leggja alla áherslu á og telja 
vera lærdóm „sem vert er að hlusta eftir, ígrunda og gera sér grein 
fyrir.“

Sannleikur hins vedíska vísdóms er í sjálfu eðli sínu óháður tíma 
og getur því aldrei glatast. Komi hins vegar til þess að maðurinn 
gerist einsýnn og færist í svo miklum mæli undir bindandi áhrif 
af fyrirbæraveröldinni að það útiloki algjört skeið Raunverunnar, 
m.ö.o. ef hann einskorðar sig við hið síbreytilega skeið tilvistarinnar, 
þá missir lífið jafnvægi og maðurinn tekur að þjást. Eftir því sem 
vansæld eykst snýst ósigrandi vald náttúrunnar í meira varnarstarf 
til að leiðrétta sýn mannsins og koma á lífsháttum sem aftur munu 
uppfylla háleitan tilganginn með tilvist hans. Í langri sögu veraldar 
eru skráð mörg tímabil þar sem æskilegasta lífsmunstrið trosnaði 
upp en var svo endurofið.

Veda Vyasa var vitringur sem gefin var uppljómuð sýn og var 
mikilhæfastur meðal sagnfræðinga fornaldar. Hann talar um að 
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rangsleitni hafi vaxið í fjölskyldum þeirra sem stjórnuðu þjóðum 
fyrir um það bil fimm þúsund árum. Þá var það sem drottinn Krishna 
kom fram og minnti manninn á hin sönnu gildi í lífi og lífsháttum. 
Krishna endurvakti beint samband við handanlæga Veru sem ein 
getur veitt sérhverjum hluta af lífinu fyllingu. Hann dró algjöra 
Veruna fram í dagsljósið sem grundvallar Raunveru lífsins og sló 
því föstu að Vera sé undirstaða allrar hugsunar en hugsunin fyrir 
sitt leyti er grundvöllur allra gjörða. Þessi heimspeki; um að vera, 
um að hugsa og að gera, er hin sanna heimspeki um heilsteypt líf. 
Hún hjálpar gerandanum ekki aðeins að ná árangri í því sem hann 
tekur sér fyrir hendur, heldur leysir manninn um leið úr fjötrum 
athafnanna og veitir honum uppfyllingu á öllum sviðum. Af því 
tagi er lærdómurinn um hinn eilífa Sannleik sem drottinn Krishna 
miðlar til Arjuna í Bhagavad-Gita. Smám saman vék þessi þekking 
úr hugum manna svo að tvö þúsund árum síðar var meira að segja 
meginatriðið, um að Vera sé hin algjöra Raunvera, uppspretta og 
grundvöllur allrar sköpunarinnar, fallið í skugga afvegaleiddra 
skoðana sem taka einungis mark á afstæðum gildum lífsins. „Hin 
langa tímans rás,“ kveður drottinn Krishna, er orsökin fyrir þvílíku 
viskutapi.

Þegar sú heimspeki um heilsteypt líf sem drottinn Krishna hafði 
endurvakið hvarf úr augsýn, óx þeirri hugmynd fylgi að allt sem 
lífið hafi að bjóða sé fyrir hendi á augljósum sviðum tilvistarinnar 
og það væri þess vegna tilgangslaust að sækjast eftir neinu því sem 
gæti legið dýpra en hin ytri birtingarmynd. Í samfélaginu urðu 
þessar yfirborðslegu skoðanir ráðandi, skilningur á Raunverunni var 
glataður, rétt gildismat gleymt og stöðugleiki lífsins færður úr lagi. 
Spenna, ruglingur, hjátrú, óhamingja og ótti tóku við.

Drottinn Búdda kom fram og lagfærði stöðuna. Og þar sem hann 
kom að athafnasviðinu í óreiðu boðaði hann réttar athafnir. Drottinn 
Búdda, staddur á sínu vitundarstigi staðfestur í Veru, staðfestur í 
eilífu frelsi (nirvana), kenndi um athöfn í frelsi. Hann mælti fyrir um 
hugleiðslu eða íhugun til þess að hreinsa hugsanasviðið með beinu 
sambandi við Veru og til að koma athöfnum samfélagsins í rétt 
horf. Boðskapur drottins Búdda var fullkominn vegna þess að hann 
felldi svið Veru, hugsunar og gjörða, inn í endurnýjandi kenningar 
sínar. En vegna þess að fylgjendum hans lánaðist ekki að halda í 
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gagnvirkt samband þessara mismunandi lífssviða, með því að iðka 
á kerfisbundinn hátt Innhverfa íhugun, formyrkvaðist það ferli að 
gera sér grein fyrir Veru sem grundvelli að góðu lífi. Ekki nóg með 
að gjörvöll innri byggingin í kenningu Búdda brenglaðist heldur var 
henni snúið alveg á hvolf. Afleiðingu og orsök var víxlað. Farið var 
að líta svo á að réttar athafnir væru meðal til að öðlast nirvana þó að 
rétt athöfn sé raunar afleiðing af nirvana, vitundarástandi frelsisins.

Það er ólán allra kennara að þótt þeir tali á vitundarstigi kennarans 
geta fylgjendur þeirra aðeins móttekið boðskapinn á stigi nemand-
ans, og bilið milli kennslu og skilnings hefur tilhneigingu til að 
breikka með tímanum.

Ef veitt er fræðsla um réttar athafnir án þess að leggja viðeigandi 
áherslu á þá frumnauðsyn að maður geri sér fyrst grein fyrir Veru, 
má líkja því við að reisa vegg án undirstöðu. Hann vaggar fram og 
aftur fyrir vindum og hrynur fyrr en varir. Á þrjú til fjögur hundruð 
árum hvarf allt samhengi milli undirstöðuatriðisins í boðskap 
drottins Búdda og hins daglega lífs fylgjenda hans. Skilningur á 
grunngildunum í heilsteyptu lífi hafði enn einu sinni glatast. Eftir 
að fólk var búið að gleyma því hve mikilvægt er að gera sér 
fyrst af öllu grein fyrir Veru, missti samfélagið sig enn og aftur í 
yfirborðslegum gildum lífsins.

Náttúran lætur það ekki viðgangast til langframa að mannkyn sé 
svipt sýn á Raunveruna. Bylgja endurlífgunar ýtti við kennaranum 
Shankara um að staðfesta aftur grundvöll lífsins og endurreisa 
skilning manna. Shankara dustaði á ný rykið af vitneskjunni um 
hið Algjöra, rótfesti Það í daglegu lífi samfélagsins og styrkti svið 
hugsana og gjörða með því að veita þannig inn mætti Veru. Hann 
flutti boðskapinn um fullnægju sem fæst með beinni reynslu af 
handanlægri Verunni í ástandi Sjálfsvitundar og er upphaf að öllu 
góðu í lífinu.

Áherslan sem Shankara leggur á að gera sér grein fyrir Sjálfinu 
er upprunnin í hinni eilífu heimspeki um heilsteypt líf sem drottinn 
Krishna beitir í Bhagavad-Gita þegar hann gefur Arjuna fyrst það ráð 
„að vera án gúnanna þriggja“ og vinna að því búnu verkin þannig 
staðfestur í Veru. Það að allir menn ættu á öllum tímum að upplifa 
sæluvitund algjörrar Veru og að þeir ættu að lifa í fyllingarástandi 
guðsvitundar meðan þeir hugsa, tala og gera, það er uppistaðan í 
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boðskap Shankara og drottins Krishna, enda er það uppistaðan í 
vedískri heimspeki eins og hún leggur sig.

Mesta blessunin sem Shankara breiddi um heiminn með boðskap 
sínum er það lykilatriði að vitsmuna- og tilfinningaþroski náist til 
fullnustu í uppljómunarástandi sem hvílir á handanlægri tærri vitund 
en þá er hjartað svo hreint að það getur flætt yfir barma í alhliða 
kærleiksbylgjum og tilbeiðslu til Guðs og hugurinn svo fágaður að 
hann skynjar guðlegt eðli aðgreint frá athafnaheiminum.

Sú tjáning sem rann sjálfvakin frá hug og hjarta Shankara í þessu 
ástandi frelsis og fyllingar varð uppspretta innblásturs bæði þeim 
sem fylgja hjarta sínu í lífinu og hinum sem fara eftir huganum. 
Vitundarástand hans var dæmi um hæsta mannlegan þroska; hjartað 
sýndi æðstu handanlæga lotningu gagnvart Guði (para bhakti) og 
hugurinn tjáði næmi á Sjálfið aðgreint frá athafnasviðinu (gyana). 
Það var þetta sem leiddi til þess að þegar Shankara talaði varð hann 
frá sér numinn í tilbeiðslu en kom jafnframt þekkingunni skýrt frá 
sér, þurrum og harðsoðnum sannleika hvað snertir guðlegt eðli 
aðgreint frá heiminum. Þetta eru hinir tveir þættir lifandi raunveru í 
fullkomlega uppfylltu lífi.

Shankara endurvakti ekki aðeins vísdóminn um heilsteypt líf 
og aflaði honum viðurkenningar um sína daga heldur stofnaði 
hann einnig fjögur megin lærdómssetur á Indlandi, eitt í hverjum 
landsfjórðungi, til þess að halda lærdómnum hreinum og tryggja 
að hann yrði fluttur í heild kynslóð fram af kynslóð. Öldum saman 
lifði boðskapur Shankara meðal fylgjenda hans sem þá bjuggu að 
bestu þekkingu og tilbeiðslu (gyana og bhakti). En þrátt fyrir alla 
sína framsýni og þótt hann legði sig líka allan fram, mátti lærdómur 
hans óhjákvæmilega lúta sömu örlögum og lærdómur allra hinna 
kennaranna miklu.

Eðlilegt er að íbúar húss sjái ekki neina sökkla á húsinu en það 
skýrist af því að undirstöðurnar eru neðanjarðar og utan sjónmáls. 
Skiljanlegt er svo sem að Vera skyldi víkja af sjónarsviðinu því að 
hún er á handanlægu sviði lífsins. 

Staða Raunverunnar, eins og hinir uppljómuðu lýsa henni, getur 
ekki orðið leið leitandans, ekki fremur en að lýsing á lokamarki geti 
komið í stað vegarins sem liggur þangað. Þegar sá sannleikur hvarf 
sjónum, að Veran er undirstaða uppljómunarástandsins, fóru menn 
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að misskilja það sem Shankara sagði um eðli lokatakmarksins og 
telja að þar væri hann að lýsa leiðinni til uppljómunar.

Misskilningurinn varð meiri vegna þess hve málfar Shankara er 
fallegt. Lýsingar hans annars vegar á djúpri tilbeiðslu sem settar eru 
fram í ástandi hinnar fullkomnu lotningar þegar hann finnur sig 
eitt í öllu með Guði, og hins vegar vitsmunalegar útskýringar hans 
gefnar í varurð um guðlegt eðli eru báðar svo ítarlegar og fullkomnar 
í sjálfum sér, að frá sjónarhóli hins venjulega vitundarástands 
gætu þær virst standa fyrir tvær óháðar leiðir til uppljómunar: leið 
þekkingar og leið tilbeiðslu.

Þetta er sorgarsaga þekkingarinnar, þau hrapallegu örlög að 
þekkingin hlýtur að verða fangi fáviskunnar. Það er óhjákvæmilegt 
vegna þess að fræðsla er veitt á ákveðnu vitundarstigi en tekið er 
við henni á allt öðru þrepi. Vitneskjan um eininguna hlýtur með 
tímanum að steyta á hörðum steini fáviskunnar. Sagan hefur hvað 
eftir annað sýnt fram á það. Vísdómur Shankara reyndist ekki vera 
undantekning frá reglunni.

Hugmyndin um tvær leiðir náði yfirhöndinni vegna þess að 
gæslumenn Shankaraspekinnar urðu kærulausir. Þar sem þeir sjálfir 
fylgdu lífsháttum einsetumanna, sem stunda hugræn störf, var 
skiljanlegt að þeir væru uppteknir af hugsun um aðgreiningu hins 
guðlega frá heiminum; og með því að sú staða hélst kynslóð eftir 
kynslóð varð þekkingarhliðin á viskuarfleifð Shankara ráðandi en 
tilbeiðsluþátturinn glataði smám saman gildi sínu. Fræðslan varð 
einhliða og þar sem þannig var komið í veg fyrir að viskan fengi að 
njóta sín sem heild, glataði hún að lokum alhliða skírskotun sinni. 
Farið var að líta á hana sem mayavada, blekkingarspeki, sem snerist 
um að heimurinn væri aðeins tálsýn og legði áherslu á lífshætti 
aðskilnaðarins.

Við það að grundvallaratriðið um Veru tók í auknum mæli að 
víkja af sjónarsviðinu breikkaði æ meira bilið milli tilbeiðsluleiðar 
og þekkingarleiðar og á endanum týndist hlekkurinn sem tengdi 
þær. Lykilatriðið í því að ná fullum þroska hjarta og hugar í gegnum 
heildstætt ferli (Innhverfa íhugun) var glatað. Heildrænt eðli fram-
vindunnar að gera sér grein fyrir Guði var glatað. Sönn viska 
um uppfyllingu lífsins sem felst í því að hjarta og hugur þroskist 
jafnhliða var glötuð. Hugmyndin um að þekking og tilbeiðsla hlytu 
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að vera aðskilin var samt þyngsta höggið sem fræðum Shankara var 
greitt.

Þegar skugga ber á tunglið taka stjörnurnar við og varpa 
eins miklu ljósi og þær geta. Þegar háleit hugsjón Shankara um 
handanlæga tilbeiðslu hvarf sjónum tóku Ramanuja, Madhava og 
aðrir kennarar upp þráð tilbeiðslunnar enda þótt hún sprytti ekki 
lengur af sinni eignlegu rót, Veru. Fólk elti þá og fram komu margir 
sértrúarhópar, allir á tilfinningasviðinu, og hver einasti þeirra var 
reistur á þægi-legum grunni þeirrar vonar að „einhvern daginn 
munum við verða bænheyrð, einhvern daginn mun Hann koma og 
kalla okkur til sín.“ Vissulega hjartafró en því miður er þess konar 
tilbeiðsla ímyndun tilfinninganna. Hún er óra fjarri raunverulegu 
haldföstu sambandi milli tilbiðjandans og Guðs hans. Einungis 
næmi á Veru-ástandið ljær gjörvöllu tilbeiðslusviðinu raungildi.

Allir þessir sértrúarhópar halda því fram að handanlæg tilbeiðsla 
sé síðasta stigið sem tilbiðjandinn nær. En meginboðun Shankara 
um tilbeiðslu byggir á að njóta handanlægrar vitundar alveg frá 
byrjun. Fyrsta skrefið hjá Shankara er síðasta skref hjá þessum 
sértrúarhópum tilbeiðslunnar og er samkvæmt skilningi þeirra langt 
fyrir ofan það sem venjulegur maður geti seilst eftir.

Þegar gæslumenn Shankaraspekinnar voru búnir að týna vit-
neskjunni um að byrja skuli tilbeiðsluna í handanlægri vitund, 
lokaðist inngangurinn að tilbeiðslusviðinu. Þeir sem leituðu Guðs 
leituðu áfram úti í blánum og hinir sem elskuðu Guð úthelltu fyrir 
hann tárum án þess að finna hann.

Þar sem tilbeiðslan fór að svo komnu eingöngu fram á 
hugsanasviðinu og studdist við tilfinningu (að gera sér upp) hlaut 
þekkingin sömu örlög, nú þegar beina leiðin til að gera sér grein 
fyrir handanlægri vitund var týnd. Skilning á einingu lífsins getur 
maður ekki öðlast til neinnar hlítar fyrr en hann hefur, með beinni 
reynslu, gripið það að innra guðlegt eðli manns er aðgreint frá 
athafnaheiminum. Hafi maðurinn ekki komist til vitundar um Veru 
með því að iðka Innhverfa íhugun heldur hann áfram að lifa í fávisku 
og fjötrum. Þar sem þesskonar maður er enn ekki búinn að opna sig 
fyrir reynslu af því að hið guðlega og heimurinn eru aðgreind hefur 
umhugsun um einingu enga hagnýta þýðingu fyrir hann. Hann 
hefur ekkert til að ganga í einingu með.
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Á frjósömum lendum handanlægrar vitundar ná bæði þekking 
og tilbeiðsla fyllingu sinni. En eftir að það frumatriði var á annað 
borð gleymt og tæknin til að þroska með sér handanlæga vitund var 
týnd, máttu ófáar kynslóðir deyja án þess að sjá ljós Guðs og án 
þess að ná uppfyllingu. Þetta ástand hefur varað í meira en þúsund 
ár. Sjálfur misskilningurinn hefur fest sig sem hefð og gengur til 
allrar óhamingju undir nafninu arfleifð Shankara. Það mikla tjón 
sem mannlífið hefur með þessu mátt þola verður varla bætt; en 
þetta var nú gangur sögunnar. Tíminn getur ekki endurtekið sig. 
Og gagnslaust er að sjá eftir því sem liðið er. Þegar við horfum til 
baka á Sannleikann rísa og hníga megum við samt ekki gleyma því 
hve mikil áhrif Shankara hafði á lífið á Indlandi. Það má þakka því 
hve framsetning Shankara var fullkomin að lærdómur hans öðlaðist 
viðurkenningu sem mergurinn í vedískri visku og hlaut miðlægan 
sess í indverskri menningu. Svo órofa hluti varð viskan af lífsháttum 
Indverja að þegar kenningarnar glötuðu með tímanum alhliða gildi 
sínu og farið var að túlka þær þannig að þær væru aðeins sniðnar 
að lifnaðarháttum einsetumanna, var í kjölfarið einnig tekið að líta 
á gjörvalla undirstöðu indverskrar menningar með hliðsjón af þeim 
lífsmáta einsetumanna sem byggir á afsali og afskiptaleysi.

Eftir að þessi lífsafstaða, mörkuð af áhugaleysi, náði fótfestu sem 
grundvöllur vedískrar visku var lífið ekki lengur heilt og naut ekki 
uppfyllingar. Þessi skilningsvilla hefur verið ráðandi í indverskri 
menningu um aldir og snúið lífsgildunum algerlega á hvolf. Líf 
byggt á afskiptaleysi! Það er fullkomin afbökun á indverskri heim-
speki. Ekki nóg með að þetta hafi eyðilagt leiðina að uppljómun 
heldur hefur það æ og aftur afvegaleitt þá sem leggja sig eftir 
Sannleikanum. Eflaust hefur það rænt þá möguleikanum til að 
finna nokkru sinni takmarkið.

Ekki nóg með að leiðin til uppljómunar týndist, heldur hvarf öll 
heila lífsleiknin í skýjaþykkni fávisku sem skyggði á hvern einasta 
hluta lífsins. Meira að segja trúin var slegin blindu á sjálfa sig. Í 
stað þess að hjálpa fólki til að öðlast milliliðalausa guðsvitund og 
hegða sér rétt á þeirri forsendu tóku predikarar trúarinnar að kenna 
það að réttar athafnir væru leiðin til hreinsunar og þar með til 
guðsvitundar.

Þegar vitneskjunnar um Veru naut ekki lengur við þrengdu 
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endaskiptin, sem orðið höfðu á orsök og afleiðingu, sér inn 
á öll skilningssvið og náðu meira að segja á hagnýtasta svið 
yogaheimspekinnar. Menn tóku nú að skilja Karma yoga (að 
komast í einingu á leið athafna) á þann hátt að forsenda þess væri 
karma (athöfn) enda þótt undirstaðan sé yoga, eining, handanlæg 
vitund. Upphafsmaður yogaheimspekinnar, Patanjali, var sjálfur 
mistúlkaður og skrefaröðinni á áttföldum vegi hans var snúið við. 
Yogaiðkunin var nú talin eiga að byrja á yama, nyama, o.s.frv. (hinum 
veraldlegu dyggðum) en með réttu verður hún að byrja á samadhi. 
Samadhi er ekki hægt að ná með því að iðka yama, niyama og þar 
fram eftir götum. Leikni í list dyggðanna næst einungis með því 
að njóta endurtekið reynslu af samadhi. Þessi stórfenglega lífspeki 
bjagaðist vegna þess að byrjað var að telja afleiðingu vera orsök svo 
að leiðin að samadhi tepptist. Með því að skilningur á yoga glataðist 
misstu þau fimm sígildu indversku heimspekikerfi sem eftir eru 
máttinn. Þau héldu sig aðeins við fræðilegan hluta þekkingarinnar, 
því að það þarf yoga til að þekkingin geti gengið inn í hagnýtt líf. 
Þannig blasir það við að öll svið trúar og heimspeki hafa verið 
misskilin og rangtúlkuð margar undangengnar aldir. Þetta teppti 
leiðina að æðsta þroska tilfinninga og vitsmuna sem Shankara hafði 
endurvakið af svo milli kostgæfni.

Ritskýringar við Bhagavad-Gita og aðrar indverskar ritningar 
eru nú svo sligaðar af hugmyndinni um afsal að hagsýnir menn um 
allan heim líta þær hornauga. Fjölmargir vestrænir háskólar hika af 
þeim ástæðum við að kenna indverska heimspeki. Það eru túlkendur 
Shankarafræðanna sem bera ábyrgð á þessum sannleiksmissi gjör-
vallrar heimsbyggðarinnar. Þegar þeim sást yfir meginatriðið í visku 
Shankara megnuðu þeir ekki lengur að forða heiminum frá því að 
sökkva æ dýpra í fávisku og þjáningar.

Okkar tímar eru hins vegar svo gæfusamir að hafa séð lifandi 
dæmi um mann sem var innblásinn af heildstæðri visku Vedanna 
og var þess vegna fær um að endurlífga heimspekina um heilsteypt 
líf eins og hún er sönnust og fyllst. Hans Guðdómleiki Swami 
Brahmananda Saraswati, hvatning og leiðarljós fyrirliggjandi 
skýringa við Bhagavad-Gita; skipað til sætis sem Shankaracharia 
Norðursins; lýsandi af guðlegri glóð; bar í sjálfum sér hugarheim og 
tilfinningar Shankara. Hann útskýrði Sannleikann í allt umlykjandi 
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eðli sínu. Lágstemmd orðin sem runnu frá kærleiksómælinu í hjarta 
hans fylltu hjörtu allra sem á hlýddu og ljómuðu upp hugi þeirra. 
Hann boðaði fyllingu hjarta og hugar. Hann gekk fram sem lifandi 
holdtekja Sannleikans og hinn mikli indverski heimspekingur Dr. 
Radhakrishnan, núverandi forseti Indlands, léði honum nafnbótina 
Vedanta Incarnate.

Guru Dev, Hans Guðdómleiki Swami Brahmananda Saraswati, lét 
sig varða að allir menn hvarvetna yrðu uppljómaðir og það leiddi 
til þess að Andlega endurnýjunarhreyfingin (Spiritual Regeneration 
Movement) var stofnuð um víða veröld árið 1958, fimm árum eftir 
að hann lést.

Indland er land sem lætur sig Sannleikann mestu varða og Ind-
verjar eru þjóð sem lætur sig Guð mestu skipta. Indversk grund 
geymir fjölda dæma um að hin sanna heimspeki lífsins gangi í 
endurnýjun. Indverska þjóðin hefur aldrei hikað við að snúa aftur á 
rétta braut hvenær sem henni var á sannfærandi hátt sýnt fram á að 
líf hennar hefði tekið ranga stefnu. Það, hversu reiðubúin indverska 
þjóðin er til að taka við Sannleikanum, hefur ætíð blásið henni 
andagift í brjóst og verið vonartákn öllum hreyfingum sem stefndu 
að því að endurreisa hið sanna líf og lífshætti.

Von mín er að fyrirliggjandi skýringar á Bhagavad-Gita hafi áhrif 
eins og efni standa til og svari þannig sögulegri nauðsyn dagsins 
í dag. Markmiðið með skýringunum er að rifja upp grundvallar-
sannleik Bhagavad-Gita og endurlífga með því móti lærdómsgildi 
hans. Sé lærdómnum fylgt verður lífið skilvirkt, menn ná uppfyllingu 
á öllum sviðum og jafnframt ganga þarfir okkar tíma í uppfyllingu.

MAHARISHI  MAHESH  YOGI
Gamla Aldbourn setrinu,
The Old Manor, Aldbourne,
Wiltshire, Englandi

12. janúar 1965    
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INNGANGUR

Bhagavad-Gita er ljós lífsins sem Guð tendraði á altari mannsins 
til þess að forða mannkyni frá myrkri, fávisku og þjáningum. Þessi 
ritning hefur staðist tímans tönn og er ómissandi fyrir líf allra manna 
á öllum tímum. Hún er alfræðirit um lífið en þær skýringar sem hér 
fara á eftir má skoða eins og atriðisorðaskrá eða vísbendingar.

Á afstæðu sviði lífsins verður alltaf ruglingur og óreiða og 
mannshugurinn mun alltaf lenda í villum og óvissu. Bhagavad-
Gita er fullkomin leiðsögn um hagnýtt líf. Hún verður alltaf tiltæk, 
manninum til halds og trausts í hverjum vanda. Hún er lífsfleyinu 
akkeri í ölduróti tímans.

Hún fyllir líf einstaklingsins. Þegar samfélagið tekur til sín boð-
skap hennar fylgja velferð og öryggi í kjölfarið og þegar veröldin 
hlustar eftir henni mun til frambúðar ríkja friður í heimi. 

Bhagavad-Gita stendur fyrir vísindi lífsins og listina að lifa; 
hvernig skuli vera, hvernig eigi að hugsa og hvernig á að gera. 
Tækni hennar til að upphefja sérhvern lífsþátt, með því að taka upp 
samband við innri Veru, er líkust athöfninni að vökva  trjárót svo allt 
tréð verði grænt. Hún tekur fram allri þeirri lífsvisku sem samfélag 
manna hefur nokkurn tíma notið. 

Við Bhagavad-Gita hafa verið skrifaðar fleiri ritskýringar en 
nokkurt annað þekkt rit. Ástæðan til að að bæta enn einni við er 
sú að ekki virðist vera til nein skýring sem í raun dregur fram í 
dagsljósið innstu merkinguna í gjörvöllum lærdómnum.

Í viðleitni til að svara kalli sinnar aldar hafa margfróðir ritskýr-
endur leitt í ljós sannleika lærdómsins eins og hann blasti við 
þeim. Með því tryggðu þeir sér sess í sögu mannlegrar hugsunar. 

Bhagavad-Gita,  INNGANGUR
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Þeir skara fram úr sem kyndilberar í löngum tímans göngum. 
Þeir köfuðu í mikil djúp viskuúthafsins. En þrátt fyrir allar þeirra 
dýrðlegu uppgötvanir hefur þeim ekki tekist að lyfta hulunni af 
miðlægum boðskap Bhagavad-Gita. Það er miður að þeim skuli 
hafa sést yfir sjálfa innstu gerð þessara ævafornu fræða.

Þörf er á ritskýringu við Bhagvad-Gita sem rifjar upp á einföldu 
máli rétta merkingu lærdómsorðanna í sinni innstu gerð og tæknina 
sem drottinn Krishna miðlar til Arjuna á orrustuvellinum.  Til eru 
útlistanir þar sem einarðlega er tekið undir leiðirnar sem Bhagavad-
Gita þræðir til visku, þekkingar, tilbeiðslu og athafna, en engin 
þeirra útlistana sýnir fram á hitt, að þar er að finna höfuðlykilinn sem 
gengur í senn að öllum skrám á þessum mismunandi hraðbrautum 
mannlegrar þróunar. Engin textaskýring hefur enn sýnt fram á að 
með einni einfaldri tækni sem lýst er í Bhagavad-Gita geti sérhver 
maður, án þess að snúa frá lífsháttum sínum, notið blessunar allra 
þessara leiða.

Skýringarnar sem hér birtast voru skráðar til þess að leggja þennan 
lykil í hendur mannkyni og til að varðveita hann fyrir komandi 
kynslóðir.

Bhagavad-Gita er ritningin um yoga, ritningin um guðlega ein-
ingu. Tilgangur hennar er að skýra fræðilega og í framkvæmd 
allt sem þarf til að lyfta vitund mannsins á hæsta mögulega stig. 
Galdurinn í málfari hennar og stíl felst í því að sérhver hending ber í 
sér boðskap sem hentar öllum stigum mannlegs þroska.

Í grunninn eru til fjögur vitundarstig og á hverju stigi vitundarinnar 
breytist virknin: Vökuástandið, handanlæg vitund, alvitund og 
guðsvitund. Öllum fróðleik sem fram kemur í Bhagavad-Gita er beitt 
á hverju þessara þróunarstiga. Hverja hendingu þyrfti því að túlka 
á fjóra mismunandi vegu til þess að útskýra hana, bæði fræðilega 
og verklega, eftir því sem samræðunni miðar áfram og hærra innan 
hvers þessara fjögurra mismunandi stiga. Þannig liggur það fyrir að 
einnig verður að túlka Bhagavad-Gita sem heild á fjóra mismunandi 
vegu til þess hægt sé að skýra, ljóslega og í öllu umfangi sínu, leiðina 
til að gera sér grein fyrir Guði.

Þar sem Bhagavad-Gita hefur enn ekki verið túlkuð á þennan hátt 
hlaut hinn sanni boðskapur ritningarinnar að sofa værum svefni. 
Mjög áríðandi er að ritskýringarnar fjórar sem fyrr voru nefndar 
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verði skrifaðar, ekki aðeins til að sýna ritningunni sóma heldur 
til að benda leitandanum á beina leið og miðla honum djúpstæðri 
þekkingu þessarar hagnýtu speki.

Til að gera sér ýtarlega mynd af nokkrum hlut verður maður að 
sannreyna gildi hans með hliðsjón af hinum sex indversku heim-
spekikerfum: Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Karma mimansa 
og Vedanta.

Eigi þekking að vera fullkomin verður á öllum þróunarstigum að 
vera hægt að sanna sérhvern fræði- og framkvæmdahluta hennar 
innan allra sex heimspekikerfanna í senn. Þar af leiðir að sex 
túlkanir á hverri af nefndum ritskýringum þarf til að leiða að fullu 
í ljós mikilvæga merkingu Bhagavad-Gita.

Líta ber á fyrirliggjandi útlistanir sem almennan grunn undir 
þessar tuttugu og fjórar ritskýringar. Ef tími vinnst til munu þær 
verða skrifaðar. En þar sem heimurinn er í svo brýnni þörf fyrir 
grundvallaratriði andlegrar þróunar var álitið nauðsynlegt að birta 
eftirfarandi skýringar án þess að missa meiri tíma.

Lesandanum kann að þykja það áhugavert að skýringar þessar eru 
birtar nú eftir að búið er að sannreyna tæknina í lífi þúsunda manna 
af mismunandi þjóðerni víða um heim undir handleiðslu Andlegu 
endurnýjunarhreyfingarinnar (Spiritual Regeneration Movement) 
sem sett var á fót í þeim tilgangi einum að endurnýja andlegt líf allra 
manna í öllum heimshornum. Skýringarnar bera fram tímalausan 
alhliða sannleik og lífssannindi sem gilda jafnt fyrir alla menn óháð 
trú, menningu eða þjóðerni.

Heildarhugmyndin með þessum texta er sú að hann bætist 
við einstaka sýn og djúpa viskuna í ritskýringum hins mikilhæfa 
Shankara eins og hann setur þær fram í Gita-Bhashya. Þekkingin 
er gjöf frá Guru Dev. Honum sé lof! Þekkingin ber í sér ljós lífsins 
og beinir lífsstraumnum til uppfyllingar í úthafi eilífrar Veru, í til-
beiðslu til Guðs og í sælu guðsvitundar.

Öllum mönnum auðnist að notfæra sér þá hagnýtu þekkingu sem 
veitt er í 45. erindi annars kaflans og gera með því alla hluta lífsins 
dýrðlega og öðlast eilíft frelsi í guðlegri vitund.  

Bhagavad-Gita,  INNGANGUR
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YFIRLIT UM LÆRDÓM FYRSTA KAFLA

1. erindi.  Kaflinn hefst á spurningu sem ber vott um að spyrjandinn 
hafi góðan skilning á orrustuvelli lífsins og samskiptum manna.

2. erindi. Segja má að upphafsorðin í svarinu útskýri í sviphendingu 
heimspeki hins heilsteypta lífs. Þau skýra ekki aðeins heimspekina 
um yoga eða guðlega einingu, heldur öll sex kerfi indverskrar 
heimspeki en yoga er aðeins eitt þeirra. Hér, í einu einasta erindi, 
er reifaður afar kerfisbundinn fróðleikur um gjörvallt lífssviðið og 
framvinduna innan þess.

3. erindi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að maður skapar 
sjálfur hinar andstæðu fylkingar á orrustuvelli lífsins.

4.-6. erindi. Yfirlit um öfl sem styðja hið góða.

7.-11. erindi. Yfirlit um öfl sem styðja hið illa.

12.-13. erindi. Hinu illa er skemmt með því að storka hinu góða.

14.- 19. erindi. Hið góða bregst við áreitni hins illa.

20.- 24. erindi. Sannleiksleitandinn tekur sér stöðu milli hinna and-
stæðu afla, milli góðs og ills.

25. erindi. Vitund hans lyftist á guðlega innblásinni kærleiksbylgju.

26.- 28. erindi. Hann sér lífsbaráttuna eins og hún raunverulega er, 
sér að kjarni lífsins felst í átökum andstæðra afla.

29.- 46. erindi. Hann hugsar djúpt og finnur sextán gerðir grunn-
vandamála sem eru undirrót allra árekstra. Hann leitar að lausn 
sem gæti létt vandamálunum af lífinu.  

47. erindi. Hann skynjar svo ákaft grundvallarvandamálin sem eru 
innbyggð í lífið að hann samsamast þeim gjörsamlega. Hann 
stendur hljóður í þungum þönkum og leitar að lausn á sviði þar 
sem lausn er ekki möguleg, þar sem engin lausn er til. 
  Þetta er ysta nöf sem nokkur sannleiksleitandi gæti ratað út á. 
Ritning guðlegrar einingar snýr þeirri öfgakenndu stöðu við með 
einni einfaldri lausn á öllum vanda lífsins.
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Þessi kafli undirbýr jarðveginn og myndar bakgrunn dýrðlegra 
samræðnanna í ljóði Drottins, Bhagavad-Gita. Enda þótt í honum 
sé ekki að finna beina ræðu Drottins sem í raun byrjar í öðrum 
kafla, eru grundvallarvandamál lífsins hér stungin út svo að drottni 
Krishna gefist færi á að leggja fram heimspeki og iðkun sem opna 
manninum leið til að lifa lífinu lausu við þjáningar. Gildi kaflans 
liggur í framlagi hans til vísindanna að lifa. 

Kaflinn er eins konar bænaskrá frá fulltrúa hins mannlega til 
holdgervings hins guðlega. Þessi túlkun á kaflanum hljómar sjálf 
eins og hálfgert bænakvak; því að jafnvel þótt við reynum allt 
hvað við getum til að lifa réttlátu lífi virðist engin leið að losna við 
þjáningarnar. Krafan er: gef oss þjáningalaust líf.

Eina stutta setningu segir drottinn Krishna í þessum kafla við 
Arjuna á orrustuvellinum. Fyrsta orðið sem fellur af vörum Drottins 
blæs Arjuna í brjóst kærleik og lyftir hjarta hans á sama háa stigið 
sem hugurinn stendur á. Þannig komast hugur Arjuna og hjarta, sem 
bæði eru afar vel vakandi, í ástand sem er svo sjálfu sér nægt að 
samskipti þeirra á milli falla nánast niður og þar með hvatinn til 
athafna. En hið innra lyftist vitund Arjuna í þyngdarlausar hæðir 
sem hreinsa hjarta og hug af hvers kyns flekkun og búa hann undir 
að taka áður en langt um líður við viskunni um hið Algjöra, meðtaka 
tímalausan lífsboðskap í þágu alls sem er.

Duryodhana horfir yfir eigin her og her andstæðinganna í 
viðbragðsstöðu á vígvellinum og blæs til orrustu. Arjuna, mesti 
bogmaður sinna tíma, íhugull og skyldurækinn, staðráðinn í að 
standa gegn illu þótt kærleikurinn yfirfylli hjarta hans, sér fyrir 
sér afleiðingar styrjaldarinnar og hangir í lausu lofti milli skipana 
hugarins og vilja hjartans. Sú staða, að vitundin er í lausu lofti þegar 
bæði hugur og hjarta standa á hæsta stigi næmninnar, er kjörstaða til 
að guðleg greind taki við stjórn og ráði örlögum manna.

Lífið er orrustuvöllur andstæðra afla. Sá sem hefur, eins og 
Arjuna, aðgang að guðlegri greind tekur við ljósinu og á hlut að 
alheimsmarkmiði um uppfyllingu jafnt sjálfs sín og annarra.  En 
hinn sem lendir, eins og Duryodhana, í gildru freistinganna verður 
dragbítur á lífið. Hann hamlar gegn eigin þróun og hindrar líka 
framþróun annarra.

Þessi kafli leiðir í ljós gangverk náttúrunnar og afhjúpar grund-
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1. erindi

Dhritarashtra sagði:
Saman komnir á Dharmavöllum, ó, Sanjaya, 
á Kuruvöllum, albúnir að berjast. 
Hvað gerðu niðjar mínir og Pandungarnir?

vallaratriðin í lífi og samfélagi. Þótt efni kaflans sé sett fram á 
mannlegum nótum, dregur hann upp mynd af hæstu hæðum mann-
legrar vitundar sem verður farvegur fyrir guðlega greind niður til 
jarðar. Kaflinn leggur traustan grunn að mikilfenglegum boðskap 
drottins Krishna – viskunni um líf í eilífu frelsi.

Í upphafsatriðinu, í konungshöll Dhritarasthra í Hastinapur, óskar 
Dhritarasthra eftir því við Sanjaya að hann segi frá orrustunni. 

„Dharma“ er hið ósigrandi vald náttúrunnar sem ber uppi tilveruna. 
Það heldur þróuninni við og myndar sjálfan grundvöll allífsins. 
Það styður allt sem vinnur með þróuninni og dregur úr öllu sem er 
andstætt henni. Dharma er það sem stuðlar að efnalegri velsæld og 
andlegu frelsi. 

Til þess að skilja hlutverk dharma í lífinu verður að hafa hliðsjón 
af gangverkinu í þróuninni. Þegar lífið þróast úr einu ástandi í annað 
leysist fyrra ástandið upp og það næsta verður til. Með öðrum 
orðum á þróunarferlið sér stað vegna áhrifa frá tveimur andstæð-
um öflum – öðru sem eyðir fyrra ástandi og hinu sem kemur seinna 
ástandinu til leiðar. Þessi skapandi og eyðandi öfl vinna samstillt, 
viðhalda lífinu og snúa þróunarhjólinu. Dharma sér um að jafnvægi 
sé á milli þeirra. Með því að halda jafnvægi á milli andstæðra 
alheimslegra afla, tryggir dharma tilveruna og heldur henni á vegi 
þróunarinnar, vegi réttlætisins.

Líf mannsins er svo háþróað að hann nýtur athafnafrelsis í nátt-
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úrunni. Þess vegna getur maðurinn lifað eins og hann lystir, annað 
hvort til góðs eða til ills. – Árangurinn er eins og hann stofnar til.– 
Þegar hið góða í lífinu eykst og jákvæðu öflin fylla meira rými í 
tilverunni sér dharma um að koma til leiðar andlegu jafnvægi 
hugarins. Það kemur fram sem hamingjutilfinning í hjarta og 
fullnægja í hug. Á sama hátt gerist það ef hið illa í lífinu eykst og 
neikvæð öfl verða fyrirferðarmeiri að dharmavaldið leitast aftur 
við að koma á andlegu jafnvægi sem birtist þá í kvöl og þjáningu.

Lífið er eins og við viljum hafa það – annaðhvort eymd eða 
ánægja. Þegar við leyfum jákvæðum og neikvæðum öflum að leika 
sinn eðlilega jafnvægisleik lifum við venjulegu lífi. Ef maður ýtir 
undir neikvæð öfl birtist það í þjáningu. Þegar við leggjum jákvæðu 
öflunum lið tökum við þátt í lífsgleðinni. „Eins og þér sáið svo 
munuð þér og upp skera,“ lýsir hlutverki dharma í daglegu lífi.

Hörmungar, áföll og hamfarir í samfélagi eða landi orsakast af því 
að neikvæð öfl færast í aukana en það stafar af ódáðum meirihluta 
fólks. Mikil mettun neikvæðra afla þar sem engin jákvæð öfl eru 
til mótvægis endar í þjáningum og líf tortímist. Eins verður lífið 
harla óvenjulegt þegar mikið safnast saman af jákvæðum öflum. Líf 
einstaklings sem er undir áhrifum æ jákvæðari afla fer inn á svið 
aukinnar hamingju og ummyndast að endingu í sæluvitund en í því 
ástandi öðlast það stöðu alheimstilveru, eilífs lífs. Þannig er ljóst að 
ef neikvæðu öflin þenjast út endar það í drunga eða að lífið slokknar 
út en aftur á móti leiðir vöxtur jákvæðra afla til eilífs lífs. Líf okkar 
sem einstaklinga gengur sjálfkrafa aftur á bak eða áfram eftir því 
hvernig við stjórnum því undir áhrifum dharma. Jákvæð og neikvæð 
öfl sem við þroskum með okkur, leika hlutverk sín á dharmasviðinu 
og búa lífinu örlög. Herirnir tveir þeirra Kurunga og Pandunga á 
orrustuvellinum, Kuruvöllum, standa fyrir neikvæðu og jákvæðu 
öflin á sviði dharma. Þetta er það sem gaf Dhritarashtra tilefni til að 
segja: „Samankomnir á Dharmavöllum, á Kuruvöllum.“

Dhritarashtra veit sem gamalreyndur leiðtogi og höfuð konungs-
fjölskyldunnar, að orrustusvæðið, Kuruvellir, sem er innan Dharma-
kshetra, landspildu milli ánna Yamuna og Saraswati, verður ávallt 
heilagt vé og færir réttlátum sigur.

Hann er spenntur að heyra af því sem gerðist og forvitinn um 
það hvort góðir kraftar landsins hafi haft nokkur áhrif á niðurrifs-
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hneigðir illa innrættra sona hans; eða hvort landið örvaði réttlæti 
Pandunganna og leiddi þá til að fyrirgefa misgjörðarmönnunum.

Þetta er í eina skiptið í texta Bhagavad-Gita sem Dhritarashtra 
talar. Hann birtist aðeins til að spyrja þessarar spurningar.

„Kurungarnir“ eru úr Kurufjölskyldunni, forystuætt þeirra tíma.
„Kuruvellir“ eru víðáttumikil slétta nærri Hastinapur í nágrenni 

Delhi. Hún var í eigu Kurunga þegar orrustan átti sér stað og er því 
kölluð Kurukshetra, Kuruvellir.

„Niðjar mínir og Pandungarnir.“ Dhritarasthra var blindur kon-
ungur Kurufjölskyldunnar. Yngri bróðir hans, Pandu, hafði annast 
stjórnsýslu í konungdæminu fyrir hann. Við dauða Pandu ætlaði 
Dhritarashtra að afhenda Yudhishthira, þeim elsta af fimm sonum 
Pandu, stjórnartaumana í konungdæminu. Sá var kallaður dharmaraj, 
réttlætið holdi klætt, vegna göfgi sinnar. En Duryodhana, elstur 
hundrað illa innrættra sona Dhritarashtra, sölsaði undir sig hásætið 
með samsæri og svikum og hófst handa um að reyna að koma 
Yudhisthira og bræðrum hans fjórum fyrir kattarnef. 

Drottinn Krishna, höfuð Yadavaættarinnar, reyndi að koma á 
sáttum milli frændanna; en þegar allar tilraunir hans fóru út um þúfur 
og sviksemi Duryodhana hélt áfram og ágerðist varð ekki lengur 
komist hjá stríði milli Kurunga og Pandunga. Þetta dró að konunga 
og stríðsmenn hvaðanæva úr heiminum til að taka sér stöðu, hvern 
í samræmi við vitundarstig sitt, með Pandungunum réttlátu – eða 
illgjörnu Kurungunum. Gott og illt í gjörvöllum heiminum birtist í 
herjunum tveimur. Meginboðskapur drottins Krishna, sem snýst um 
að eyða hinu illa og verja réttlætið, er þannig einfaldaður.

„Sanjaya“ er ekill blinda konungsins Dhritarashtra. Nafnið þýðir 
reyndar: sá sem hefur náð valdi á á skilningarvitum og hug. Sanjaya 
var beðinn að segja frá orrustunni í smáatriðum vegna þess að hann 
var skyggn og hafði dulheyrn og var jafnframt hlutlaus. Allt heila 
ljóðið, Bhagavad-Gita, er svar Sanjaya við spurningu Dhritarashtra.
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2. erindi

Sanjaya sagði:
Duryodhana prins leit þá yfir her Pandunga, 
sem fylkt var til orrustu,
sneri sér til meistara síns og talaði þessi orð:

„Meistari“ er sá sem skilur merkingu ritninganna, kennir hana 
öðrum og iðkar kenninguna¹ sjálfur. Meistarinn í þessu tilviki er 
Dronacharya sem hafði kennt bæði Kurungum og Pandungum. Nú 
er ögurstund svo að eðlilegt er fyrir Duryodhana að snúa sér til 
meistara síns, Dronacharya, að sækja blessun og styrk.

Sjá, ó, meistari, þennan mikla her Pandusona 
sem vitur nemandi þinn, sonur Drupada, hefur fylkt.

3. erindi

„Sonur Drupada,“ Dhrishtadyumna, er æðsti yfirmaður alls herafla 
Pandunga.

Duryodhana bendir meistara sínum á að vissulega sé her and-
stæðinganna stór og öflugur en það geri ekkert til vegna þess að 
hans eigin her njóti náðar meistarans en hinn hafi aðeins stuðning 
lærisveins. Jafnvel þótt vitur sé er hann eftir sem áður lærisveinn og 
þar sem hann er svo ákafur að berjast við meistara sinn muni siðferði 
hans vera lítið og styrkurinn bregðast honum. Með því að segja 

1)  Sjá viðauka: Sex kerfi indverskrar heimspeki.
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4. erindi

Hér eru hugrakkir menn, miklir bogmenn, 
jafningjar Bhima og Arjuna í orrustu
–Yuyudhana, Virata og Drupada, sá maharathi.

Bhima, er næstelsti sonur Pandu, öflugasti stríðsmaður Pandunga-
hersins og eiginlegur stjórnandi hans jafnvel þótt Dhrishtadyumna 
gegni stöðu æðsta yfirmanns hersins.

„Arjuna“, hetja Mahabharata, er þriðji sonur Pandu. Hann er mesti 
bogmaður síns tíma og náinn vinur drottins Krishna.

„Maharathi“ þýðir mikill bardagamaður, þjálfaður í hernaðarlist, 
sá sem getur einn og óstuddur barist við tíu þúsund bogmenn.

„Yuyudhana“ er ekill drottins Krishna, einnig kallaður Satyaki.
„Virata“ er prins en á landi hans bjuggu Pandungar um skeið á 

laun eftir að hafa tapað í teningaspili við Duryodhana. 

5. erindi

„Dhrishtaketu“ er konungur Chedi fjölskyldunnar.
„Chekitana“ er frægur stríðsmaður í her Pandunga.
„Purujit og Kuntibhoja“ eru bræður tveir.
„Shaibya“ er konungur Shibi ættarinnar.

Dhrishtaketu, Chekitana og frækinn konungurinn í Kashi, 
einnig Purujit, Kuntibhoja og Shaibya, fremstur manna.

„vitur nemandi þinn“ egnir Duryodhana um leið hug meistarans á 
móti lærisveininum sem hafði tekið stöðu gegn honum.
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6. erindi

Yudhamanyu, hugaði; Uttamauja, hrausti; 
einnig sonur Subhadra og synir Drupadi 
– allir eru þeir maharathi.

Duryodhana slær nokkrar flugur í einu höggi með því að nefna 
þessa miklu stríðskappa í andstæða hernum. Það styrkir hans eigin 
hug, vekur djúpa ábyrgðartilfinningu í hug meistarans og knýr alla 
sem á hann hlusta til að taka eftir.

Þegar Duryodhana er búinn að magna þessi áhrif í andrúmsloftinu 
beinir hann í næsta erindi athygli meistara síns að hetjunum miklu 
í eigin her. 

Þekkja skaltu, ó, göfugastur hinna tvíbornu, 
þá sem eru frábærir á meðal okkar. 
Ég nefni við þig foringja hers míns 
svo að þú getir þekkt þá.

7. erindi

„Tvíborinn“ er nafngift sem Duryodhana notar þegar hann ávarpar 
meistara sinn, Dronacharya. Það er til að skjalla hann og um leið til 
að efla með honum ábyrgðartilfinningu svo að hann haldi trúnað 
við málstaðinn sem hann þjónar. 

Nafngiftin „tvíborinn“ er venjulega höfð um þá sem fæðast í 
bramínafjölskyldu, enda þótt aðrar stéttir séu einnig gjaldgengar til 
að gangast undir skírnarathöfn í samræmi við vedíska helgisiði.

Bramíni er kallaður tvíborinn vegna þess að um það bil átta 
árum eftir fæðingu gengst hann undir vedíska skírnarathöfn og 



34

„Bhishma“ er forfaðir (stjúpafabróðir) bæði Kurunga og Pandunga. 
Hann ól upp Dhritarashtra og Pandu. Hann er reyndastur allra stríðs-
manna á staðnum. Duryodhana treystir aðallega á hann.

„Karna“ er hálfbróðir Arjuna.
„Kripa“ er mágur Dronacharya.
„Ashvatthama“ er sonur Dronacharya.
„Vikarna“ er þriðji af hundrað sonum Dhritarashtra.
„Somadatta“ er konungur Bahika.

8. erindi

Þú sjálfur og Bhisma og Karna 
og Kripa, sigurvegari í orrustum. 
Ashvatthama og Vikarna 
og einnig sonur Somadatta.

verður við það hæfur til að nema og rannsaka Vedaritin en það er 
helsta ætlunarverk bramína. Verið er að vísa í þá athöfn sem síðari 
fæðingu.

Þessi síðari fæðing er mikilvæg í lífinu vegna þess að hún veitir 
manni sem fæddur er af holdi aðgang að andlegum sviðum. Það 
er megintilgangurinn með því að rannsaka Vedurnar. Þetta opnar 
dyrnar að innra konungsríki mannsins og leyfir honum að sjá ljós 
Guðs.

Með því að minna meistara sinn á nöfn hetjanna í hernum kannar 
Duryodhana eigin liðsstyrk og magnar vitund um þann mikla mátt 
sem honum er gefinn og hverjum þeim sem fylkir liði með honum. 
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9. erindi

Og margar aðrar hetjur mætti telja, 
búnar margvíslegum vopnum, 
allar þjálfaðar í hernaði, 
og hafa hætt lífi sínu fyrir mig.

Þegar Duryodhana hefur gert grein fyrir nöfnum hetjanna í eigin 
her, leggur hann áherslu á mátt þeirra og í næsta erindi ber hann 
saman styrk herjanna.

10. erindi

Takmarkalaus stendur þarna her okkar undir stjórn Bhishma, 
en þessi her þeirra sem Bhima stýrir, er takmarkaður.

Duryodhana varð að egna sinn eigin foringja, Bhishma, gegn Bhima 
mikla, höfðingja Pandungahersins. Um leið minnti hann Bhishma á 
að jafnt sigur sem tap velti á honum sem foringja.

Þegar Duryodhana hefur lýst því yfir að hann sé öflugri en and-
stæðingurinn gefur hann síðustu orrustuskipun sína. 

11. erindi

Fylkið ykkur því, hver í sinni stöðu á öllum vígstöðvum, 
aðeins að baki Bhishma, allir sem einn!
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Þetta erindi sýnir kænsku Duryodhana. Hann veit að flestir bardaga-
mannanna í liði hans eru þar ekki fyrst og fremst hans vegna heldur 
vegna ástar sinnar á Bhishma. Þess vegna talar hann eins og hann 
gerir og hlýtur þannig fylgi og hollustu bæði hermannanna og 
Bhishma.

Gamli Kurungurinn, rómaði forfaðirinn (Bhishma), 
öskraði eins og ljón, þeytti kuðung sinn 
og gladdi hjarta Duryodhana.

12. erindi 

Þegar Bhishma hefur hlýtt á orð Duryodhana, samsinnir hann með 
því að blása til orrustu. 

Eftirfarandi erindi lýsir því hvernig gjörvallur her Duryodhana 
tekur undir herhvöt Bhishma til að sýna að þeir séu reiðubúnir til 
orrustu.

Skyndilega gullu kuðungar, lúðrar, 
pákur, trommur og trumbur 
og hávaðinn var óskaplegur. 

13. erindi 

„Skyndilega“ lýsir aðferðum náttúrunnar. Náttúran veitir mikið 
svigrúm bæði fyrir vöxt hins góða og hins slæma í andrúmsloftinu. 
En þegar áhrifin ganga út yfir eðlileg mörk heldur náttúran þeim 
ekki lengur í skefjum. Skyndilega er þanþolinu ofgert. Ljónsöskrið 
sem brýst fram hjá Bhishma og hergnýrinn eru tákn um ramakvein 
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náttúrunnar og merki um ómælda illskuna sem Duryodhana og 
stuðningsmenn hans höfðu safnað að höfði sér.

Styrjaldir mannkynssögunnar orsakast af hægfara vaxandi áhrif-
um þess að níðst er á saklausu fólki. Sumir eru sífellt að kúga aðra 
en vita ekki að áreitið safnast fyrir í andrúmsloftinu þar til ógæfan 
skellur að lokum á þeim sjálfum. Maður uppsker afleiðingar eigin 
gjörða.

Næsta erindi lýsir þessum áhrifum á mótherinn. 

14. erindi 

Þá,  þar sem þeir sátu í stórfenglegum stríðsvagni 
sem hvítir hestar voru spenntir fyrir,
blésu einnig Madhava (drottinn Krishna) 
og sonur Pandu (Arjuna) í dýrðlega kuðunga sína. 

Í þessu erindi hefur orðið „þá“ sérstakt vægi því að það segir að 
Pandungar – Arjuna og menn hans – eigi ekki frumvæðið í bardag-
anum heldur séu aðeins að svara atferli Kurunganna.

Réttsýnu fólki er eðlilegt að hegða sér þannig. Það áreitir aldrei. 
Ef svo virðist vera er það einungis að leika hlutverk sitt í hinu 
guðlega ætlunarverki. Pandungum er ögrað og þeir verða að taka 
áskoruninni eins og hana ber að, en þeir blása ekki að fyrra bragði 
til orrustu. Þá fyrst, þegar merki berast frá andstæðingunum, víkjast 
þeir ekki undan að svara. Og þegar þeir svara gera þeir það af meira 
afli því að svarið hefur meðbyr og mátt réttlætisins.

Orðið „stríðsvagn“ hefur sérstaka frumspekilega skírskotun. 
Stríðsvagninn er hin efnislega uppistaða, líkaminn. Hann stendur á 
orrustuvelli lífsins sem farartæki í eðlilegri framvindu þróunarinnar. 
Skilningarvitin eru hestarnir sem spenntir eru fyrir líkamsvagninn.

„Sem hvítir hestar voru spenntir fyrir.“  Hvítt táknar sattva, eða 
hreinleika sem útleggst þá þannig að vagninn hafi verið knúinn af 
hreinleika eða réttlæti. Þegar Sjálfið ræður för hreyfir líkaminn sig 
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undir áhrifum sattva. Drottinn Krishna táknar Sjálfið, og stríðs-
vagninn sem hann ekur hljóta hvítir hestar að draga. Þó ekki væri 
nema vegna þess hvernig vagninn birtist gefur tilgang hans til kynna. 
Hvort sem hann stendur kyrr eða hreyfist úr stað er hann að verja 
hreinleika og réttlæti.

„Madhava“ þýðir drottinn gæfunnar, og einnig sá sem drap djöful-
inn Madhu. Þessi nafngift lýsir valdi drottins Krishna yfir náttúr-
unni. Orðfærið gefur fyrirheit um að hann muni reynast drottinn 
gæfunnar þeim sem styðja jákvæð öfl en drápari meinvætta fyrir 
hina sem koma illu til leiðar. Drottinn Krishna er hlutlaus gagnvart 
herjunum tveimur og þeytir kuðung sinn til að lýsa því yfir að hann 
sé til staðar fyrir hvern þann sem vill njóta góðs af návist hans.

15. erindi 

Hrishikesha (drottinn Krishna) blés í Panchajanya, 
Dhananjaya (Arjuna) blés í Devadatta, 
Bhima, máttugra dáða, blés í mikinn kuðung sinn, Paundra.

„Hrishikesha“ hefur tvær merkingar og fer túlkunin eftir því hvorri 
rót orðsins er fylgt. Merkingin getur annars vegar verið herra 
skilningarvitanna og hins vegar sá sem ber sítt hár. Báðar merkingar 
eru táknrænar. Sítt hár tengist stjórn á skilningarvitunum. Þegar 
hárið er klippt kemur fram fínleg orka sem hefur tilhneigingu til 
að losa um stjórn á skilningarvitunum. Orðið lýsir ekki aðeins ytra 
gervi Krishna á orrustuvellinum heldur einnig innri styrk ekilsins 
sem getur haft stjórn á öllum aðstæðum þar sem hann er herra 
skilningarvitanna. 

„Panchajanya“ er blásturshorn gert úr beinum árans Panchajana.
„Devadatta“ þýðir gjöf frá Guði. Þann hljóðkuðung fékk Arjuna 

frá guðlegum föður sínum, Indra.
„Dhananjaya“ merkir sá sem aflar auðs og á við Arjuna.
Hendingin, „Hrishikesha blés í Panchajanya,“ dregur fram mörg 
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táknræn atriði. Hún segir í fyrsta lagi að áranáttúra blásturshornsins 
sem framkallaði hljóðið hafi jafnast út á móti andardrætti drottins 
Krishna. Fyrir bragðið var drottinn Krishna hlutlaus í orrustunni 
eins og hann hafði lofað.

Drottinn Krishna var vegsamaður jafnt meðal Kurunga sem 
Pandunga. Arjuna og Duryodhana leituðu báðir ásjár hans meðan 
þeir voru að búa sig undir bardagann. Þar sem drottinn Krishna gat 
hvorugum þeirra játað að hinum viðstöddum, leysti hann vandann 
með því að láta þá sjálfa gera sín á milli út um stuðning hans.

Drottinn Krishna sagði: „Ég mun standa með öðru liðinu og her 
minn verður með hinu en ég mun ekki berjast þó svo að herinn muni 
gera það. Nú skuluð þið gera það upp ykkar á milli hvor myndi vilja 
hafa mig með sér og hvor vill hafa her minn.“

Duryodhana fékk að velja fyrst og kaus herinn. Því tók drottinn 
Krishna að sér að hjálpa Arjuna en þar sem Krishna hafði lofað 
að berjast ekki gerðist hann ekill Arjuna og stýrði þannig úrslitum 
orrustunnar.

Það felur í sér víðari merkingu þegar herra skilningarvitanna blæs 
til orrustu með djöflahorninu. Með því er gefið í skyn að drottinn 
Krishna hafi magnað ógurlegan púkakraft gegn Kurungunum 
djöfullegu. Ástæðan er sú að máttur réttlætisins er alltaf jákvæður. 
Hann er jafnan skapandi og uppbyggjandi, hann getur ekki tortímt. 
Tortíming verður eingöngu fyrir tilverknað neikvæðra afla. Þar sem 
Pandungarnir bjuggu yfir mætti réttlætisins var erfitt fyrir þá að 
tortíma Kurungum. Því espaði drottinn Krishna neikvæða krafta í 
öllum viðstöddum í báðum herjum með hljóðinu úr Panchajanya. 
Við það að neikvæðir kraftar jukust í Pandungahernum fékk hann 
meira afl til að eyða illu vegna þess að hann naut einnig stuðnings 
réttlætismáttarins mikla. Neikvæðu kraftarnir í Kurungahernum 
flýttu aftur á móti fyrir því að hernum væri tortímt vegna þess að þar 
var fyrir of mikil neikvæðni en enginn stuðningur jákvæðra afla. 

Enn eitt má lesa á milli línanna. Drottinn Krishna þeytti Panch-
ajanya til að lýsa því yfir hátt og snjallt að viðbrögð Pandunga við 
stríðsyfirlýsingunni væru réttlæti þeirra óviðkomandi. Viðbrögð 
Pandunganna væru aðeins bergmál af djöfullegum herskarkala 
Kurunganna, það hljómaði úr Panchajanya. Djöfull kallaðist á við 
djöful og ef eitthvað var upprunalegt í hljóðinu úr Panchajanya voru 
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það merki um kvölina og ranglætið sem Pandungar höfðu mátt þola 
í mörg löng ár undir kúgunarstjórn Kurunganna.

Herra skilningarvitanna beitti ekki eigin skilningarvitum, hann 
andaði einungis í gegn um Panchajanya. Tilefnið var of langt fyrir 
neðan guðdómleik drottins Krishna til að hann virti það viðbragðs. 
Herra skilningarvitanna er hlutlaus, ætíð bjargfastur í sinni eilífu 
stöðu í Verunni á meðan allir hlutir í kring um hann bregðast við 
stund og stað. Staða hans sem herra skilningarvitanna er handan við 
æðsta réttlæti en Kurungarnir voru á lægsta plani illskunnar. Það 
var vegna þess hve mikill munur var á stöðu drottins Krishna og 
vitundarstigi Kurunganna sem hann lofaði strax í byrjun að berjast 
ekki í orrustunni.

Allar þessar tilvísanir felast í fyrstu hendingu erindisins. Dýrðar-
ljómi leikur um Vyasa, vitring uppljómaðra hugsýna, sem færði 
Bhagavad-Gita í letur vegna þess að tilvísanir hvers einasta orðs í 
ljóðinu eru ótæmandi.

Upptalning stríðskappanna og kuðungalúðranna sem þeir þeyttu 
varir næstu þrjú erindi.     

16. erindi

Yudhishthira  prins, sonur Kunti, 
blés í kuðunginn Anantavijaya, 
Nakula og Sahadeva 
blésu í Sughosha og Manipushpaka. 

„Kunti“ er móðir Pandunganna fimm, sona Pandu.
„Yudhishthira“ er elstur Pandunganna fimm.
„Nakula“ er sá fjórði, slyngur tamningamaður hesta.
„Sahadeva“ er fimmti og yngsti sonurinn, þjálfaður í að sjá um naut.
„Anantavijaya“ þýðir eilífur sigur.
„Sughsha,“ með sætum keim.
„Manipushaka,“ settur eðalsteinum.
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17. erindi

Konungurinn í Kashi, bogmaðurinn mikli, 
og Shikhandi, sá maharathi, 
Dhristadyumna og Virata og Satyaki, hinir óbugandi.

18. erindi

Drupada, sem og synir Draupadi, 
og rammur sonur Subhadra, 
ó, herra jarðar, allir þeyttu þeir ýmislega kuðunga.

„Ó, herra jarðar“: Sanjaya er að ávarpa Dhritarashtra, konunginn.

19. erindi

Þessi óskaplegi skarkali, 
sem smaug í gegn um jörð og himna, 
nísti hjörtu manna Dhritarashtra.

Pandungarnir lýstu sig reiðubúna til bardaga með því að þeyta 
kuðungahorn sem framkölluðu skjálfta í lofti og titring í öllu á 
jörðu og himni. Ólga var vakin í alheimi.

Hér er sagt frá alheimslegri framvindu. Illgerðir Kurunganna 
höfðu gegnsýrt andrúmsloftið og svo að segja mengað allt með 
vondum áhrifum. Þessi vondu áhrif mættu mótstöðu þegar rétt-
lætið, sem náð hafði nægum þroska, braust fram og svaraði 
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Þá, er hann sá syni Dhritarashtra, fylkt til orrustu,
með örvar dregnar að oddi,
mundaði sonur Pandu (Arjuna) bogann
undir gunnfána sínum með mynd af Hanuman.

20. erindi

Hendingin „Syni Dhritarashtra fylkt til orrustu“ stendur fyrir hið 
illa í viðbragðsstöðu til að gereyða réttlætinu.

Þegar Arjuna „tók upp bogann“  var hann að lýsa því yfir að rétt-
lætið væri reiðubúið til að standa gegn illskunni og koma aftur á 
sáttum og samlyndi á jörðinni.

Þetta er lögmál alheimsins. Hvenær sem illt færist í aukana og 
hætta er á að það nái yfirhöndinni í lífinu fer náttúran af stað til 
að skakka leikinn. Bylgja réttlætis rís til að vega upp á móti hinu 
illa. Þjónar hins illa í heiminum farast í þesskonar bylgju en hinir 
sem hafa mátt þola þrengingar vegna illskunnar gerast verkfæri 
réttlætisins og taka að njóta.

„Með mynd af Hanuman í gunnfána sínum.“ Hanuman táknar 
trúfestu og þjónustu  við æðsta Drottin. Líf Arjuna var helgað guð-
legum málstað. Færni sinni og bogfimi beitti hann í þágu réttlætis-
ins. Þess vegna fór stríðsvagn hans undir táknmynd af Hanuman.  

ögruninni sem það hafði mátt þola. Rísandi lífsbylgjan var við það 
að steypa tortímingarafli heimsins.
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Þá, ó, herra jarðar, 
talaði hann þessi orð til Hrishikesha (drottins Krishna):
Stilltu vagni mínum milli herjanna tveggja, ó, Achyuta.

21. erindi

„Herra jarðar.“ Með þessu ávarpi vekur Sanjaya athygli Dhrit-
arastra á þeirri staðreynd að hann hafi næg áhrif til að geta gengið 
á milli og aftrað herjunum tveimur frá að steypa sér í glötun. Þegar 
í 18. erindi hafði Sanjaya ávarpað Dhritarashtra „herra jarðar.“ Nú, 
þegar hann endurtekur ávarpið er það merki um að hann vilji að 
Dhritarashtra geri sér grein fyrir alvöru málsins. Báðir herir hafa 
lýst því yfir að þeir séu reiðubúnir að berjast og nú er Arjuna á leið 
í fremstu víglínu. Hvert andartak er örlagaþrungið og þýðingar-
mikið. Tortímingin virðist óumflýjanleg.

„Achyuta“ þýðir óbifandi. Arjuna kallar drottin Krishna „Achyuta.“ 
Hann vill fá þann óhreyfanlega til að hreyfast fyrir sig! „Achyuta“ 
merkir líka sá sem aldrei hefur fallið. Þannig biður Arjuna drottin 
Krishna að bregðast sér aldrei. 

Arjuna lætur færa stríðsvagninn og þar með bæði sjálfan sig og 
drottin Krishna á stað mitt á milli herjanna. Með því að setja drottin 
Krishna miðja vegu bregður Arjuna upp mynd í skuggsjá tímans. - 
Algjör Vera er staðsett mitt á milli andstæðra afla.- Mynd sem varpar 
ljósi á innra gangverk náttúrunnar, sýnir grundvöll lífsins og skýrir 
fyrir komandi kynslóðum undirstöðuatriðin í stríði og friði.

Drottinn Krishna stendur fyrir algjöra Veruna sem er dharma-
sviðið og heldur neikvæðum og jákvæðum öflum í jafnvægi með því 
að vera á milli þeirra. Þrátt fyrir hlutleysi sitt er hún jafnan hliðholl 
réttlætinu. Jafnvel þótt drottinn Krishna sé hlutlaus er hann við 
hlið Arjuna sem þá nýtur stuðnings hans.

Í eftirfarandi erindi skýrir Arjuna hvers vegna hann vill sjálfur 
vera settur á milli herjanna. 
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22. erindi

Til þess að ég geti virt fyrir mér þá 
sem standa hér albúnir til bardaga, 
og vitað við hverja ég á að etja í þessu erfiða stríði.

Herkænska felst fyrst og fremst í því að finna veika bletti á víglínu 
óvinanna.

Einbeitingarhæfni Arjuna var svo algjör að þegar hann náði 
að miða út foringjana í fylkingu óvinahersins rötuðu örvar hans 
óskeikult á þá.

„Albúnir til bardaga“ sýnir að Arjuna ætlaði markvisst að fella 
aðeins þá sem vígreifastir voru. Hann myndi þyrma hinum sem 
voru ófúsir til bardaga. Þetta lýsir hugrekki Arjuna og sjálfstrausti 
en sýnir jafnframt að hann var tilbúinn í slaginn.

23. erindi

Ég vil sjá þá sem hér hafa safnast saman 
reiðubúnir til að berjast, 
ákafir að komast yfir það í bardaga 
sem illgjörnum sonum Dhritarashtra er kært.

Tónninn í þessu erindi endurómar mikla, réttmæta gremju Arjuna 
yfir illum áformum fylgismanna Duryodhana sem þeir hyggjast 
knýja fram með bardaganum. Fyrirlitningin er svo megn að Arjuna 
tekur sér ekki einu sinni nafn Duryodhana í munn og lítilsvirðir 
hann einnig með því að horfa til föður hans, Dhritarashtra.

Arjuna er viss í sinni sök, viss um að með afstöðu sinni sé hann að 
verja dyggðir og vinna gegn spillingu. Það hvarflar ekki að honum 
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Til þess að ég geti virt fyrir mér þá 
sem standa hér albúnir til bardaga, 
og vitað við hverja ég á að etja í þessu erfiða stríði.

Ég vil sjá þá sem hér hafa safnast saman 
reiðubúnir til að berjast, 
ákafir að komast yfir það í bardaga 
sem illgjörnum sonum Dhritarashtra er kært.

að allir þeir sem hafa safnast saman í andstæða hernum séu vondir í 
sjálfum sér, en þeir fylkja liði með hinu illa.

Í 21. erindi notaði Sanjaya ávarpið „herra jarðarinnar“ um Dhritar-
ashtra. Engu að síður bendir Sanjaya honum nú á það sem Arjuna 
hefði sagt um að hegðun sona Dhritarashtra væri smán fyrir hann. 
Þetta sýnir að það er Dhritarashtra, faðir illgjarnra sona, sem ber 
á endanum ábyrgð á því að synir hans hóta nú að tortíma öllu 
samfélaginu. 

Þegar samfélagslegt karma (karma er athöfn) er farið að ógna 
með tortímingu er ekki lengur á valdi einstaklinganna að hemja það. 
Þetta á enn frekar við ef það er komið á ystu nöf og um það bil að 
brjótast út í hörmungum. Því er skynsamlegt að hver kynslóð manna 
fari með gát og líði engar misgjörðir í umhverfi sínu heldur bindi 
enda á þær þær strax á frumstigi. Það eru nefnilega samsöfnuð áhrif 
þessara smáu misgjörða einstaklinganna á þeirra litlu áhrifasviðum 
sem byggja upp spennu innan samfélags og á milli þjóða þar til 
brestur á með hörmungum.

Til er aðferð við handanlæga hugleiðslu,² Innhverf íhugun, sem 
drottinn Krishna kenndi og allt venjulegt fólk getur iðkað daglega. 
Með henni veitir einstaklingurinn handanlægri, guðlegri vitund inn 
í hugann og það dregur eðlilega úr rangri breytni. Þannig getur hann 
orðið uppspretta góðra áhrifa á öllum sviðum lífsins.

Ef Dhritarashtra hefði sem konungur kennt sonum sínum listina að 
fara handan við og öðlast guðlega vitund hefði konungsfjölskyldan, 
Kurungar, ekki orðið völd að stríðinu mikla sem kallaði hörmungar 
yfir siðmenningu þess tíma.

Þetta er boðskapur sem hver kynslóð mætti halda í heiðri. 
Leiðtogar heims og það fólk í opinberum störfum sem ber velferð 
mannkynsins fyrir brjósti ætti að skipuleggja menntun þannig að 
allir hafi tækifæri til að læra að rækta með sér guðlega vitund. Engri 
kynslóð ætti að haldast uppi að skilja eftir uppsöfnuð vond áhrif og 
láta komandi kynslóðir þurfa að taka afleiðingunum.

2)  Sjá II. kafla, 45. erindi og viðauka. 
      (Um Innhverfa íhugun, IÍ, Transcendental Meditation, TM. Þýð.)
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24. erindi

Sanjaya sagði:
Ó, Bharata, þegar Gudakesha (Arjuna) 
hafði beðið Hrishikesha (drottin Krishna) um þetta 
og hann sett stórfenglegan stríðsvagninn 
milli herjanna tveggja,

Sanjya er að segja Dhritarashtra frá því sem fram fer á orrustuvellin-
um.  Hérna notar hann ávarpið „Bharata,“ afkomandi konunganna 
miklu í Bharata, – Stór-Indlandi.

Arjuna, hetja Mahabharata, ekur út á milli herjanna til að sjá 
við hverja hann á að etja. Sanjaya notar þá nafnið Gudakesha um 
hann. Það er til að tákna eðlislægan eiginleika Arjuna en Gudakesha 
merkir herra svefnsins, sá sem hefur vald yfir svefni, yfir sljóleika 
hugarins. Þannig er lögð áhersla á einbeitni Arjuna. Óskeikul bog-
fimi Arjuna sýnir að hugur hans er algjörlega vakandi. Sanjaya notar 
orðið Gudakesha til þess að lýsa skapgerð og eiginleikum hetju. Í 
þessu birtist frásagnarhæfileiki Vyasa. Hann notar nákvæm hugtök, 
þrungin merkingu, hnitmiðað til að segja söguna. Hugur er allt sem 
þarf til að skilja skrif hans og njóta þeirra til fulls.

Vyasa notar lýsingarorðið stórfenglegur til að lýsa stríðsvagni 
Arjuna. Þetta eina orð sem á Sanskrít er skrifað „uttamam“ stendur 
fyrir dýrðarheim. Það felur í sér mikilfengleik, þægindi, stöðug-
leika, léttleika og styrk, í rauninni alla eiginleika stríðsvagns sem 
ætlaður er til að standast það að mæta heiftúðugasta andstæðingi 
sem hugsast gæti. Hins vegar er vagninn er ekki aðeins stórfenglegur 
vegna eiginleika sinna, heldur einnig vegna ekilsins og hetjunnar 
sem í honum eru. Hrishikesha, herra skilningarvitanna, er ekillinn 
og Gudakesha, sigurvegari yfir svefni, er hetjan.
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Sanjaya sagði:
Ó, Bharata, þegar Gudakesha (Arjuna) 
hafði beðið Hrishikesha (drottin Krishna) um þetta 
og hann sett stórfenglegan stríðsvagninn 
milli herjanna tveggja,

25. erindi

og mælt  frammi fyrir Bhishma og Drona 
og öllum stjórnendum jarðar: 
Partha (Arjuna)!  
líttu á þessa Kurunga saman komna,

Drottinn Krishna hafði tekið eftir því að Arjuna var ævareiður.3 

Reiði er mikill óvinur,4 hún dregur mátt úr mönnum . Og ekill 
Arjuna kann því illa að sjá mátt hans minnka. Drottinn Krishna sér 
sig tilneyddan að gera eitthvað til að efla Arjuna. En það eitt nægir 
ekki. Betur má ef duga skal til að Arjuna nái verulegum kröftum. 
Reiði innra með honum bendir til þess að hann sé í raun ekki nógu 
sterkur því að reiði er merki um veikleika. Drottinn Krishna veit að 
enda þótt Arjuna sé mesti bogmaður síns tíma hefur raunverulegur 
leyndardómur hernaðar ekki verið afhjúpaður fyrir honum. Víst 
hefur honum verið kennd bogfimi en hann hefur ekki verið æfður í 
að skjóta örvunum og vera um leið stöðugur í sjálfum sér og fastur 
fyrir. Skjóti bogmaður í reiði, dregur reiðin úr fimi hans.

Arjuna kallaði drottin Krishna „Achyuta“ 5  en það merkir stöðugur 
og óbifandi. Þetta er það sem drottinn Krishna þarf að kenna Arjuna. 
En fræðslu er ekki hægt að veita manni nema hann biðji um það og 
sýni að hann sé reiðubúinn að taka við. Þess vegna verður drottinn 
Krishna að vekja í Arjuna þörf og þrá til að læra.6  Það hefði dregið 
Arjuna niður að segja honum á orrustuvellinum að hann þyrfti að 
kunna listina að vera fastur fyrir. Hann varð að gera sér sjálfur grein 
fyrir því, þá fyrst gæti drottinn Krishna hjálpað honum. Til þess að 
koma Arjuna á sporið segir Drottinn eina stutta setningu:

„Partha! líttu á þessa Kurunga saman komna.“ Þetta er það fyrsta 
sem drottinn Krishna lætur frá sér fara í Bhagavad-Gita, fyrstu orðin 
til að leiðbeina Arjuna á orrustuvellinum.

3) Sjá 23. erindi    4) Sjá III. , 37., skýringar.   5) Sjá 21. erindi.   6) Sjá II., 7.  
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26. erindi

leit sonur Pritha (Arjuna) þar fyrir framan sig  
frændur og afa, kennara, móðurbræður, 
bræður, syni og sonarsyni 
og einnig fjölda vina,

„Leit sonur Pritha,“ gefur til kynna að þegar Arjuna starði á her 
andstæðinganna hafi sýn hans verið upptendruð af kærleika en ekki 
fjandsemi eða hetjuskap. Ef hann hefði horft með augum „þess sem 
svíður óvininn“ hefði hann verið kallaður því nafni.

Þetta lýsir stjórnunarvaldinu sem drottinn Krishna býr yfir. Hann 
segir: „Partha! líttu á“ og jafnskjótt verður Arjuna innanbrjósts eins 
og syni í návist móður sinnar, gagntekinn af virðingu og ást.

Vakningin sem varð af þessu innra með Arjuna hefur öldum 
saman farið fram hjá nánast hverjum einasta textaskýranda og 
Arjuna þar af leiðandi verið lýst sem tættu andlegu flaki. Ef rýnt 
er vandlega í skýringarnar við næstu erindi verður hið sanna ástand 
Arjuna ljóst.

Drottinn Krishna ávarpar Arjuna, „Partha,“ son Pritha. Með því að 
nota þetta heiti minnir hann Arjuna á móður hans og vekur þannig 
hlýja bylgju af væntumþykju í brjósti hans, kærleikshlýju sem 
bindur móður og son. Þetta eru hin blíðu bönd væntumþykju sem 
myndast í öllum fjölskyldum og félagslegum samböndum og halda 
saman fjölskyldum, samfélögum, þjóðum og heimi.

Þegar drottinn Krishna er búinn að vekja þessa strauma af 
væntumþykju í hjarta Arjuna langar hann til að magna þá enn frekar 
svo hann segir: „Líttu á þessa Kurunga saman komna.“ Það snertir 
allar tilfinningar sprottnar af ýmiss konar tengslum sem koma 
saman í hjarta Arjuna í mismunandi tilbrigðum af væntumþykju. 
Við að sjá í einni sjónhendingu „saman komna“ alla þá sem honum 
eru kærastir ólgar kærleikurinn í hjarta hans.
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27. erindi

tengdafeður og velunnara jafnt í báðum herjum. 
Þá, er þessi sonur Kunti (Arjuna), 
horfði á alla venslamennina sem þarna voru staddir,

Arjuna stendur á fætur til þess að horfast í augu við andstæðingana 
en hann sér enga andstæðinga. Í þeirra stað sér hann aðeins ástvini. 
Það er vegna þess að sýn hans ljómaðist upp af kærleik þegar drott-
inn Krishna kallaði hann Partha. Þar með verður algjör kúvending 
í myndinni. Yfir Arjuna, sem er í þann mund að hefja bardagann, 
hellist samúð eins og næsta erindi sýnir.

28. erindi

varð hann gripinn ákafri samkennd,
og sagði sorgmæddur: 
Þegar ég horfi á þessa ættmenn mína 
samankomna, ó, Krishna, æsta í að berjast,

Í þessu erindi er að finna undirrót vandans sem Arjuna ber undir 
drottin Krishna.

Hann opnar hug sinn fyrir drottni Krishna sem stendur við hliðina 
á honum. Maður hugsar upphátt með þeim sem stendur nærri hug 
hans og hjarta og er nógu skarpskyggn til að botna hugsunina. 
Þetta gildir um samband Arjuna við drottin Krishna. Arjuna getur 
deilt áhyggjum sínum, tilfinningum og innstu hugrenningum með 
honum.

„Gripinn ákafri samkennd“ og „ættmenn mína“ eru aðalorsökin 
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fyrir „sorgmæddur“ en það á rætur í ástandi einstaklingsins og sam-
bandi hans við aðra.

Erindið dregur ekki aðeins upp mynd af ástandi Arjuna heldur 
afhjúpar einnig frumatriði um þjáningu mannlegra samfélaga og 
leitar lausnar á henni.

Samúð er meðal dásamlegustu eiginleika hjartans. „Ákafri sam-
kennd“ segir til um hjarta í fyllingu. En hins vegar ef eiginleikar 
hugarins eru skildir frá hjartanu, getur það sem slíkt ekki fylgt 
athöfnum í lífinu almennilega eftir. Hvorki gott hjartalag né gott 
hugarfar eitt og sér megna að halda starfsemi lífsins gangandi 
ef samstillingu milli þeirra er ábótavant. Í þessu erindi er „áköf 
samkennd“ talin rót allra vandamála sem Arjuna, mjög yfirvegaður 
maður með göfuga lyndiseinkunn, stendur frammi fyrir.

Gjörvöll ræða drottins Krishna í Baghavad-Gita snýst um að 
miðla lífsvisku og lífsleikni sem leyfir að maðurinn njóti alls góðs 
í lífinu með með því að stilla fullkomlega saman hug og hjarta. Sú 
viska og sú leikni lyfta einstaklingnum á hátt vitundarstig þar sem 
hann öðlast eilífa innri fullnægju. Hann lifir lífinu í fyllingu, sjálfum 
sér og samfélaginu til gagns. Þess konar líf vinnur með náttúrunni í 
kring. Allt verður samstíga og kjörtengsl myndast við aðra.

Hér birtist dýrð Bhagavad-Gita. Í ljóðinu eru skráð lífsviska og 
lífsleikni sem geta gagnast öllu mannkyni um aldur og ævi. Til þess 
að sýna að sérhver maður geti lifað lífinu lausu við þjáningar er tekið 
dæmi af manni með afar göfuga lyndiseinkunn sem er Arjuna. Líf 
hans er í góðu jafnvægi og stjórnast algjörlega af bestu eiginleikum 
hjarta og hugar. Á því upphafna, göfuga plani þar sem hjarta og 
hugur njóta sín til fulls er frumorsökin fyrir allri þjáningu staðsett 
í punkti á milli hjarta og hugar. Hjartað er þrungið tilfinningum, 
gagntekið af væntumþykju. Hugurinn er algjörlega vakandi, fullur 
af réttlætiskennd og ábyrgðartilfinningu. Báðir eiginleikar standa 
í fullum blóma. Engin þjáning gæti með nokkru móti snert þá 
hvorn um sig en eins og segir í Upanishad ritunum: „Dvityad vai 
bhayam bhavati“ vissulega fæðist ótti af tvíeðli. Hvenær og hvar 
sem tilfinning um eitthvað tvennt kemur upp getur ótti eða þjáning 
þrifist.

Innra með manninum eru hugur og hjarta. Það eitt að eiginleik-
arnir eru tvennir felur í sér mögulega þjáningu. Þegar þeir eru sam-
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einaðir, þegar hjarta og hugur eru samstillt, full af réttlætiskennd 
og göfugri andagift kemst engin þjáning að. En sé samstillingu 
ábótavant eða togstreita ríkir á milli þeirra fylgir þjáning sjálfkrafa 
í kjölfarið. Sorg og mæða Arjuna stafa af grundvallartogstreitu 
hjarta og hugar.

Ritningar trúarinnar mæla fyrir um hegðunarmáta sem forðar 
mönnum frá villu og þjáningum. Þau hvetja menn til að gera gott 
og sporna við illu.

Bhagavad-Gita, ritning hinnar eilífu trúar á uppljómun, lætur í 
greiningum sínum ekki nægja það eitt að afneita illu og samþykkja 
dyggðina. Niðurstaða hennar er að þjáning geti jafnvel stafað 
af tveimur góðum eiginleikum. Til að lífið sé laust við þjáningu 
nægir ekki að hjarta og hugur séu flekklaus af synd og staðfest í 
réttlætinu.

Bhagavad-Gita setur sér að leysa vandann vegna þjáningarinnar 
fullkomlega. Ljóðið skilgreinir síðustu orsök þjáningar og bendir á 
leið til að vinna bug á henni. Frækorn þjáningarinnar í lífinu liggur 
í tvíeðlinu sem er innbyggt í þá togstreitu sem einkennir muninn á 
hjarta og hug. Bhagavad-Gita tekur þess vegna Arjuna sem þegar er 
mjög göfugur, flekklaus og háþroskaður, bæði hvað varðar hjarta og 
hug og setur hann niður í umhverfi sem reynir enn frekar á hjarta7 

hans og hug.8 Eftir því sem báðir eiginleikar verða virkari hvor 
á sínu sviði eykst innbyggð grunntogstreitan á milli þeirra. Þegar 
hjarta og hugur standa bæði eins og best verður á kosið er hvort 
þeirra fullt í sjálfu sér og tekur ekki lengur mið af hinu. Engin tengsl 
eru eftir á milli þeirra. Hjartað, gagntekið af væntumþykju, verður 
eðlilega sjálfu sér nægt og fæst ekki um ákvarðanir hugarins. Á 
sama hátt verður hugurinn ónæmur á kveinstafi hjartans. Hvort í sínu 
lagi eru þau í fyllingu. En þar sem ekkert samband er á milli þeirra 
hætta þau bæði að leggja nokkuð til málanna um gang lífsins. Þetta 
er ástæðan fyrir því að Arjuna er eins og í lausu lofti, er óvirkur.

Virkni byrjar á því að löngunar verður vart. Þegar hjartað finnur 
til skorts á einhverju og hugurinn svarar eða þegar hugurinn finnur 
skort og hjartað bregst við myndast flæði langana þar á milli. 
Það beinist í átt að hlutnum sem einblínt er á og virkjar um leið 

7) Sjá 26.-35. erindi.     8) Sjá 36.-46. erindi.
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mismunandi hæfileika hjarta, hugar og líkama auk þess að virkja 
tiltæk meðul í umhverfinu. Af þessu er ljóst að ef löngun á að geta 
orðið til þá verða að vera fyrir hendi samskipti milli hjarta og hugar. 
Og ef flæði langananna blandast eðlilegri framvindu aðstæðna njóta 
þær jafnframt fulltingis ósýnilegrar orku náttúrunnar. 

Arjuna er í því ástandi að hugur hans og hjarta standa hátt hvort 
í fyllingu sinna eiginleika án nokkurrar tengingar. Í fyllingu hjarta 
og hugar, þar sem bæði eru sjálfum sér næg, finnur hvorugt fyrir 
nokkurri vöntun og þar af leiðandi er ekkert tómarúm sem löngun 
gæti orðið til í. Löngunarleysið verður til þess að Arjuna er svolítið 
eins og í lausu lofti. Í því ástandi dettur atorka persónuleikans úr 
sambandi. Í hvert sinn sem aðgerða er þörf á einhverju sviði lífsins 
stendur hann að því er virðist frammi fyrir óleysanlegum vanda. 

Þannig dregur Bhagavad-Gita upp mynd af ástandi þar sem líf 
manns getur verið uppfullt af vandamálum jafnvel þótt líf hans 
sé á sama tíma staðfest í fyllingu hjarta og hugar. Bhagavad-Gita 
leysir þess konar pattstöðu með því að leggja fram visku og kenna 
lífsleikni án þjáningar á öllum sviðum. Þar er staðfest að lífið á að 
vera þjáningarlaust. Engum ætti nokkru sinni að líða illa í lífinu. 
Það er lærdómur Bhagavad-Gita.

Tvíeðli er grunnorsök þjáningar. Hvernig getur lífið þá verið laust 
við þjáningu ef gjörvallt lífssviðið er í eðli sínu tvennd? Þetta hefur 
alltaf verið mikilvægt viðfangsefni frumspekinnar og vissulega 
einnig í hinu daglega lífi. Lausnin liggur í því að veita frumþættinum 
tvenndarneind inn á svið tvíeðlisins. Blessunin sem af því hlýst fyrir 
líf mannsins er sú að það verður ekki snortið af þjáningu, jafnvel 
þótt lífið sé á sviði þar sem þjáning er möguleg. Þetta skilst betur 
eftir því sem samræðunni miðar lengra.

Arjuna byrjar að leggja vanda sinn fyrir drottin Krishna.  

29. erindi

kikna fæturnir og munnurinn skrælnar, 
líkaminn skelfur og hárið rís.
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kikna fæturnir og munnurinn skrælnar, 
líkaminn skelfur og hárið rís.

Mikill styrkur nafntogaðra stríðsmanna stafar af því að þeir bera 
umhyggju fyrir samtíðarfólkinu og það hefur fengið þá til að gerast 
bjargvættir samfélaga sinna. Arjuna bar mikla umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og þess vegna gat hann svarað kalli tímans þegar 
ógn steðjaði að. Í ljósi þess að hann ákvað að taka þátt í bardag-
anum vegna umhyggju sinnar fyrir öðrum kemur ekki á óvart að 
kærleikskrafturinn skuli gagntaka hjarta hans og fylla það. Þannig 
fæst hjartað, sjálfu sér nægt, ekki um þarfir hugarins, kall skyldu-
nnar. Arjuna er milli tveggja elda, milli valds væntumþykjunnar og 
kröfu skyldurækninnar. Hann finnur að hann getur hvorugu þjónað.

Kall réttlætisins og aðfall væntumþykjunnar í hjartanu er honum 
hvort tveggja kært vegna þess að lífið, eins og hann skilur það, er 
fyrst og fremst ást á réttlætinu.

En eins og hann er staddur núna, í lausu lofti milli hjarta og hugar, 
er hann ekki í neinni stöðu til að taka af skarið. Jafnvel þótt hann 
reyndi, eins og fyrir tilstuðlan einhvers kraftaverks að gera eitthvað, 
stendur hann frammi fyrir hryllilegum aðstæðum. Ef hann fylgir 
kalli réttlætisins verður hann að rísa gegn kærleikanum og drepa þá 
sem standa hjarta hans nærri en eru samankomnir til að berjast. Og 
ef hann fylgir rödd væntumþykjunnar verður hann að fórna málstað 
réttlætisins og þjóna hinu illa. Af þessum sjónarhóli sjáum við að 
Arjuna er klofinn milli aflanna tveggja sem til þessa hafa verið 
hornsteinar í lífi hans. Hann stendur eins og barn sem móðir kallar á 
blíðlega en faðirinn skipar samtímis til sín úr gagnstæðri átt. Gangi 
hann í átt að öðru togar hitt í hann. Hann sveiflast á milli. Þess 
vegna finnst honum líkami og hugur skjálfa.

Þegar maður er djúpt sokkinn í hugsanir beinist athyglin ekki 
lengur út á við til athafnasviðs skilningarvitanna og samstilling 
líkama og hugar verður losaraleg. Ef hugurinn styður ekki hjartað á 
þeirri stundu kemur enn meira los á samstillinguna. Gangi þetta ferli 
of langt hættir líkaminn að starfa almennilega. Þess vegna fannst 
Arjuna sem fæturnir kiknuðu, munnurinn þornaði, líkaminn skylfi. 
Líkamlegt ástand hans bendir til þess að vald væntumþykjunnar sé 
ráðandi hjá Arjuna og ögri skyldurækninni með því að setja líkam-
ann úr jafnvægi. Afleiðingum af því að þessi kærleikskraftur eykst 
enn er lýst í næstu erindum.  
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30. erindi

Gandiva (boginn) rennur mér úr greip, 
hörundið er sem á báli; 
ég riða og hugurinn þyrlast sem hvirfilstrókur.

„Gandiva rennur mér úr greip:“ Þétt tak Arjuna á Gandiva er til að 
svara kalli réttlætisins. Hugur hans stýrðist eingöngu af skyldurækni 
og þess vegna greip hann Gandiva föstu taki. En nú, eftir að drottinn 
Krishna hefur komið af stað bylgju ástúðar innra með Arjuna, 
fyllist hjarta hans kærleikskrafti. Í fyllingu sinni vegur sá kraftur 
upp á móti hugaraflinu. Þetta tvennt nær jafnvægi, hugaraflið er ekki 
lengur allsráðandi. Af því leiðir að takið losnar og Gandiva rennur 
úr hendi Arjuna. Aldrei fyrr hafði boginn runnið úr greip hans. Því 
kemur kærleiksbylgjan til leiðar. 

„Hörundið er sem á báli:“ Arjuna hefur gjörsamlega gefið sig 
væntumþykjunni á vald. Hlýja kærleikans sefar og fróar. Hvað er 
það þá sem brennir hörundið?  Komið var fram að dharmavaldið 
ber uppi tilveruna og viðheldur framvindu hennar. Svo lengi sem 
kærleikurinn er á dharmaplaninu eða á vegi réttlætisins, vinnur 
hann með þróuninni, styður lífið, sefar og huggar. En ef óspilltur 
kærleikskrafturinn varir án þess að leggja réttlætinu lið, kemst hann 
undir áhrif neikvæðra afla og verður verkfæri eyðingar, eymdar og 
þjáningar. Arjuna hljópst undan merkjum réttlætisins, af því að hann 
hélt að þannig myndi hann komast hjá því að berjast, og þess vegna 
finnst honum hörundið brenna í hlýju kærleikans.

„Ég riða:“ Kærleikur styrkir manninn ef honum fylgir vald 
réttlætisins, en veikir hann ef það vantar. Arjuna var gripinn ákafri 
væntumþykju svo að hætta var orðin á að málstaður réttlætisins yrði 
undir. Það er því engin furða að honum finnist hann máttlaus og 
„riðandi.“

„Hugurinn er eins og hvirfilstrókur.“ Arjuna er gagntekinn af 
eiginleikum hjartans. En hugur hans er öflugur. Arjuna er búinn 
nauðsynlegum kostum hins hugprúða manns. Jafnvel þótt hjarta 
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hans sé alveg á valdi kærleikans er hugurinn virkur og vakandi. 
Vökull hugurinn sendir frá sér mikla orku til þess að breyta stefnu 
hjartans. Því er líkast sem lífsvagni Arjuna sé ekið á ofsahraða eftir 
kærleiksbrautinni og þá birtist reginafl hugarins og snýr stefnunni 
við. Þessi tilraun til að snúa lífsstraumnum vekur hjá honum 
tilfinningu um að hugurinn sé eins og hvirfilstrókur. 

31. erindi

Og ég sé ógnarteikn, ó, Keshava, (drottinn Krishna) 
og ég get ekki séð neitt gott við það 
að drepa ættingja mína í orrustu.

Í erindinu tjáir Arjuna tilfinningu allrar náttúrunnar í andrá stríðs-
ógnar.

„Að drepa ættingja mína“ eru kveinstafir bæði frá hug og hjarta 
Arjuna. „Að drepa“ kemur frá huganum vegna þess að hann þjónar 
sannleikanum, réttlætinu og því að fyrirkoma hinu illa. „Ættingja 
mína“ er harmagrátur hjartans. Hjarta Arjuna, fullt af væntumþykju, 
aftrar honum að sjá andstæðinga sína öðru vísi en sem ættingja en 
ekki eins og árásarmenn og óvini. Þar sem hann lítur andstæðingana 
þeim augum hefur hann rétt fyrir sér þegar hann segir: „Og ég get 
ekki séð neitt gott við það að drepa ættingja mína í orrustu.“

Djúpstæð umhyggja ríkir í hug Arjuna á þessari stundu. Honum 
þykir vænt um alla frændurna sem standa fyrir framan hann en er 
um leið harmi sleginn vegna þess að þeir muni falla í orrustu. Þessar 
tvær tilfinningar togast á um hjarta hans. Innst með sjálfum sér, 
niðursokkinn í að skynja stöðuna og afleiðingar hennar, sér hann 
fyrir sér „ógnarteikn.“ Kvalaóp og hryllilegar þjáningarnar sem 
fylgja stríðseyðileggingunni leiftra í hug hans. Ógnarsýn Arjuna er 
til marks um það hversu hjartahreinn hann er og hve hugurinn er 
einbeittur.

Framtíðin birtist hreinum hjörtum í helgri skuggsjá.
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32. erindi

Ég sækist hvorki eftir sigri, ó, Krishna, 
né konungdómi eða munúð.  
Hvað gagnaðist okkur kóngsríki eða lífsnautn 
eða jafnvel lífið, ó, Govinda?

Eftirsókn veldur ekki vandræðum ef hún fær að leika lausum hala. 
Vandræðin byrja þegar hún er heft eða hún mætir mótspyrnu. Sú 
staðreynd kemur fram í orðum Arjuna. Hann dregur í efa gildi 
sigurs, munúðar, konungdæmis og jafnvel lífs sem leyfir ekki að 
aðrar langanir séu uppfylltar.

Stórmenni hefur löngun til að styðja aðra og launin felast í 
hamingjunni sem sá stuðningur veitir öðrum. 

Þegar Arjuna hefur komist að þeirri niðurstöðu að sjálf ástæðan til 
að berjast skaði líkama,9 hug10 og umhverfi,11  skoðar hann stöðuna 
með það í huga sem gagnast gæti hans eigin markmiðum í lífinu. 
Persónulega þykir honum ekkert í hinum ytri heimi vera áhugavert 
vegna þess að eins og hlutirnir blasa við honum er heimurinn 
ætlaður öðrum. Svo að frá þeim sjónarhóli sér hann ekki heldur 
neina ástæðu til þess að berjast.

Arjuna er á móti spillingaráhrifum konungdóms, munúðar og 
valds. Í málefnum Duryodhana sér hann hvernig  þetta getur byrgt 
mönnum sýn og tortímt heilu menningarsamfélagi. 

9) Sjá 29. erindi     10) Sjá 30. erindi     11) Sjá 31. erindi

„Gott“ þýðir hér andleg fróun. Notað er sanskrítarorðið shreyas 
sem merkir þróun eða uppfylling  m.ö.o. öryggið og ávinningurinn 
sem hlýst af andlegu frelsi. Arjuna sér að andleg fróun felst ekki í 
því að drepa frændur sína en það er einmitt verkið sem bíður hans. 
Við þær aðstæður finnst honum að hann eigi einskis annars úrkosta 
en að afneita öllu því sem hugsanlega gæti verið eftirsóknarvert.  
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Í erindinu á undan hafði Arjuna sagt að hann gæti ekki séð neitt 
gott við það að drepa ættingja sína. Hér athugar hann hugsanlega 
kosti sem gætu fylgt orrustu og metur gildi þeirra fyrir lífið. Þetta 
sýnir hve hugur hans er vakandi og hve óhlutdrægt hann greinir 
stöðuna. Hann hafnar því að sigur, konungdæmi og munúð skipti 
máli ef það þjóni eigingjörnum tilgangi. Hann er ekki aðeins 
skeytingarlaus gagnvart þessu heldur sýnir því ákveðna andúð. 
Viðhorfið er undirstrikað með að „jafnvel lífið“ skipti hann engu.

Arjuna notar fornafnið „okkur“ sem getur annaðhvort átt við að 
hann vilji bera sjónarmið sitt undir drottin Krishna eða að hann sé 
viss um að skoðanir drottins Krishna séu í takt við afstöðu hans 
sjálfs.

„Govinda“ þýðir sá sem hefur vald yfir skilningarvitunum. Með 
því að nota þetta heiti gefur Arjuna fínlega í skyn að þar sem drott-
inn Krishna sé meistari skilningarvitanna hafi hann litla þörf fyrir 
veröld skynhlutanna og ánægjuna sem af henni má hafa.

Það sem Arjuna þykir vera mikilvægt í þessari djúpu pælingu er 
dyggðugt líferni. Í næsta erindi segir hann skýrt og skorinort að líf 
hans sé helgað öðrum.

33. erindi

Þeir sem okkur langar að færa konungsríki, 
lífsnautn og munað, 
eru hér á orrustuvellinum, 
og hafa kastað lífi sínu og auði fyrir róða.

Þetta varpar ljósi á það hve hjartahreinn og stórhuga Arjuna er. 
Sýn hans er skýr, hann lítur á stöðuna af kyrrlátu, djúpu innsæi. Rök 
hans eru traust, hugsunin göfug og yfirveguð. Hann finnur til með 
öðrum, hugsanir hans snúast um aðra. Vilji hann berjast til valda er 
það vegna annarra. Ef hann vill auka ánægju og munúð í kring um 
sig er það annarra vegna, langi hann til að lifa lífinu er það fyrir 
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34. erindi

Kennarar,  frændur, synir jafnt og afar, 
móðurbræður, tengdafeður, sonarsynir, 
mágar og aðrir venslamenn.

Erindið lýsir vel hjartalagi Arjuna. Það er kærleiksríkt, fyllt lífi. Á 
allar hliðar finnur hann ýmis konar kærleiksbönd vensla sem veita 
lífi inn í hjarta hans og fylla það. Þegar kærleikurinn er í fyllingu 
er lífið í fyllingu eins og úthaf. Lífið líkist þá þöglu úthafinu að því 
leyti að það flæðir ekki lengur í allar áttir. Það einungis er. Það er 
laust við nokkra löngun. Arjuna gat þess vegna aðeins nefnt nöfn 
venslamanna til að draga upp mynd af hinum ýmsu kærleikssviðum 
og lýsa hjartalagi sínu.

Staðsetning þessa erindis mitt á milli erinda sem fjalla um margs 
konar vanda, dregur fram yfirgripsmikið hlutverk kærleikans í 
lífinu og lýsir því á yfirlætislausan hátt að þar séu engin vanda-
mál. Kærleikssviðið er óspilltur hluti lífsins. Vandamálin koma 

aðra. Þannig er þroskuð vitund hans laus við alla hugsun um eigin 
hag. Þannig er afstaða raunverulegra mikilmenna. Meðan þau lifa, 
lifa þau lífinu fyrir aðra. Í dauðanum deyja þau fyrir aðra.

Spyrja má sem svo: Ef Arjuna er svona hugumstór og hjarta-
hreinn, hvers vegna kemur hann þá í bardagahug á orrustuvöllinn?

Við nána athugun, á því sem Arjuna er að segja, kemur í ljós að 
hann leitast við að standa gegn hinu illa. Hann hefur ekki áhuga 
á því að drepa fólk. Hann vill uppræta illt án þess að tortíma 
illgjörðarmanninum. Það er göfug hugsjón. Markmið hans er að 
eyða hinu illa á jörðu án þess, ef mögulegt er, að leiða yfir samfélag-
ið ólýsanlegar þjáningar og eyðileggingu styrjaldar. Aðeins maður 
með svo göfugt geðslag getur talað eins og Arjuna gerir í næstu 
tveimur erindum.
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12) Sjá 33. erindi.    13) Sjá 35. erindi

35. erindi

Ó, Madhusudana (drottinn Krishna), 
þessa menn vildi ég ekki drepa
 – þótt dræpu þeir sjálfan mig – 
ekki einu sinni til að hljóta völd yfir heimunum  þremur, 
hvað þá fyrir þennan heim.

„Madhusudana“ þýðir banamaður árans Madhu. Með því að nota 
þetta heiti ýjar Arjuna að því við drottin Krishna að þar sem hann sé 
banamaður árans gæti hann allt eins kálað Kúrungunum ef honum 
fyndust þeir djöfullegir; en sjálfur líti hann á þá sem ástkæra 
venslamenn og göfuga ættfeður sem hann ætti að halda hlífiskildi 
yfir. Arjuna er tilbúinn að fórna öllu til að þyrma lífi þeirra og getur 
ekki hugsað sér að drepa þá. Hann talar eins og aðeins heiðvirður, 
afar umhyggjusamur og kjarkmikill maður myndi tala. Þetta er 
hans lyndiseinkunn. Hann fylgir föstum lífsreglum. Ekkert getur 
freistað hans til að loka augunum fyrir mikilsverðum meginreglum 
lífsins. Þess vegna er hugsun hans svo afdráttarlaus.

Setningin  „ekki einu sinni til að hljóta völd yfir heimunum þrem-
ur“ felur í sér að vitneskja Arjuna hafi ekki verið einskorðuð við 
jarðlífið. Aðeins maður eins og hann hefði getað efast um gildi þess 
að hljóta völd yfir heimunum þremur. Í þeim hæðum er sú mannlega 
vitund sem ber Arjuna uppi jafnvel á þessari ögurstund.

hins vegar til þegar binding12 eða burtsækni13 skyggja á hreinan 
kærleika.
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36. erindi

Hvaða gæfa gæti fallið okkur í skaut 
með því að drepa syni Dhritarashtra, 
ó, Janardana (drottinn Krishna)? 
Syndin ein yrði hlutskipti okkar 
með því að drepa þessa yfirgangsseggi.

Í erindinu kemur enn fram breyting á afstöðu Arjuna. Hann hefur 
fram að þessu litið á andstæðingana í móthernum sem kæra ættingja 
sína en nú eru þeir aftur orðnir „synir Dhritarashtra,“ „þessir yfir-
gangsseggir.“  Arjuna hefur fram að þessu horft á stöðuna frá sjónar-
hóli kærleikans en ekki náð að leysa vandamálið sem hrjáir hann. 
Hann ákveður því að skoða vandann frá sjónarhóli hugarins – með 
greiningu og innsæi – en getur þó ekki allt í einu lokað á kærleik-
ann í hjarta sínu. Í fyllingu hjartans tekur hann nú að nota hugann 
meira.

Þegar hann gefur sig skynseminni á vald hefja skyldurnar upp 
raust sína. Við þetta breytist sýn hans. Hann sér nú ættmenni sín 
sem „yfirgangsseggi,“ raunveruleikinn er að renna upp fyrir honum. 
Þegar Arjuna sér þá í þessu ljósi spyr hann: „Hvaða gæfa gæti fallið 
okkur í skaut með því að drepa syni Dhritarashtra?“ Og þegar hann 
fer að hugsa á þessum nótum verður niðurstaðan sú að það sé synd 
að drepa.

Drápsverknaður er aldrei nokkurn tímann til bóta. Það er eilífðar-
synd að drepa. Sama hverjir eiga í hlut, það er alltaf synd að drepa. 
Kvölin og þjáningin sem drápið orsakar hefur neikvæð áhrif í 
veruleika sköpunarinnar og kemur þeim í koll sem drepur. Því er 
það sem Arjuna segir: „Syndin ein yrði hlutskipti okkar.“

Það er álitið réttlætanlegt að drepa árásarmenn. Árásarmaðurinn 
er tekinn af lífi og þannig hindraður í að gera meiri óskunda, sjálfum 
sér og öðrum. En það dráp er réttlætt á allt öðrum forsendum. Dráp 
er í sjálfu sér syndsamlegt. Um það snýst málið í hug Arjuna núna.

Arjuna getur séð það sem synd að drepa jafnvel þótt hann sé á 
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orrustuvellinum. Það þýðir að hugur hans er skýr og sýnin hvorki 
trufluð af tilfinningum hjartans né kalli skyldunnar. Arjuna er í 
þungum þönkum að meta stöðuna frá öllum hliðum. Hann er á kafi 
í hugrænni og tilfinningalegri úrvinnslu. Bæði vökull hugurinn og 
fylling hjartans koma fram í þessum sannleiksorðum: „Syndin ein 
yrði hlutskipti okkar með því að drepa þessa yfirgangsseggi.“

Í hendingunum: „ Hvaða gæfa gæti fallið okkur í skaut?“ og „Synd-
in ein yrði hlutskipti okkar“ má segja að hamingja og þjáning, synd 
og dyggð séu vegin hvert á móti öðru. Því að þjáningin stafar af 
synd og hamingja af dyggð. 

37. erindi

Þess vegna myndum við ekki gera rétt 
í að drepa syni Dhritarashtra, skyldmenni okkar. 
Hvernig ættum við að líta glaðan dag 
eftir að hafa vegið í eigin knérunn, ó, Madhava?

Rök Arjuna ganga nú lengra. Áður var það einungis „ósk“ hans að 
drepa ekki en núna finnst honum það ekki „rétt“ af sér að taka þátt 
í drápum.14

Í erindinu virðist Arjuna vera að velta fyrir sér hver sú hamingja 
gæti verið sem hefðist upp úr því að drepa ættmenn sína. Væri 
nokkuð til að gleðjast yfir eftir að þeir hefðu verið drepnir? Þetta 
þýðir ekki að Arjuna miði athafnir sínar við hamingjuna sem af 
þeim hlýst. Hann er aðeins að leggja áherslu á að hann komi ekki 
auga á neina þá hamingju sem gæti réttlætt verknaðinn.

Vissulega þarf að taka hamingjuna með í reikninginn þegar verið 
er að velta fyrir sér einhverju sem gera skal vegna þess að markmið 
allra athafna er að auka hamingju – sjálfur tilgangurinn með sköpun 
og þróun hennar er að breiða út hamingju. Þannig að ef hamingja 

14) Sjá skýringar við 31. erindi.
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sprettur ekki af athöfn ónýtir sú athöfn sjálfan tilgang athafnarinnar 
og þá er ekki hægt að réttlæta hana. Þess vegna segir Arjuna: 
„myndum við ekki gera rétt í að drepa.“

38. erindi

Jafnvel þótt þeir, 
af sínum græðgi slegna hug, 
sjái ekkert rangt í því 
að  eyðileggja  fjölskylduna 
og enga synd í að svíkja vini.

39. erindi

Hvers vegna skyldum við ekki hafa vit á 
að snúa frá þessari synd, 
við, sem sjáum skýrt hve rangt það er 
að kalla eyðileggingu yfir fjölskylduna, 
ó, Janardana?

„Vit á“ afhjúpar hvert er aðaláhyggjuefni Arjuna þessa stundina. 
Hann reynir að átta sig á því hvers vegna hann getur ekki ákveðið 
sig jafnvel þótt hið sanna í stöðunni sé honum ljóst og þeim mun 
frekar þar sem hann veit hvað rétt er.

Arjuna lýsir áhyggjum yfir því að græðgin byrgir ættmönnum 
hans sýn og kemur í veg fyrir að þeir sjái „hve rangt það er.“ Af því 
má hins vegar ráða að Arjuna sjái hlutina í skýru ljósi.

Blærinn á erindinu bendir til þess að honum finnist hin raunveru-
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lega „eyðilegging“ ekki eins þung á metum eins og „hve rangt það 
er“ sem af henni muni leiða. En þrátt fyrir alla sína hreinu og skýru 
sýn kemur Arjuna ekki auga á réttu leiðina burt frá þeirri synd sem 
bíður hans; að drepa. Hann snýr sér til Drottins um úrlausn.

Þetta eru þau andartök í lífinu þegar maðurinn fellur að fótum 
Guðs – andartök þegar hann sér en greinir þó ekki, andartök þegar 
hann vill taka á málum en kemur sér þó ekki til að gera neitt. 

Þegar við athugum ósýnilegt gangverk náttúrunnar kemur í ljós 
að allt í náttúrunni er í beinum tengslum við hvaðeina. Allt er undir 
stöðugum áhrifum alls annars. Engin alda úthafsins er óháð annarri. 
Hver einstök bára hefur vissulega sín séreinkenni en hún er alltaf 
undir áhrifum frá öðrum bárum. Sérhver alda fylgir eigin stefnu en sú 
stefna er háð stefnu sérhverrar annarrar öldu. Líf hvers einstaklings 
er bára á úthafi allífsins þar sem sérhver bára hefur stöðugt áhrif á 
stefnu allra hinna.

Vissulega er maðurinn sinnar gæfu smiður. Hann býr yfir frjálsum 
vilja – stærstu gjöf sem Guð gaf honum – og veitir honum fullkomið 
athafnafrelsi. En þegar hann hefur gert eitthvað hlýtur hann að taka 
afleiðingunum því að gagnvirkni er ætíð jöfn virkni.

Hegði fólk sér rétt verður andrúmsloftið eðlilega í samræmi við 
það. Þegar þesskonar áhrif eru ríkjandi hafa þau áhrif á hneigðir 
einstaklinganna. Ef einstaklingur í svoleiðis náðarríku dýrðarinnar 
andrúmslofti freistast til að feta ranga slóð nýtur hann verndar 
ósýnilegra réttlætishrifa sem eru allt um kring. Með sama hætti er 
óséð starfsemi náttúrunnar að verki þegar manni fatast ætlunarverk 
sitt. Engar vangaveltur skynseminnar nægja til að skýra fyrir honum 
hvers vegna honum mistókst. Hann þarf að lyfta sér á annað plan 
og gera sér grein fyrir starfsháttum náttúrunnar og valdinu að baki 
þeirra. Hann verður að lyfta sér til að skilja lögmál náttúrunnar og 
alheimslögmálið sem liggur þeim öllum til grundvallar.

Arjuna nær því hreinlega ekki hvers vegna ákvörðun hans um að 
halda sig utan við bardagann er máttlaus, og að hann dregst áfram 
inn í orrustuna. Það stafar ekki af því að hann sé ráðvilltur á einhvern 
hátt heldur af hinu, að hversu mikill sem hinn vitsmunalegi skýrleiki 
væri gæti það ekki veitt neinum manni innsæi í flókna starfsemi 
margslunginnar náttúrunnar. 

Arjuna hefur ekki enn, þrátt fyrir hreina vitund sína, kafað í 
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40. erindi

algjöra Veru sem er svið alheimslögmálsins. Það er ástæðan fyrir 
því að hann sér ekki að hann býr við aðstæður sem eru mettaðar 
illum áhrifum og í þeim getur dyggðin ekki þrifist til lengdar. Arjuna 
reynir að komast hjá bardaga vegna þess að hann er að taka tillit til 
fjölskyldu- og stéttardharma. Hann skynjar ekki hið algjöra ástand 
dharma en vald þess er það sem leiðir hann í að berjast. Af þessu 
stafar að hann skilur ekki hvers vegna hann er ófær um að hegða sér 
í samræmi við eigin tilfinningar.

Í eftirfarandi erindi kemur fram útlistun Arjuna á því hvernig 
þróunarleið deyr út og jafnframt umhyggja hans fyrir samfélaginu.

Mörg aldagömul fjölskyldudharma  týnast 
ef fjölskyldan sundrast. 
Þegar dharma fjölskyldunnar týnist, 
nær adharma valdi yfir henni allri.

„Mörg ... dharma,“ fleirtala hugtaksins dharma stendur fyrir þau 
mismunandi öfl náttúrunnar sem halda utan um ólíkar þróunarleiðir. 
Þau koma fram í sérstöku hátterni eða mismunandi birtingarmynd-
um réttlætis sem samhæfa gjörvallt lífsflæðið – sérhver þáttur lífsins 
er í góðu jafnvægi við alla aðra þætti – á hreyfingu í framfaraátt. 
Þegar ákveðið hátterni flyst frá kynslóð til kynslóðar myndast það 
sem kallað er hefðir. Til þeirra hefða er verið að vísa hér og þær 
kallaðar mörg fjölskyldudharma.

„Adharma“ þýðir dharmaleysi. Þegar adharma er ríkjandi glatast 
náttúruvaldið mikla sem viðheldur jafnvægi milli jákvæðra og nei-
kvæðra afla. Þar með truflast þróunarferlið. 

Arjuna notar orðið „aldagömul“ vegna þess að lífsgildi sem 
hafa staðist tímans tönn standa fyrir hina raunsönnu þróunarbraut, 
uppstreymið í náttúrunni. Ekkert varir lengi sem fer gegn þróuninni. 
Hefð sem endist um aldir hefur því sannað að hún er hin rétta, sú sem 
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er næst Sannleikanum, sem er eilíft líf. Þetta er ástæðan fyrir því að 
Arjuna óttast að rjúfa þróunarferlið gagnvart komandi kynslóðum.

Við það að greina gildi þeirrar athafnar að berjast beitir Arjuna 
mikilli framsýni og fáguðum hug. Ljóst er að hugsun hans er afburða 
rökvís og rétt, og hún stendur vissulega ekki í yfirborði vitundarinnar. 
Grundvöllur hennar er dharma, grunnafl þróunarinnar. Sýn Arjuna 
er heldur ekki þröng, víðsýni hans spannar fjarlæga framtíð.

Arjuna var mikilmenni síns tíma og áður en hann tók sér eitthvað 
fyrir hendur athugaði hann áhrif þess á komandi kynslóðir. Aðeins 
þesskonar hækkað vitundarástand gæti boðað dagsbrún mikillar 
visku á jörðinni.

Arjuna ber fyrst og fremst umhyggju fyrir samfélagslegum 
þroska. Með hliðsjón af því leggur hann mikla áherslu á dharma og 
þá samfélagshætti sem styðja það og njóta góðs af því.

Arjuna heldur röksemdafærslu sinni áfram í næsta erindi.  

41. erindi

Þegar adharma ríkir, ó Krishna, 
afvegaleiðast konurnar í fjölskyldunni, 
og afvegaleiddum konum, ó, Varshneya, 
fylgir blöndun stétta.

Í lífi móður birtist sköpunarmáttur náttúrunnar. Skapandi greind 
verður að vera hrein til að skila sér. Grugg í henni dregur úr skil-
virkni og minni skilvirkni jafngildir eyðileggingu. Til þess að skapa 
skilvirkt fólk skiptir líf móðurinnar miklu máli.

„Blöndun stétta“ er Arjuna áhyggjuefni vegna þess að hann veit 
hversu erfitt og hættulegt er að skipta um hest í straumþungri á. Allar 
verur halda sinni ákveðnu stöðu í straumi samfélagsins vegna hinna 
eðlislægu frumafla náttúrunnar. Hver og ein fylgir sinni sérstöku 
leið. Ef maður víkur af þeirri braut, víkur frá sínu eðlilega dharma, 
er það eins og að skipta um hest í stríðum árstraumi. Hann þarf að 
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streða til að halda lífi – og upplifir streðið sem sorg og sút og það 
veldur alltaf vandaræðum á þróunarbrautinni.

Svarið við öllum vandamálum er að það eru engin vandamál. 
Sá sem gerir sér grein fyrir þeim sannleika losnar við vandamálin. 
Þetta er styrkur þekkingarinnar, styrkur Sankhyaspekinnar – styrkur 
viskunnar sem veitir umsvifalausa uppljómun. Þetta er vitneskjan 
sem drottinn Krishna býr sig til að afhjúpa fyrir Arjuna og svara 
þannig öllum þeim grundvallarvandamálum lífsins sem Arjuna 
setur fram í 29. til 46. erindi. 

Blöndunin leiðir aðeins til vítis, 
bæði fyrir fjölskylduna og þá sem eyðileggja hana. 
Forfeður þeirra falla einnig 
þegar Pindodakafórnirnar leggjast af.

42. erindi

Hreinleiki blóðsins er grundvallarforsenda fyrir langlífi fjölskyldu 
og samfélags. Og sá hreinleiki er kominn undir því að fornar 
fjölskylduhefðir varðveitist. Mesta tjón sem þjóð verður fyrir 
er að félagsleg skipan hennar gangi úr skorðum. Arjuna lítur á 
orrustuna með þetta mikilvæga atriði í huga og tekur líf margra 
kynslóða framtíðarinnar með í reikninginn. Sýn hans er fullkomin 
og umhyggjan raunsönn. Djúp hugsun Arjuna, framsýni hans og ást 
á lífi manna og samfélagi örvar drottin Krishna til að styrkja hann 
með því að veita honum viskuna um frelsun til eilífðar. Drottinn 
Krishna hlustar af stillingu á það sem Arjuna er að segja til þess að 
geta búið hann betur undir þá miklu blessun.

Drottinn Krishna tekur við öllum hughrifum frá Arjuna, sér-
hverjum efa sem fram kemur hjá honum og öllum athugunum hans 
á þekkingarsviðinu og mun svara þeim svo að Arjuna geti vel við 
unað. 

„Pindodaka.“ Samkvæmt vedaritinu Karma kanda, sem er útlistun 
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á karma eða starfsemi, er ætlast til að synir og sonarsynir hafi uppi 
ákveðna helgisiði og athafnir í nafni látinna feðra sinna og afa. Fari 
blóðskyldir ættingjar með þessar helgiathafnir kemur góðvild, kyrrð 
og friðþæging yfir hina gengnu forfeður hvar sem þeir kunna að 
vera staddir á þróunarbrautinni. Ekki nóg með það; þegar barn hlýtur 
blessun og friðþægingu foreldra sinna blessa hinir látnu einnig börn 
sín. Vedísk Pindodakaathöfn tengir látna foreldra börnum sínum á 
jörðinni og opnar rás sem blessun þeirra berst um.

Eftir að Arjuna hefur sýnt umhyggju sína fyrir lífi einstaklinganna 
lætur hann í ljós umhyggju fyrir þroskaferli samfélagsins alls í 
eftirfarandi erindi.

43. erindi

Af ódáðum þeirra 
sem eyðileggja  fjölskyldu með stéttablöndun,  
deyja út mörg ævagömul dharma stéttar og fjölskyldu.

Lögmálin sem halda utan um heilbrigði alls líkamans samanstanda 
af safni allra lögmálanna sem viðhalda einstökum hlutum hans ásamt 
öðrum sem bætast við til að samhæfa mismunandi útlimi. Á sama 
hátt eru þróunarlögmál líkamans heildarsumma þeirra lögmála sem 
þróa mismunandi útlimi og lögmálanna sem samhæfa þá.

Þannig eru einnig til dharma sem tengja og önnur sem samhæfa 
mismunandi einstaklinga. Þau síðarnefndu teljast stýra aðallega 
þróun þjóðfélags eða stéttar. Í 40. erindi var Arjuna að hugsa um 
dharma fjölskyldunnar. Í þessu erindi hefur hann stéttardharmað 
í huga, þ.e.a.s. safndharma fjölskyldna sem halda uppi svipuðu 
dharma.

Blöndun stétta eyðileggur gildin sem varðveitt eru í ævagömlum 
hefðum og beinar afleiðingar þess eru að jafnvægi samfélagsins 
raskast. Í næsta erindi er sýnt hvað bíður manna í lífi sem ekki er 
grundvallað á fornum hefðum. 
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44. erindi

Menn úr fjölskyldu sem hefur misst frá sér dharma, búa 
eftir því sem við höfum heyrt, ó, Janardana (drottinn Krishna), 
óumflýjanlega í víti.

„Fjölskyldudharma“ eru öfl af mismunandi gerð sem samhæfa 
einstaklingana innan fjölskyldunnar og gefa sérhverjum þeirra 
jafnframt, meðvitað eða ómeðvitað, færi á að hjálpa hverjum hinna 
í fjölskyldunni á hans þroskaleið. Þesskonar fjölskyldudharma eru 
til dæmis þau sem ráða sambandi móður við son eða dóttur eða þá 
bróður við bróður eða systur og svo framvegis. Fjölskyldudharma 
er haldið við með fjölskylduhefðum. Rofni fjölskylduhefðirnar 
kann heimilisfólkið ekki lengur að haga lífi sínu þannig að athafnir 
þess hjálpi hverjum og einum innan fjölskyldunnar á eðlilegan hátt 
í þroskaferlinu. Afleiðingin er sú að þroskaferlið verður að engu 
og óregla og öngþveiti aukast í fjölskyldunni. Víti er að búa í þess-
konar fjölskyldu. Þeir sem hrapa í svo úrkynjað lífsmunstur lenda 
utan þróunarbrautarinnar og skapa sér áfram aumkunarverð örlög. 
Þetta er það sem Arjuna á við þegar hann segir: „búa óumflýjan-
lega í víti.“

Hér er meiriháttar lærdómur og mjög mikilvægur sem hefur 
verið týndur um aldir. Hann er verðugt viðmið fyrir hvaða sam-
félag sem er.

„Fjölskyldudharma“  er sú gróna hefð að fólk sem fætt er innan 
sömu fjölskyldu stundi störf fjölskyldunnar. Vegna erfða frá foreldr-
um vinnur fólkið vel, það skilar betri afurðum fyrir samfélagið og 
því fer fram í sinni grein. Þar sem verkin í starfsgrein fjölskyldunnar 
liggja vel fyrir fólkinu vinnur það sér ekki til húðar. Það getur 
gefið sér tíma fyrir reglulegar, andlega þroskandi iðkanir en það 
er grundvöllur hverskonar velgengni í lífinu. Fjölskyldudharma 
og fjölskylduhefðir létta með þessu móti undir með bæði einstakl-
ingum og samfélagi.

Arjuna ávarpar drottin Krishna með heitinu „Janardana“ og 
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minnir þannig á að hann kom á lögum og reglu með því að drepa 
illa andann Jana. Nú, í kjölfar orrustunnar, muni meira öngþveiti 
ríkja vegna þess að mörg fjölskyldudharma glatist – heimurinn verði 
að víti.

Áhyggjur Arjuna af því, að mörg dharma muni glatast benda til 
þess að hann sé að skoða málin í heild með hliðsjón af gangverki 
náttúrunnar.

Í þessu erindi kemur fram grunnregla um athafnir: athöfn skyldi 
vera af því tagi að hún víki ekki frá ósýnilegu valdi dharma.

Eftirfarandi erindi ýjar að því að viska manns geti brugðist honum 
og leitt af sér ranga ákvörðun.

45. erindi

Vei ó vei! Við erum ráðnir í því 
að drýgja mikla synd með því að við erum 
albúnir að drepa ættmenn okkar 
af græðgi í munúð konungdæmis.

Arjuna er miður sín vegna þess að hann er í þann veginn að fórna 
meiri hagsmunum fyrir minni  –  fjölskyldu- og stéttardharma verður 
fórnað fyrir einstaklingsdharma hans.

Arjuna kallar það mikla synd vegna þess að honum er ljóst að 
réttlætið, konungsríki Guðs á jörð, er samvinna. Allir menn verða 
að taka sinn þátt í því og það er aðeins hægt ef fjölskyldu- og 
stéttardharma er haldið við af einstaklingum sem standa djúpum 
rótum í einstaklingsdharma sínu. Það er hörmulegt fyrir samfélags-
skipanina og eyðileggur réttlætið ef fjölskyldu- og stéttar-dharma 
týnast og það er synd gagnvart Guði. Þess vegna kallar Arjuna það 
„mikla synd.“

Arjuna byrjar eftirfarandi erindi á því að lýsa atburðarás sem hann 
vildi að yrði.
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46. erindi

Betra væri fyrir mig 
að synir Dhritarashtra, með vopn í hönd, 
dræpu mig mótspyrnulaust 
og óvopnaðan í orrustu. 

Arjuna sér að hann myndi drýgja mikla synd með því að berjast. 
Nú, þegar hann er á annað borð kominn á vígvöllinn, getur hann 
sem stríðsmaður hvorki haldið að sér höndum í bardaganum né 
flúið; en muni hann berjast óttast hann að syndga stórlega. Hann 
sér enga leið til að komast út úr ógöngunum og því telur hann best 
að verða drepinn í bardaga. En með því að ekki er hægt að drepa 
hann vopnaðan og vakandi, óskar hann þess að vera óvopnaður og 
að veita enga mótspyrnu. Þannig muni hann ekki drýgja stórsynd 
gagnvart Guði. Þetta er hreinlyndur hugur mesta bogmanns allra 
tíma. Þetta er persónuleiki hetjulundar og göfgi. Arjuna telur betra 
að deyja en að syndga.

47. erindi

Sanjaya sagði:
Að þeim orðum töluðum í aðdraganda orrustu,  
fleygði Arjuna frá sér boga og örvum 
og lét fallast á sæti stríðsvagnsins, 
altekinn hryggð.

„Að þeim orðum töluðum.“  Í fyrri erindum lýsti Arjuna afleiðingum 
bardagans eins og þær komu manni með hans þroskaða hjartalag og 
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hugarþel fyrir sjónir. Nú, án þess að hann hafi getað gert upp hug 
sinn, rennur upp fyrir honum að sjálfur stendur hann með boga og 
örvar í stríðsvagni sínum augljóslega albúinn í stríð. Arjuna kann að 
hafa hugsað sem svo að með því að standa í viðbragðsstöðu, grár 
fyrir járnum, gæti hann ekki verið óhlutdrægur þegar hann hugsaði 
um málið og hafi því ákveðið að fleygja frá sér boga og örvum, víkja 
úr fylkingarbrjósti, setjast niður og hugsa enn dýpra til þess að leita 
svars sem væri fullnægjandi fyrir báðar hliðar vandans – kærleika 
hans til ástvina sinna og kall skyldunnar.

Hugur Arjuna var „altekinn hryggð.“ Skyldan kallaði en hjartað 
aftraði honum að láta til skarar skríða. Skýrum augum gat hann séð 
fyrir sér víðtæk áhrif eyðileggingarinnar sem orrustan ylli. Hugsun 
hans var altekin hryggð. Giftusamir eru þeir sem þjakaðir eru af 
hugarangri vegna óhamingju annarra. Gifturíkari eru þó þeir sem 
geta leyst aðra undan ógæfu án þess að bíða sjálfir tjón af.

Í kaflanum sem eftir kemur tekur Arjuna við ljósinu. Það gerir 
honum fært að draga úr hinu illa sem yfirskyggir veröldina, og án 
nokkurrar hryggðar, því að hann er þá staðfestur í sæluríku frelsi, í 
guðsvitund. 

Þannig lýkur fyrsta kaflanum í upanishad (lærdómi) 
dýrðlegs Bhagavad-Gita; í vísindunum um hið Algjöra; 

í ritningunni um yoga; í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Yoga hugarvíls Arjuna.
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YFIRLIT UM LÆRDÓM ANNARS KAFLA

1. erindi. Leitandi sannleikans er í lausu lofti því að hann sér enga 
lausn á grundvallarvanda lífsins.

2.-3. erindi. Frá guðlegu sjónarmiði eru vandamál ekki til. Óhrein-
leiki varpar skugga á þá reisn sem er lífinu eiginleg. 

4.- 9. erindi. Þesskonar yfirlýsing um eðli lífsins er merkingarlaus 
fyrir þann sem veit vel að vandamál eru til, jafnt innan einstaklings-
lífsins og í félagslífinu. Þar sem hann er raunsær vill hann ekki 
láta sem hann sjái þau ekki.

10.- 38. erindi. Lærdómurinn birtist honum og veitir honum innsýn í 
lífið. Lífið hefur tvær hliðar, breytilegan líkamann og óbreytanlegt 
sjálfið, en raunverulegt eðli þess er algjör Vera. Allt þar til maðurinn 
hefur gert sér grein fyrir Veru er líf hans án fastrar undirstöðu og 
heldur áfram að velta á grunnvandamálum tilvistarinnar, jafnvel 
þótt það geti verið í samhljómi við almáttuga náttúruna og vald 
þróunarinnar. Þekking á sjálfinu og Veru færir jafnaðargeð yfir 
hugann.

39.- 44. erindi. Jafnlyndið verður varanlegt þegar algjörri vitund er 
náð. Það er að segja hugurinn öðlast algjöra vitund eðlilega og 
auðveldlega en maður sem sökkvir sér í líkamsnautnir fer á mis 
við hana.

45.- 48. erindi. Tæknin felst í því að leyfa huganum að komast 
eðlilega til algjörrar vitundar og – þegar hann hefur kynnst fyllingu 
lífsins – að taka til starfa. 

49.- 52. erindi. Það sem vinnst með þessu er aukin skilvirkni og 
meiri árangur á öllum sviðum. Annar ávinningur er léttir þegar 
losnar um vandamál og einnig fullkomið frelsi úr fjötrum.

53.- 72. erindi. Lýst er lífsástandi sem er staðfest í jafnlyndi og 
lagðar eru til ráðstafanir til að tryggja það gjöfula ástand frelsis í 
guðlegri vitund.
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Þessi kafli er sál Bhagavad-Gita. Kaflarnir sem á eftir fylgja eru 
líkaminn. Von og uppfylling eru laun þessa upphafna kafla. Hann 
leiðir mann í átt að friðsamlegu, kraftmiklu og árangursríku lífi í 
heiminum. Hann veitir andlega friðþægingu og lausn úr fjötrum.

Kaflinn útlistar Brahma Vidya í fullkomnun sinni. Hann útlistar 
viskuna um hið Algjöra jafnt í fræðilegu sem hagnýtu tilliti. 
Í honum kemur fram miðlæg hugsun og gjörvallt leiðarstef 
Bhagavad-Gita. Í kaflanum er vísir að hugmyndum sem teknar eru 
lengra í köflunum á eftir.

Þess utan er kaflinn efnislega sjálfstæður. Einn og sér er hann 
nógu magnaður til að lyfta sérhverjum hug, hversu lágt sem hann 
kann að standa. Í kaflanum er fullkomin lífsspeki sem byrjar í stöðu 
leitandans og endar í ástandi uppfyllingar.

Hugsun fyrsta kaflans flæðir áfram inn í fyrri hluta þessa kafla. 
Hið óvirkjaða afl sem heldur Arjuna eins og í lausu lofti finnur sér 
farveg að úthafi eilífrar visku drottins Krishna.

Í upphafi kaflans er lýst því ástandi Arjuna sem kom drottni 
Krishna til að opinbera hulda dóma um heilsteypt líf en lykillinn að 
leyndardómunum er afhjúpaður í 45. erindi.
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1. erindi

Sanjaya sagði:
Við hann, sem var yfirkominn af samkennd, 
altekinn hryggð, með sársauka í augum flóandi í tárum, 
mælti Madhusudana (drottinn Krishna) eftirfarandi orð:

„Madhusudana“ þýðir sá sem drap djöfulinn Madhu. Notkun þessa 
heitis gefur til kynna að mikill kraftur sé að losna úr læðingi sem 
muni binda enda á lamandi óvissu Arjuna. 

Jafnvel glaðvakandi og skarpur hugur Arjuna hafði króast af í 
stöðu sem ógjörningur var að ráða við. Hjarta hans og hugur gátu 
ekki unnið saman. Ást Arjuna á ættmennum sínum samrýmdist ekki 
kalli skyldunnar um að uppræta hið illa. Í raun líkist þetta helst því 
að vilja vera áfram í myrkri þótt maður sé baðaður ljósi. Arjuna hefur 
tekið sér fyrir hendur verkefni sem er óvinnandi nema hann komist 
á vitundarstig sem réttlætir allar gjörðir hans og leyfi honum jafnvel 
að drepa í kærleika til þess að framfylgja tilgangi þróunarinnar. 

Arjuna gat með engu móti séð dráp og kærleika fara saman. Það er 
ekki merki um veikleika og dregur í engu úr mikilleik hans. Sérhver 
maður á sama þroskastigi fengi að kenna á þessari togstreitu milli 
hjarta og hugar.

Arjuna var tápmikill að eðlisfari. Kærleikur fyllti hjarta hans en 
þó gat hann ekki elskað sína nánustu eins og komið var. Hugurinn 
var skýr, vakandi og fullur af fyrirætlunum en þó gat Arjuna ekki 
fylgt fyrirmælum hugarins á þessari stundu. Vegna þeirrar innri 
togstreitu sem hann átti í gat hann hvorki barist og þannig fullnægt 
huganum né elskað sína nánustu til að friðþægja hjartanu. Þess 
vegna var hann „altekinn hryggð.“

Arjuna hafði ekki tapað áttum þótt ritskýrendur lýsi honum 
venjulega þannig. Hjartað og hugurinn voru vakandi og skýr en 
hvorugt gat vísað leið sem þjónaði andstæðum vilja þeirra. Þó hafði 
þetta ekki slegið Arjuna alveg út af laginu enda segir Sanjaya: „með 
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sársauka í augum flóandi í tárum.“  Ef Arjuna hefði verið búinn að 
missa jafnvægið hefðu augun verið tóm. En í þeim var líf. Í þeim 
sást kvöl og hjartað tjáir sig í þeim með tárum. „Sársaukinn“ sem 
sést í augunum ber vott um þungar áhyggjur og sýnir að hugurinn 
vakir.

Áríðandi er að taka eftir því hvernig vísbendingum er raðað 
í þessu erindi ef maður vill komast til botns í ástandi Arjuna. 
„Yfirkominn af samkennd“ segir að í hjarta hans komist ekkert að 
nema samúð. Vísbendingin sem kemur næst er „altekinn hryggð.“ 
Ef hjartað er fullt af samúð er þar ekkert rúm fyrir svo ólíka 
tilfinningu sem hryggð. Af því verður ljóst að orðalagið „altekinn 
hryggð“ vísar ekki til hjarta Arjuna. Það lýsir ekki tilfinningu heldur 
aðeins hugarástandi hans.

Með öðrum orðum var hjarta Arjuna fullt af samúð en hugurinn 
hryggur. Ástand hans má ekki misskilja þannig að hann sé veiklunda 
og ruglaður. Í erindinu kemur Arjuna fram í öllum sínum styrk. 
Greind, næmi og athygli eru í hámarki en þrátt fyrir það er honum 
fyrirmunað að beita sér. Þetta óráðna ástand er verðmætt vegna þess 
að það er einmitt rétti jarðvegurinn fyrir guðlega greind. Við fyrstu 
sýn virðist það vera afleiðing af kringumstæðunum. Í raun er það til 
komið vegna fyrsta orðs drottins Krishna á orrustuvellinum.1 Þegar 
kærleiksbylgja frá drottni Krishna flæddi inn í hreint líf Arjuna 
komst hann í einskonar svifástand. Það undirbjó jarðveg þar sem 
guðlega viskan gat birst honum.

Hér er mynd af veraldlegum manni sem er í þann mund að taka 
við mestu guðlegu visku sem manninum hefur nokkru sinni verið 
opinberuð. Til að komast að hinum raunverulega Arjuna, þeim sem 
meðtók blessunina, verðum við að líta á bak við ásýnd þjáningar 
og tára. Hin ytri mynd af tárum og kvöl þjónar þeim tilgangi að 
hlífa innri upphafningu vitundar í óráðnu ástandi. Myndin er eins og 
beiskur appelsínubörkur sem lykur um sætan safa. Fyrirbærahluti 
veraldarinnar sem við blasir er ekki beint aðlaðandi en þar fyrir 
innan er altari Guðs sem viðheldur lífinu með ljósi sínu.

Drottinn Krishna mun heldur ekki láta viðgangast að líf Arjuna 
sé á ytra borði „hryggilegt“ að sjá. Hann ætlar líka að hressa upp á 

1) Sjá I., 25., skýringar. 
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2. erindi

Hinn sæli Drottinn mælti:
Hvaðan hefur sá smánarblettur, 
framandi ærlegum mönnum, 
niðurlægjandi og andstæður himninum 
fallið á þig, Arjuna, á ögurstundu?

útlitið. Og með hliðsjón af því hristir hann upp í Arjuna þegar hann 
hefur upp raust sína. 

Vandi verður ekki leystur með því að rýna í sjálft vandamálið. Sé 
reynt að kryfja vandamál með lausn að markmiði er það eins og að 
reyna að endurheimta ferskleika laufblaðs með því að úða vatni á 
sjálft laufið í stað þess að vökva trjárótina.

Í  undanfarandi tuttugu og einu erindi hefur Arjuna í rauninni 
varpað fram öllum vandamálum sem nokkur maður getur átt við 
að etja í lifanda lífi. Þegar Drottinn tekur til að svara virðir hann 
röksemdir Arjuna ekki skoðunar. Hann vísar einfaldlega öllu frá 
sem Arjuna hefur sagt án þess að gefa því frekar gaum vegna þess 
að með því að greina hverja einustu fullyrðingu yrði ómögulegt að 
greiða úr flækjunni. 

Öll vandamál lífsins verða til vegna einhvers veikleika hugarins. 
Hvers kyns veikleiki hugarins stafar af því að hann gerir sér ekki 
grein fyrir sínu eigin innra eðli sem er takmarkalaust og er uppspretta 
óendanlegrar orku og greindar. Sú vanþekking á manns eigin sjálfi 
er rót allra vandamála, þjáninga og ófullkomleika í lífinu. Allt sem 
þarf til að uppræta vandamál lífsins hverju nafni sem nefnast er að 
rífa manninn upp úr fávisku, koma honum til vits.

Eigi að koma vitinu fyrir mann verður að fá hann til að hlusta. 
Arjuna var haldinn hugarvíli og því greip Drottinn til þess að segja 
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eitthvað það við hann sem hristi svo rækilega upp í honum að hann 
bæði heyrði og skildi. 

Í erindinu leggur Drottinn mat á stöðu Arjuna með orðum 
sem benda á lausn. Fyrsta orðið sem drottinn Krishna mælir í 
samræðunni felur í sér gjörvalla heimspeki lífsins, niðurstöður 
Vedanna. Síbreytilegur heimur forma og fyrirbæra og hin 
óbreytanlega Raunvera sem er algjör og handanlæg í eðli sínu eru 
bæði í fyllingu – „purnamadah purnamidam.“  Hvaðan kemur þá 
þessi aumkunarverði smánarblettur vanþekkingarinnar og orsök 
þjáningar?  Þar sem líðandi stund, núið, er samsett úr tveimur 
„fyllingum“ getur smánarbletturinn ekki undir neinum kringum-
stæðum tilheyrt líðandi stund. Hann er ótímabær öllum stundum, 
þar með talið „á ögurstundu.“

Arjuna rakti raunir sínar í 28.-46. erindi I. kafla. Af orðalaginu 
í þessu erindi má ráða hvaða augum drottinn Krishna lítur rauna-
rolluna og vísar henni á bug. 

„Hvaðan“ gefur í skyn að heila röksemdafærslan sé botnlaus. 
Orðið kallast á við 28. erindi I. kaflans en þar er að finna grunninn 
að röksemdafærslu Arjuna.

„Smánarblettur “ vísar til efnisins í 29.-31. erindi.
„Framandi ærlegum mönnum“ metur inntakið í 32.-35. erindi. 
„Niðurlægjandi“ tekur til 36.-39. erindis
„Andstæður himninum“ á við um 40.-46. erindi.
Drottinn hrópar upp yfir sig hneykslaður á Arjuna: „Hvaðan hefur 

sá smánarblettur... fallið á þig?“ Hann spyr í forundran og notar orðið 
smánarblettur til að taka saman í eitt orð almennt ástand Arjuna og 
hugsunarhátt hans. Orðin „smánarblettur“ og á eftir því „framandi 
ærlegum mönnum, niðurlægjandi og andstæður himninum“ og „á 
ögurstundu“ komu illa við Arjuna. Vökull hugur hans og hjarta 
urðu fyrir alvarlegu áfalli og það skók hann út úr þessu óráðna 
hugarástandi. Umsvifalaust hætti hann að treysta á hugsunarhátt 
sinn fram að því. Það varð til þess að hann leit til Drottins.

Í næsta erindi verður Arjuna fyrir öðru áfalli.  Það eykur áhrifamátt 
þessa erindis. Drottinn bendir á að hvort sem kringumstæður eru 
hagstæðar eða óhagstæðar gangi ærlegir heiðursmenn jafnan fram á 
þann hátt að sæmd þeirra aukist hér á jörðu sem á himni.
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3. erindi

Partha! láttu ekki undan kveifarskapnum.
Það sæmir þér ekki. 
Hristu af þér þennan auma heigulshátt. 
Rístu upp, ó, fjendasvíðir!

2) Sjá I., 25.

Erindið er enn eitt dæmi um innsæi í að leysa vandamál. Hérna notar 
Drottinn orðið „kveifarskap“ en minnir Arjuna um leið á göfugan 
ættstofn hans með því að kalla hann Partha, son Pritha. Það gerir 
drottinn Krishna til þess að vega á móti því í fari Arjuna sem hann 
kallar „heigulshátt.“

Drottinn Krishna gerði sér grein fyrir því að þegar hann ávarpaði 
Arjuna í upphafi með heitinu Partha og benti honum á að líta yfir 
Kurungana saman komna til orrustu2 vakti hann í Arjuna bylgju 
af kærleika til móður sinnar, Pritha. Hann vissi að sú mikla 
kærleiksbylgja sem risin var af hans eigin völdum í hjarta Arjuna var 
ástæðan fyrir því að hann var nú á báðum áttum. Því var nauðsynlegt, 
þegar hér var komið sögu, að víkka það einhliða kærleiksþel sem 
heitið Partha hafði vakið og endurvekja upphaflegan bardagahug 
Arjuna. Þess vegna notar drottinn Krishna hér aftur nafnið „Partha“ 
en tengir það orðinu „heigulsháttur.“

Þegar þau hjartahrif höfðu verið vakin mátti ekki bíða með 
að beina hug Arjuna burt úr óvissu til athafna. Drottinn segir: 
„Rístu upp.“ Þannig kyndir hann undir baráttuvilja Arjuna og 
bætir samstundis í með því að minna hann á stöðu sína sem 
„fjendasvíðir.“

Drottinn vill uppræta hjá Arjuna þann hugsunarhátt  sem leiðir til 
aðgerðaleysis. Hann segir Arjuna að svona hugarvíl sé honum ekki 
eiginlegt því að hann hafi alltaf verið maður verkanna. – „Það sæmir 
þér ekki.“

Þessi orðræða Drottins hefur einnig dýpri merkingu. „Það sæmir 
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þér ekki“ minnir Arjuna á hans innsta eðli. „Þú ert Það“ segir í 
Upanishadritunum – takmarkalaus eilíf Vera. Þú átt að anda að þér 
alheimslegu lífi en ekki láta undan fyrir „heigulshætti“ sem á heima 
í fáviskunni.

Þegar Drottinn segir honum að hrista af sér „heigulsháttinn“ 
skerpir hann á því með orðinu „aumur.“ Með því vill hann brýna 
Arjuna: Veikleikinn sem hann þarf að vinna bug á er ekki mikill, 
aðeins tifinningaveila. Drottinn vill koma Arjuna í skilning um að 
þegar kærleikurinn vex í hjarta manns verði viðhorf hans víðfeðmara 
og ætti að verða sterkara og kraftmeira en í hans tilviki hafi það 
ekki gerst. Arjuna hafi ekki öðlast alheimslegt viðhorf.

Í þessu birtist mikill frumspekilegur sannleikur: fáviska er 
óáþreifanleg og innihaldslaus. Hún er aðeins tálsýn sem ætti að 
vera auðvelt að hrista af sér. Til allrar óhamingju hefur fáviskan 
svipt Arjuna þeim styrk sem kærleiksbylgjan hefði að öllu jöfnu átt 
að bera með sér.

Vissulega er Arjuna, stríðsmaðurinn mikli, hugrakkur í eðli sínu. 
Þess vegna virðist Drottinn aðeins vera að minna hann á það sem 
hann er: takmarkalaus og eilífur í algjöru eðli sínu og „fjendasvíðir“ 
í hinu afstæða eðli, í manngervinu.

Sé rýnt djúpt í þessi tvö erindi, þar sem eggjun Drottins tekur 
fyrst á sig mynd, kemur í ljós að þau fela í sér kjarnann í gjörvöllum 
lærdómi Bhagavad-Gita.

4. erindi

Arjuna sagði:
Hvernig gæti ég barist við Bhisma og Drona 
með örvum á orrustuvelli, ó, Madhusudana? 
Verðugir lotningar eru þeir, ó, fjendafellir!

Arjuna ávarpar drottin Krishna með Madhusudana, sá sem drap 
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Sannarlega er betra að lifa jafnvel af ölmusu í þessum heimi, 
en að drepa þá göfuglyndu lærimeistara, 
því að þótt þeir þrái mikinn feng,
myndi ég að þeim felldum 
aðeins hljóta blóði drifna ánægju hér í heimi.

djöfulinn Madhu, strax eftir að hann hefur nefnt þá Bhisma og 
Drona. Með því segir hann óbeint við drottin Krishna: Þú ert sá sem 
drepur djöfla. Hvernig getur þú ætlast til þess af mér að ég drepi 
þessa göfugu öldunga? Þú ert fjendafellir. Hvernig getur þú ætlast 
til að ég drepi þá sem eru þess verðir að vera virtir vel?

Þetta sýnir að hugur Arjuna vakir jafnvel þótt hann sé óráðinn. 
Sé maður vökull og viðbúinn af hjarta og hug hefur hann alltaf von 
um að geta lyft sér yfir erfiðleikana, hverjir sem þeir eru.

Arjuna fylgir málstað sínum eftir í næsta erindi.

5. erindi

Þetta ber vitni um mikilleik Arjuna, göfuglyndi hans og framsýni. 
Það vitnar um manneskjulegt hjartalag. Arjuna, bogmaðurinn mikli, 
var sér meðvitandi um sorgleg blóðug átök sem sagan skráir. Hann 
sá fyrir það mikla áfall sem siðmenningin á hans tíma yrði fyrir. 
Hann sá fyrir sér stríðsrústir hvarvetna, hann heyrði innra með sér 
grát barna og kveinstafi kvenna, heyrði fásagnir af ógn og kúgun. 
Arjuna, hetja með gott mannlegt hjartalag, hefði gert hvað sem var 
til að komast hjá þeim hörmungum sem virðast vofa yfir. Hann 
gengur svo langt að segja: „Sannarlega er betra að lifa jafnvel af 
ölmusu í þessum heimi, en að drepa þá göfuglyndu lærimeistara“ og 
„aðeins hljóta blóði drifna ánægju.“

Í næsta erindi heldur hann röksemdafærslunni áfram.
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6. erindi

Ekki veit ég hvort okkur væri hollara 
að við sigruðum þá 
eða að þeir sigruðu okkur. 
Synir Dhritarashtra standa augliti til auglitis við okkur. 
Ef við dræpum þá, yrði lífið okkur einskisvert.

Þarna kemur fram ósérplægið viðhorf Arjuna til lífsins. Eigi hann 
að njóta konungdæmisins vill hann deila ánægjunni af því með 
öllum sem honum eru kærir. Geti hann ekki átt ánægjuna með þeim, 
kýs hann fremur að sleppa konungdæminu alveg. Erindið varpar 
ljósi á hugsunarhátt manns með þroskaða vitund. Arjuna, sem gerir 
sér fulla grein fyrir alvöru málsins, er að hugsa um ábyrgðina sem á 
honum hvílir. Hann veltir fyrir sér afleiðingum þess að sigra og að 
bíða ósigur og finnur enga réttlætingu, jafnvel ekki fyrir því að hans 
lið sigri ef það verður til að svipta hann ástvinum sínum.

Í þessu hjálparvana ástandi kemst Ajuna að niðurstöðu um að ekki 
sé hægt að leysa vandann frá neinni hlið mannlegrar hugsunar eða 
tilfinninga. Því leitar hann til Drottins eftir guðlegri handleiðslu.

Erindið sem eftir kemur vitnar um hjálparleysi mesta bogmanns 
allra tíma, vitnar um saklausa og einlæga undirgefni mikils og 
viturs manns.

7. erindi

Eðli mitt atað auri veikleikans, 
reikull í ráði um dharma, bið ég þig, 
segðu mér nákvæmlega hvað mér er fyrir bestu. 
Ég er lærisveinn þinn, kenndu mér, 
því að ég hef leitað skjóls í þér.
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Arjuna hefur farið ákveðið fram með afstöðu sína og þegar hann 
hefur gengið eins langt og hann kemst með hana finnst honum 
skyndilega eins og hann sé ófær um að hugsa. Hann hættir, hugurinn 
hörfar og hann fellur að fótum Drottins.

Venjulega er það svo að meðan manni finnst hann sjálfur geta 
hugsað og höndlað fyrir sig þykist hann ekki þurfa að hlusta á aðra. 
Þegar hann svo rekur í þrot leitar hann athvarfs í leiðsögn annarra. 
Finni maður þess konar athvarf, nálgast hann það af auðmýkt og 
setur traust sitt á það. Eftir að hann hefur beygt sig fullkomlega undir 
það sér það fullkomlega um hann. Það liggur í hinu óhlutdræga 
guðlega: Ég er eins gagnvart þeim og þeir eru gagnvart mér.

„Segðu mér nákvæmlega“ sýnir hvern mann Arjuna hefur 
að geyma. Hann er hagsýnn maður sem hangir ekki yfir neinu 
hugsjónakvaki. Hann biður um skýrar leiðbeiningar sem hann geti 
fylgt efasemdalaust og sem henti honum í viðleitni hans til að láta 
gott eitt af sér leiða. Hafi maður helgað líf sitt þjónustu við aðra 
og sé skyldurækinn, er þeim mun nauðsynlegra fyrir hann að gera 
hlutina rétt.

Þessi staða kastar á engan hátt rýrð á persónu Arjuna. Það er 
heilsteypt innra líf hans sem kemur honum til að opna augun fyrir 
veikleika sínum. Mikilleiki hans birtist þegar hann segir: „Reikull 
í ráði um dharma.“ Annars vegar krefst fjölskyldudharma hans 
(skylda fjölskylduföðurins) af honum að hann verndi og elski 
ættmenni sín. Hins vegar heimtar stéttardharmað (skylda kshatriya, 
verndara samfélagsins,) að hann drepi árásarmennina. Hann getur 
ekki gert upp við sig hvoru dharmanu hann eigi að fylgja og lítur á 
það sem veikleika sinn. Í rauninni er hann leiksoppur aðstæðnanna. 
Það myndi ekki hvarfla að nokkrum manni með hjartað á réttum 
stað og hugsunina í lagi að líta á þetta sem veikleika hjá Arjuna, en 
hann kallar það veikleika sinn. Stærð hans sem persónu gerir hann 
of auðmjúkan til að pæla í hugarástandi sínu frammi fyrir drottni 
Krishna. 

Þegar Arjuna beygir sig til að öðlast visku sem lærisveinn tekur 
Drottinn við honum og á samri stundu tekur drottinn Krishna til við 
kennsluna. Hér byrjar í rauninni Bhagavad-Gita.

Það er viðurkennt náttúrulögmál að virkni og gagnvirkni eru 
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jafnar. Áður en gagnvirkni geti átt sér stað verður virkni að vera 
til staðar. Á sama hátt verður neminn að leita til kennarans áður en 
kennsla getur hafist. Þegar neminn hefur gert það er hann tekinn 
alvarlega og kennarinn telur það skyldu sína að kenna honum.

Á meðan Arjuna spjallaði kumpánlega við drottin Krishna, svar-
aði drottinn Krishna á sömu lund. En þegar Arjuna varð alvarlegur 
og sagði: Ég lýt Þér sem lærisveinn, vísa mér veginn, leið mig að 
ljósinu, því að ég finn ekki fótum mínum forráð; þegar Ajuna varð 
hljóður og sneri sér algjörlega til drottins Krishna þá tók drottinn 
Krishna hann alvarlega og byrjaði að upplýsa hann um hagnýta 
visku lífsins.

Ef sjúklingur vill ekki liggja kyrr getur læknirinn ekki hafið 
skurðaðgerð. Það er ekki fyrr en sjúklingurinn felur sig lækninum 
fullkomlega á vald, svo að hann geti hagað aðgerðinni með sínum 
hætti, sem læknirinn telur óhætt að hefja uppskurðinn.

Þetta er leyndardómurinn mikli á bak við árangur, þegar leitað er 
leiðsagnar annarra, á hvaða lífsins göngu sem vera skal. Og viskan 
um frið og hamingju í lífinu, viskan um árangur í heiminum og frelsi 
úr fjötrum, er mesti leyndardómur lífsins. Það er Brahma Vidya, 
vitneskjan um hið endanlega.  Að sjálfsögðu er aðeins unnt að miðla 
henni til þeirra sem hafa að minnsta kosti áhuga á að taka við 
henni. Hvort þeir hafa áhuga er metið eftir því hversu reiðubúnir 
þeir eru til að taka á móti og það fyrir sitt leyti er metið eftir því 
hversu einarðir þeir eru í athygli sinni og trausti á meistaranum og 
undirgefni við hann.

Trúnaðartraust gerir nemandanum auðveldara fyrir að tileinka 
sér fræðslu. Undirgefni losar hann við mótþróa og snertir um leið 
hjarta meistarans en þaðan sprettur viskan fram. Undirgefni af hálfu 
lærisveinsins kallar fram væntumþykju í hjarta meistarans. Þegar 
kálfur nálgast móður sína tekur mjólkin að streyma fram í spenana, 
tilbúin fyrir kálfinn svo hann geti sogið án fyrirhafnar. Svona 
dásamlega verkar trúnaðartraust og undirgefni lærisveins. Hann 
lýtur að fótum meistarans og styttir sér þannig langa þroskagöngu.

Umskiptin í kjölfar þess að Arjuna laut drottni Krishna í einlægni 
komu umsvifalaust í ljós. Með kennslu, fræðilegri sem hagnýtri, 
hjálpaði Krishna honum að losa sig úr hugarvíli sínu. Í lok stuttrar 
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samræðu á orrustuvellinum var Arjuna orðinn yogi3, bhakti4  og 
gyani.5  Hann var orðinn staðfastur í fyllingu hins óhvikula hugsuðar, 
í mikilli athafnafærni og í eilífu frelsi tilverunnar.

Til þess að ná þessu stigi þurfti Arjuna einungis að lúta að fótum 
Drottins. Að beygja sig fyrir einhverju táknar ekki blinda fylgi-
spekt. Allt til enda Bhagavad-Gita heldur Arjuna áfram að spyrja 
spurninga vegna þess að neminn fær fullkomið frelsi til að spyrja 
hvers sem er þegar hann hefur á annað borð fullvissað meistarann 
um einlægni sína. Í svo góðu sambandi kennara og nemanda verður 
viðfangsefni beggja áreynslulaust og léttleikandi. Viska flæðir sjálf-
vakið frá öðrum til hins.

Nú þegar Arjuna hefur gefið sjálfan sig upp á bátinn sýnir hann 
í næsta erindi skýrt það hugarástand sem hann er kominn í. Leið 
undirgefninnar leyfir engan undanslátt.

3) Heilsteyptur maður.   4) Sá sem tilbiður Guð.   5) Uppljómaður maður.

8. erindi

Sannlega sé ég ekki hvað gæti tvístrað sorginni 
sem mergsýgur skilningarvit mín, 
þótt ég hlyti óskorað blómlegt konungsríki á jörðu 
og jafnvel drottinvald  yfir guðunum.

„Sem mergsýgur skilningarvit mín:“ Vegna þess hve Arjuna er í 
miklu uppnámi, er samræmið milli hugar og skilningarvita farið. 
Jurt skrælnar ef hún er ekki vökvuð og henni berst ekki næring frá 
rótinni og engin leið er að gefa henni næringu utan frá. Ef eitthvað 
skortir á samvirkni skilningarvita og hugar slævast skilningarvitin 
og þeim er fyrirmunað að njóta jafnvel léttustu stunda á jörðu.

Hefði uppgjöfin sem lýst er í næsta erindi á undan verið algjör 
mundi Arjuna hafa þagað um áhyggjur sínar frá þeirri stundu. En 
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Sannlega sé ég ekki hvað gæti tvístrað sorginni 
sem mergsýgur skilningarvit mín, 
þótt ég hlyti óskorað blómlegt konungsríki á jörðu 
og jafnvel drottinvald  yfir guðunum.

hann hefur orð á þeim jafnvel eftir að hann var búinn að gefa sig. 
Það sýnir að ekki einu sinni uppgjafartilfinning nær að frelsa hann 
umsvifalaust. Það getur gerst að úthafið sjálft megni ekki að kæfa 
eldgos. Ekkert í hinum ytri heimi getur stökkt áhyggjum Arjuna á 
dreif. Hann er svo gjörsamlega á báðum áttum að hann kemur engu 
í verk.

Ef vel er gáð felst í þessu erindi ein meginregla hins andlega lífs: 
við sanna undirgefni situr maður ekki eftir í þjáningu; maður varpar 
af sér öllum vanda og í léttinum kemur þögnin yfir hann.

Í þessu erindi og næstu fjórum á undan eru dregin saman grund-
vallarvandamál lífsins sem Arjuna lagði fyrir Drottin í  28.-46. erindi 
I. kafla.

9. erindi

Sanjaya sagði:
Þegar Gudakesha, sem knésetur fjandmanninn, 
hafði talað þannig til Hrishikesha, 
sagði hann við Govinda (drottin Krishna):
„Ég mun ekki berjast,” og setti hljóðan. 

Arjuna hefur verið nefndur „Gudakesha“ (sá sem sigrar svefninn) 
og „sá er knésetur fjandmanninn.“ Nafngiftirnar gefa til kynna að 
nú, þegar Arjuna segir: „Ég mun ekki berjast“ sé hann laus við allan 
sljóleika og að kraftarnir hafi ekki brugðist honum.

Heitin „Hrishikesha“ og „Govinda“ eða drottinn og meistari skiln-
ingarvitanna sem hér eru notuð, sýna stöðu drottins Krishna gagnvart 
Arjuna. Í öllum sínum styrk og skörpu athygli stendur Arjuna eins 
og barn frammi fyrir mikilleik drottins Krishna. Yfirlýsingin: „Ég 
mun ekki berjast“ eru orð barns sem segir: „Ég vil ekki fara þangað“ 
en lítur samt til föður síns til að sjá hvað hann ætlast fyrir. Þegar 
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Arjuna hefur á annað borð lotið6 að fótum Drottins verður hann að 
barni frammi fyrir honum.

Réttlæting Arjuna fyrir því að segjast ekki ætla að berjast er sú að 
hann hefur gefið eftir, framselt sjálfan sig. Arjuna er stríðsmaður. 
Þegar hann segist hafa gefist upp er honum full alvara og hann 
fer að hegða sér í samræmi við það. Nú á drottinn Krishna hjarta 
hans, líkama og hug. Þess vegna getur hann ekki barist eða gert 
nokkurn skapaðan hlut nema fá skipun um það. Hann veit að þegar 
vandamálið hefur verið lagt skýrt fyrir muni lausnin auðfengin. 
Arjuna hefur lagt sitt til málanna; nú er komið að drottni Krishna 
að tjá sig. 

6) Sjá 7. erindi.

10. erindi

Við hann, ó, Bharata (Dhritarashtra),
bugaðan mitt á milli herjanna tveggja, 
mælti Hrishikesha með brosi þessi orð: 

„Mælti Hrishikesha með brosi... :“ Þessi tjáningarmáti er notaður til 
þess að gefa til kynna að það sé nú ekki mikið mál fyrir þann sem er 
drottinn skilningarvitanna að rífa Arjuna upp úr þögn og hiki og losa 
um stirðnaðar tilfinningar hans. „Með brosi“ má einnig skilja sem 
aðferð til að upplýsa lærisvein á örvandi hátt strax í byrjun.

Beygður leitandinn fær uppörvun í fyrstu bendingu meistarans, 
brosinu, sem gefur honum þögult til kynna að vandamál hans séu 
hvorki eins alvarleg og hann heldur né svo erfið að þau séu óyfir-
stíganleg. Andstæðurnar sem teflt er saman skipta máli. Þær sýna 
Arjuna á barmi örvæntingar á meðan drottinn Krishna brosir í sínu 
venjulega, guðlega, leikandi, sæluríka viðmóti. Hér birtast fulltrúar 
hinna tveggja þátta tilverunnar. Annars vegar er ómótuð algjör 
sæluvitund sem drottinn Krishna stendur fyrir. Hins vegar er hæsta 
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mannleg vitund en hún kemur fram í Arjuna. Myrkrið verður á 
næsta augabragði lýst upp af himnesku ljósi; þögn Arjuna verður þá 
og þegar rofin og gædd himneskum söng en sorgir hans ummyndast 
í bros Drottins.

Orðin „með brosi“ vísa einnig í óhagganlegt eðli drottins Krishna. 
Allir nema Drottinn hefðu bugast við að lenda mitt á milli tveggja 
öflugustu herja sem um getur, í árásarstöðu, og finna bardagahetjuna 
við hlið sér vera á barmi örvæntingar.

Í eftirfarandi erindi byrjar drottinn Krishna upphafna ræðu sína. 
En aftur skal vakin athygli á því 7 að hann bregst í engu við rökum 
Arjuna. Hann vísar þeim frá í fyrstu orðunum:

7) Sjá skýringar við 2.erindi.

11. erindi

Hinn sæli Drottinn mælti:
Þú harmar þá sem þarflaust er að harma
en talar þó sem vitur maður. 
Vitringar harma hvorki þá dauðu 
né hina sem lifa.

Drottinn segir Arjuna að hann tali eins og þeir vitru og með því 
upplýsir hann Arjuna um það hvernig vitrir menn hugsa. Fyrsta 
einkennið í fari þess konar manna er að þeir harma engan hlut vegna 
þess að þeir vita að allt er í innstu gerð ævarandi. Af sjónarhóli 
hinnar raunsönnu tilveru eru Bhishma og Drona og allir þeir sem 
Arjuna hefur áhyggjur af gæddir óendanlegu lífi. Það er rangt af 
Arjuna að gráta yfir þeim. Getur harmur búið í hug viturs manns 
hvort sem það er vegna lifenda eða dauðra? Sá vitri harmar hvorki 
hið liðna né getur nokkur hlutur í nútímanum dregið hann niður, því 
að hann er staðfastur í sannleikanum, óbreytanlegri Raunverunni.
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Erindið sýnir visku meistarans. Hann vekur með lærisveininum 
vitund um stöðu hans og setur honum markmiðin skýrt fyrir 
sjónir. Drottinn Krishna opnar augu Arjuna bæði fyrir núverandi 
hugarástandi hans, sem eru áhyggjur út af engu, og fyrir markmið-
inu en það er ástand visku sem þekkir enga harma.

Hér er einnig brugðið upp mynd af undirstöðuatriði um samband 
meistara og lærisveins. Meistarinn hefur áhuga á því einu að koma 
lærisveininum úr núverandi ástandi nær takmarkinu. Drottinn 
kemur ekki sjálfur inn í myndina að svo komnu máli. Hann lýsir 
aðeins stöðu Arjuna eins og hún er nú og því ástandi sem hann 
vill koma Arjuna í. Markmiðið gefur Drottinn aðeins í skyn en 
hann gerir Arjuna fullljóst hvert ástand hans er. Drottinn vill gera 
Arjuna svo fullkomlega háðan sér að hann verði fær um að meðtaka 
kunnáttusamlega handleiðslu Drottins og hafa af henni fullt gagn. 
Lærisveininum er ekki sagt að halda sér vakandi og hlusta. Engu að 
síður eru einmitt þau hrif vakin í hug hans hér fremst í samræðunni, 
þegar honum er leitt fyrir sjónir hver staða hans er.

Erindið er upphaf fyrsta hlutans í máli drottins Krishna sem 
gengur undir nafninu „Sankhya.“ Frá og með þessu erindi að því 38. 
veitir drottinn Krishna Arjuna viskuna um líf í fyllingu, visku jafnt 
um algjöra sem afstæða þætti tilverunnar. Drottinn kallar viskuna 
Sankhya. 

Nákvæm athugun leiðir í ljós að spurningunum sem Arjuna bar 
fram í fimm erindum8 er svarað í fimm hendingum þessa erindis.

1.  Þú harmar þá sem þarflaust er að harma.

2.  En talar þó sem vitur maður.

3.  Þá dauðu eða hina sem lifa.

4.  Harma ekki.

5.  Vitrir menn.

8)  II., 4.-8. Þau erindi innihalda út af fyrir sig kjarna allra 
     spurninganna sem Arjuna hafði varpað fram í  I., 28-46. 
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12. erindi

Aldrei voru þeir tímar að ég væri ekki, 
eða þú, eða þessir stjórnendur manna. 
Né munu nokkru sinni renna upp tímar 
þegar við hættum öll að vera.

Hér kynnir Drottinn fyrir Arjuna ævarandi eðli hins innri manns, 
hina innri Raunveru í lífi einstaklingsins. Mannsandinn er í eðli 
sínu óforgengilegur. Þrátt fyrir sífelldar breytingar líkamans í fortíð, 
nútíð og framtíð er andinn ætíð samur. Ævarandi eðli hins innra 
lífs, Sjálfið, er óhlutbundið og þess vegna talar Drottinn um það 
á líkingamáli sem tekur mið af honum sjálfum, Arjuna og öðrum 
viðstöddum, til þess að gera það sem áþreifanlegast. Þetta lýsir 
einnig mikilvægri hlið á kennslu: Óhlutbundnar kenningar eru 
útskýrðar með áþreifanlegum dæmum.

Drottinn segir að við munum öll halda áfram að vera til jafnvel 
eftir dauða þessara líkama vegna þess að sjálfið er eilíft – lífið heldur 
áfram að vera, það er ævarandi. Hér á eftir kemur lýsandi dæmi um 
Sankhyaviskuna.

13. erindi

Svo sem sá er gistir þennan líkama 
gengur í gegnum bernsku, æsku og efri ár, 
flyst hann og í annan líkama. 
Það villir ekki um fyrir hinum vitru.

Hinir vitru kippa sér ekki upp við breytingar á líkamanum; dauði 
líkamans er eins og breytingin sem verður þegar börn vaxa úr grasi 
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eða þegar ungir eldast. Ytri breytingar halda áfram að eiga sér stað 
þótt óbreytanleg Raunvera lífsins, sú sem gistir líkamann, sé ætíð 
söm.

Ómögulegt er að maður sem veit þetta hafi áhyggjur af dauða 
líkamans. En jafnvel þótt hann viti það finnur hann fyrir hita og 
kulda, yndi og kvöl. Í næsta erindi er útskýrt hvernig bregðast skuli 
við í stöðunni.

Í þessum erindum er reifað mikilvægt inntakið í Sankhya 
fræðunum.

14. erindi

Tengsl (skilningarvitanna) og viðfangsefna þeirra, 
ó, sonur Kunti, 
veita (reynslu af) kulda og hita, unaði og kvöl. 
Skammæ, koma þau og fara. 
Taktu þeim af þolgæði, ó, Bharata!

Hinir vitru búa yfir óhagganlegum skilningi á hinu óbreytanlega 
og þess vegna hefur breytilegt ástand líkamans, meðan hann lifir 
og eftir dauðann, aldrei nein áhrif á þá. Reynsla af viðfangsefnum 
skilningarvitanna og áhrifum þeirra, reynslan af unaði og kvöl, 
eru aðeins fyrirbæri sem koma og fara. Hérna er Drottinn að sýna 
Arjuna fram á að hlutir sem ekki eru varanlegir í eðli sínu ættu ekki 
að fá of mikið vægi. Það er eins og hann segi: Taktu þessu með 
jafnaðargeði því að hlutirnir fara á náttúrulegan hátt eins og þeir 
komu. Líf þitt ætti að hvíla á einhverju sem er varanlegra í eðli sínu, 
Arjuna! Leggðu ekki of mikla áherslu á vangaveltur um skammæ og 
hverful skeið lífsins. Skerptu skilninginn á því að varanleg Raunvera 
tilvistarinnar heldur áfram að vera en hið tímabundna er endalausum 
breytingum undirorpið. Svo þú skalt taka lífinu eins og það ber að. 
Það eitt er þér sæmandi því að þú ert nefndur Bharata, niðji Bharata 
hins mikla, sem stóð föstum fótum í ljósinu, Raunveru lífsins.
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Drottinn leggur áherslu á það við Arjuna að þegar maður hafi á 
annað borð skilið til fulls ævarandi Raunveru lífsins, eins og hún 
var skýrð í 13. erindi, lyftist hugur hans upp fyrir áhrifasvið yndis 
og pínu. Svo óhagganlegur maður fer handan við umráð dauðans og 
upplifir varanlegt skeið lífsins, hann öðlast eilíft líf. Ætlun Drottins 
er að Arjuna nái þangað sem hann er hafinn yfir allar vangaveltur 
afstæða sviðsins, jafnvel yfir dauðann, og yfir öll vandamál lífs og 
dauða.

Ótakmarkað úthafið raskast hvorki þótt gufi upp af því né í það 
renni. Á sama hátt losnar sá maður sjálfkrafa undan áhrifum hins 
afstæða, sem kemst í skilning um ótakmarkaða gnótt algjörrar 
tilveru og staðfestist í henni. Þetta er það sem ákvarðar að hann sé 
hæfur til eilífs lífs.

Nú um stundir er ekki óalgengt að fólk geri sér upp jafnaðargeð í 
blíðu og stríðu, í gróða og tapi. Það reynir að hegða sér yfirvegað og 
láta eins og ekkert sé meðan það göslast í gegnum heimsins basl. En 
það er tóm hræsni að búa til stemningu með vitsmununum. Margir 
leitendur lokast inni í þesskonar sjálfsblekkingu. Þetta skilst betur 
eftir því sem okkur miðar lengra í textanum.

Skilningurinn nær ekki að þroskast við tilbúna stemningu. Aðeins 
einu sinni þarf að skilja merkingu þessa erindis og erindanna þriggja 
á undan til þess að upplifa raunverulega sambandið milli hins innra 
eilífa lífs og ytri síbreytilegra skeiða tilvistarinnar.  Þegar maður á 

Það sem vænta má af því að halda hugarró í unaði jafnt og kvöl 
kemur í ljós í næsta erindi. 

15. erindi

Sá maður sem lætur þau (tengslin) sannlega ekki trufla sig, 
sem heldur hugarró í unaði og kvöl, staðfastur, 
honum hæfir ódauðleikinn, 
ó, frábærastur manna!



94

annað borð veit að hann er konungur og ríkið er hans, tekur hann 
vafningalaust að nýta samband sitt við ríkið, tekur að hegða sér eins 
og konungur. Hann þarf ekki statt og stöðugt að minna sjálfan sig 
á stöðu sína og þjálfa sig sem konungur fremur en að barn þurfi í 
sífellu að rifja upp í huganum hver móðir þess sé. Því lærist það í eitt 
skipti fyrir öll og lifir í sambandinu æ síðan. Svo einfaldur er vegur 
skilningsins sem liggur til frelsis úr fjötrum.

Allur sannleikurinn um lífið er sá að það er ekki hægt að festa 
hendur á neinu sem bindur hið óbreytanlega við hið síbreytilega 
lífshvel. Og það finnst heldur ekki neitt til að halda hvelunum 
samanbundnum. Það er eingöngu vegna þess að menn eru óupplýstir 
um hina náttúrulega frjálsu afstöðu þessara hvela hvors til annars 
sem hvelin virðast hnýtt saman. Þessi vöntun á upplýsingu og 
fjötrarnir sem fávísin fæðir af sér knýja lífið áfram – innri hlutinn 
heldur áfram að vera óbreytanlegur og sá ytri síbreytilegur. Ytri 
síbreytilegi hlutinn heldur til eilífðar áfram að starfa vegna innri 
óbreytanlega hlutans. Þannig streymir lífið fram í eðli sínu eilíflega 
frjálst – á grundvelli vanþekkingar!

Þekkingin sem felst í þessum erindum – Sankhya fróðleikurinn 
– heggur á fjötra fávísinnar svo að lífið geti verið í sínu náttúrulega 
ástandi, frjálst að eilífu.

Í næstu erindum er viskan útlistuð nánar. 

16. erindi

Hið óraunverulega er ekki í verunni;
það raunverulega hættir aldrei að vera.  
Endanlegan sannleikann um hvort tveggja 
skynjuðu sjáendur hinstu Raunveru svona. 

Hér er útskýrt að innsti kjarni mannverunnar sé óforgengilegur. 
Endanlegur veruleiki hefur verið skilgreindur sem óbreytanlegur 
fasti. Andstæða hans er hið síbreytilega sem er óraunverulegt; því 
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Hið óraunverulega er ekki í verunni;
það raunverulega hættir aldrei að vera.  
Endanlegan sannleikann um hvort tveggja 
skynjuðu sjáendur hinstu Raunveru svona. 

að augljóslega er það sem sífellt breytist ekki fast í hendi. Það er í 
raun ekki til.

Hér í þessu erindi er Drottinn að leiða Arjuna fyrir sjónir Raun-
veruna í grunni fjölbreytninnar í sköpuninni. Það er næsta rökrétta 
skrefið á eftir því sem tekið var í síðasta erindi. Hér skynjar 
sjáandi sannleikans ljóslega muninn á hinu ævarandi, algjöra lífs-
ástandi sem aldrei breytist og síbreytilegu ástandi fjölbreyttrar 
fyrirbæratilveru. Þetta er það sem veitir honum stöðugleika og 
hækkað vitundarástand og sem lyftir honum yfir fjötrandi áhrif 
athafna í fyrirbæraheiminum.

Arjuna er, skref fyrir skref, gefin sýn uppljómaðs manns.

17. erindi

Vita máttu að Það sem gagntekur allt þetta
er að sönnu óforgengilegt. 
Ekkert getur grandað þeirri óbreytanlegu Veru.

Rétt er að gera sér skýra grein fyrir því á þessum stað að hin ævarandi 
Vera og andi mannsins hið innra eru ekki tvær mismunandi heildir. 
Þau eru aðeins talin vera sitt hvað af því að taugakerfi manna eru 
mismunandi. Sólarljós birtist á mismunandi hátt eftir því á hvað 
það skín og hvaða efni endurvarpar því; hvort það er til dæmis vatn 
eða olía. Eins birtist sama alnálæga Veran á mismunandi hátt þegar 
hún skín í gegnum ólík taugakerfi og tekur á sig mynd andans, hins 
huglæga þáttar í persónuleika mannsins. Þegar taugakerfið er hreint 
skín Veran í meira mæli í gegnum það og andinn er öflugri, hugurinn 
skilvirkari. Þegar taugakerfið er eins hreint og það getur orðið 
speglar það Veruna í fyllingu sinni og innri andlegi persónuleikinn 
kemst á stig ótakmarkaðrar eilífrar Veru. Ljóst er að í innsta eðli sínu 
er andinn ódauðlegur og alnálægur. Það skýrir að einstaklingseðlið 
er algilt.

Í undanfarandi erindum hefur Arjuna verið leitt fyrir sjónir ævar-
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andi eðli andans, skref fyrir skref. Hvert skref hefur verið þrungið 
visku. Í þessu erindi er áherslan lögð á að andinn er í eðli sínu 
óforgengilegur. Í eftirfarandi erindum verður lögð áhersla á að 
fyrirbæralífið er stundlegt og þar með að fyrirbæraheimurinn er 
aðeins formgert skeið eilífrar óformgerðrar Veru. Niðurstaðan er sú 
að frá báðum sjónarhólum - frá sjónarhóli varanlegrar Veru og frá 
sjónarhjóli hins tímanlega lífs - er skylda Arjuna að fást ekki um 
neitt annað en að rísa upp og gera það sem gera þarf.

18. erindi

Líkamar þessir líða undir lok;
Sá sem gistir líkamann er eilífur,
ævarandi, óendanlegur. Því, 
ó, Bharata, berstu!

Augljóst er að líkaminn breytist hvert andartak. Líkami barns er 
ekki líkami unglings og líkami unglingsins er ekki líkami öldungs. 
Þannig að, ef dauðinn er samfellt ferli sem á sér stað jafnvel á meðan 
það varir sem kallað er líf, er í raun ekkert óvenjulegt að gerast 
þegar einn líkami deyr og annar tekur við. Það er því tilgangslaust 
að fást um dauða líkamans og jafnvel enn minni ástæða til að kvíða 
honum.

„Sá sem gistir líkamann:“ Í erindinu er greint á milli líkamans og 
andans sem dvelur í honum. Hér er ekki staður til að gera nánari 
grein fyrir mismunandi hlutum af andanum hið innra heldur verða 
hér aðeins dregin mörk á milli hins innra óbreytanlega innihalds 
lífsins og hins eyðanlega eðlis ytri líkamans.

Þó má nefna að andann hið innra er hægt að skilja á tvo vegu. 
Í fyrsta lagi sem egó en það ásamt hug og skilningarvitum 
myndar gerandann eða þann sem hefur reynslu, þann sem nýtur 
og þjáist. Í öðru lagi er það „sá sem gistir líkamann.“ Það er hinn 
einstaklingsbundni þáttur alheimslegrar tilveru, eilífrar Veru, og er 
á sanskrít kallaður jiva.
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Jiva er þá alheimsleg tilvera í einstaklingsbundinni mynd, það er 
einstaklingsandinn innan líkamans. Þegar mörkin hafa verið máð 
burt er jiva sama og Atman, handanlæg Vera.

Þegar einstaklingseinkenni jiva og alheimsleg einkenni handan-
lægs Sjálfsins, Atman, eru sameinuð og dvelja saman á sviði lífsins 
er það Brahma, alltumlykjandi alheimslegt líf.

Þar sem hinn einstaklingsbundni jiva er í sinni innstu gerð Atman9  

er hér sagt að hann sé „eilífur, ævarandi, óendanlegur.“

9) Sjá skýringar við 17. erindi.

19. erindi

Þeim sem telur sjálfan sig vera drápsmann,
og hinum er lítur á sig sem drepinn,
bregst báðum skynjun sannleikans. 
Hvorki drepa þeir né eru drepnir.

Ljóst er orðið að sjálfið eða andinn í sínu innsta eðli hvorki breytist 
né flöktir; er laust við öll einkenni; er hvorki gerandi né gerningur-
inn. Öll einkenni tilheyra hinu afstæða eða formgerða sviði lífsins. 
Þess vegna er hvorki hægt að líta á andann sem athuganda né 
athugunararefni í nokkurri athöfn. Athöfnin sem óupplýstur maður 
telur vera sína eigin, telur vera athöfn þess huglæga persónuleika 
sem hann lítur á sem sjálfan sig, tilheyrir ekki raunverulegu Sjálfi 
hans vegna þess að það er í sínu innsta eðli handan athafna. Það 
Sjálf er í rauneðli sínu aðeins þögult vitni að öllu. Þess vegna segir 
Drottinn: „Þeim sem telur sjálfan sig vera drápsmann, og hinum er 
lítur á sig sem drepinn, bregst báðum skynjun sannleikans.“  
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Í þessum erindum dregur drottinn Krishna upp vitsmunalega mynd 
af því ástandi sem hann vill að Arjuna hefji sig upp í, ástandinu 
þar sem Arjuna hljóti staðfestu í sínu raunverulega, eilífa Sjálfi. 
Þegar hann sé á annað borð orðinn staðfastur í því, muni hann ná 
til Raunverunnar í tilvistinni og hefja sig með því móti yfir áhrifin 
af þeirri athöfn að berjast og reyndar hefja sig yfir áhrifin af öllum 
lífsins athöfnum. Því að athöfn fer fram á sviði hinnar síbreytilegu 
tilvistar en vitund hans verður staðfest í breytingarlausri tilveru, í 
Verunni. Þess vegna mun hann alveg eðlilega verða hafinn yfir áhrif 
athafnanna.

Hann fæðist hvorki né deyr.
Orðinn til á annað borð, hættir hann aldrei að vera.
Ófæddur, eilífur, ævarandi, forn,
Deyr hann ekki þegar líkaminn er drepinn.

20. erindi

Eilíft, óformgert og algjört eðli andans eða sjálfsins er ætíð ósnortið 
af því sem gerist á afstæða sviðinu. Það er ætíð hið sama, handan við 
mörk tíma, rúms og orsaka. Það á hvorki upphaf né enda og þekkir 
hvorki fæðingu né dauða. Hvort sem það er í þessum líkama eða 
hinum heldur sjálfið áfram að vera. Óbreytanlegt, eilíft lífið, heldur 
sér í gegnum síbreytileg skeið líkamanna sem það tekur á sig.

Sá sem veit að hann er óforgengilegur, 
ævarandi, ófæddur, ódauðlegur, 
hvernig getur sá maður, ó, Partha, 
drepið eða orðið til að nokkur drepi?

21. erindi
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Líkt og slitnum klæðum er kastað fyrir ný,
flytur sá er gistir líkamann úr gömlum bústað í nýjan.

Samræðunni er stýrt af mikilli kunnáttusemi. Þar sem Drottinn 
vill gefa Arjuna vitsmunalega mynd af Raunverunni heldur hann 
ekki aðeins áfram að lýsa því sem er einkennalaust heldur ögrar 
Arjuna með spurningum til þess að fanga athygli hans og vekja 
hugsunina svo að hann skilji lýsinguna betur. Það er augljóst, 
segir Drottinn við hann, að enginn sem veit að Raunvera lífsins er 
óbreytanleg eilíf Vera – og hvernig gæti hann það líka? – myndi 
eigna henni neitt af forgengilegu tagi.

22. erindi

Þetta er líking sem skýrir hugmyndina í næsta erindi á undan. Dregin 
er upp mynd af varanlegu eðli þess sem gistir líkamann, andans eða 
jiva. Hann er athugaður nánar í eftirfarandi erindi.

Vopn bíta ekki á hann,
né brennir hann eldur.
Vatn fær ekki vætt hann,
né vindur þurrkað upp.

23. erindi

Hér er ætlunin að koma Arjuna í skilning um ódauðleika og varan-
legt eðli sjálfsins og leiða honum skýrt fyrir sjónir að ekkert getur 
hugsanlega með nokkrum hætti hrifið á það. Eitt stóð djúpum rótum 
í hug Arjuna. Það var tilfinningin um að oddhvassar örvar hans 
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myndu ganga í gegnum líkama, limlesta og drepa þá sem honum 
þótti vænt um. Þetta er ástæðan fyrir því að Drottinn vill gera honum 
skiljanlegt að þeim verði, í eiginlegri merkingu, ekki tortímt með 
vopnum hans. Raunveran er ein, alnálæg, laus við hvers konar 
tvíeðli, ósamsett – af þeirri ástæðu er ekki mögulegt að drepa hana. 
Líkaminn er samsettur úr mismunandi hlutum – þess vegna er hægt 
að drepa hann.

Til þess að skýra hugmyndina enn frekar bætir Drottinn því við 
að jafnvel höfuðskepnurnar loft, vatn og eldur sem eru langtum fín-
gerðari og öflugri en vopn Arjuna geti ekki raskað sjálfinu. Drottinn 
nefnir vopn, eld, loft og vatn sem táknmyndir fyrir sköpunina í 
heild sinni. Hann ætlar að sýna Arjuna fram á að þar sem sjálfið er 
handanlægt sé það alltaf ósnert af öllu á afstæða sviðinu. Unnið er 
áfram með hugmyndina í næstu erindum eins og til að Arjuna þurfi 
ekki að vera í neinum vafa um ævarandi eðli sjálfsins.

Hann er ókljúfanlegur; ekki er unnt að brenna hann;
ekki er unnt að væta hann, né heldur að þurrka hann. 
Hann er eilífur, gagntekur allt, 
stöðugur, óhagganlegur, ætíð samur.

24. erindi

Kennarinn byrjar kannski, eins og í þessu erindi, á því að útskýra 
Raunveruna sem öfugmæli við almenna reynslu. Þegar svo hugur 
nemans fer að hefja sig upp í eitthvað óhlutbundið, handan núver-
andi reynslusviðs, er honum sagt frá því sem kalla mætti jákvæð 
einkenni Raunverunnar. Satt er það, að algjör Raunvera er án 
nokkurra einkenna. Engu að síður verður að nota orð til að miðla 
einhverri hugmynd um hana.

Hér beitir Drottinn lipurlega í einni hendingu bæði neitun og 
staðfestingu til að ná fram uppljómun. Kennarinn verður að vera 
svo næmt innstilltur að hann skynji hvert einasta viðbragð í huga 
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Mjög áríðandi var að drottinn Krishna næði að draga upp fyrir 
Arjuna skýra, vitsmunalega mynd af sálinni, hinu raunverulega 
Sjálfi, handanlægu og einkennalausu, og árangursríkast var að 
gera það á meðan hugur Arjuna væri „harmi sleginn.“ Undir þeim 
kringumstæðum varð að draga upp hugmynd af því óþekkjanlega 
með því að notast við myndir hins þekkta heims.

Arjuna þurfti að fá þessa skýru vitsmunalegu hugmynd um 
Raunveruna til þess að vera búinn undir uppljómun. Ekki var hægt 
að veita honum beina innsýn heldur varð fyrst að leggja grunninn 
með vitsmunalegri hugmynd og leiða hann þannig skref fyrir skref 
að því að upplifa. Öðru vísi hefði Arjuna ekki getað skilið að 
bak við augljósa fyrirbæratilveruna stendur eilíf Vera og að hann 
sjálfur er Það og allt er Það.

nemandans við því sem hann hefur að segja. Því aðeins er mögulegt 
að ná hinu setta markmiði að brugðist sé við á réttu andartaki. 

Röð orðanna er mikilvæg: Með því að vera eilíf gagntekur Raun-
veran allt; með því að gagntaka allt er hún stöðug; með því að vera 
stöðug er hún óhagganleg, með því að vera óhagganleg er hún ætíð 
söm.

Hann er sagður óformgerður,
óhugsandi, óbreytanlegur; 
og þar sem þú þekkir hann þannig, 
ættir þú ekki að kvíða.

25. erindi
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Jafnvel þótt þú hugsir þér hann 
stöðugt að fæðast og stöðugt að deyja, 
jafnvel þannig, ó, rammur, 
ættir þú ekki að sýta svona. 

26. erindi

Í samræðunni hingað til hefur Drottinn skýrt lífið út frá því sjónar-
miði að sjálfið sé óforgengilegt. Í þessu erindi byrjar hann á nýrri 
röksemdafærslu.

Jafnvel þótt Arjuna láti ekki sannfærast um að sá sem dvelur í 
líkamanum sé ódauðlegur, réttlætir það ekki harm hans. Jafnvel þótt 
litið sé þannig á að sá sem gistir líkamann deyi hvað eftir annað með 
dauða líkamans og fæðist endurtekið með fæðingu líkamans hefur 
Arjuna enga ástæðu til að sýta.

Röksemdafærsla Drottins er svo fullkomin að þótt færð séu ein 
rök og ályktun dregin af þeim er hægt að beita alveg andstæðum 
rökum og fá samt sömu niðurstöðu. Það er þetta sem er svo dásamlegt 
við kenningarnar um hið Algjöra. Það reynist alltaf eins, hvernig 
sem á það er litið. Aðeins hið Algjöra þekkist á þennan hátt.

Þetta er dásemdin í hinu Algjöra og þar af leiðandi einnig það 
dásamlega við hug meistarans sem getur leitt út sömu niðurstöðu 
af tvenns konar röksemdafærslu úr gagnstæðum áttum. Ef Arjuna 
sannfærist ekki við eina rökleiðslu skilur Drottinn hann ekki eftir í 
reiðileysi, heldur reynir að sannfæra hann með öðrum rökum. Þetta 
er afstaðan í sambandi þeirra Arjuna og Drottins sem komst á þegar 
Arjuna féll10 að fótum hans.

10) Sjá 7. erindi.
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Sannlega er dauðinn vís þeim sem fæðist 
og vís er fæðing þeim sem deyr; 
þess vegna skalt þú ekki 
sýta hið óhjákvæmilega.

27. erindi

Breytingar eru óhjákvæmilegar á afstæða tilvistarsviðinu. Þær fara 
fram í nútíð með sama hætti og þær áttu sér stað í fortíð og munu 
verða í framtíð. Þess vegna eru fæðing og dauði eðlilegir viðburðir 
sem maður ætti ekki að hafa of miklar áhyggjur af.

Fyrirbærin fæðing og dauði eru birtingarmyndir hinnar eilífu 
þróunarframvindu en hún fyrir sitt leyti ber vitni um tilgang í 
sköpuninni. Lífið þróast til að færast nær fullkomnun. Þróun sem 
verður við breytingar er hinn eðlilegi gangur þess alheimsferlis. 
Sérhver breyting er mikilvæg vegna þess að hún er skref á leiðinni 
til fullkomnunarinnar. Það, á hvern hátt breyting á sér stað, er einnig 
í samræmi við alheimslegan tilgang þróunarinnar þar sem því er líka 
stjórnað af eilífum lögmálum orsaka og afleiðinga. Á þennan hátt er 
áætlun lífsins framfylgt í fæðingum og dauða.

Maðurinn hefur frelsi til athafna. Þess vegna getur hann beint lífi 
sínu í hvaða farveg sem honum sýnist, góðan eða slæman. Þetta hefur 
hann í hendi sér. En breytingar eru óumflýjanlegar og þannig er það 
lífsins vegna: „Þess vegna skalt þú ekki sýta hið óhjákvæmilega.“ 
Þvert á móti ættirðu að fagna breytingum því að með hverri þeirra 
opnar lífið nýja sýn á fullkomnunina.
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Einn sér í honum undur,
annar talar sömuleiðis um hann sem undur,
og enn einn heyrir um hann sem undur.
Þótt þeir (sjái, tali og heyri) skilja sumir hann ekki.

Þar sem sjálfið er óformgert í eðli sínu og vegna þess að líf manns-
ins er alltaf á sviði hins formgerða er ekki að undra þótt sumu 
fólki komi mjög á óvart að heyra um sjálfið og aðrir séu yfir höfuð 
ekki færir um að skilja það. Tilgangur þessa erindis er einfaldlega 
að draga upp mynd af því hve hinn forgengilegi þáttur lífsins og 

Hér er aftur komist að sömu niðurstöðu og nú frá enn öðru sjónar-
horni. Fyrirbærin standa sem formgert skeið lífsins en Veran er 
óformgerð og handanlæg í eðli sínu.

Samkvæmt niðurstöðum nútímaeðlisfræði hefur efni aðeins til-
vist sem fyrirbæri og er raunverulega ómótuð orka. Bæði á fyrra 
stigi og í núverandi augljósri mynd er efni ekkert annað en hrein 
orka og sé núverandi mynd efnisins leyst í sundur heldur það áfram 
að vera sama orkan. Á hliðstæðan hátt er að sjá sem núverandi fyrir-
bæraskeið tilverunnar hafi ekki neitt gildi til frambúðar og þetta er 
það sem Drottinn vill  koma Arjuna í skiling um.

Skepnur eru óformgerðar í upphafi, 
formgerðar um skeið 
og aftur óformgerðar að endingu, ó, Bharata!
Hvað er kvíðvænlegt við það?

28. erindi

29. erindi
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sá eilífi eru í eðli sínu ólíkir. Enda þótt Arjuna þekki augljóslega 
ekki til Raunverunnar, hins eilífa, er ekki ætlun Drottins að leggja 
of mikla áherslu á að erfitt sé að skilja hana. Hún er undur fyrir 
sumum vegna þess að enda þótt hún sé alnálæg kemur hún fyrir 
sem einstaklingssjálf og þó að hún sé eilíf gengur hún í gegnum 
fæðingar og dauða. Þetta er ástæðan fyrir því að erfitt er að skilja 
eðli hennar til fulls með vitsmunum einum saman. Óhlutbundin 
Raunveran verður aðeins fyllilega skilin með beinni upplifun. 

Hér er reyndar látið liggja að fleiru. Fram að þessu erindi hefur 
Drottinn, eftir mismunandi leiðum, verið að reyna að koma Arjuna 
í skilning um að hann þurfi ekki að kvíða neinu. En samt er Arjuna 
ekki laus við áhyggjurnar. Þess vegna dregur Drottinn athyglina 
að því, svona eins og til að gefa honum aukatíma í uppljómun, að 
viðbrögð hans við því sem hann hafi heyrt stafi af því að það veki 
með honum framandlega kennd. Drottinn virðist segja, til þess að 
hughreysta hann, að þessi framandlega tilfinning skipti ekki máli 
því að hún sé eðlileg þegar þekkingin um eilíft líf er annars vegar. 
Margir dái Raunveruna og líti á hana sem undur.

Hægt er að líta á málið frá öðru sjónarhorni og segja sem svo að 
Drottinn ætli sér að sýna fram á að erfitt sé að ná Raunverunni því að 
margir hafi heyrt um hana og talað um hana og séu samt ófærir um 
að skilja hana. Hvað sem því líður er skynsamlegast að halda sig við 
þá skoðun að tilgangurinn með erindinu sé ekki að sannfæra Arjuna 
um að erfitt sé að ná þessu heldur að veita honum von um að jafnvel 
þótt mörgum finnist það erfitt muni honum reynast það auðvelt.

Í erindinu er talað um eilífa Raunveruna sem er á ýmsan hátt 
framandlegt fyrir marga vegna þess að hver lítur á hana frá sínu 
vitundarstigi. Það getur því verið að mörgum, sem leita hins eilífa, 
þyki sem ómögulegt sé að ná því á sviðum skilningarvita og vits-
muna þar sem þau fást aðeins við tímanleg fyrirbæraskeið lífsins.  

Í næsta erindi er lokið við að lýsa lífsþáttunum tveimur, hinum 
síbreytilega og þeim óbreytanlega.
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Þetta er niðurstaðan af því sem Drottinn hefur verið að tala um allt 
frá ellefta erindi. Sérhver skepna er á leið til fullkomnunar. Með 
fæðingum og dauða líkamanna þokast allir í átt til uppfyllingar. 
Enginn skyldi harma annars dauða. Arjuna, sem hefur öðlast skilning 
á varanlegu eðli dvalargestsins í líkamanum og einnig á skammæi 
líkamans, ætti að svara kalli skyldunnar því að einungis það mun 
fleyta fram þróun hans og annarra.

Í eftirfarandi erindi hefst röksemdafærsla sem byggð er á skyld-
unni. Það er til þess að dýpka skilning á lífinu, nú þegar algjör þáttur 
tilverunnar og hinn afstæði hafa verið útskýrðir.

Hann, sem gistir líkama sérhvers manns, 
er eilífur og ósæranlegur, ó, Bharata; 
Þess vegna ættir þú ekki að syrgja 
neina skepnu yfirleitt.

30. erindi

31. erindi

Einmitt ef þú skoðar eigið dharma 
ættir þú ekki að hvika, 
því að ekkert er kshastriya hollara 
en orrusta í samræmi við dharma.

Stríð er eðlilegt fyrirbæri. Það er framvinda sem kemur aftur á 
jafnvægi milli neikvæðra og jákvæðra afla náttúrunnar. Svar við 
herkvaðningu til þess að koma á réttlæti, jafngildir að bregðast 
við hinum alheimslega tilgangi, vilja Guðs. Að lifa og deyja til 
að halda uppi lögum og reglu í þjóðfélaginu og vera þannig traust 
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verkfæri í hendi Guðs, eru forréttindi manns sem er fæddur í 
kshatriyafjölskyldu. 

Markmið Drottins er að sannfæra Arjuna um að frá sjónarhóli 
skyldunnar sé það eina sem skipti máli fyrir hann að hrista af sér 
tregðuna til að berjast og horfast í augu við verkið sem hann er 
fæddur til að vinna. Eftir að hafa útskýrt fyrir Arjuna í fyrra erindi, 
að með hliðsjón af því að lífið sé eilíft þurfi hann hvorki að harma 
lifendur né dauða, vill Drottinn koma Arjuna í skilning um að fyrir 
hann sem er fæddur kshatriya sé eðlilegt að berjast. Það er hin 
náttúrulega skylda hans í lífinu. Að heyja „orrustu í samræmi við 
dharma“ og koma á réttlæti til góðs fyrir heiminn er dásamleg og 
réttmæt aðferð til að uppfylla líf kshatriya sem er fæddur til þess að 
verja dharma hvað sem það kostar.

Dharma11 fleytir þróun lífsins áfram. Kshatriya sem víkst undan 
réttlátri baráttu hvikar frá hinu eðlilega þróunarflæði.

11) Sjá I., 1., skýringar     12) Sjá 37. erindi.

32. erindi

Sælir eru kshatriya, ó,Partha, 
sem finna, án leitar, þvílíka orrustu – 
opnar dyr himnaríkis. 

„Opnar dyr himnaríkis.“ Með því að fylgja sínu dharma gengur 
kshatriya í þjónustu laga og reglu í samfélaginu og fleytir um leið 
fram eigin þróun. Ef hann deyr í baráttunni fyrir þeim málstað er 
hann hetja allífsins og hlýtur æðstu hamingju á himnum.

Erindið er almenn yfirlýsing um að sá kshatrya sé farsæll sem fær 
tækifæri til að heyja þesskonar orrustu. Um leið minnir Drottinn 
Arjuna á það, með því að kalla hann „Partha,“ son Pritha, að hann 
er einmitt kshatriya.

Fái kshatriya færi á að berjast er hann ánægður vegna þess að 
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hann nýtur góðs af, hvort sem hann sigrar eða tapar.12 Í sigrum er 
hann ljómi jarðar, vopndauður hlýtur hann vist á himnum.

Hvað gerist ef Arjuna gengur ekki til orrustunnar?

12) Sjá 37. erindi.

Nú, ef þú gengur ekki til þessarar orrustu, 
en hún er í samræmi við dharma, 
þá fleygirðu frá þér eigin dharma og orðstír, 
og drýgir synd.

33. erindi

„Fleygirðu frá þér eigin dharma“ þýðir að víkja af vegi þróunarinnar 
og það er í sjálfu sér synd. 

„Synd“ er það sem hrekur mann af vegi þróunarinnar. Hún leiðir 
til þjáningar.

Þegar Drottinn er búinn að minna Arjuna á það hve gæfusamur 
hann sé að fá tækifæri til að berjast, bendir hann strax á hættuna 
sem fylgir því að neyta ekki færisins. Ef hann heldur sig frá 
bardaganum og hundsar þannig dharma sitt, rýrir það orðstír hans 
og er einfaldlega syndsamlegt.

Dharma og orðstír eru spyrt saman í þessu erindi. Samhengið 
milli þeirra verður ljósara í skýringunum við næsta erindi.

Í 31. erindi byrjaði Drottinn röksemdafærslu sem byggir á skyldu. 
Eftir að hafa upplýst Arjuna um skyldu sína, dharma sitt, sem fleytir 
þróuninni eðlilega fram býst hann nú líka til að útskýra í hverju 
skyldan felst frá félagslegu sjónarmiði.

Rétt er að minna á að dharma er grunnurinn að siðferðisviðmiði 
allra samfélaga hvort sem þegnar einstakra samfélaga gera sér eða 
gera sér ekki grein fyrir innra gangverki náttúrunnar sem lýtur 
ósýnilegu dharmavaldinu. Undirstöður hinnar félagslegu hegð-
unar í sérhverju samfélagi á jörðu hvíla á þessari grunnreglu og 
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hún stjórnar þróunarlögmálunum. Því býst Drottinn nú til að 
sundurgreina eðlisþætti skyldunnar með hliðsjón af því hvaða áhrif 
hún hafi á samfélagið. Hvernig aðrir hugsa um líf manns, hvernig 
athafnir manns koma við aðra og hvernig aðrir tala um mann, er hér 
í brennidepli. Hugtakið „orðstír“ nær utan um öll atriðin.

Eftirfarandi þrjú erindi taka til þessara athugana og með þeim er 
að fullu gerð grein fyrir Sankhya viskunni.

34. erindi

Ennfremur munu menn ætíð segja frá smán þinni, 
og fyrir heiðvirðan mann, 
er vondur orðstír verri en dauðinn.

Þeir sem eru í hávegum hafðir eru þeir sem lifa sínu eigin lífi 
fyrir aðra og í dauðanum deyja fyrir aðra. Lífsréttlæting þeirra fer 
eftir því í hve miklum mæli aðrir viðurkenna þá. Hamingja þeirra 
er í hlutfalli við velvildina sem þeir njóta. Ef þeir sem notið hafa 
velvildar og gott orð hefur farið af í samfélaginu glata því verða þeir 
þjakaðir af skömm og vesöld og það er verra en dauðinn. Glati virtur 
maður orðstír, sem hann hefur á annað borð getið sér, gengur það 
nær honum en dauðinn. Arjuna var frægasta bogaskytta síns tíma. 
Þess vegna gerir drottinn Krishna þessa kröftugu athugasemd um 
upplag fræga mannsins.

Meginreglan, sem ræður góðum orðstír í samfélaginu, er sú að 
þegar maður er stöðugt að gera gott verður hann miðpunkturinn í 
samstilltum sveiflum og þær vekja eðlilega hlýju og væntumþykju 
í hjörtum fólks sem nýtur þeirra allt í kring um hann. Þess vegna 
fara allir um hann lofsamlegum orðum. Á þann hátt er góður orðstír 
manns mælikvarði á góðmennsku hans og slæmt orðspor mælikvarði 
á ómennsku. Af engum góðum manni gæti hugsanlega farið slæmt 
orð. Það eru sveiflurnar sem berast frá athöfnum mannsins sem 
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örva annað fólk til að tala vel um hann eða öfugt. Drottinn leggur 
sérstaka áherslu á að koma þessum sannleika til skila hjá Arjuna.

Leiðin til að uppörva mann er að minna hann fyrst á góða drætti 
í persónuleika hans og mýkja þannig viðmótið. Næsta skref er að 
draga strax fram eitthvert vandmeðfarið atriði í stöðunni. Drottinn 
gerir það í næsta erindi með því að segja að hinir hugrökku muni 
væna Arjuna um ragmennsku. Sé farið nákvæmlega ofan í þetta 
erindi og hin sem fara næst á undan og eftir skýrist það sem við er 
átt.

Drottinn leggur áherslu á hve orðstírinn er mikilvægur ekki 
vegna orðstírsins sjálfs heldur til þess að vekja athygli Arjuna á 
þeirri meginreglu í lífinu að ef hann hegði sér þannig að það spilli 
orðstír hans verði hann miðjan í einhverju óréttmætu og það muni 
skaða þroskaferli hans sjálfs. Fyrst og fremst er það meginreglan 
um persónulegan þroska sem er viðfangsefni þessara athugana um 
lífið frá sjónarmiði Sankhyaspekinnar.

35. erindi

Stríðskapparnir miklu munu halda 
að þú hafir flúið úr orrustunni af hræðslu, 
og þeir sem höfðu þig í hávegum munu gera lítið úr þér.

Drottinn talar nú við Arjuna um þá miklu niðurlægingu sem bíði 
hans ef hann berjist ekki. Þessi athugasemd hefur mikil áhrif á 
mann sem á heiður og orðstír að verja. Búið er að benda Arjuna á 
ýmiskonar mótlæti sem fylgi spilltu orðspori. Drottinn Krishna er 
að hjálpa Arjuna að brjótast út úr hugarvílinu með því að benda á 
atriði sem snerta streng í hjartanu og hvetja hann til að berjast.
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36. erindi

Óvinir þínir munu tala margt misjafnt um þig 
og munu skopast að kröftum þínum. 
Hvaða kvöl er meiri en það! 

Drottinn sýnir Arjuna nákvæmlega hvernig hann muni verða sér 
til skammar í augum heimsins.13 

Eftir að hafa í síðustu erindum sýnt fram á gildi þess frá sam-
félagslegu sjónarmiði að berjast, og eftir að hafa í þessu erindi gert 
honum alveg ljóst að kvölin muni vitja hans ef hann berst ekki, 
nefnir Drottinn í næsta erindi þá umbun sem Arjuna muni hljóta 
fyrir að berjast bæði í þessu lífi og að því loknu.

13) Sjá 34. erindi, skýringar.   14)  Sjá 32. erindi.   

37. erindi

Drepinn, nærð þú til himna, sigursæll, nýtur þú jarðarinnar. 
Því, ó, sonur Kunti, rís á fætur, staðráðinn að berjast!

Í erindinu er verið að skoða skyldurækni í ljósi þess ávinnings sem 
hún leiðir af sér.

Drottinn segir við Arjuna: Þú skalt gera þér grein fyrir því að 
þú nýtur góðs af14 hvort sem þú deyrð á vígvellinum eða lifir af 
vegna þess að bardagi er í eðlilegu samræmi við þína þróunarleið. 
Og sértu staðfastur á þeirri braut ertu sjálfkrafa á leið til aukinnar 
farsældar í þessu lífi og að því loknu. Þess vegna skaltu ekki sóa 
meiri tíma, heldur gera þegar í stað upp hug þinn um að berjast.

Þetta gefur speki Sankhya afar hagnýtt gildi í lífinu. Ekki er rétt að 
láta sem þessar kenningar eigi eingöngu við líf einsetumannsins.
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38. erindi

Þegar þú hefur öðlast jafnlyndi 
í unaði og kvöl, í hagnaði og tjóni, í sigri og ósigri, 
stígðu þá fram til að berjast. 
Þannig syndgar þú ekki. 

Eftir að hafa gert Arjuna það ljóst í síðasta erindi að hann njóti 
góðs af hvort sem hann fellur eða fer með sigur í orrustunni ætlar 
Drottinn nú að sannfæra Arjuna um að að sóa ekki meiri tíma í að 
velta fyrir sér sigri eða tapi. Hverjar sem afleiðingarnar verði eigi 
hann að vera búinn til bardaga vegna þess að eitt er að minnsta kosti 
áreiðanlegt. Með því að berjast syndgar hann ekki. Ef hann hins 
vegar neitar að berjast er honum syndin vís.

Arjuna var sannfærður um að hvort sem hann ynni orrustuna eða 
tapaði henni, myndi hann í raun drýgja mikla synd með því að drepa. 
Þess vegna má túlka orð Drottins þannig að í þessu erindi ljúki hann 
vitsmunalegum þætti samræðunnar og segi við Arjuna: Ég er ekki 
að biðja þig að berjast með hliðsjón af þessu eða hinu tapi eða þá 
gróða heldur vegna þess að með því að berjast drýgir þú ekki synd.

Til allrar óhamingju hefur þessi hluti af kenningu drottins Krishna 
í nokkrar undangengnar aldir verið túlkaður þannig að verið sé að 
mæla með því að búa til stemningu um jafnaðargeð gagnvart hvers 
kyns reynslu hvort sem hún er til upphefðar eða vansa. Sönnu nær 
er að Drottinn eigi við það að rétt eða rangt, dyggð eða synd séu 
aðalatriðin þegar meta skal gildi verka. Ekki á að meta þau eftir því 
hvað aflast eða glatast. Þegar meta á hvers virði væntanlegt verk er 
ætti fyrst að athuga hvernig það er í eðli sínu – hvort verkið muni 
verða syndsamlegt á einhvern hátt eða ekki.

Tilgangur verks skapar þörfina fyrir það. Þegar maður finnur hjá 
sér þörf  til að vinna eitthvert verk er fyrsta skrefið að ganga úr 
skugga um að það sé ekki á nokkurn hátt syndsamlegt. Vangaveltur 
um hvað vinnst eða tapast koma á eftir. Ef um er að ræða verk sem 
stuðlar að því að uppfylla ætlun manns með lífinu eða verk sem 
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Þegar þú hefur öðlast jafnlyndi 
í unaði og kvöl, í hagnaði og tjóni, í sigri og ósigri, 
stígðu þá fram til að berjast. 
Þannig syndgar þú ekki. 

synd væri að láta óunnið er nauðsynlegt að vinna það. Í þesskonar 
tilvikum eru vangaveltur um gróða eða tap þeim mun léttvægari. 

Í erindinu er Drottinn greinilega að segja við Arjuna: Fyrst skaltu 
tileinka þér visku lífsins sem þér hefur verið veitt til þessa (11.-37.). 
Þegar þú ert staðfastur í þeirri visku skaltu stíga fram og berjast. 
Þannig syndgar þú ekki.

„Syndgar þú ekki.“ Það er tryggingin sem Drottinn býður. Ekki er 
hætta á að  flækjast í synd „þegar þú hefur öðlast jafnlyndi í unaði 
og kvöl, í hagsæld og tapi, í sigri og ósigri.“ Svo stöðugt jafnaðar-
geð sprettur af viskunni sem Arjuna hefur verið veitt frá og með 
ellefta erindi – Sankhya viskunni, eins og Drottinn nefnir hana í 
næsta erindi.

Sankhya viskuna má taka saman í eftirfarandi liði: 

1.  Skilningur á forgengilegum og ævarandi þáttum 
     lífsins (11.-30.).

2.  Skilningur á dharma (31.-33.).

3.  Skilningur á sambandi manns við aðra (33.-36.).

4.  Skilningur á afleiðingum athafna (36.-37.).

5.  Skilningur á eðli þess að gerandinn eigi ekki aðild 
    að athöfnum og einmitt það veiti jafnlyndi í mótlæti 
    sem meðbyr.

Vitneskja um hina forgengilegu þætti lífsins og þá ævarandi 
víkkar sjóndeildarhringinn og gerir manninum fært að sjá út fyrir 
hversdagsleg og takmörkuð svið daglega lífsins. Það, ásamt 
vitneskju um dharma, vekur með honum eðlilega tilhneigingu til 
að hegða sér rétt. Lífið verður gagnlegra fyrir hann og aðra. Með 
því að öðlast skilning á sambandi sínu við aðra er hann hafinn yfir 
sjálfselsku og færist nær alheimslegum þáttum lífsins. Sú vaxandi 
alhliða yfirsýn, að viðbættum rækilegum skilningi á afleiðingum 
athafna, hjálpar manni til framfara og þroska á öllum sviðum. Loks, 
með því að skilja eðli þess að gerandinn er án aðildar að athöfn, 
veitist honum jafnlyndi.15 Hann er hafinn yfir áhrif tvíeðlisins, lifir 
lífinu laus við synd og þjáningu og nýtur eilífs frelsis.

15) Sjá 15. erindi.   
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Í eftirfarandi erindi verður byrjað að fræða um yoga, en með því 
lyftist hugurinn yfir fjötrandi áhrif athafna. – Yogafræðin staðfesta 
vitsmunina, stælta í  Sankhya viskunni, til eilífðar í því að lífið er 
eitt í öllu í algjörri Veru, staðfesta þá í eilífu frelsi í guðlegri vitund 
hér og nú.

39. erindi

Það sem hefur verið lagt fyrir þig til þessa 
er skilningur Sankhya. 
Hlustaðu nú á túlkun Yoga. 
Þegar vitsmunir þínir eru staðfestir í því, ó, Partha, 
muntu varpa af þér áhrifaviðjum athafna.

Yoga, leið einingar, er bein leið til að upplifa innsta eðli Raunver-
unnar. Þeirri Raunveru er lýst og hún er skilin vitsmunaskilningi 
með kerfi sem Drottinn kallar Sankhya og kynnt hefur verið í undan-
farandi erindum.

Í Sankhya Bhagavad-Gita koma fram meginreglurnar í öllum 
sex kerfum indverskrar heimspeki en í Yoga Bhagavad-Gita birtast 
hagnýtar hliðar þeirra.

Þetta erindi er lýsandi dæmi um snjalla kennslutækni. Efnið 
er kynnt og árangurinn lagður ljós fyrir í einni hendingu. Þegar 
lærisveinninn sér bæði umfang efnisins og möguleikana til að ná 
þráðu marki verður hann áfjáður í að hefja iðkunina. Því að Drottinn 
fullvissar hann um að hann muni „varpa af sér áhrifaviðjum 
athafna“16  með því að vitsmunir hans verði staðfestir í yoga. 

Þegar maður hefur skilið Raunveruna vitsmunalega sannfærist 
hann um að til sé göfugra og varanlegra lífssvið sem stendur á 
bak við hversdagssviðin í fyrirbæratilverunni og liggur þeim til 
grundvallar. Það hefur verið markmið samræðunnar fram að þessu. 

16) Sjá 50. erindi, skýringar
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Nú ætlar drottinn Krishna að leiðbeina Arjuna um iðkun sem 
staðfestir vitsmuni hans í Raunverunni. Það felst í að veita Arjuna 
svo afgerandi upplifun af sannleikanum um tilveruna að í því 
vitundarástandi sé hann ósnortinn af fjötrandi áhrifum athafna.

Bein reynsla af handanlægri sælu veitir manni svo mikla ánægju 
að gleði hins afstæða heims nær ekki að hafa djúpstæð áhrif á hann. 
Þannig lyftist hann upp fyrir fjötrandi áhrif athafnanna rétt eins 
og ánægður athafnamaður sem hefur komist til mikilla auðæfa og 
finnur ekki fyrir lítilsháttar tapi eða gróða.

Með því að nota orðið „vitsmunir“ upplýsir Drottinn að þegar 
hugurinn hefur verið hreinsaður eða stilltur í visku Sankhya, stað-
festist hann í Sjálfinu með því að iðka yoga.

Eins og þegar hefur verið bent á í skýringum við 15. erindi kemur 
engin iðkun við sögu þegar maður leitast við að skilja lífið í gegnum 
Sankhya. Vilji maður hins vegar þjálfa sig snýr hann sér að yoga. 
Notkun orðanna „vitsmunir ... staðfestir“ segir manni að það séu 
vitsmunirnir sem koma yoga á, ekki hvarflandi hugurinn. Lagt er 
til að lyfta huganum í stöðu vitsmunanna gegnum Sankhya og snúa 
honum síðan að yoga til þess að staðfesta hann í Sjálfinu. Hér eru 
Sankhya og Yoga talin samstæða. Unnið er nánar úr því atriði í V. 
kafla.

Tökum eftir því að kjarni Sankhya viskunnar kom fram í fjórum 
erindum (12.-15.) og kjarni yogafræðanna birtist einnig í fjórum 
erindum (45.-48.). Þessar tvær erindaraðir, fjögur erindi hvor, skýra 
grundvallaratriðin í visku Bhagavad-Gita. Öll hin erindin eru aðeins 
frekari útlistun.

Í næsta erindi lýsir Drottinn fyrir Arjuna hversu einföld og skil-
virk tæknin er sem hann er í þann mund að miðla og muni til 
frambúðar veita Arjuna fullkomna ánægju, koma honum í ástand 
sem er að eilífu frjálst úr viðjum athafnanna.
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40. erindi

Við þetta (yoga) fer engin viðleitni forgörðum 
og mótstaða fyrirfinnst ekki. 
Jafnvel smávegis af þessu dharma losar við mikinn ótta.

„Mótstaða.“ Sanskritarorðið pratyavaya felur einnig í sér hvers 
konar viðsnúning á framför, eða einhvers konar bakslag. 

„Dharma“ táknar þróunarbrautina. Yogaiðkun er bein þróunarleið. 
Með iðkuninni nær hugur einstaklingsins stöðu alheimsgreindar 
– hann kemst í takmarkalaust ástand alheimslegrar Veru sem er 
hápunktur þróunarinnar. Dharma er manninum eðlislægt og það 
er þessi yogaiðkun einnig vegna þess að hún er í samræmi við 
sjálft hugareðlið og veitir lífinu fyllingu. Þetta yoga er því dharma 
sérhvers manns.

Dásamleg kennsla drottins Krishna í erindinu veitir mannkyni 
mikla von. Á leiðinni til eilífs frelsis „fer engin viðleitni forgörðum.“  
Öll viðleitni á þessari leið færir mann nær markinu. Þegar ferlið 
er á annað borð hafið stöðvast það ekki fyrr en markinu er náð. Í 
fyrsta lagi stafar það af því að það er eðlilegt fyrir hugann að leita 
í áttina að þessu ástandi, vegna þess að það er algjört sæluástand 
og hugurinn er alltaf á höttunum eftir meiri hamingju. Eins og vatn 
rennur á náttúrulegan hátt undan halla leitar hugurinn eðlilega í 
átt að sælu.

Í öðru lagi „fer engin viðleitni forgörðum“ vegna þess að hugur-
inn þarf ekki að leggja neitt á sig til að verða sæll. Ef til þess þyrfti 
viðleitni eða fyrirhöfn þá væri kannski hægt að velta fyrir sér 
hvort einhver viðleitni færi forgörðum. Þegar athöfn vindur fram 
leiðir eitt stig í ferlinu á annað sem fyrir sitt leyti leiðir á enn eitt 
stig þannig að þegar einu stigi er náð fyrnist fyrra stigið. Hvenær 
sem eitthvað er gert glatast þess vegna eitthvert stig, einhver orka 
glatast, einhver viðleitni eða áreynsla glatast. Þegar Drottinn segir 
á þessum stað að engin viðleitni fari forgörðum er það vegna þess 
að ekki þarf að sýna neina viðleitni í þessu sambandi. Það þýðir 
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Við þetta (yoga) fer engin viðleitni forgörðum 
og mótstaða fyrirfinnst ekki. 
Jafnvel smávegis af þessu dharma losar við mikinn ótta.

að tækni drottins Krishna til að staðfesta vitsmunina í því Algjöra 
grundvallast á sjálfu hugareðlinu.17 Við skulum nú athuga hvernig 
hugurinn, leiddur af eigin eðli, getur án viðleitni komist til guð-
legrar vitundar.

Ef maður er að hlusta á tónlist en fallegra lag berst úr annarri 
átt snýr allur hugurinn sér þangað til að njóta. Maður þarf ekki að 
sýna neina viðleitni eða átak til að athyglin beinist að laginu sem 
hrífur meira. Ferlið er sjálfvirkt. Engin orka glatast milli þess að 
byrja að hlusta og þess að njóta sælu tónlistarinnar af fullri athygli. 
Þetta er það sem Drottinn á við. Þar sem svið eilífs frelsis er algjör 
sæla lýkur sameiningarferli hugarins og sælusviðsins eftir að ferlið 
er hafið án þess að nokkur orka eða viðleitni fari forgörðum. Ferlið 
stöðvast ekki fyrr en reynslan er fullkomnuð vegna þess að „mót-
staða fyrirfinnst ekki.“

Frá því sjónarhorni er sjálft upphaf ferlisins jafnframt uppfylling 
þess af því að það er hreyfing hugarins í átt að sælu. Endirinn felst í 
upphafinu. Sjálf byrjun ferlisins kemur huganum á leiðarenda vegna 
þess að samkvæmt því sem Drottin segir er engin hindrun á leiðinni 
„mótstaða fyrirfinnst ekki“ sem þurfi að yfirvinna. Þetta er leið 
án mótstöðu, veglaus slóð, leið sem endar í allsstaðarnálægð. Það 
útskýrir hvers vegna „smávegis af þessu ... losar við mikinn ótta.“

Það að fara leið minnstu mótstöðu þýðir að einungis þarf að 
taka upp tæknina sem staðfestir hugann í hinu Algjöra til að losna 
í kjölfarið undan þjáningunni.  Það eitt að snúa sér í þessa átt losar 
manninn „við mikinn ótta“ í lífinu. Það þarf, segir Drottinn, sára-
lítið – ef nokkuð – að gera til að staðfesta hugann í hinu Algjöra. 
Það er vegna þess að hugurinn þarf ekki einu sinni að breyta sinni 
eðlis-lægu stefnu. Hugurinn flakkar frá einu viðfangsefni til annars. 
Hann fer ekki á milli viðfangsefna vegna þeirra sjálfra heldur vegna 
þess að viðfangsefnið gæti mögulega veitt honum hamingju. Þannig 
flakkar hann í rauninni ekki frá viðfangsefni til viðfangsefnis heldur 
færir hann sig frá punkti minni hamingju að punkti meiri hamingju. 
Þar sem mesta hamingjan er takmark hans og hugurinn líður þegar í 
átt að meiri hamingju er óþarfi að breyta um stefnu. Og þar sem ekki 

17) Sjá skýringar við 45. erindi.
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er einu sinni þörf á að hugurinn breyti um stefnu virðist sem ekki 
þurfi að reyna neitt á sig til að gera sér grein fyrir takmarkinu.

En Drottinn segir „smávegis“ af þessari iðkun. Það þýðir að eitt-
hvað þarf  þó að gera. Það sem gera þarf er aðeins að byrja að skynja 
síaukna hrifningu á leiðinni að handanlægri algjörri sælu. Eins og í 
dýfingum, þarf maður aðeins að finna rétt horn og láta sig falla – allt 
ferlið eftir það fer sjálfkrafa fram. Þetta er það sem Drottinn á við 
með „smávegis af þessu.“

Rétt eins og fyrstu geislar sólar slá náttmyrkrinu á dreif slær 
fyrsta skrefið í þessari iðkun á dreif myrkri fávisku og ótta. En jafn-
vel þótt fyrsti geisli rísandi sólar ráði við að dreifa náttmyrkrinu 
heldur sólin áfram að rísa vegna þess að náttúra hennar er ekki að-
eins sú að draga úr myrkrinu og skila deginum í hálfrökkri heldur 
að skína í geisladýrð og lýsa upp gjörvalla jörðina. Dýrð sólarinnar 
birtist í hádegisljómanum.

Drottinn á augljóslega við það að leiðin til guðlegs þroska sé 
svo einföld og eðlileg að þegar ferlið hefur á annað borð verið 
meðvitandi sett af stað þurfi ekki að gera ráð fyrir neinum óvæntum 
hindrunum. Fljótlega hefur það áhrif sem eru nægilega sterk til að 
ljóma upp hugann og losa hann við allt neikvætt í lífinu, losa hann 
undan hræðslunni sem fylgir hringrás fæðingar og dauða.

Þetta er göfug aðferð til að uppljóma þann sem eftir því leitar. 
Allt frá upphafi verklegu kennslunnar er tryggður öruggur árangur. 
Arjuna er sagt frá hvers eðlis tæknin er og frá árangrinum sem 
fylgir því að iðka hana svo að hann viti fyrirfram hvað í henni felst. 
Uppljómun er ekki eitthvað sem kemur að utan. Hún er Sjálfið að 
opinbera Sjálfið í Sjálfinu.

Þessi opinberun verður ekki nema því aðeins að maður gefi sig 
allan í hana og þá verður hún af sjálfu sér. En til þess að geta gefið 
sig allan í hana verður maður að vita að minnsta kosti tvennt. Í fyrsta 
lagi að það er á hans valdi að öðlast hana og í öðru lagi að þegar hún 
verður muni það koma honum að notum. Þess vegna mælir drottinn 
Krishna fram orðin í þessu erindi. Verið er að búa Arjuna undir að 
öðlast beina reynslu af Raunverunni sem eyðir allri óvissu og tryggir 
öruggt líf. Drottinn kunngerir honum hve einfalt er að nálgast hið 
guðlega og lýsir um leið árangrinum.

Hvernig stendur á því að í heimi nútímans hefur þessi andlega 
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iðkun horfið í bakgrunn lífsins? Svarið er að finna í því að erindi 
eins og þetta hafa verið rangtúlkuð og þar af leiðandi hefur misskilin 
sýn á Raunveruna verið útbreidd um aldir.

Þegar Drottinn er nú búinn að útskýra hið einfalda og skilvirka 
meginatriði sem stuðst er við til að staðfesta vitsmunina í hinu 
guðlega, kynnir hann tæknina til að koma því í kring í eftirfarandi 
erindi.

41. erindi

Í þessu yoga, ó, gleðigjafi Kurunga,
stefna staðfastir vitsmunirnir í einn punkt, 
en marggreindir og óendanlega  fjölstefna 
eru vitsmunir hinna staðfestulausu.

„Í þessu yoga,“ á þessari leið til sælu. Þegar hugurinn færist í átt 
til sælunnar finnur hann til meiri hrifningar við hverja tilfærslu 
eins og þegar maður nálgast ljós og birtan eykst stöðugt. Hugur 
sem finnur aukna hamingju hvikar ekki. Athygli hans beinist í eina 
átt, rásföst og ákveðin. Þannig er ástand hugar sem hreyfist í átt að 
sælu. Þegar hann kemst til beinnar reynslu af sælunni missir hann 
allt ytra samband og er fullnægður í handanlægri sæluvitund. Eftir 
að hugurinn kemur til baka út úr því ástandi inn á athafnasviðin er 
hann áfram fullnægður og heldur einbeitingunni meira eða minna. 
Með æfingu festist ástandið í sessi. Þetta er það sem Drottinn á við 
þegar Hann segir „Í þessu yoga ... stefna staðfastir vitsmunirnir í 
einn punkt.“

Hugir þeirra sem ekki iðka þetta yoga halda sig alltaf við 
skynreynsluna. Það nær ekki að veita huganum þá miklu gleði sem 
ein getur slökkt hamingjuþorsta hans. Því halda hugir þesskonar 
fólks áfram að leita og rása í það óendanlega.

Drottinn skerpir hér frekar á 38. erindi. Arjuna er ráðlagt að hefja 
sig upp í staðfest vitsmunaástand. Aðeins í því ástandi geti hugurinn 
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haldið jafnvægi í unaði og kvöl, ábata og tjóni, sigri og ósigri en það 
gerir Drottinn að forsendu fyrir því að berjast.

Þetta kann að virðast heldur neikvæð aðferð til að nálgast Raun-
veruna því að þótt markmiðið sé að gera hug Arjuna staðfastan er 
í erindinu lögð áhersla á einkenni hins staðfestulausa hugar. Það er 
með ráðum gert. Ef maður sem þegar stendur á fjallstindi og vill 
leiðbeina öðrum, sem er aðeins kominn hálfa leið upp, hrópar í sí-
fellu niður til hins lýsingar á því hvar hann sjálfur sé staddur, hjálpar 
það ekki þeim skemmra komna upp á toppinn. Rétta aðferðin við að 
vísa aftari manninum veginn upp er að segja honum fyrst hvar hann 
sé staddur, lýsa umhverfinu til að hann geri sér grein fyrir stöðu 
sinni og síðan að leiðbeina honum á toppinn. Arjuna er óráðinn en 
Drottinn ætlar að gera hann einbeittan með því að sýna honum fyrst 
fram á hve hugur hans er reikull og leiða hann svo til staðfestu.

Eftir að Drottinn hefur gert grein fyrir þessu tvenns konar 
hugarástandi skýrir hann í næsta erindi aðstæður sem leiða til þess 
að hugurinn velkist um stefnulaus. Að því loknu mun hann leið-
beina Arjuna um að rífa sig upp úr þessu ástandi og verða einbeittur 
svo að hugurinn geti hlotið staðfestu í Raunverunni. 

42. erindi

Hinir ónæmu, sem eru niðursokknir
í bókstafstúlkun á Vedunum, ó, Partha,
og halda því fram að þar sé ekkert annað, 
gera sig bera að skrúðmælgi.

Vedurnar eru hin sanna leið þróunarinnar og lýsa henni með 
áreiðanlegum hætti. Skref fyrir skref varpa þær ljósi á ferlið sem 
gerir lífið heilsteyptara og þær miðla til mannsins vitneskju um það 
hvernig hann getur lyft sér hratt upp í gegnum öll stig þróunarinnar 
og öðlast endanlegt frelsi. 

Vedaritin mæla með að viðhalda aga í athöfnum og hugsun vilji 
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maður hafa gagn af þessari miklu lífsvisku. Fengist er við athafna-
fræðin í þeim köflum sem í heild eru kallaðir Karma kanda en 
það merkir að vera fylgjandi athöfnum. Hugarfræðin eru sett fram 
í köflunum sem kallast Upasana kanda en það merkir að fylgja 
huganum varðandi Raunveruna. 

Æðsta Raunveran og eðli hennar sem og uppfylling lífsins eru 
viðfangsefni kaflanna sem í heild nefnast Gyana kanda en það 
merkir að halda sig við þekkinguna.

Hlutverk Karma kanda kaflanna í Vedunum er að setja fram regl-
ur um athafnir sem muni auka farsæld manns og velmegun í þessu 
lífi og því sem við tekur að þessu loknu. Kaflarnir fjalla um helgisiði 
og helgiathafnir sem fylgja þarf til að koma á samræmi milli hinna 
mismunandi þátta mannlífsins, í sambandinu milli mannsins og ann-
arra lifandi vera, milli mannsins og mismunandi afla í náttúrunni, 
milli manna og engla og milli mannsins og Guðs á himnum.

Þarna er mikil hagnýt viska af æðsta tagi. Hún fjallar um ótölulega 
margbreyttar tegundir athafna og afleiðingar af þeim sem engin leið 
er að ná utan um. Þegar lærðir menn á þessu sviði gefa sig í að 
upplýsa aðra, verða skýringarnar jafnan bæði hrífandi og jákvæðar. 
Framsetning þeirra á inntaki og iðkun helgisiða og helgiathafna 
verður líka svo fullkomin í sjálfri sér og svo afgerandi og nákvæm í 
eðli sínu að það ljær henni fullkomið kennivald.

Karma kanda kaflar Vedanna útlista nákvæmlega þau sérstöku 
skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að ná einhverjum ákveðnum 
árangri. Þar er skýr hagnýt lýsing á náttúrulögmálunum sem stýra 
orsök og afleiðingu í sköpuninni.

Óteljandi eru óskir manna, óteljandi hlutir að sækjast eftir. Ótelj-
andi eru einnig leiðirnar sem farnar eru og meðulin sem notuð eru til 
að ná markmiðunum. Takmark Karma kanda er að koma því í kring 
að samhæfa hug, líkama og náttúruöfl með þeim hætti að það leiði 
til framfara á æðra stig og leiði af sér meiri lífsgæði.

Markmið Upasana kanda er að samhæfa hugann, innri krafta 
náttúrunnar og hinstu handanlæga Veru þannig að af spretti heil-
steypt líf. Í þessu erindi og þeim tveimur næstu vísar Drottinn til 
Karma kanda og afhjúpar svo í 45. erindi dýrðlegan og hagnýtan 
þátt Upasana kanda - sem felst í því að ná saman dreifðum hug 
svo að hann beinist í eina átt og verði staðfastur í Raunverunni og 
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geti upplifað hana og uppfyllt þannig tilgang Gyana kanda kafla 
Vedanna. Þetta er það sem gerir Bhagavad-Gita að kjarna Veda-
ritanna og hraðbraut til að fullnægja vedískum lífsháttum.

43. erindi

Fullir af löngunum, með himnaríki fyrir augum,
boða (orð þeirra), að fæðingin sé umbun fyrir athafnir
og mæla fyrir um margar sértækar helgiathafnir
til þess að hljóta gleði og völd.

Erindið fjallar um tilhneigingu manna að grípa til vedískra helgi-
athafna til að hljóta betra líf og njóta meiri veraldaránægju. 
Afleiðingarnar af því að vera á kafi í veraldlegum löngunum eru 
þær að maður situr fastur í hringrás fæðingar og dauða. Ánægja 
skynreynslunnar getur aldrei fullnægt manninum. Hún nær stöðugt 
fastari tökum á honum og heldur honum þannig í ánauð. Þar sem 
engin von er um varanlega fullnægju gengur hringrás fæðingar og 
dauða áfram.

Eftirfarandi erindi sýnir fram á tjónið sem af því hlýst að hugur-
inn flækist í ánægju sem einungis auðgar lífið með efnislegum 
ávinningi.

44. erindi

Einbeitt vitsmunaástand  verður ekki til í hugum þeirra
sem leggja djúpa rækt við ánægju og völd 
fylltir hugsun sem er fangin 
af þessari (skrúðmælgi).
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Fullir af löngunum, með himnaríki fyrir augum,
boða (orð þeirra), að fæðingin sé umbun fyrir athafnir
og mæla fyrir um margar sértækar helgiathafnir
til þess að hljóta gleði og völd.

Einbeitt vitsmunaástand  verður ekki til í hugum þeirra
sem leggja djúpa rækt við ánægju og völd 
fylltir hugsun sem er fangin 
af þessari (skrúðmælgi).

Þótt maður sé öllum hnútum kunnugur um veraldleg málefni er 
ekki þar með sagt að hann geti ekki einnig búið yfir visku um hið 
Algjöra. Ef jafnvel ólæs maður getur notið þeirrar algjöru sælu 
sem er hans eigin Vera, af hverju skyldi þá menntaður maður ekki 
geta það? Erindinu er sem sagt ekki beint gegn veraldlegri ánægju 
og völdum, ekki gegn visku Vedanna um athafnir sem stuðla að 
þesskonar ánægju og áhrifum, heldur gegn því að láta að öllu leyti 
stjórnast af þessum hlutum og varað er við allri skrúðmælgi um 
dýrð vedískra helgiathafna.

Ekki er að undra þótt þeir sem alltaf eru uppteknir á athafna-
sviðinu haldi því fram að hægt sé að öðlast hvaðeina með athöfn-
um, og þá sérstaklega vedískum athöfnum, sem efalaust eru bein 
leið til að öðlast hvað sem verkast vill. Þetta sjónarmið, svo gilt 
sem það er á hinu afstæða sviði lífsins, tekur aftur á móti ekki til 
Veru, hins Algjöra. Hið efnislega svið lífsins og það óformgerða 
eru samanlögð öll Raunveran. En þeir sem aðeins hafa vitneskju 
um Karma kanda fræði Vedanna hafa ekki áhuga nema á efnislega 
hlutanum. Þótt þeir viti allt um athafnir veitir það þeim ekki beina 
visku um óformgert svið Raunverunnar.

Þar sem þetta fólk skortir vitneskju um hið óformgerða, Algjöra, 
fer það með fleipur og skrúðmælgi um að ekkert sé handan við 
svið vedískra athafna (42. erindi).

Í 43. erindi dró Drottinn upp mynd af hug sem er fastur á klafa 
athafnanna. Töfraður af skrúðmælgi um dásemdir athafna flækist 
hann í kröftuga og margvíslega starfsemi. Þess konar sívirkur hugur 
heldur sér að sjálfsögðu utan við mörk einbeittra vitsmuna.

Veraldleg ánægja ásamt þeirri skoðun að framfarir verði vegna 
athafna og fyrirhafnar, halda huganum við ytri athafnasemi. Erfitt 
er fyrir þess konar hug að beinast af sjálfum sér í einn punkt. 
Athafnasemin beinir huganum í margar áttir og þar með snýr hann 
augljóslega öfugt við framvindu sem stefnir í einn punkt og leiðir 
til einbeitingar. Því aðeins getur hugurinn náð að beina sér í einn 
stað að hann ætli sér það og taki við leiðsögn og þá getur hann 
það, jafnvel þótt hann sé í miðjum klíðum við að sækja „ánægju og 
völd.“

Í eftirfarandi erindi leggur Drottinn grunn að tækninni til að koma 
þesskonar sveimhug í einbeitt ástand.
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45. erindi

Vedurnar fjalla um gúnana þrjá.
Vertu án gúnanna þriggja, ó, Arjúna,
leystur undan tvíeðlinu,
ævinlega staðfastur í hreinleika, 
óháður yfirráðum,
Sjálf ráða.

Þetta er tæknin til að uppljómast á stundinni. Drottinn bendir 
Arjuna á hagnýta leið til að beina marggreindum huganum í eina 
átt svo hann verði einbeittur hugur. Hér er skilvirk tækni til að koma 
huganum í ástand þar sem öll aðgreining hverfur og sem skilar 
einstaklingnum fullnægðum.

Öllu sem drottinn Krishna hefur sagt fram að þessu er ætlað að 
búa Arjuna undir að skilja iðkunina sem beinir hug hans frá sviði 
margbreytileikans inn á svið eilífrar einingar. Iðkuninni er ætlað 
að ljóma upp alla hluta af lífi hans með því að koma huganum til 
handanlægrar vitundar, hinnar takmarkalausu uppsprettu lífs, orku, 
visku, friðar og hamingju. Hún á að lyfta honum í þá alheimslegu 
stöðu sem samræmir hvers kyns andstæð öfl í lífinu.

Nútímasálfræðikenningar leita að orsökum til að geta fengist við 
afleiðingar. Þær fálma í myrkri til þess að finna orsök myrkurs svo 
að þær geti fjarlægt myrkrið. Öfugt við þetta er hugmyndin hér sú 
að bregða upp ljósi til að bægja myrkrinu frá. Þetta er „reglan um 
aðferðafræði andhverfunnar.“ Vilji maður hafa áhrif á gefna stöðu 
lítur hann fram hjá þeirri stöðu, leitar ekki orsaka hennar heldur 
verkar beint á hana með því að koma að henni úr öndverðri átt, beita 
aðferðafræði andhverfunnar. Fjarlægja myrkrið með því að kveikja 
ljós. Fara með hugann á hamingjulendur til að létta af honum 
þjáningunni.

En látum það vera. Jafnvel þótt við föllumst á að hægðarleikur sé 
að hafa áhrif á afleiðinguna ef maður þekkir vel orsökina, kemur í 
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Vedurnar fjalla um gúnana þrjá.
Vertu án gúnanna þriggja, ó, Arjúna,
leystur undan tvíeðlinu,
ævinlega staðfastur í hreinleika, 
óháður yfirráðum,
Sjálf ráða.

ljós að því markmiði er ekki síður þjónað með þessu erindi því að 
með því að beita aðferð sem reifuð er í erindinu má kanna hinstu 
orsök alls mannlífsins. Það þýðir að ef vitneskja um orsökina gagn-
ast til að hrífa á afleiðinguna, þá bindur þekking um hinstu orsök 
lífsins með skilvirkum hætti enda á alla þjáningu.

Stóri kosturinn við kennslu drottins Krishna felst í því hve bein og 
hagnýt hún er og fullkomin sama hvernig á er litið. Hugmyndin um 
að beita aðferðafræði andhverfunnar og hugmyndin um að kynna 
sér orsökina til að verka á afleiðinguna standa fyrir tvö algjörlega 
andstæð sjónarmið. Engu að síður er þeim báðum fullnægt með 
einni tækni. Það er þessi fullkomna hagnýta viska sem hefur gert 
Bhagavad-Gita ódauðlegt.

Drottinn Krishna gefur Arjuna eftirfarandi leiðbeiningar: „Vertu 
án gúnanna þriggja“ vertu án athafna, vertu Sjálf þitt. Það er hin 
staðfesta vitund, ástand algjörrar Veru sem er frumorsök allra orsaka. 
Þetta vitundarástand samræmir gjörvallt svið orsaka og afleiðinga 
og varpar dýrðarljóma á lífið allt.

Aðalvandi Arjuna var að koma því heim og saman að þykja 
annars vegar vænt um ættmenni sín og hins vegar kvöðin um að 
uppræta hið illa. Hann leitar í örvæntingu að leið til að miðla málum 
milli réttlætis og illsku. En á öllum sviðum í afstæðu lífi er þetta 
tvennt ósamrýmanlegt. Þess vegna getur Arjuna, þrátt fyrir að hafa 
kannað innstu kima hjarta og hugar, ekki fundið neina nothæfa 
lausn. Hann getur með engu móti ákveðið hvað gera skuli. Drottinn 
Krishna sýnir honum hins vegar sviðið þar sem réttlæti og kærleikur 
birtast í eilífum samhljómi, sýnir honum eilíft líf algjörrar Veru.

Drottinn gerir Arjuna ljóst að öll hrif hins ytri heims og einnig 
afleiðingar þeirra muni loða við og leiða hann svo lengi sem hann er 
utan við sjálfan sig, svo lengi sem hann leyfir sér að vera á umráða-
svæði hins afstæða og undir áhrifum þess. Þegar hann sé á annað 
borð kominn út fyrir afstæða áhrifasviðið muni hann finna fullnægju 
í eigin Sjálfi.

Erfitt er fyrir athafnamann að bæta umsvif sín ef hann er sjálfur 
sífellt á kafi í öllum smáatriðum. Með því að fara frá smástund 
fær hann heildarsýn yfir umsvifin og á auðveldara með að ákveða 
þarfirnar. Arjuna hefur djúpstæða trú á dharma. Í huga hans er alveg 
á hreinu hvað er rétt og hvað er rangt. Nú segir Drottinn honum 
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að hætta gjörsamlega að hugsa um rétt og rangt en snúa sér að 
handanlæga sviðinu. Þegar hann hafi náð fótfestu þar, handan við 
hvers kyns tvíeðli, handan við áhrif af réttu og röngu, muni hann 
njóta þeirrar algjöru lífsvisku sem er uppspretta allrar þekkingar 
á afstæða heiminum. Og Drottinn segir við Arjuna: Þessi algjöra 
lífsviska er ekki utan við þig. Þú þarft ekki að fara eitthvert út til þess 
að öðlast hana. Hún er í þér. Þú þarft aðeins að vera með sjálfum þér, 
„Sjálf ráða,“ ævinlega staðfestur í hreinleika Veru þinnar.

Þarna er sannarlega kunnátta í að bregða upp ljósi til að bægja 
burt myrkri. Arjuna er ekki beðinn að koma eða fara eitt eða neitt. 
Allt sem farið er fram á við hann er: „Vertu án gúnanna þriggja.“ 
Fyrirmælin eru bein leið fyrir manninn til að komast í sitt algjöra 
vitundarástand. Það nægir að Drottinn segi: „Vertu án gúnanna 
þriggja, ó, Arjúna, leystur undan tvíeðlinu.“

Gjörvöll sköpunin samanstendur af samleik gúnanna þriggja, 
sattva, rajas og tamas, sem orðnir eru til úr prakriti, náttúrunni. 
Þróunarferlið gengur fyrir þessum þremur gúnum. Þróun merkir 
sköpun og framfarir sem henni fylgja og grundvöllur hennar eru 
athafnir. Athöfn þarf rajasgúna til að verða merkjanleg og hún þarf 
sattvagúna og tamasgúna til að hreyfingin haldi stefnu.

Eðli tamasgúnans er að hafa taumhald á eða hamla, en enginn 
skyldi halda að þegar hreyfing stefnir upp á við sé tamasgúninn 
fjarstaddur. Eigi ferli að halda áfram verða að vera ákveðin stig í 
því og hvert stig, hversu smátt í tíma og rúmi sem það er, þarf afl til 
að halda sér við og þarf annað afl til að þróast á nýtt stig. Aflið sem 
kemur ferlinu á nýtt stig er sattvagúni en tamasgúninn heldur aftur 
af eða hamlar ferlinu til þess að stigið sem þegar hefur verið náð 
haldist og það geti þannig orðið grunnur að næsta stigi.

Hérna er komin skýringin á því hvers vegna gúnarnir þrír verða 
ófrávíkjanlega að vera saman. Enginn gúnanna getur staðið einn 
án viðveru hinna tveggja. Það er af þessum ástæðum sem Drottinn 
ráðleggur Arjuna að vera án allra þriggja gúnanna, að vera algjörlega 
utan við áhrif þeirra afla sem standa að lífinu á afstæða sviðinu.

Drottinn sagði þegar hann var að miðla Arjuna visku Sankhya að 
lífið samanstæði af tveimur þáttum, skammtímalegum og ævarandi. 
Sá skammæi er afstæð tilvist en ævarandi þátturinn er algjör Vera. 
Allt líf á hinu afstæða sviði lýtur áhrifamætti gúnanna. Til þess 
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að Arjuna geti haft beina reynslu af algjöru ástandi lífsins gefur 
Drottinn honum þetta ráð: „Vertu án gúnanna þriggja.“

Í sköpuninni eru grófgerð svið og önnur fíngerð. Þegar Drottinn 
segir: „Vertu án gúnanna þriggja“ á hann við að Arjuna skuli beina 
athyglinni frá grófgerðari reynslusviðum um þau fíngerðari áfram 
í átt til fíngerðasta sviðs reynslunnar og komast, þegar hann fer 
handan við mörk þess fíngerðasta, fullkomlega út fyrir afstæða 
lífssviðið, út fyrir gúnana þrjá. Þannig að orð Drottins, „Vertu án 
gúnanna þriggja,“ lyfta hulunni af leyndardómnum að komast til 
hreinnar vitundar. 

Þegar maður segir við einhvern: „Komdu hingað“ gerir hann ráð 
fyrir að sá sem var ávarpaður muni, vegna þessara tveggja orða, 
standa upp, byrja á að setja annan fótinn fram fyrir hinn og muni með 
því að að ganga á báðum fótum færast til hans. Þegar Drottinn segir: 
„Vertu án gúnanna þriggja“ á hann augljóslega við að sama á hvaða 
árifssvæði gúnanna þriggja viðkomandi er staddur sé það þaðan sem 
hann verði að feta sig í átt að fíngerðari sviðum gúnanna og þegar 
hann hafi náð á fágaðasta sviðið verði hann að fara út fyrir það, fara 
handan við það, vera með sjálfum sér, „Sjálf ráða,“„leystur undan 
tvíeðlinu,“„ævinlega staðfastur í hreinleika,“ „óháður yfirráðum.“

Drottinn Krishna miðlar í þessu erindi í raun og sann tækninni til 
að gera sér grein fyrir Sjálfinu. Arjuna á í togstreitu milli fyrirmæla 
hjarta og hugar. Drottinn mælist til að hann komi sér út úr átökunum 
og þá muni hann sjá skýrt hvað hann á að gera. Þegar Drottinn hefur 
sagt: „Vertu án gúnanna þriggja,“ bætir hann þess vegna umsvifalaust 
við „leystur undan tvíeðlinu,“ leystur undan átakaefnunum. Afstæð 
svið lífsins eru full af andstæðum. Hita og kulda, unaði og kvöl, gróða 
og tapi og öllum þeim andstæðuspyrðum sem lífið samanstendur af. 
Fyrir áhrif þeirra fleygist lífið fram og aftur eins og skip á úfnum sjó 
sem skoppar af einum öldutoppi á annan. Það að vera leystur undan 
tvíeðlinu er að vera í sviði tvenndarneindar, í algjöru ástandi Veru. 
Það leiðir af sér mýkt og öryggi í hinu afstæða lífi og er sem akkeri 
fyrir lífsfleyið á úthafi gúnanna þriggja. Maður öðlast stöðugleika 
og ró.

Arjuna var sér mjög meðvitandi um muninn á réttu og röngu. 

18) Sjá viðauka: Innhverf íhugun.
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Þegar Drottinn hefur mælt: „leystur undan tvíeðlinu“ bætir hann 
þess vegna strax við „ævinlega staðfastur í hreinleika.“ Hann vill 
fullvissa Arjuna um að þetta ástand muni alltaf vera það rétta, vera í 
samræmi við dharma, alltaf styðja framvindu þróunar öllu til góðs. 
Ekkert rangt geti nokkurn tímann með nokkru móti stafað frá því 
vegna þess að það er uppfylling. 

Til þess að fylgja eftir þessari hugmynd um fyllinguna bætir 
Drottinn við: „óháður yfirráðum.“ Sanskrítarorðið í textanum er 
niryogakshema en í því felst sú merking að í þessu ástandi sé hvorki 
ætlast til þess að maður hugsi um það sem maður hefur ekki, né 
hitt að maður þurfi að gæta þess sem maður á. Þrá Duryodhana 
eftir að komast yfir eignir og halda yfirráðum er orsök orrustunnar. 
Í hversdagslífinu er það einmitt tilhneiging mannsins til að eiga 
og ráða yfir sem freistar hans til að víkja af réttum vegi. Því segir 
Drottinn við Arjuna að hann muni fara handan við þessa orsök 
rangsleitninnar í lífinu. Með því minnir hann Arjuna einnig á það að 
Duryodhana fór út af sporinu vegna þess að hann hlaut konungdæmi, 
munað og völd en veittist ekki viska til að vera „óháður yfirráðum.“ 
Þess vegna hélt eignarhaldið honum föstum við sjálft sig og hann 
tapaði áttum.

Með orðfærinu „óháður yfirráðum“ er Drottinn að svara því sem 
Arjuna sagði sjálfur í 32. erindi I. kafla: „Ég sækist ekki eftir sigri, 
ó, Krishna, eða konungdómi eða munúð.“ Arjuna hafði séð hvernig 
munúð og völd gátu lagt líf manna í rúst með því að blinda þá 
gagnvart málstað réttlætisins. Hérna er drottinn Krishna að kenna 
honum listina að standa óháður innan um eignir og yfirráð vegna 
þess að eftir orrustuna verður Arjuna aðnjótandi mikilla auðæfa og 
valda.

Þegar Drottinn hefur sagt „leystur undan tvíeðlinu,“ „ævinlega 
staðfastur í hreinleika,“ „óháður yfirráðum,“ bætir hann við „Sjálf 
ráða.“ Það gerir hann til þess að benda Arjuna á að þetta blessaða 
ástand er ekki fjarri. Það er innra með honum sjálfum og þess vegna 
ætíð innan seilingar. Og það sem meira er, það er hans eigið Sjálf, 
ekkert annað en hans eigið Sjálf.

Í þessari ræðu er mikil skarpskyggni, frábær leikni í að upplýsa 
hinn fáfróða og ýtrasta stílfágun. Ef einhver segir við mann: „Ég 
skal fara með þig á lífssvið þar sem ríkja mikil viska og allsnægtir“ 
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án þess að gefa nokkra vísbendingu um hvar sviðið sé að finna er 
viðbúið að maðurinn lendi í vandræðum með að átta sig á mörgum 
atriðum. Til dæmis á fjarlægðinni, hindrunum á leiðinni eða eigin 
getu til að komast þangað. Þess vegna notar Drottinn orðalagið: 
„Sjálf ráða.“ Láttu Sjálf þitt ráða yfir sjálfum þér. Þegar Sjálf þitt er 
á annað borð orðið ráðandi í þér hefur takmarki allrar visku verið 
náð. Þarna enda Vedurnar. Þetta er endir lífshlaupsins, þetta er full-
nægjan, þetta er ástæða þess að „Sjálf ráða“ eru lokaorð erindisins. 

Hér liggur fyrir tækni sem opnar sérhverjum manni leið að 
ómetanlegum fjársjóði innra með honum sjálfum og lyftir honum 
þannig yfir allar áhyggjur og óvissu í lífinu. Frá og með þessu erindi 
snýst gjörvöll kenning Bhagavad-Gita um að kunngera dásemdina 
sem í því felst að komast í ástand hins handanlæga.

Þetta handanlæga ástand Veru er það sem gerir manni kleift að 
verða karma yogi eða sá sem nær árangri á athafnaleiðinni. Þetta er 
það sem gerir manni kleift að verða bhakta eða sá sem nær árangri 
á tilbeiðsluleiðinni og það er þetta sem gerir manni kleift að verða 
gyani eða sá sem nær árangri á vitsmunaleiðinni. Þetta er hraðbrautin 
að takmarki lífsins.

Vilji maður vera sannur í tilbeiðslu á Guði þarf hann að verða tært 
Sjálf sitt. Hann verður að losa sig undan eiginleikum sem eru ekki 
hans og aðeins þá getur tilbeiðsla hans beinst í einn stað. Ef hann er 
umlukinn því sem hann er ekki, hylja þeir framandlegu eiginleikar 
tilbeiðslu hans, tilbeiðslan nær ekki til Guðs og kærleikur og blessun 
Guðs nær ekki til hans. Ef tilbeiðsla manns á að ná Guði verður hann 
að gerast algjörlega hann sjálfur, engu hulinn. Þá nær tilbeiðslu-
ferlið að tengja hann beint við Drottin og staða guðsmannsins mun 
falla honum í skaut. Því aðeins að hann verði hann sjálfur getur hann 
fyllilega gefið sig Sjálfi mikils Drottins á vald. Ef hann heldur sig 
áfram á sviði gúnanna þriggja, umlukinn hinum og þessum hrifum 
af fíngerðu og grófgerðu tagi, koma hrifin í veg fyrir beint samband 
við Drottin.

Þess vegna er fyrsta skrefið til einingar á leið tilbeiðslunnar að 
vera maður sjálfur. Eins er þetta fyrsta skrefið á leið Gyana yoga, 
vitsmunaleiðinni til einingar, og einnig á athafnaleiðinni til einingar, 
Karma yoga, vegna þess að það er handanlæga vitundarástandið sem 
er gyana eða vitsmunaástand og sem leysir úr karmaviðjunum. 



130

Þetta ástand er einnig undirstaða árangurs á hvaða sviði lífsins 
sem vera skal. Svið gúnanna þriggja er lífgað í ljósi algjörrar Veru 
handan við gúnana.

Næsta erindi sýnir að takmarki allra athafna er náð í því Veru-
ástandi.

46. erindi

Uppljómuðum brahmin 
koma allar Vedurnar 
að minna gagni en lítill brunnur 
á stað sem er umflotinn vatni.

„Uppljómuðum brahmin,“ þ.e.a.s. manni sem hefur lært og ástundað 
Karma kanda, Upasana kanda og Gyana kanda í Vedunum. Manni 
sem býr að leyndardómum athafna, tilbeiðslu og vitsmuna. 

Sérhver athöfn miðar að hamingju. Athafnir sem mælt er fyrir 
um í Vedunum auðvelda manni jafnframt að vaxa upp úr núverandi 
þroskastigi. En Jivan mukta, maður í alvitund, fullnægir til hins 
ýtrasta öllum þeim skyldum sem honum er ætlað að uppfylla. Hann 
þekkir Raunveruna svo vel að hann er farinn að lifa Það, algjöra 
sæluvitund, staðfastlega. Eftir að hafa þannig náð takmarki vedískra 
lífshátta lyftist þesskonar maður yfir svið vedískra fyrirmæla um 
hvað sé rétt og rangt og þá um leið yfir þörfina fyrir vedískar 
helgiathafnir. Hann er yfir það hafinn að þurfa á leiðbeiningum 
Vedanna að halda.

Uppljómunarástandið er líkast forðageymi fullum af vatni sem 
fólk eys eðlilega af til að fullnægja þörfum sínum í stað þess að 
sækja vatn í marga litla polla. Þess vegna segir Drottinn við Arjuna 
að hann skuli „vera án gúnanna þriggja“ og sóa ekki lífi sínu í smá-
gróðabrall á síbreytilegu sviði gúnanna þriggja. Hann skuli vera 
heill og sjálfum sér nógur í stað þess að eltast við lítilræði hér og þar.

Ástand uppljómunar svarar ekki aðeins almennri sókn mannsins 
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Uppljómuðum brahmin 
koma allar Vedurnar 
að minna gagni en lítill brunnur 
á stað sem er umflotinn vatni.

eftir síaukinni hamingju, heldur flytur það hugann einnig eðlilega 
á æðsta stig andlegrar þróunar. Það kemur uppljómuðum manni, 
vegna þess að hann býr yfir háþróuðum andlegum styrk og er í 
samhljómi við náttúrulögmálin, í ástand þar sem hugsanir hans eru 
uppfylltar án mikillar fyrirhafnar af hans hálfu. Maður í því ástandi 
hefur fellt tilveru sína að náttúrulegu mynstri í svo miklum mæli 
að almáttug náttúran styður hann algjörlega það sem eftir er lífsins. 
Hann er stilltur beint á alheimslögmálið, Verusviðið, undirstöðu 
allra náttúrulögmála.19  

19) Sjá viðauka: Alheimslögmálið.

47. erindi

Þú ræður athöfninni einni, 
aldrei ávöxtum hennar. 
Lifðu hvorki fyrir ávexti athafnar, 
né festu þig í aðgerðaleysi.

Hér er dásamleg samfella af leiðbeiningum. Þetta erindi sýnir enn 
einu sinni næmi drottins Krishna og skýrt og djúpt innsæi hans í 
hug Arjuna. Þegar Arjuna var kennt í 45. erindi að „vera án gúnanna 
þriggja“ og var í næsta erindi sagt að af því myndi spretta að hann 
gæti uppfyllt allar sínar langanir á afstæða sviðinu, hefði hann get-
að ályktað sem svo að hann þyrfti ekki að gera neitt meir. Til þess 
að ekki sé hætta á að Arjuna leggist á móti athöfnum segir Drottinn 
í þessu erindi: „Þú ræður athöfninni einni.“ Þessu er ætlað að fá 
Arjuna til að finnast sem hann eigi ekki að hugsa um neitt nema 
athöfnina. Hann eigi að vera svo fullkomlega upptekinn af sjálfri 
athöfninni að hann verði óvitandi um allt annað, jafnvel um ávexti 
athafnarinnar. Þess vegna bætir Drottinn við: „aldrei ávöxtum 
hennar.“ Þar með er ekki sagt að Arjuna eigi ekki að berjast til 
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sigurs í orrustunni. Þetta þýðir ekki að verk skuli unnið án þess að 
skeyta um afleiðingar þess, það væri hræsni.

Það er einmitt væntanlegur ávöxtur af athöfn sem hvetur mann 
til athafnar. Það er þrá eftir ákveðnum árangri sem rekur hann til 
verksins og sér um að hann haldi sig áfram við efnið. Drottin langar 
að sýna fram á að árangur athafnar verði meiri ef hinn athafnasami 
setur alla sína athygli og orku í sjálfa athöfnina, ef hann lætur ekki 
eftir sér að dreifa athyglinni og orkunni með því að hugsa um 
árangurinn. Árangurinn verður í samræmi við athöfnina, á því leikur 
enginn vafi.

Ef námsmaður hugsar ekki um annað en að ná prófi hamlar það 
framvindu námsins og setur árangurinn í uppnám. Það er til að 
tryggja betri árangur af athöfninni sem gerandanum er ráðlagt að 
skeyta ekki um árangurinn meðan á athöfn stendur. Þar með er ekki 
verið að segja að honum eigi að vera sama um árangurinn. Ef hann 
er viljandi kærulaus verður athafnarferlið örugglega máttlaust og 
dregur þannig úr árangrinum.

Fjarstæða væri að draga þá ályktun af þessu erindi að maður eigi 
engan rétt á ávöxtum athafnar sinnar. Hér er eingöngu verið að kenna 
tæknina til að ná hámarks árangri af athöfn. Gerandinn á allan rétt 
á því að njóta ávaxtanna af athöfn sinni. Drottinn segir að hann ráði 
ekki ávöxtunum vegna þess að ávextirnir séu ófrávíkjanlega í sam-
ræmi við athöfnina. Þegar maður hefur ákveðið að vinna eitthvert 
verk og hefur byrjað á því og er niðursokkinn í framkvæmdina á 
hann að ljúka verkinu af svo fullkominni alúð og innileika að hann 
sé jafnvel óvitandi um ávexti þess. Aðeins með þeim hætti mun 
hann ná hámarks árangri í því sem hann tekur sér fyrir hendur. 

Kenningin um að vænta ekki ávaxta af athöfn hefur reyndar enn 
dýpra alheimslegt gildi þar sem hún styðst við sjálft þróunarferlið. 
Ef ávöxtur athafnar heldur manni föstum snýst nefnilega allur áhugi 
hans um lárétt svið lífsins. Hann sér ekki upp úr athöfninni og 
ávöxtum hennar. Hann missir sjónar á því guðlega sem gagntekur 
athöfnina og er hið almáttuga vald sem hún grundvallast á og leiðir 
til ýtrustu uppfyllingar. Þannig glatar hann beinni tengingu við 
lóðrétt svið lífsins sem er undirstaða þróunarinnar. Því er ljóst að 
fræðsla Drottins styður annars vegar athafnir og fleytir hins vegar 
fram þróun og frelsi.
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Í eftirfarandi erindi kemur fram að allir geta notið hins guðlega í 
veröldinni.

48. erindi

Staðfestur í yoga, ó, þú sem hreppir auð, 
vinn þín verk þegar þú hefur horfið frá bindingu 
og heldur jafnvægi í meðbyr sem í mótlæti, 
því að jafnvægi hugarins nefnist yoga.

„Staðfestur í yoga“ þýðir staðfestur í alvitund.20 
Yoga, eða eining hugarins og guðlegrar greindar, hefst þegar 

hugurinn nær handanlægri vitund. Yoga er fullþroska þegar handan-
læg vitund eða guðleg Vera er orðin traustur grundvöllur hugarins 
svo að hvert sem ástand hans er, hvort sem er í vöku eða svefni, 
stendur hann föstum fótum í Veruástandinu. Það er þetta fullkomna 
uppljómunarástand sem Drottinn er að tala um í upphafi erindisins 
þegar hann segir: „Staðfestur í yoga.“ Í lok erindisins skilgreinir 
hann yoga með hliðsjón af athöfn þegar hann talar um „jafnvægi 
hugarins.“ Það jafnvægi hugarins leiðir af hinni eilífu fullnægju 
sem fylgir sæluvitund. Ekki er hægt að öðlast það, á þann hátt sem 
ritskýrendur telja alla jafnan, með því að gera sér upp að hugurinn 
haldi jafnlyndi í blíðu og stríðu.

Yoga er grunnur að heilsteyptu lífi, aðferð til að koma á samræmi 
milli innri skapandi þagnar og ytri athafnasemi í lífinu, leið til að 
vinna af nákvæmni og ná árangri. Staðfestur í yoga verður Arjuna 
staðfastur í æðstu Raunveru lífsins sem er uppspretta eilífrar visku, 
valds og sköpunar.

Hluti þjálfunarinnar í því að verða góður sundmaður eru dýfingar. 
Þegar maður er orðinn sjálfbjarga í djúpu vatni er ekki tiltökumál 
fyrir hann að synda á yfirborðinu. Allar athafnir spretta af leik 

20) Sjá 51. erindi, skýringar. 
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hins meðvitaða hugar. Sé hugurinn öflugur verður athöfnin einnig 
öflug og árangursrík. Meðvituðum hug vex máttur þegar dýpri lög 
hugardjúpanna eru virkjuð með því að iðka Innhverfa íhugun.21  Hún 
leiðir athyglina frá yfirborði hins meðvitaða hugar á handanlægt 
svið Veru. Dýfingarferlið inn á við er leiðin til að ná tökum á yoga.

Þegar Drottinn segir Arjuna að eftir dýfuna inn á við skuli hann 
koma út og hefjast handa er hann að lýsa fyrir Arjuna gangverkinu 
í árangursríkri athöfn. Til þess að skjóta ör í mark þarf að byrja á 
að spenna bogann með örina á strengnum og sækja þannig tiltæka 
orku. Þegar örin hefur verið dregin alveg að oddi liggur í henni mesti 
mögulegi skotkraftur.

Til allrar ógæfu virðist athafnalistin sem drottinn Krishna er að 
útskýra fyrir Arjuna í ræðu sinni vera horfin úr daglegu lífi á okkar 
dögum. Það stafar af því að öldum saman hefur vantað viðhlítandi 
skýringar á þessu erindi. Álitið hefur verið að það sé erfitt að leiða 
hugann til Sjálfsins og staðfesta sig í yoga. Staðreyndin er sú að 
það er sáraeinfalt að leiða athyglina að Verusviðinu. Maður þarf 
ekki annað en leyfa huganum að líða af sjálfu sér frá grófgerðu 
sviði hlutreynslunnar gegnum fíngerð svið hugsanaferlisins að sein-
ustu innhverfu Raunveru tilvistarinnar. Þegar hugurinn tekur að 
hreyfast í þá átt eykst hrifning hans á hverju stigi þar til hann kemst 
í ástand handanlægrar sæluvitundar.

Ávinningurinn af því að koma huganum í þetta ástand er sá að litli 
einstaklingshugurinn vex í stöðu alheimshugar og hefur sig þannig 
upp yfir allar einstaklingsbundnar takmarkanir sínar og ófullkom-
nun. Þetta er líkast því að eigandi smáfyrirtækis efnist svo mikið að 
hann verði margmilljarðamæringur. Tap og gróði markaðarins, sem 
áður skiptu hann svo miklu máli, hafa nú engin áhrif. Hann hefur 
sig eðlilega yfir markaðsáhrifin.

Drottinn er ákveðinn í að láta Arjuna ráðast til atlögu en fyrst vill 
hann að Arjuna nái stöðu alheimshugar. Það vill hann af gæsku sinni. 
Þegar auðmaður fylgir syni sínum fyrstu skrefin í viðskiptum vill 
hann auðvitað ekki að sonurinn byrji á einhverjum kotbúskap vegna 
þess að hann veit að þá muni lítil áföll og smágróði hafa áhrif á 
kæran son hans og smámunir verða til að draga hann niður eða lyfta 

21) Sjá Viðauka.
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honum upp. Þess vegna gerir hann son sinn að auðmanni og lætur 
hann byrja viðskiptin í þeirri stöðu. Eins og góðum föður sæmir 
ráðleggur drottinn Krishna að Arjuna hefji sig á stig alheimsgreindar 
og vinni verk sín í frelsi þeirrar háu lífsins stöðu.

Maður getur ekki haldið jafnvægi í tapi sem gróða nema hann 
sé varanlega fullnægður. Hér er Drottinn að beina Arjuna á braut 
til varanlegrar fullnægju sem fengin er með því að upplifa beint 
handanlæga eilífa sælu. Hann er ekki að ráðleggja neitt uppgerðar 
jafnlyndi.

Ástand handanlægrar sælu í eilífri Veru er svo sjálfu sér nægt að 
það er í innri gerð sinni algjört. Það er fylling lífsins, fullkomnun 
tilverunnar og þess vegna fullkomlega ósnortið af nokkru á afstæða 
sviðinu, fullkomlega laust við áhrif athafna. Þar sem Drottinn segir: 
„þegar þú hefur horfið frá bindingu“ á hann við að náð hafi verið 
þeirri stöðu eilífrar Veru sem er gjörsamlega aðgreind frá athöfn-
um og óbundin af þeim. Og þegar hann segir: „og heldur jafnvægi í 
meðbyr sem í mótlæti“ á hann við að vera orðinn stöðugur í þessu 
ástandi eilífrar Veru.

Iðki maður Innhverfa íhugun reglulega lyftir hann sér með bein-
um hætti á handanlægt Verustig og festir það í sjálfu eðli hugarins 
svo að sama er hvaða togstreitu hugurinn stendur í og innbyggð er í 
fjölbreytileika lífsins, þá helst einingin í eilífu frelsi eðlilega og lífið 
glatast ekki gagnvart sjálfu sér.

Hér kemur skilgreining á yoga sem undirbúin var í orðunum 
„vertu án gúnanna þriggja“ í 45. erindi: Yoga er óbreytilegt ástand 
handanlægrar vitundar í eilífu jafnvægi. Það helst handanlægt en þó 
samgróið sjálfu eðli hugarins. Það fær huganum frelsi til að taka þátt 
í athöfnum án þess að eiga aðild að þeim.

Erindin sem eftir fylgja dásama dýrð þessa yoga, hugarástands í 
jafnvægi, og útskýra hvernig það gagnast til að auka reisn í athöfn-
um og til að fá athafnamanninum eilíft frelsi.
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„Vitsmunum í jafnvægi“ (búdda yoga): Hugarástandi í jafnvægi 
eins og það var útskýrt í erindinu á undan.

Hér gerir Drottinn skýran greinarmun á athöfn sem vitsmunirnir 
eiga hlutdeild í og hinni þar sem þeir eru án aðildar. Hann segir að 
athöfn manns sem fer fram án þess að hugurinn hafi náð jafnvægi sé 
undirmáls í eðli sínu, sé óskilvirk og máttlaus, „sneydd reisn.“ Hann 
ráðleggur Arjuna því að tileinka sér vitsmuni án aðildar til þess að 
athafnir hans öðlist reisn og hann geti jafnframt verið frjáls.

Drottinn skopast að örlögum þeirra sem ekki geti híft sig upp í 
þessa stöðu athafnaneindar. Hann segir að þeir séu „aumkunarverðir“ 
sem einungis sækjast eftir að njóta hinna ytri sviða lífsins, sem 
upplifa ekki fyllingu innri sem ytri dásemda með því að tileinka sér 
þessháttar jafnvægi hugarins sem lýst er í erindinu á undan.

Drottinn segir: „Leita á náðir vitsmunanna,“ og er með því að 
benda Arjuna á að snúa sér fyrst inn á við „vera án gúnanna þriggja.“ 
(„nistraigunyo bhav-Arjuna,“ 45. erindi.) og því næst að halda sig 
staðfastlega við yogaástandið, í Sjálfinu, þegar hann vinni verk. 
(„Yogastah kuru karmani,“ 48. erindi, þrjú fyrstu orðin. Sjá einnig 
III., inng.)

Drottinn vill fá Arjuna til að staðfesta sig í yoga áður en hann 
hefjist handa. Drottinn er búinn að skilgreina yoga sem „jafnvægi 
hugarins,“ fyllingarástand sem er náttúrulegt jafnvægisástand. 
Hvorki velgengni né vandræði hafa áhrif á mann í því ástandi. Ekki 
svo að skilja að maðurinn reyni meðvitað að líta eins á tap og gróða 
heldur er hann ósnortinn af þeim á eðlilegan hátt – verulega gott og 
eftirsóknarvert ástand sem næst með því að iðka Innhverfa íhugun 
og vísað var til í 45. erindi. Viðleitni til að halda huganum í jafnvægi 

49. erindi

Víst er að án vitsmuna í jafnvægi er athöfn sneydd reisn,
ó, þú sem hreppir auð. Leita á náðir vitsmunanna.
Aumir eru þeir sem þrífast eingöngu af ávöxtum athafna.
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með því einu að líta alla hluti sömu augum, án þess að því náttúru-
lega hugarástandi sé náð, má kalla hræsni eða sjálfsblekkingu.

Drottinn er hreint ekki að segja Arjuna að rækta með sér eitthvert 
jafnaðargeð eða leitast við að láta sig afleiðingar athafna engu skipta. 
Allar þesskonar æfingar á hugsanasviðinu, til að halda jafnaðargeði, 
leiða bara til spennu og hugurinn sljóvgast. Áherslan í þessu erindi, 
eins og í því næsta á undan, er lögð á að ná tærri greind eða ástandi 
Veru. Það er Veruástandið sem temur hugann svo að hann verður 
einbeittur og þar með skilvirkur í athöfnum.

Það er miður að um aldir hefur þetta erindi og önnur hliðstæð sem 
drottinn Krishna mælti fram um athafnayoga verið rangtúlkuð. Sú 
ranga túlkun hefur rænt fólk þrótti og úthaldi í athöfnum þegar því 
er haldið fram að menn eigi ekki að bindast neinu. Það hefur leitt 
af sér leti og ónytjungsskap og rýrt sjálfa uppistöðuna bæði í lífi 
einstaklinga og samfélags.

Hér er á ferð öflug heimspeki sem ætlað er að anda buguðum 
manni baráttuvilja í brjóst og styrkja venjulegan hug. Þess í stað 
hefur erindið, vegna þess að það er almennt rangtúlkað, orðið til 
þess að halda aftur af fólki á öllum sviðum athafna. Það hefur orðið 
dragbítur á mannlega framkvæmdagleði.

Gjörvöll karma- eða athafnaheimspekin er lögð skýr og skorinorð 
fyrir Arjuna til þess að hann geti orðið heilsteypt og kraftmikil 
persóna. 

Drottinn segir: „ Aumkunarverðir eru þeir sem lifa fyrir ávextina“ 
af athöfnum – Það ætti að vorkenna þeim sem sækjast eingöngu eftir 
árangri athafna sinna. Einmitt þessa yfirlýsingu hafa ritskýrendur 
misskilið hrapallega. Þeir hafa ráðlagt fólki að vinna en stefna 
samt ekki að árangri. Auðvitað verður að vinna verk til þess að 
ná einhverju fram. Ekkert verk er hægt að vinna án þess að hafa 
einhvern skýran árangur að markmiði. Drottinn ætlar hér aðeins 
að sýna Arjuna hvernig á að auka gildi athafnar með því að lyfta 
huganum þannig að hann komist í ástand ótakmarkaðrar vitundar í 
eilífu frelsi.

Þegar til stendur að skjóta ör er fyrsta skrefið að spenna bogann. 
Ef örinni er skotið í æðibunugangi áður en boginn er fullspenntur 
nær hún ekki marki. Verkið verður máttlaust og sá sem vinnur það 
verður ófullnægður.

Víst er að án vitsmuna í jafnvægi er athöfn sneydd reisn,
ó, þú sem hreppir auð. Leita á náðir vitsmunanna.
Aumir eru þeir sem þrífast eingöngu af ávöxtum athafna.
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Drottinn á við að þeir séu aumkunarverðir sem liggur svo mikið 
á að ná í ávexti athafnanna að þeir byrji að vinna verk án þess að 
undirbúa það á viðeigandi hátt til að ljá athöfninni þannig fullan 
styrk. Þeir eru ekki aumkunarverðir vegna þess að þeir stefni að 
ávexti athafnar eins og svo margir ritskýrendur halda ranglega fram, 
heldur vegna þess að þeir ná ekki fullum árangri í athöfnum sínum. 
Þeir eru aumkunarverðir vegna þess að þeir vita ekki hvernig á að 
fara að því að ná hámarksárangri í athöfnum svo að þær geti uppfyllt 
vonir þeirra og þrár.

Þeir eru aumkunarverðir vegna þess að þeir hugsa ekkert um 
orsökina, aðeins um afleiðinguna. Með því móti missa þeir af 
tækifæri til framfara og meiri ávinnings. Vitsmunirnir eru uppspretta 
eða orsök athafnar. Þess vegna segir Drottinn: „Leita á náðir 
vitsmunanna“ og „fjarri, sannarlega, vitsmunum í jafnvægi er athöfn 
sneydd reisn.“

Sé hugurinn ekki dreginn í hlé og fluttur alveg aftur í algjöra 
stöðu vitsmunanna verða gjörðir manns í veröldinni vesælar og 
þess vegna er hann sagður aumkunarverður. Aumkunarverður er sá, 
segir í Briadaranyaka Upanishad, sem ekki nær sambandi við hina 
innri guðlegu vitund. Hann er aumkunarverður vegna þess að hann 
getur hvorki notið fulls árangurs af athöfnum sínum, né komist hjá 
bindandi áhrifum þeirra.

Athöfn fer fram á skynsviðinu en á rætur sínar í upphafi hugsana-
ferlisins. Hugsun byrjar í dýpsta lagi hugarins og er greind í hugsana-
laginu þar sem hún tekur á sig mynd sem löngun. Löngunin fyrir 
sitt leyti breytist í athöfn. Það er þess vegna sem Drottinn segir að 
„vitsmunir í jafnvægi“ og athafnasviðið séu fjarri hvort öðru. Annað 
er á sviði algjörrar lífsorku hitt er í kraftlitlu og dreifðu orkulagi 
vegna þess að þegar hugsunin þróast í átt að athöfn missir hún 
samþjappaða orku. Þetta er ástæðan fyrir því að Drottinn segir að 
þeir séu aumkunarverðir sem hneigjast eingöngu til athafna í stað 
þess að snúa sér fyrst að hinu óhvikula ástandi vitsmunanna og 
síðan að athöfnum.

Sá sem iðkar Innhverfa íhugun og kynnist guðlegri innri vitund 
nýtur sannarlega mestu ávaxtanna af veraldlegum athöfnum. 
Samtímis losnar hann í æ ríkara mæli undan athafnafjötrum og 
öðlast að endingu heilsteypt líf.
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Sá sem býr yfir sameinuðum vitsmunum (með Sjálfinu) 
heldur frá sér bæði góðu og illu  jafnvel hér. 
Því skaltu helga þig yoga. 
Yoga er verksvit. 

Hérna teflir drottinn saman andstæðum einkennum yoga og karma 
(athafnar). Yoga er sambærilegt við að draga ör að oddi, karma 
svarar til þess að hleypa henni af.

Um þann sem reynir að skjóta ör af streng án þess að spenna fyrst 
bogann er sagt að hann hafi lítið verksvit. Skotið verður kraftlaust 
og örin fer ekki spönn, því að henni er ekki þeytt af nægilegum 
krafti. Hinir teljast hafa verksvit sem byrja á því að draga örina 
aftur á strengnum áður en þeir bera sig að skjóta henni fram.

Þegar hugurinn nær staðfestu í handanlægri vitund seytlar Veru-
ástandið inn í sjálfa innri gerð hans. Þannig kemst hann í stöðu 
alheimsgreindar. Um leið og hugurinn kemur út úr handanlæga vit-
undarástandinu fær maðurinn aftur einstaklingseðli. Með því getur 
hann athafnað sig á afstæðu sviði lífsins en starfar nú gagntekinn af 
Veru. Þesskonar persóna er hafin jafn eðlilega yfir áhrif af réttu og 
röngu eins og auðkýfingur er hafinn yfir tap og gróða.

Í erindinu leggur Drottinn áherslu á að yogaiðkuninni sé ætlað 
að lyfta manni og ljá honum þá reisn sem honum er eiginleg, lyfta 
honum til eilífs frelsis í guðlegri vitund þar sem hann muni ætíð 

50. erindi

Þetta er markmiðið með leiðbeiningum drottins Krishna um að: 
„Leita á náðir vitsmunanna.“  Hann er að benda á bestu leiðina til að 
öðlast heilsteypt líf og leggur fram einfalda tækni til að ná því.

Drottinn vill að Arjuna hafi skýra sýn og djúpa sannfæringu um 
tengslin milli yoga og athafna en einnig um tengsl yoga og gerand-
ans.  
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verða ósnortinn af áhrifum athafna, góðum eða slæmum. Það á 
ekki að verða til þess að hann fari á mis við góða eða slæma ávexti 
athafna sinna, heldur til að hann geti, jafnframt því sem hann nýtur 
ávaxta athafnanna, höndlað færi sem hann hefur til að njóta eilífs 
frelsis.

Það eru ekki athöfnin eða ávextir hennar sem binda manninn. Öllu 
heldur er það sem fjötrar mann, getuleysi hans til að halda frelsinu. 
Yoga bætir úr þessu getuleysi. Gildi yoga liggur í því að það eflir 
bæði athöfnina og gerandann. Þannig andar það reisn inn í lífið á 
öllum sviðum. 

Fjötrar eru vissulega á athafnasviðinu en þeir stafa ekki af at-
höfnunum. Þeir stafa af því hvað gerandinn er slappur. Þegar 
umsvifalítill athafnamaður verður fyrir tjóni verður hugur hans 
algerlega upptekinn af því. Áhrifin sökkva djúpt og skjótast svo 
aftur upp á yfirborðið sem löngun til að græða þegar skilyrði verða 
hagstæð á ný. Áhrif á hugann eru sáðkorn langana sem leiða til 
athafna. Athöfnin markar fyrir sitt leyti spor í hugann og þannig 
halda endurtekin áhrif, langanir og athafnir, manninum föstum í 
hringrás orsaka og afleiðinga, hringrás fæðingar og dauða. Þetta eru 
venjulega kölluð hin bindandi áhrif athafna – karmafjötrarnir. 

Þegar Drottinn segir að Arjuna muni fara handan við fjötrandi 
áhrif af réttu og röngu tekur hann um leið fram að það muni ekki 
verða vegna aðgerðarleysis, heldur stafi það af bættu verksviti, 
ástæðan sé „verksvit.“

Hvað er „verksvit?“ Það er tækni við athöfn sem auðveldar allt 
ferlið. Tækni til að ljúka athöfninni með lágmarks fyrirhöfn. Þannig 
á gerandinn nóg eftir til að njóta til fulls ávaxtanna af athöfn sinni 
en er jafnframt ósnortinn af fjötrandi áhrifum hennar. Ekki nóg með 
það. Athöfnin gengur svo vel fyrir sig að gerandinn nýtur árangurs 
umsvifalaust. „Verksvit“ tryggir að neikvæð ytri áhrif spilli ekki 
fyrir því að athöfnin fari fram eða hún hafi sjálf nokkur neikvæð 
áhrif hvort sem er á gerandann eða nokkurn mann nokkurs staðar. 
Þvert á móti eru þau áhrif sem athöfnin hefur að öllu leyti jákvæð.

Ef athafnaferlið stjórnast af því sem hér er kallað „verksvit“ eða 
verktækni hefur það góð áhrif í allar áttir svo að gerandinn hlýtur 
hámarks ávinning. Samt sem áður mun það ekki hafa fjötrandi áhrif 
á hann. Áhrif athafnaferlisins á gerandann verða þau að ávextir 
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Hinir vitru sem hafa sannlega sameinað vitsmuni og Sjálf,
og afsalað sér ávöxtum sprottnum af eigin athöfnum,
og eru lausir undan fjötrum fæðinga,
komast í ástand án þjáningar.

„Leystir undan fjötrum fæðinga.“ Fæðing er skref á langri þroska-
braut. Fæðingar taka við hver af annarri þar til marki þróunarinnar 
er náð. Einstaklingslíf nær fullum þroska þegar það finnur staðfestu 
á sviði allífsins, á sviði ótakmarkaðrar og eilífrar Veru.

Með þessu erindi hlýtur Arjuna að gera sér grein fyrir því að þegar 
hann hefur staðfest hug sinn í handanlægri Veru lyftist hann á stig 
sem er aðgreint frá athafnasviðinu og er óbundið af því. Drottinn 
segir honum að þar sem hinir vitru séu staðfestir í Veru sem er í 
eðli sínu óbundin af athafnasemi, búi þeir við eilíft frelsi og séu 
ekki fjötraðir við ávexti athafnanna. Þar sem guðleg greind er þeim 
fullkomlega runnin í merg og bein falla hlekkir ánauðarinnar af 
þeim og þeir búa við frelsi jafnvel meðan þeir eru á athafnasviðinu 
því að þeir dvelja um aldur í eilífu óbreytilegu tilveruástandi 
algjörrar Veru.

Þetta er dásamleg leið til uppljómunar. Drottinn mælist til að 
Arjuna komi algjörlega út af athafnasviðinu. „Vertu án gúnanna 
þriggja, ó, Arjuna“ (45. erindi). Í framhaldi af því ræður Drottinn 
honum að starfa af fullum krafti (47. erindi). Að svo sögðu sameinar 
Drottinn þessi tvenn fyrirmæli og segir Arjuna að starfa meðan hann 
standi föstum fótum í Sjálfsvitund (48.-50. erindi). Og í erindinu 
sem nú er verið að ræða sýnir Hann fram á að athöfn af því tagi leiði 

51. erindi

athafnarinnar snerta hugann ekki nægilega djúpt til að af því spretti 
sáðkorn frekari athafna.  Gerandinn stendur föstum fótum í Sjálfinu, 
eilífri Veru, og er alveg óbundinn af athafnasviðinu.
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til alvitundar – til lausnar undan allri þjáningu og ánauð meðan lifað 
er hér á jörðu. Arjuna er leiddur kerfisbundna og beina leið á efsta 
þrep mannlegs þroska. 

Fyrsta skrefið er að koma huganum í hið handanlæga. Með 
Innhverfri íhugun22,  er athyglinni beint frá grófgerðri reynslu að 
fíngerðari sviðum reynslunnar þar til farið er handan við fínlegustu 
reynsluna og handanlægri vitund er náð. Hugurinn leitar í þessa átt 
svo léttilega að framvindan má heita sjálfvirk. Þegar hann verður 
fyrir skynjun, sem er fíngerð í eðli sínu, hrífst hann æ meir vegna 
þess að hann færist í áttina að algjörri sælu. Þegar hugurinn kemst á 
annað borð til handanlægrar vitundar er hann ekki lengur meðvitandi 
hugur. Hann hefur stöðu algjörrar Veru. Þetta ástand, handanlæg 
tær vitund, sem einnig er þekkt undir nafninu Sjálfsvitund, 
Sjálfsvarurð, samadhi, merkir að alheimsleg Vera flæði fullkomlega 
um einstaklingshugann.

Þegar hugurinn kemur aftur út á afstæða sviðið eftir þetta innflæði, 
orðinn einstaklingshugur á ný, starfar hann staðfastur í Veru. 
Þesskonar starf er nefnt Karma yoga. Fyrir tilstilli Karma yoga er 
handanlægri Veru lifað á athafnasviðinu. Og þegar byrjað er að lifa 
Veru alveg til fulls á athafnasviðinu, afstæðu sviði lífsins, öðlast 
maður altumfaðmandi eilíft líf í algjöru frelsi. Það er alvitund, jivan 
mukti. Það er ástand þeirra sem Drottinn segir að séu: „með vitsmuni 
sannlega sameinaða Sjálfinu.“

Við getum sagt að einungis sé eitt skref á þessari leið til alvitundar: 
Skref út úr athafnasviðinu inn í hið handanlæga og aftur til baka í 
athafnirnar. Þannig komumst við að raun um að maðurinn nær hæst 
í þróun sinni á því plani sem hann er á nú þegar. Allt sem hann þarf 
að gera er að fara með sjálfan sig á svið sem er utan við athafnirnar 
og koma aftur til baka á sitt venjulega athafnasvið. Maður stingur 
sér í hafið, kafar til botns, safnar perlum og kemur upp úr vatninu 
til að kætast yfir verðmætunum. Öll aðgerðin felst í einni dýfu. 
Dýfingartæknin liggur í því einu að finna rétt horn og láta sig falla. 
Hitt fylgir sjálfkrafa að ná botni og koma upp með perlurnar.

Það sem sannleiksleitandinn þarf að gera er aðeins að læra hvernig 
á að bera sig að við dýfuna inn á við. Það leiðir á eðlilegan hátt til 

22) Sjá viðauka.
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Sjálfsvitundar og hún fyrir sitt leyti þróast í alvitund með eðlilegu 
móti. Allt ferlið fer fram af sjálfu sér.

Ástand alvitundar felur í sér handanlæga vitund ásamt vitund 
um hið afstæða. Alvitund setur einstaklingslífið í alheimslega 
stöðu. Þegar einstaklingsvitundin nær stöðu alheimstilveru verður 
maðurinn, þrátt fyrir augljósar takmarkanir sem fylgja einstaklings-
eiginleikum, frjáls um aldur, óbundinn af öllum þáttum tíma, rúms 
eða orsakasamhengis, laus um aldur undan ánauð. Það eilífa frelsis-
ástand sem hér er lýst í meginatriðum hlýst af því að finna huganum 
staðfestu í handanlægri vitund.

Drottinn segir Arjuna að þegar hann standi orðið föstum fótum 
í eilífu frelsi guðlegrar greindar verði líf hans eðlilega þrungið 
merkingu. Þess vegna þurfi hann ekki lengur að leita eftir merkingu 
allra þeirra vísdómsorða sem honum kunna að berast til eyrna 
eða hann hefur heyrt nú þegar, eins og ljóst verður af eftirfarandi 
erindi.

52. erindi

Þegar vitsmunir þínir komast yfir forað blekkinganna, 
muntu láta þér fátt um það finnast sem heyrst hefur 
og það sem enn hefur ekki heyrst.

Arjuna er upptekinn af því sem hann hefur lært um rétt og rangt. 
Öll hans þekking á ritningunum hefur ekki megnað að forða honum 
frá að lenda eins og milli steins og sleggju og hefur ekki bjargað 
honum frá því að verða óvirkur. Hann er enn eins og í lausu lofti og 
hann kemst því aðeins út úr þessu ástandi að vitsmunir hans hefji sig 
yfir tvíhyggjuna og nái á svið tærrar handanlægrar vitundar.

Uppljómunin er handan við takmarkanir hugsana, máls og 
athafna. Þegar maður hefur náð henni lyftist hann sannarlega yfir 
efa og blekkingar.

Drottinn er hér að taka saman allt það sem hann hefur sagt Arjuna 
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fram að þessu. Hann er búinn að lýsa fyrir honum raunverulegu 
yogaástandi, ástandi sem fullnægir bæði vitsmunum og hjarta en 
með því að fullnægja báðum verður í hvorugu þeirra nokkurt pláss 
fyrir efa eða ófullnægju. Áherslan í þessu erindi er lögð á þá iðkun 
að skynja handanlæga vitund svo vitsmunirnir öðlist tærleika. 
Það mun fela í sér að allri visku lífsins sé fullnægt, öllu því sem 
heyrst hefur í fortíðinni og eins hinu sem er þess virði að hlusta á 
í framtíðinni. „Það ... sem heyrst hefur og það sem enn hefur ekki 
heyrst“ mun víkja við reynslu af Raunverunni því að allt sem heyrt 
er um Sannleikann fullkomnast við að upplifa hann beint. 

Erindið setur mann á lífsstig sem er laust við vandamál. Það skýrir 
ástandið þar sem maður „mun láta sér fátt um það finnast“ og vísar 
þannig veginn til þess „að hverfa frá bindingu“ eins og mælt var 
fyrir um í 48. erindi.

53. erindi

Ef vitsmunir þínir, ringlaðir af vedískum textum, 
eiga að standa óhaggaðir, staðfastir í Sjálfinu, 
leggurðu þig eftir yoga.

„Vedískum textum:“ Vísar í 42.-44. erindi.
Í Vedunum er útlistuð vitneskja um rétt og rangt fyrir mismunandi 

þróunarstig. Vedurnar ljúka upp sýn á gjörvallt lífssviðið en láta 
manninum eftir að ákveða hvernig hann vill feta eigin þroskabraut. 
Þess vegna er vel mögulegt að hugur mótaður af vedískum lærdómi, 
þar sem hann hefur aðgang að þvílíkri gnótt þekkingar, geti orðið 
ringlaður. En þegar hugurinn hefur á annað borð fundið athvarf í 
eigin eðli stendur hann óhaggaður. Í því ástandi, þegar hann fer 
handan við gjörvallt svið afstæða lífsins, öðlast hann Sjálfsvitund 
eða tæra varurð og þegar það tæra vitundarástand glatast ekki við 
nein tilfallandi hrif er yoga eða verksviti náð.

Vedísk viska samanstendur af nokkrum birtingarmyndum Raun-
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Ef vitsmunir þínir, ringlaðir af vedískum textum, 
eiga að standa óhaggaðir, staðfastir í Sjálfinu, 
leggurðu þig eftir yoga.

verunnar séðum frá mismunandi sjónarhornum margra kenninga. 
Hinum fjölbreyttu kennisetningum er ætlað að koma til móts við 
skilning fólks sem er ólíkt að upplagi því tilgangur vedaritanna er 
að uppfræða fólk af öllum gerðum. 

Þegar maður virðir fyrir sér hin mismunandi sjónarmið í vedísk-
um bókum gæti maður orðið ringlaður af skoðanamuninum sem þar 
ríkir um leiðir til uppljómunar. En þegar hugurinn kemst í samadhi, 
handanlæga vitund, nær hann marki allra leiða. Þetta einarða ástand 
hugar, sem náð hefur marki sínu, er fullkomlega skýrt og laust við 
hvers konar rugling um leiðina að því. Séð frá miðju Raunveruleik-
ans stendur gjörvallt umfang lífsins í fullkomnu jafnvægi vegna þess 
að þegar miðjan er fundin verður ljóst að óteljanlegan geislafjölda 
heildarmyndarinnar má rekja aftur í einn stakan miðjupunkt. Ef 
miðjan finnst ekki munu mismunandi geislar virðast aðgreindir hver 
frá öðrum og ekki hafa neinn sameiginlegan punkt að mætast í. Það 
er þess vegna sem Drottinn leggur svo ríka áherslu á mikilvægi þess 
að hafa beina upplifun af samadhi, tærri vitund. Það eitt getur bægt 
burt öryggisleysi hugarins.

Tilgangurinn með erindinu, sem hér er verið að rýna í, er að 
styðja við lærdóminn sem Drottinn miðlaði í 45. erindi. Því er ekki 
á nokkurn hátt ætlað að hrekja gildi viskunnar sem fólgin er í ved-
ískum textum því án þeirra væri ekki hægt að svala vitsmununum. 
Þekking ritninganna öðlast merkingu þegar fengin er bein reynsla 
af Raunverunni.

Yoga merkir hér „verksvit“ eins og það er skilgreint í 50. erindi.  
Drottinn gerir Arjuna það alveg ljóst að komist hugur hans ekki fyrst 
í handanlæga vitund og séu vitsmunirnir ekki á þann hátt staðfestir 
óhagganlega í ástandi tærrar vitundar, þ.e.a.s. sé alvitund ekki náð, 
geti hann ekki öðlast yoga eða athafnafærni.

Til þess að skilja betur hvernig handanlæg vitund og athafnir 
eru samrýmanlegar og skerpa verksvitið, ber Arjuna fram mjög 
raunhæfa spurningu í næsta erindi.
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54. erindi

Arjuna sagði:
Hver eru einkenni manns 
sem býr yfir stöðugum vitsmunum, 
sem Sjálfið gagntekur, ó, Keshava? 
Hvernig talar maður stöðugra vitsmuna, 
hvernig situr hann, hvernig gengur hann?

Spurningar Arjuna sýna að hann hefur skilið nákvæmlega samræð-
urnar fram að þessu og að hugur hans er stilltur inn á hugsun drottins 
Krishna.

„Keshava:“ Hárprúður maður, drottinn Krishna. Þegar Arjuna 
spyr um ytri „einkenni“ manns með stöðuga vitsmuni ávarpar hann 
drottin Krishna með nafni sem vísar til ytra útlits hans. Arjuna vill fá 
að vita lýsandi einkenni á manni með stöðuga vitsmuni bæði þegar 
hann er djúpt með sjálfum sér, hefur dregið sig í hlé frá skarkala 
umheimsins og þegar hann er virkur. 

Til er tvenns konar lífsmáti: Sá sem fjölskyldufólk stundar og sá 
sem iðkaður er af einsetumönnum. Karma yoga er leið fjölskyldu-
fólksins en Sankhya, vitsmunaleiðin, er ætluð einsetumönnunum. 
Báðar gerðir fólks rata á stig stöðugra vitsmuna og rísa, þegar 
því er náð, yfir takmarkanir lífsins og samfélagsins. Líf þess er til 
marks um samruna einstaklingsbundinnar og alheimslegrar tilveru. 
Frelsið sem það upplifir og heildræn yfirsýnin sem það hefur 
snertir allt samfélagið sem það tilheyrir. Í lífi þess speglast æðstu 
grundvallargildi samfélaga á öllum tímum. Hvort sem það er önnum 
kafið í ys og þys markaðstorganna eða situr kyrrlátt í afskekktum 
helli Himalayafjalla er það leiðarljós mannkyns. Arjuna biður um 
einhver einkenni, einhver merki eða auðkenni á þesskonar sálum. 
Raunsær eins og hann er, vill hann þekkja ytri merki um innra líf í 
fyllingu.
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Spurningin sýnir að hugur hans er mun skýrari núna en hann var 
í byrjun þessa kafla þegar honum var ómögulegt að hugsa heila 
hugsun. Hún ber líka vott um máttinn sem Sankhya lærdómarnir og 
yoga hafa, til að hreinsa mannshugann og lyfta vitundinni.

Arjuna er búinn að hlusta þegjandi á drottin Krishna. Leiðbein-
ingar í fjörutíu og þremur erindum (11–53) hafa snúið óráðnum 
hug hans að ákveðnari hugsunum. Nú, þegar hann er ekki lengur 
upptekinn af sorg og sút, tekur hugurinn við sér og spyr um hagnýta 
hluti í heilsteyptu lífi. Og umbreytingin hefur orðið á aðeins fimm 
eða tíu mínútum, tímanum sem það tekur að fara með erindin.

Spurningu hans er svarað í eftirfarandi átján erindum en þau fjalla 
um eiginleika uppljómaðra manna sem hafa öðlast staðfasta vits-
muni hvort sem það er með því að aftengjast athöfnum í samræmi 
við þekkingu á Sankhya eða á leið Karma yoga.

55. erindi

Helgur Drottinn mælti: 
Þegar maður varpar algjörlega af sér öllum löngunum 
sem gengið hafa (djúpt) í hugann, ó, Partha, 
Þegar hann er fullnægður í Sjálfinu eingöngu vegna Sjálfsins, 
þá er hann sagður búa yfir stöðugum vitsmunum.

Drottinn Krishna ávarpar Arjuna hér „Partha.“ Það er til að viðhalda 
kærleiksbylgjunni sem hann vakti með þessari sömu nafngift þegar 
hann ávarpaði Arjuna í fyrsta sinn á orrustuvellinum. Nú, þegar 
Drottinn finnur að Arjuna beinir huganum að hagnýtari hlutum vill 
hann að hjartalag Arjuna haldist eftir sem áður göfugt og eigin-
leikar hugarins yfirskyggi það ekki. 

Erindið fjallar um „stöðuga vitsmuni“ í samadhi eða handanlægri 
vitund og einnig í ástandi nitya samadhi eða alvitund. Í báðum 
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tilvikum kemst hugurinn í ástand þar sem hann „varpar algjörlega 
af sér öllum löngunum sem gengið hafa (djúpt) í hugann.“ 

Þegar hugurinn öðlast handanlæga vitund, við að iðka Innhverfa 
íhugun, kemst hann fullkomlega út fyrir svið langananna. Það er að 
segja þá hefur hann öðlast „stöðuga vitsmuni“ í samadhi.

Hvernig er þá mögulegt að halda í „stöðuga vitsmuni“ í nitya 
samadhi ef hugurinn, staðfestur í tærri vitund, er ennþá önnum 
kafinn á athafnasviðinu? Það er hægt af því að í þessu sæluástandi 
ummyndast hugurinn í sæluvitund, Vera er upplifuð varanlega 
aðgreind frá athöfnum. Maðurinn gerir sér þá grein fyrir því að Sjálf 
hans er annað en hugurinn sem annast hugsanir og langanir. Nú felst 
upplifun hans í því að hugurinn er að mestu samsamaður Sjálfinu í 
stað þess að áður samsamaði hann sig löngunum. Maðurinn skynjar 
að langanir hugarins eru utan við hann sjálfan en áður hafði hann 
upplifað sjálfan sig sem órjúfanlegan hluta langananna. Á yfirborði 
hugarins eru langanir vissulega áfram fyrir hendi en djúpt í huga-
num eru þær ekki lengur til því að djúp hugarins hafa ummyndast 
og orðið að eðli Sjálfsins. Öllum löngunum sem voru til staðar í 
hugardjúpunum hefur svo að segja verið fleytt upp á yfirborðið – 
langanirnar hörfa upp á yfirborðið og fíngerðustu vitsmunirnir innan 
hugarins öðlast óhagganlega, óhreyfanlega stöðu.  „Pragya“ 23  standa 
föstum fótum í „Kutastha.“ 24   Það eru hinir „stöðugu vitsmunir“ í 
ástandi nitya samadhi eða alvitund.

Þannig fá flöktandi vitsmunirnir varanlegan grundvöll og halda 
þar af leiðandi af mikilli festu utan um athafnasviðið. Alrangt er að 
halda að sá sem hefur náð þessu ástandi hlammist ofan í aðgerðar-
leysi og aðhafist ekkert upp frá því. Þetta lífsástand er með þeim 
hætti að þar nýtur maður frelsis innri Veru, án þess að eiga aðild að 
athöfnum, en öllum athöfnum er í sömu andrá framfylgt á skilvirkan 
og árangursríkan hátt.   

Orðið „þegar“ er mjög mikilvægt. Það gefur til kynna að eingöngu 
sé hægt að segja að maður búi við „stöðuga vitsmuni“ eftir að hann 
hefur öðlast handanlæga vitund, hefur öðlast ástand aðskilnaðar frá 
athöfn, eða þegar hann hefur náð alvitund, ástandinu þar sem hann 
viðheldur Sjálfsvitund áreynslulaust jafnhliða vitundinni í vöku, 

23)  „Pragya:“ vitsmunir.  24)„Kutastha:“ hið óhreyfanlega, eins og Klettur. Sjá VI. ,8.
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draumi eða svefni og þar sem Sjálfið eða Vera er ekki yfirskyggð af 
nokkurri reynslu yfirleitt.

Rangt er að álykta sem svo að eingöngu einsetumaður, sem hafi 
losað sig við allar veraldlegar langanir, geti öðlast þetta ástand, 
„stöðuga vitsmuni.“ Hver sem er getur öðlast það með því að iðka 
Innhverfa íhugun.25  

Lífshættir einsetumannsins koma því ekki endilega til leiðar 
að hann verði sá sem „varpar algjörlega af sér öllum löngunum 
sem gengið hafa (djúpt) í hugann.“ Ástandið sem lýst er í þessari 
hendingu hefur ekkert með neina sérstaka lífshætti að gera. Drott-
inn Krishna er augljóslega að vísa til ástands þar sem maður er laus 
við langanir og „fullnægður í Sjálfinu.“ Og hver sá sem kann að 
íhuga og fara handan við afstæðið getur komist í það ástand hvort 
sem hann er einsetumaður eða fjölskyldufaðir, hvort sem hann 
íhugar í höll eða helli.

Shankara, sá mikli boðberi og túlkandi heimspekinnar um 
heilsteypt líf, segir í sínum athugasemdum um þetta erindi: „Við 
að bergja beint sæluríkar ódáinsveigar handanlægrar Raunveru-
nnar haldast stöðugir vitsmunir algjörlega án nokkurs annars en 
sjálfra sín.“26  Og á öðrum stað skilgreinir hann mann sem býr yfir 
stöðugum vitsmunum í eftirfarandi orðum: „Sá sem gæddur er 
vitsmunum sem spretta af því að gera sér ljósa aðgreiningu hins 
æðsta og neindar hins æðsta er sestur að. Hann er maður stöðugra 
vitsmuna.“ 27 Vitsmunalegur skilningur, sem fæst með því að pæla 
í og gera greinarmun á hinum æðstu þáttum og neind hinna æðstu 
þátta lífsins, kallar ekki fram ástand stöðugra vitsmuna. Svoleiðis 
æfingar sem halda sig, eins og þær gera, á hugsanaplaninu geta í 
besta falli komið huganum í stemningu. Þær kalla áreiðanlega ekki 
fram það hugarástand sem nefnt er „stöðugir vitsmunir.“ Það vits-
munaástand verður eingöngu til við að upplifa beint tæra vitund 
nægilega skýrt til þess að munurinn á milli hins „æðsta“ og „neindar 
hins æðsta“ komi afgerandi í ljós og þá þannig að vitsmunirnir geri 
sér jafnframt grein fyrir því.

Þannig er Shankara greinilega á þeirri skoðun að þetta ástand 

25) Sjá viðauka.  
26) „Paramartha-darshana-amrita-rasa-labhena anyasmat alampratyayavan sthitapraggyah“
27) „Stihta pratishta atmanatma-vivekaja pragya sah sthita pragyah“
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stöðugra vitsmuna sé framkallað með iðkuninni að fara handan 
við afstæðið eins og því er lýst í 45. erindi en ekki með því að spinna 
orðavef í kring um það eða aðeins reyna að skilja það. Upplifun er 
mjög frábrugðin vitsmunalegri aðgreiningu á Raunveru og Raun-
veruneind.28 

Þetta ætti að nægja til að eyða misskilningi sem ritskýrendur 
eða þýðendur Bhagavad-Gita hafa komið í umferð með því að 
halda fram að einungis einsetumenn geti öðlast stöðuga vitsmuni, 
skoðun sem hefur leitt af sér andlega hnignun í nútíma samfélög-
um. Ritskýrendurnir, sem þó tóku að sér að vera talsmenn fyrir 
heimspeki Shankara, hafa mistúlkað skoðanir hans sjálfs. Þeim 
virðist hafa sést yfir aðalatriðið í andlegu lífi – handanlæga vitund 
og beinu leiðina til að gera sér grein fyrir henni. – Afleiðingin er 
sú að allt sem miðaði að því að skýra það hvernig farið er handan 
við var talið til afsalsleiðarinnar og eignað lífsháttum einsetumanna. 
Þetta takmarkaða innsæi til að greina aðalatriði leiddi það af sér að 
þungamiðja hins andlega lífs færðist alveg á lífshætti einsetumanna. 
Þannig hefur rangtúlkunin meinað fjölskyldufólki aðgang að and-
legum verðmætum eða framförum og kippt öllu mannkyninu úr 
sambandi.

Í erindinu er ekki lýst neinum ytri merkjum sem gætu bent til að 
maður búi við stöðuga vitsmuni og sé staðfestur í Sjálfinu vegna 
þess að aldrei eru nein augljós merki um að maður sé staddur á 
sviði djúpvitundarinnar. Innra ástand þesskonar manns er ekki hægt 
að meta af ytri merkjum. Ekki er hægt að segja að hann sitji svona 
eða hinsegin eða loki augunum á einhvern sérstakan hátt. Engin 
þessháttar ytri merki eru til marks um þetta ástand.

Maður getur setið í hvaða stellingu sem er þegar hann fer djúpt 
inn í sjálfan sig og öðlast sæluvitund. Segja má að þegar einhver 
fer í samadhi verði andlit hans alvarlegt og glói meira, en það er 
ekkert sem hægt er að mæla á neinn staðlaðan mælikvarða.  Af þeirri 
ástæðu kemur Drottinn ekki með neinar þessháttar lýsingar. Merkin 
sem nefnd eru hérna eru aðeins huglæg. Þau varða innra ástand 
hugar sem er í því ástandi að hann „heldur algjörlega frá sér öllum 
löngunum“ og „er fullnægður í Sjálfinu.“

28) Sjá 40. erindi, skýringar.
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Þetta erindi varpar ljósi á grundvöll stöðugra vitsmuna sem felst 
í að gera sér grein fyrir Verunni í handanlægri vitund eða í alvitund. 
Næsta erindi kynnir innri gerð þess manns sem hefur öðlast stöðuga 
vitsmuni. Í 57. erindi er lýst hvers eðlis aðferðin er sem hann notar 
til að starfa í ástandi stöðugra vitsmuna þ.e.a.s. með bindingarneind. 
58. erindi skýrir eðli athafna hans í þessu ástandi sem felst í að 
skilningarvit hans eru snúin frá viðfangsefnunum. Loks bendir 59. 
erindi á hver séu áhrif hins óséða á stöðuga vitsmuni.29  Það sýnir 
að skilningarvitin eru ekki aðeins horfin frá viðfangsefnum sínum, 
heldur hverfur jafnvel smekkur þeirra fyrir þessum viðfangsefnum 
þegar hið æðsta opnar sjálft sig fyrir þeim í takmarkalausri tign sinni 
– hið æðsta er upplifað á skynsviði tilverunnar. Þessi fimm erindi, 
samantekin, draga fram meginatriðin í því sem nefna má „stöðuga 
vitsmuni.“

29) Grundvöllurinn, gerandinn, meðulin, atöfn og forsjón Guðs eru hinir fimm 
þættir þess að koma nokkurri athöfn í kring eins og lýst er í XVIII., 14.

56. erindi

Sá sem býr við óhaggaðan hug mitt í hörmum, 
sem umkringdur munaði er laus við löngun, 
sem binding, ótti og reiði hafa yfirgefið, 
er talinn vitringur stöðugra vitsmuna.

„Vitringur“ (muni) er skilgreindur í þessu erindi.
Drottinn tekur nú til við að svara spurningu Arjuna um mann 

sem býr yfir stöðugum vitsmunum, mann sem heldur huganum 
alveg eðlilega í jafnvægi á meðan hann starfar áfram á afstæða til-
vistarsviðinu. Í erindinu er ekki minnst á nein áþreifanleg ytri merki 
en þar er lýst huglægum eiginleikum manns með stöðuga vitsmuni.

Rétt eins og milljarðamæringur sem á mikinn auð er ósnortinn af 
sveiflum markaðarins, helst hugur sem hefur náð sæluvitund með 
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Innhverfri íhugun, áfram eðlilega fullnægður eftir að hann kemur úr 
handanlæga ástandinu út á athafnasviðið. Sú fullnægja sem stendur 
föstum fótum í sjálfri innri gerð hugarins kemur í veg fyrir að 
hugurinn flökti eða verði snortinn af unaði eða kvöl og leyfir heldur 
ekki að hann verði fyrir bindingu eða að veraldarótti nái tökum á 
honum. Þetta náttúrulega jafnaðargeð, jafnvel meðan hugurinn er að 
fullu virkur, er ástand stöðugra vitsmuna.

„Hörmum“ en þeir spretta í huganum af skilningsskorti. Þegar 
maður skilur lífið aðeins að svo og svo miklu leyti en skortir 
heildarsýn yfir víðfeðmi tilverunnar þá sækir sorgin á. En sá maður 
sem skilur bæði óbreytilegt, eilíft skeið lífsins og hina óendanlegu, 
síbreytilegu hringrás lífs og dauða mun átta sig á að harmurinn líður 
hjá og lætur ekki bugast af honum.

Tilfinning um harm í hjarta eins og hann sé aðskilinn frá huganum 
stafar af því að það vantar á fyllinguna, stafar af kærleiksskorti og 
hamingjuleysi. Sá, hins vegar, sem iðkar Innhverfa íhugun skynjar 
sæluna sem fyllir hjartað og færir eilífa fullnægju. Hún skilur ekki 
eftir neitt pláss fyrir neikvæðar tilfinningar, fyrir harma, þunglyndi, 
ótta eða þessháttar. Hún skilur heldur ekki eftir pláss fyrir gleði-
bylgjur eða aðrar jákvæðar tilfinningar vegna þess að hjartað er 
þegar fullt, það býr að náttúrulegri fullnægju. Það er eins og hjarta 
fullorðinnar manneskju sem er ósnortið af leikföngum þótt þau 
veki mikla gleði í hjörtum barnanna.

Upplifun handanlægrar vitundar lyftir vitund mannsins á stig 
þar sem hann hittir fyrir Sjálf sitt fullkomlega aðgreint frá allri 
athafnasemi svo eðlilega breytast viðmið hans. Lífsgildin eru mis-
munandi eftir þroskastigum. Þetta er það sem verður til þess að fólki 
á óbreyttu mannlegu vitundarstigi virðist venjuleg hegðun manns 
með stöðuga vitsmuni, sem er staðfestur á guðlegu stigi vitundar, í 
meira lagi undarleg – óhögguð í gleði og sorg, ótta og reiði.

Forsendurnar fyrir þess konar vitsmunaástandi eru ræddar í næsta 
erindi.
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57. erindi

Sá, sem ekki er of hændur að neinu, 
sem hvorki fagnar né flæmist undan  
þótt hann hreppi það sem gott er eða slæmt, 
býr yfir staðfestum vitsmunum.

Sá maður sem hefur hug staðfestan í einingu sæluvitundarinnar veit 
af reynslu að Sjálf hans er aðgreint frá hvers konar athafnasemi. 
Hann starfar á afstæða sviðinu en reynslan nær ekki að setja djúpt 
mark á hann. Þess vegna er hann jafnan sjálfum sér líkur að yfir-
bragði og í hegðun gagnvart öðrum, jafnvel á meðan hann upplifir 
heiminn í sínum margvíslegu birtingarmyndum. 

Margur ritskýrandi þessara erinda hefur sett fram þá hugmynd 
að til þess að komast í ástand staðfestra vitsmuna verði maður að 
leitast við að vera ástríðulaus og án bindingar. En þegar um hegðun 
og upplifun er að ræða leggur áreynslan við að halda sig frá ástríðu 
og bindingu og gera sér upp jafnaðargeð í unaði og kvöl óeðlilega, 
þarflausa streitu á hugann sem fljótlega þróast í ónáttúrulegan og 
brenglaðan innri persónuleika. Þessi tegund iðkunar orsakar sljó-
leika, tilgerð og spennu í nafni andlegs þroska. Hún hefur byrgt fyrir 
ljóma margra snjallra manna með hverri kynslóð á umliðnum öldum. 
Afleiðingin er sú að meðal menntamanna um allan heim hefur gripið 
um sig hálfgerður ótti við andlegt líf og það hefur gengið svo langt 
að ungu, tápmiklu fólki á okkar tímum finnst jafnvel vandræðalegt 
að tala um andlega iðkun.

Í svari sínu við spurningu Arjuna er Drottinn að koma því á 
framfæri við hann að með því að iðka Innhverfa íhugun, verði hugur-
inn mettaður af guðlegri greind og sælu. Þar með haldist jafnlyndi 
með eðlilegum hætti þótt maður starfi í veröldinni.

Þetta erindi er með engu móti hægt að túlka þannig að þar sé verið 
að mæla með því að gera sér upp hugarástand eða hafa taumhald 
á huganum og reyna þannig að upplifa jafnaðargeð vitsmunalega. 
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Boðskapur þess er að hjá manni stöðugra vitsmuna standi bind-
ingarneind náttúrulega traustum fótum.

Því miður ganga sumir ritskýrendur svo langt í að rangtúlka 
boðskap erindisins að þeir fordæma það meira að segja að maður 
njóti yndis af nýútsprungnu blómi í fullum skrúða eða hafni öðru 
fölnuðu. Sú aðferð andar köldu um lífið og rænir það hjartahlýju 
en aðferðin hefur verið viðurkennd sem leið til að hljóta staðfestu 
vitsmunanna. Hvílík grimmd gagnvart lífinu!

Misráðið er að herma eftir hegðun uppljómaðs manns meðan 
maður er sjálfur óupplýstur. Reyni fátæklingur að koma sér upp 
háttum auðkýfings og hegða sér eins og hann getur það ekki leitt 
til annars en innri togstreitu. Þótt maður líki eftir ytri hegðun þess 
ríka getur hann ekki með nokkru móti orðið ríkur þannig. Með sama 
hætti er hegðun manns með stöðuga vitsmuni óheppileg viðmiðun 
fyrir hinn sem ekki hefur náð vitsmununum stöðugum. Ef hann 
reynir að feta þá slóð verður líf hans kalt og sneytt glóð hjarta og 
hugar. Það hafa orðið örlög ófárra leitenda Sannleikans langt aftur í 
aldir. Afvegaleiddar túlkanir á erindum sem þessu, en þau má finna 
í næstum öllum trúarritum, hafa framkallað dapurt andlegt ástand 
ótalinna kynslóða. 

Ekki má gleyma því að til er tvenns konar lífsmáti, sá sem 
er fyrir fjölskyldufólk og hinn fyrir einbúa. Hvora leiðina sem 
fólk velur, heldur það sig við sína lífshætti en stundar íhugun 
og nær þannig ástandi stöðugra vitsmuna. Fólkið sem heldur 
heimili og er náttúrulega vant athafnasviðinu með allri fjölbreytni 
fyrirbæratilvistarinnar heldur áfram að starfa í heiminum á meðan 
einbúinn heldur áfram að vera afskiptalaus um veraldleg málefni. 
Ástand hinna stöðugu vitsmuna færir fólki einfaldlega fyllingu. 
Það hefur sig bæði upp yfir bindingar og áhugaleysi, skynjar líf 
sitt í eilífðinni óbundið af nokkrum fjötrum tíma, rúms og orsaka, 
langt yfir endimörkum hvers konar félagslegra tengsla eða skuld-
bindinga. Það lifir í alvitund. Það er ofan við mun dags og nætur. Í 
vöku sem svefni dvelur það stöðugt í sælu og guðlegri greind sem 
er eitt í öllu. Aftur á móti er hin viðtekna veröld gleði og harma, 
með stórfenglegu framtaki og metnaði mannsins, fyrir þessu fólki 
eins og brúðu- eða leikfangaheimur sem börn leika í og skemmta 
sér. Leikföng eru uppspretta mikillar gleði í hugum barnanna en 
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fullorðnir eru ósnortnir af þeim. Maður staðfestra vitsmuna helst 
samur og jafn og fagnar hvorki né flæmist undan því „að hreppa það 
sem gott er eða slæmt.“

„Er ekki of hændur að neinu“ þýðir að vera ekki allt of tilfinninga-
lega bundinn. En það merkir ekki að maður staðfestra vitsmuna sé 
kaldlyndur og sneyddur hjartahlýju. Þvert á móti er hann sá eini sem 
á fleytifullt hjarta. Hann er ómælisúthaf kærleika og hamingju. Ást 
hans og hamingja falla og flæða jafnt yfir allt og alla. Þannig ber að 
að skilja það að hann „er ekki of hændur að neinu.“

Því má halda fram að hlutdeildarlaust og óhagganlegt eðli manns 
með staðfesta vitsmuni, eins og því var lýst í erindinu á undan, 
byggist á bindingarneind eins og hún birtist í þessu erindi. Þesskonar 
bindingarneind þróast eðlilega jafnhliða vaxandi næmi á að Sjálfið 
sé aðgreint frá athöfnum. Þessi sama náttúrulega bindingarneind er 
einnig undirstaða verka unnum í ástandinu sem nefnt er stöðugir 
vitsmunir, jafnvel þegar maður „dregur skilningarvitin í hlé“ frá 
viðfangsefnum þeirra eins og fram kemur í næsta erindi.

58. erindi

Og þegar þesskonar maður 
dregur skilningarvitin í hlé frá viðfangsefnum þeirra, 
svo sem skjaldbaka dregur inn útlimina frá öllum hliðum, 
eru vitsmunir hans staðfestir.

Erindið bregður upp mynd af ástandi skilningarvitanna hjá manni 
staðfestra vitsmuna með því að bera ástand hans saman við skjald-
böku með inndregið höfuð og fætur og sem í þeirri stöðu virðist 
á ytra borðinu ekki hafa neina útlimi yfirleitt. Með dæminu gefur 
Drottinn einnig í skyn að það sé ekki mögulegt að sýna nein greini-
leg ytri einkenni eða óyggjandi merki um að maður hafi staðfesta 



156

vitsmuni. En eitt er að minnsta kosti á hreinu – skilningarvit hans 
eru inndregin, þau beinast ekki út á við.

Svo gæti virst að þegar talað er um mann staðfestra vitsmuna í 
erindinu sé aðeins átt við þann sem er í handanlægu vitundarástandi 
vegna þess að eingöngu í því ástandi eru skilningarvitin fullkomlega 
dregin í hlé frá viðfangsefnum sínum. En „dregur skilningarvitin 
í hlé“ þýðir ekki að skilningarvitin skynji þar með engin ytri 
viðfangsefni eins og raunin er í handanlæga vitundarástandinu. 
Skilningarvitin geta sinnt ytri reynslu án þess að verða svo djúpt 
sokkinn í reynsluna að hún skilji eftir sig hrif sem síðan breytast í 
frjókorn langana. Mjög áríðandi er að skilja erindið á þennan hátt. 
Annars þýddi það að maður með staðfesta vitsmuni þyrfti alltaf 
að standa fyrir utan starfssvæði skynfæranna sem er líkamlega 
ómögulegt. Staðfestir vitsmunir hafa í sannleika sagt lítið með 
athafnasemi eða athafnaneind skilningarvitanna að gera. Grund-
völlur staðfestra vitsmuna er náttúrulegt ástand bindingarneindar 
eins og því var lýst í erindinu á undan. Því liggur ljóst fyrir að erindið 
sem hér er til umræðu á ekki eingöngu við um handanlæga vitund 
heldur einnig um alvitund þar sem mögulegt er fyrir skilningarvitin 
að vera í ástandi bindingarneindar jafnvel meðan þau eru virk.

Drottinn er hér að leggja áherslu á að í staðfestu vitsmunaástandi 
virka skilningarvitin, sem þá eru laus undan því að laðast að 
viðfangsefnum sínum, eins og þau væru dregin í hlé frá þeim. Þegar 
hugurinn er að mestu upptekinn af innri Veru samsama skilningarvitin 
sig ekki viðfangsefnum sínum. Enda segir í næsta erindi að þegar 
skilningarvitin standi frammi fyrir ómældum mikilleik hins æðsta 
missi þau jafnvel áhugann á viðfangsefnum sínum. Af þessu er ljóst 
að þegar handanlæg Vera fyllir hugann og hennar fer að gæta á 
skynsviðinu eru vitsmunirnir staðfestir.

Þetta ástand er mjög frábrugðið því sem mætti kalla einskonar 
undanlátsneind við skilningarvitin en þesskonar undanlátsneind er 
vissulega ekkert óyggjandi merki um staðfesta vitsmuni. Maður sem 
af einhverjum ástæðum nýtur ekki viðfangsefna skilningarvitanna 
gæti minnt á skjaldböku með inndregna limi þótt hugurinn sé að 
störfum hið innra, hljóðlega niðursokkinn í hugsanir um skyngleðina. 
Þesskonar hugarástand er augljóslega ekki hið staðfesta ástand, það 
eru ekki staðfestir vitsmunir.
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Meginatriðið sem hérna er verið að útlista snýst ekki um það hvort 
skilningarvitin séu virk eða ekki. Verið er að árétta hvað felst í hinu 
innra ásigkomulagi bindingarneind, hjá skilningarvitunum, í ástandi 
staðfestra vitsmuna.

59. erindi

Viðfangsefni skilningarvitanna 
snúa frá manni sem elur þau ekki, 
en áhuginn á þeim heldur sér. 
Við að sjá hið æðsta hverfur jafnvel sá áhugi.

„Áhuginn á þeim heldur sér“ þýðir að hugurinn heldur áfram að 
skynja viðfangsefnin í gegnum fíngerðari lög skilningarvitanna. 
Með því að greina hér á milli grófra og fíngerðra þátta í skynjanaferli 
skilningarvitanna kemur Drottinn því á framfæri að í hinu endan-
lega staðfesta vitsmunaástandi séu einnig fíngerðustu hlutar skiln-
ingarvitanna óbundnir af viðfangsefnunum.

Erindið ögrar gjörvöllu því skoðanakerfi sem fjallar um stjórn 
á skilningarvitunum. Í erindinu kemur alveg skýrt fram að ekki er 
hægt að stjórna skilningarvitunum á þeirra eigin forsendum.

Á sviði skilningarvitanna ráða skilningarvitin ferðinni. Þau draga 
hugann að sínum viðfangsefnum, draga hann að ánægjuefnum 
heimsins. Ekkert viðfangsefna skilningarvitanna dugir þó til að 
fullnægja þrá hugarins eftir hamingju. Þess vegna ráfar hann fram 
og aftur um lendur skilningarvitanna. Því aðeins að hugurinn nái 
staðföstu vitsmunaástandi, og hætti ráfinu, er mögulegt að stjórna 
skilningarvitunum.

Rangt er að álykta sem svo að maður geti ekki gert sér grein fyrir 
Sannleikanum nema að hafa stjórn á skilningarvitunum. Reyndar er 
hið gagnstæða rétt: Samkvæmt þessu erindi næst aðeins fullkomin 
stjórn á skilningarvitunum í ljósi uppljómunarinnar – aðeins þegar 
handanlægt Sjálfið eða Veran er skynjuð á sviði skilningarvitanna.
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Röng túlkun á þessu erindi og fleirum hefur teymt margan 
einlægan sannleiksleitandann út í að leggja á sig strangar og 
ónáttúrlegar æfingar til þess að ná stjórn á skilningarvitunum og sóa 
þannig lífi sínu en gagnast hvorki sjálfum sér né öðrum. Vald yfir 
skilningarvitunum næst aðeins í staðfestu vitsmunaástandi vegna 
þess að í því ástandi er atferli mannsins alveg náttúrulega ósnortið 
af annars yfirþyrmandi áhrifavaldi skilningarvitanna,  enda er maður 
þá staðfestur í varurð um Sjálfið aðgreint frá athöfnum. Í lok þessa 
kafla ályktar Drottinn að þegar atferlið á skynsviðinu truflar ekki á 
nokkurn hátt hið staðfesta vitsmunaástand og staðfestir vitsmunir 
koma fram sem yfirboðari skilningarvitanna sé æðsta mannlegum 
þroska náð.

„Við að sjá hið æðsta:“ Með öðrum orðum þegar vitsmunirnir fara 
handan við lendur gúnanna þriggja og bera kennsl á handanlæga 
Raunveruna, það er að segja komast til handanlægrar vitundar. 
Þegar þetta handanlæga vitundarástand helst áfram, einnig meðan 
skilningarvitin eru virk, hefur myndast sú staða að lifað er á eðlileg-
an hátt í hinu handanlæga á skynjunarsviði skilningarvitanna. Og 
þegar maður ber kennsl á hið handanlæga, á sviði skilningarvitanna, 
er hann talinn hafa í raun og sann öðlast staðfasta vitsmuni.

60. erindi

Óhemjurnar  skilningarvit, ó, sonur Kunti, 
bera með valdi burt hug  jafnvel greinargóðs manns 
sem leggur sig allan fram (um að stjórna þeim). 

Hér lýsir Drottinn náttúrulegum eiginleikum skilningarvitanna fyrir 
Arjuna. Þar eð þau eru tækin sem gera huganum kleift að njóta 
dýrðar margbreytilegrar sköpunarinnar ber þeim, til þess að sinna 
skyldum sínum, að laða hann að viðfangsefnum sem veita vellíðan. 
Megintilgangur þeirra er að veita huganum eins mikla hamingju og 
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Óhemjurnar  skilningarvit, ó, sonur Kunti, 
bera með valdi burt hug  jafnvel greinargóðs manns 
sem leggur sig allan fram (um að stjórna þeim). 

mögulegt er. Og því halda þau áfram svo lengi sem hugurinn er ekki 
orðinn eilíflega ánægður í sælu hins Algjöra.

Í erindunum sem eftir fylgja er því lýst hvernig best sé að nota 
skilningarvitin til þess að öðlast reynslu af eilífri sælu.

61. erindi

Þegar hann hefur náð stjórn á þeim öllum,
getur hann  hvílt sameinaður, 
og horft til mín sem hins æðsta; 
því að vitsmunir þess manns eru staðfestir
sem býr við öguð skilningarvit. 

Í erindinu á undan var fjallað um eiginleika skilningarvitanna og 
yfirþyrmandi áhrif þeirra á hugann en í erindunum á eftir er dregin 
upp mynd af hættunum sem eru því samfara að dvelja of mikið við 
skilningarvitin meðan maður hefur ekki náð að festa hið handanlæga 
í huganum. Í þessu erindi vekur Drottinn von með því að benda á að 
það er mögulegt að stjórna þeim og „að vitsmunir þess manns eru 
staðfestir sem býr við öguð skilningarvit.“

Drottinn segir: „Þegar hann hefur náð stjórn á þeim öllum getur 
hann  hvílt sameinaður og horft til mín sem hins æðsta.“ Þetta 
ber að skilja þannig að þegar athyglinni hefur verið beint að hinu 
handanlæga draga skilningarvitin sig í hlé og sjálfstýring tekur við. 
Í því lífsins ástandi, segir Drottinn, „getur hann hvílt sameinaður og 
horft til mín sem hins æðsta.“

Tæknin til að ná stjórn á þeim „öllum“ felst í að virkja eitthvert 
eitt af skilningarvitunum til að fá huganum aukna hamingju meðan 
haldið er áleiðis handan við – þ.e.a.s. felst í því að byrja að iðka 
Innhverfa íhugun.  Meðan á íhuguninni stendur, þar sem hugurinn 
notar eitthvert eitt ákveðið skilningarvit til að fleyta sér í gegnum 
hin fíngerðari reynslustig og fara handan við fíngerðustu reynsluna, 
fer hugurinn einnig handan við svið þessa tiltekna skilningarvits 
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eins og svið allra hinna skilningarvitanna. Með því að ná á þann hátt 
sæluvitund hefur hugurinn notið þess að hafa sjálfstýringu á öllum 
skilningarvitum.

„Getur hann hvílt sameinaður og horft til mín sem hins æðsta:“ Sá 
maður sem hvílir sameinaður nýtur þess að sjálf hans er sameinað 
Sjálfinu eða Veru jafnvel þótt hann sé við störf. Eftir að hafa notað 
Innhverfa íhugun aftur og aftur hefur hann gert sér grein fyrir Veru 
að því marki að engin starfsemi getur lengur varpað skugga á hana, 
það er að segja hann hefur gert sér grein fyrir Veru aðgreindri frá 
athöfnum. Þegar hann hefur náð þessu ástandi, segir Drottinn, getur 
hann haldið því við og dvalið í ástandinu helgaður mér, Drottni allrar 
sköpunar, sem ríkir svo á algjöru sem afstæðu skeiði tilvistarinnar.

Boðskapurinn er sá að þegar maður hefur náð alvitund og 
búið á þann hátt um sig þar sem hugurinn og skilningarvitin lúta 
náttúrulegum aga og nýta alla getu sína til að fullnægja löngunum 
sem fleyta fram því góða í veröldinni, skyldi maður helga sig Guði 
og leyfa hjartanu að flæða og flóa yfir barma í elsku til hans, mikils 
Drottins allsherjar. Hann einn er þess verður að snúa sér til þegar 
alvitund er náð því þar eð hann er almáttugur og alnálægur er hann 
æðri en líf í alvitund. Tilgangurinn með þessum boðskap um að 
helga sig Guði á því háa stigi, þar sem maðurinn hefur tekið út 
fullan þroska, er að gefa honum tækifæri til að berast með svellandi 
sælubylgjunum á úthafi alvitundar – skynja þann fögnuð eilífs lífs 
sem færir endanlega fyllingu inn í tilveru hans.

62. erindi

Pæli maður í viðfangi skilningarvitanna, 
elur hann á bindingu við þau. 
Af bindingu sprettur löngun, 
og löngun reitir til reiði.
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Reiði espar upp hugann og hann missir jafnvægi og dómgreind. 
Hann glatar heildarmynd, framsýni og réttu gildismati. Þetta ástand 
fyllt „ranghugmyndum“ myrkvar slóð minnisins og við það eins 
og dettur maður úr tengslum við lífstaktinn. Viskuna vantar og 
vitsmunirnir hætta að virka. Lífsfleyið er yfirgefið og enginn er til 
að stjórna því; það hreppir hörmungar að sjálfsögðu.

Vitsmunirnir eru fíngerðasti hlutinn af huglægu eðli manns. Svo 
lengi sem vitsmunirnir eru í sambandi er góð von um framfarir og 
lífsfyllingu. Þess vegna segir Drottinn að eyðilegging vitsmunanna 
leiði manninn til glötunar.

30)  Sjá III., 37.,  skýringar.

Pæli maður í viðfangi skilningarvitanna, 
elur hann á bindingu við þau. 
Af bindingu sprettur löngun, 
og löngun reitir til reiði.

Erindið bregður upp mynd af manni sem snýr ekki til hins guðlega 
heldur að viðfangsefnum skilningarvitanna. Drottinn sýnir hvernig 
þess konar maður sekkur smám saman dýpra og dýpra í kviksyndi 
blekkinga þar til það lokast yfir honum og hann ferst. Hugsunin er 
mikið afl með manninum. Hún þróast í löngun sem breytist í athöfn 
og ber með sér upphafningu eða niðurlægingu. „Reiði“ sprettur af 
því að maður er vanmáttugur eða ófær um að uppfylla langanir sínar 
enda þótt hindrunum, sem standa í vegi fyrir uppfyllingu þesskonar 
langana, sé vanalega kennt um hana. Og því eru langanir taldar vera 
bein orsök reiðinnar.30 

63. erindi

Af reiði spretta ranghugmyndir, 
af ranghugmyndum ótraust minni, 
af ótraustu minni eyðilegging vitsmuna, 
með eyðileggingu vitsmunanna  ferst hann.   
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64. erindi

En sá sem býr yfir  sjálfs-ögun, 
sá sem hrærist á meðal viðfangsefna skilningarvitanna 
með skilningarvitin laus við bindingu eða andúð 
og undir sinni stjórn, 
hann verður„upphafinn.”

„Upphafinn“ merkir hér fögnuð og fullkomnun sem fylgir tæru 
vitundarástandi.

Þetta erindi snýr þvert á erindin tvö á undan. Eftir að hafa útskýrt 
fyrir Arjuna hversu bágar kringumstæður þeir rata í sem láta undan 
ágangi langananna án þess að hafa stjórn á skilningarvitunum, sýnir 
Drottinn honum í þessu erindi hvaða umbun sá maður hlýtur sem 
agar sjálfan sig áður en hann hellir sér í veraldarvafstrið.

Drottinn er að útskýra stöðu hins heilsteypta manns. Sá maður 
er staðfestur í Sjálfinu og einmitt þess vegna, jafnvel meðan hann 
starfar á sviði skilningarvitanna og nýtur viðfangsefna þeirra, missir 
hann sig ekki í þeim. Hann heldur stöðu sinni í Verunni og heldur 
þess vegna alveg náttúrulegri hugarró. Gildismat hans er í jafnvægi. 
Þótt hann starfi í veröldinni týnist hann ekki í henni. Hann er hafinn 
yfir bindingu eða bindingarleysi, fullnægður í sjálfum sér, óbundinn 
af öllu.

Ávinningnum af því að komast í þetta sælukennda frelsisástand er 
lýst í eftirfarandi erindum.
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En sá sem býr yfir  sjálfs-ögun, 
sá sem hrærist á meðal viðfangsefna skilningarvitanna 
með skilningarvitin laus við bindingu eða andúð 
og undir sinni stjórn, 
hann verður„upphafinn.”

65. erindi

„Upphafning” ber með sér endalok allrar armæðu hans. 
Sannarlega verða vitsmunir þess manns 
sem er með upphafinni vitund 
brátt rækilega staðfestir.

Reynslan af tærri sæluvitund bindur enda á hvers konar þjáningar. 
Hún fyllir hjartað hamingju og færir þannig fullkomna hugarró.

Aðalatriðið er að sé sóst eftir lausn undan þjáningu, sóst eftir 
varanlegum friði, heilbrigði og fullnægju er nauðsynlegt að öðlast 
sæluvitund.

66. erindi

Sá sem er ekki staðfestur hefur enga vitsmuni, 
né kemur honum nein stöðug hugsun. 
Maður án stöðugrar hugsunar er friðlaus; 
hvernig getur friðlaus maður notið hamingju?

Hér má lesa á milli lína hve dýrðlegir staðfestir vistmunir eru. Þegar 
hugurinn er staðfestur í Sjálfinu er hann stilltur inn á alheimslega 
greind og einungis þá býr hann yfir því sem Drottinn kallar 
„vitsmuni,“ hæfileikanum til greiningar. Sé maður ekki stilltur á 
alheimslega greind veitist honum engin viska, engin staðfesta, eng-
inn friður, engin raunveruleg hamingja.

Erindið má einnig túlka þannig að það sýni stigin sem veraldlegur 
hugur þarf að fara í gegnum á leiðinni til sæluvitundar. Eins ringlaður 
og hugurinn er í veröldinni verður hann að kyrrast, svo til hans 
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komi stöðugar hugsanir og stefni saman í einn punkt í svonefnda 
„vitsmuni“ sem þá ná staðfestu í Veru. 

Eftir því sem hugurinn fikrar sig, meðan á íhugun stendur, inn í 
reynslu af fíngerðari lögum hugsananna þjappast hann betur saman, 
verður stöðugri þegar lengra miðar og finnur þá hvernig hann líður 
inn á svæði gædd æ meiri töfrum. Ferlið endar í algjörri hamingju 
hins handanlæga.

Eftir því sem hugurinn er stöðugri eru skilyrði hans betri til að 
njóta meiri hamingju. Eins og endurkast sólar er meira af sléttu 
vatnsyfirborði en gáruðu, nemur kyrr hugur betur skin frá alnálægri 
sælu algjörrar Veru. Samhliða því sem hugurinn kafar í fíngerðari 
svið hugsunarinnar, meðan íhugunin á sér stað, hægir á efnaskiptum 
líkamans. Það veit á aukna kyrrð í taugakerfinu. Á endanum, þegar 
gjörvallt taugakerfið er komið í fullkomlega kyrrt ástand, speglar 
það Veru og sæluvitund svífur að.

Handanlægt vitundarástand næst ekki nema taugakerfið sé í 
fullkominni ró. Það er sannleikurinn sem afhjúpast í spurningunni 
„Hvernig getur friðlaus maður öðlast hamingju?“ Sælan er nú þegar 
fyrir hendi. Það þarf því ekki annað en að hemja hugarflöktið.

Hér vaknar spurning. Ef flöktið á huganum stafar af því að hann er 
að leita að hamingju mætti þá ekki segja: Hvernig getur hamingju-
leysi leitt til friðar? En nei, spurningin „hvernig getur hamingjuleysi 
…?“ er alröng. Drottinn Krishna hefði ekki spurt hennar vegna þess 
að hún fær ekki staðist þar sem sæla er alnálæg og eilíf og hamingjan 
er ekkert annað en endurkast alnálægrar sælunnar í huganum. Þar 
sem algjör sæla er ætíð fyrir hendi, ræðst hamingjureynslan af því 
að hvaða marki hugurinn er stöðugur. Því betur saman þjappaður, 
því friðsælli sem hugurinn er, þeim mun hamingjuríkari reynsla.

Meðan á íhugun stendur þjappast hugurinn meira saman eftir því 
sem hann færist á fíngerðari stig hugsunar og verður friðsælli.31  Það 
er skýringin á því að hugurinn heldur sjálfkrafa áfram inn á við. Þessi 
sannindi koma fram í Upanisahd ritunum þar sem segir að hamingja 
sé breytileg eftir mismunandi ástandi sköpunar á hinum ýmsu 
þróunarstigum. Eftir því sem hugurinn færist á hærri vitundarstig, 
meðan íhugunin fer fram, skynjar hann stigvaxandi hamingju þar til 

31)  Sjá 70. erindi.



165Bhagavad-Gita,   II. KAFLI  

hann upplifir algjöra sælu í hæst þróaða ástandi tærrar handanlægrar 
vitundar.

67. erindi

Þegar hugur manns stjórnast 
af einhverju hinna flöktandi skilningarvita, 
berast vitsmunir hans burtu með því 
eins og skip fyrir vindi á vatni.

Hugann þyrstir í eðli sínu eftir meiri hamingju. Setjum sem svo að 
hann njóti reynslu gegnum tiltekið skilningarvit. Í ákafa sínum við 
að njóta þess til hins ýtrasta sem skilningarvitið hefur upp á að bjóða 
verður hann gagntekinn af ánægjuferlinu og tapar í þeirri einhliða 
gagntekningu dómgreind sinni sem er útvörður vitsmunanna. Þetta 
er það sem Drottinn á við þegar hann segir að skilningarvitin ræni 
mann vitsmunum.

Hugurinn er tilbúinn að falla fyrir öllum freistingum sem fela í 
sér fyrirheit um hamingju. Hvert það viðfangsefni skilningarvitanna 
sem lofar hamingju getur tekið ráðin af huganum. Það er ekki 
huganum til vansa því að eðli hans er að njóta. 

Ef skilningarvitin draga hugann að ánægju viðfangsefna sinna 
telst það heldur ekki skilningarvitunum að kenna. Þau eru aðeins 
vélbúnaður sem hugurinn notar til að njóta og þau bíða reiðubúin 
eins og þjónar eftir að þóknast huganum.

Eins og skip berst undan vindum berst hugurinn burt með skiln-
ingarvitunum rakleiðis út á við til hinnar grófgerðari sköpunar, í átt 
til viðfangsefna skilningarvitanna. Hugurinn missir einbeitinguna 
vegna þess að hann stefnir út og burt frá miðju, fylgir stefnu sem 
liggur í öndverða átt við einbeitt vitsmunaástand.

Eftirfarandi erindi mælir með því að hemja skilningarvitin, svona 
til öryggis.
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68. erindi

Þess vegna er sá sem hefur öll skilningarvit 
dregin í hlé frá viðfangsefnum þeirra, 
ó, þú rammur, 
gæddur staðfestum vitsmunum.

Þetta erindi, sem er næstum því endurtekning á 58. erindi, birtir 
niðurstöðu úr síðustu sex erindum. Þetta er mergurinn málsins 
úr gjörvallri umfjölluninni um fyllingu í lífinu og felst í að beina 
huganum inn á sæluríkari reynslusvið en fyrir hendi eru á venju-
legum grófgerðum sviðum skynlífsins.

„Þess vegna“ vísar í spurninguna í 66. erindi: „Hvernig getur frið-
laus maður notið hamingju?“ Hún gefur til kynna að sé sóst eftir 
hamingju þurfi kyrrð að komast á, það þurfi að koma taugakerfinu í 
ástand hvílandi vöku. Til þess að það geti orðið verða skilningarvitin 
að leggja niður störf. Það orðar Drottinn þannig: „sem hefur öll 
skilningarvit dregin í hlé frá viðfangsefnum þeirra.“

Erindið áréttar að skilningarvitin losni úr tengslum við viðfangs-
efni sín þegar vitsmunirnir séu óhvikulir, þegar þeir eru staðfestir í 
Sjálfinu.

Skilningarvitin starfa á mismunandi næmleikastigum. Á gróf-
gerðum stigum gera þau huganum mögulegt að njóta ytri þátta 
viðfangsefna þeirra. Þegar þau starfa á fínlegri stigunum gefa þau 
honum færi á að hafa reynslu af fíngerðara formi viðfangsefnanna 
og ánægjan sem fylgir því að upplifa viðfangsefnið á stigi hins fín-
lega ástands þess er meiri en sú sem sprettur af grófara ástandinu.

Þegar hugurinn tekur, meðan á íhugun stendur, að skynja fínlegri 
þætti hugsunar upplifir hann síaukna hrifningu og laðast þannig 
á náttúrulegan hátt að reynslu af fíngerðasta hluta hugsunarinnar. 
Reynslan af þessu fíngerðasta ástandi hugsunar, sem er á fíngerðasta 
stigi sköpunarinnar, veitir huganum mestu mögulega ánægju á 
afstæða sviðinu en jafnvel sú mikla ánægja er ekki varanleg, hún er 
í eðli sínu ekki algjör. 
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Þess vegna er sá sem hefur öll skilningarvit 
dregin í hlé frá viðfangsefnum þeirra, 
ó, þú rammur, 
gæddur staðfestum vitsmunum.

Verið er að leiðbeina Arjuna við að koma huganum í stöðu 
handan við mestu mögulegu afstæða ánægju svo að hann geti losað 
sig undan því að vera upp á þá skammæju afstæðu ánægju kominn 
sem lífið býður, en geti staðfest sig í sælu hins Algjöra. Til að verða 
þeirrar eilífu sælu aðnjótandi bendir Drottinn honum á að yfirgefa 
fullkomlega svæði skynreynslunnar, bæði þau grófu og hin fágaðri. 
Þannig muni hann hljóta staðfesta vitsmuni, vitsmuni staðfesta í 
hinu handanlæga. Auðvelt er að fara þessa leið í daglegu lífi því að 
maður þarf aðeins að vita hvernig á að leiða hugann alveg eðlilega 
út af svæði skilningarvitanna og ná stöðu staðfestra vitsmuna.32 

Þannig er í þessu erindi fjallað um meginatriði sem þegar hefur 
verið útskýrt undir sjónarhorni hugarins en er nú horft á af sjónar-
hóli hinnar afstæðu skynreynslu.

Eftirfarandi erindi greinir á milli lífssviða hins uppljómaða og 
hins óupplýsta.

32)  Sjá II., 45., skýringar.

69. erindi

Í því sem er nótt fyrir öllum verum, 
þar vakir sá sem hefur sjálfsstjórn. 
Það sem verur vaka í 
er nótt fyrir vitringnum sem sér.

„Vitringur“ (muni): Ekki endilega einsetumaður, öllu heldur maður 
sem gæddur er hugarró, framsýni, fyrirhyggju og visku.

„Sér“ þýðir sér Sannleikann.
Hérna er Drottinn að gera Arjuna grein fyrir muninum á ástandi 

óupplýsts manns og hins uppljómaða. Tilvist annars er skuggi, 
tilvera hins er ljós. Nótt hjá öðrum er dagur hjá hinum því að 
uppljómaður maður er vakandi í ljósi Sjálfsins en sá óupplýsti vakir 
í skímu skilningarvitanna. Uppljómaði maðurinn er vakandi í ljósi 
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algjörrar sælu, hinn óupplýsti vakir í ljósi þeirrar afstæðu ánægju 
sem er forgengileg í eðli sínu.

Drottinn segir að það ljós sem staðfestir vitsmunir starfa í 
nemi hinir óupplýstu ekki og ljósið sem óupplýstir njóta líti hinir 
uppljómuðu á sem myrkur.

70. erindi

Sá, sem allar langanir flæða til
eins og  fljót sem falla í ævinlega fullt og óhreyft hafið, 
öðlast frið, 
en ekki hinn sem gælir við langanirnar.

Þegar maður hefur lyft sér upp í það varanlega vitundarástand þar 
sem Sjálf hans er aðgreint frá en ekki yfirskyggt af hinum afstæðu 
lífsþáttum – vöku, draumi og djúpsvefni – er hann sem ævarandi 
fullt og stöðugt úthaf. Þar sem þetta er algjört sæluástand er það 
lokamark allra langana í lífinu. 

Langanir kvikna vegna sérstakrar vöntunar, vegna skorts á 
hamingju. Hugurinn er sífellt á höttunum eftir meiri hamingju-
sviðum. Þannig streyma langanirnar alltaf í áttina að eilífri 
sæluvitund eins og ár að úthafi.

Þegar sæluvitund er á annað borð náð til frambúðar eru langan-
irnar búnar að þjóna tilgangi sínum og þess vegna vakna engar þrár 
lengur. Þetta er hin sanna fullnægja, ástand varanlegs friðar.

Drottinn segir að varanlegan frið öðlist sá aldrei sem er ófull-
nægður í sjálfum sér og þráir enn veraldlega hluti. Það þýðir þó ekki 
að til þess að öðlast frið í lífinu eigi maður að hætta að óska og þrá. 
Það eru einmitt langanirnar sem leiða mann til meiri hamingju og 
til fullnægju – ekki það að bæla langanirnar og kæfa, þótt því hafi 
um aldir verið haldið markvisst að fólki.

Einnig þetta erindi hefur verið rangtúlkað og það hefur haft í för 
með sér að sljóleiki lagðist yfir og skilvirkni minnkaði, sérstaklega í 
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Sá, sem allar langanir flæða til
eins og  fljót sem falla í ævinlega fullt og óhreyft hafið, 
öðlast frið, 
en ekki hinn sem gælir við langanirnar.

lífi unga fólksins á Indlandi. Óþolandi áhersla á forlagatrú hefur leitt 
hörmungar yfir líkamlega heilsu þess og efnalegar framfarir þjóð-
félagsins. Þar sem fólk telur að óskir og þrár standi í vegi fyrir innri 
friði forðast það iðjusemi og hættir að ryðja framförum braut. Þetta 
er einfaldlega rangur skilningur á boðskap Drottins.

Erindið sýnir Arjuna það mjög skýrt að Sjálfsvarurð hins 
uppljómaða er eins og úthaf sem tekur við öllum straumum langana 
og sefar þá án þess að það verði fyrir neinum áhrifum.

Hafið tekur við ánni eins og hún rennur að og vísar engum 
vötnum frá sem í það falla en heldur samt óbreyttri stöðu sinni. 
Þesskyns eru staðfestir vitsmunir sem ekki er hægt að hreyfa við 
með neinu. Það er ástand eilífs friðar.

Eftirfarandi erindi miðlar tækni til að halda í þesskonar varanlega 
kyrrð mitt í dagsins önn.

71. erindi

Þegar maður aðhefst án löngunar, 
og hefur gefið frá sér allar þrár, 
laus við kenndina um „ég” og „mitt,”
öðlast hann frið. 

„Hefur gefið frá sér allar þrár“ þýðir ekki að í hugann komi aldrei 
neinar væntingar vegna þess að við það ræður ekki nokkur lifandi 
vera. Það þýðir að Sjálfið er skynjað aðgreint frá athöfnum eins og 
ýtarlega var farið yfir í skýringunum við 55. erindi. Vegna þess að 
þegar maður í þessu ástandi aðhefst er hann „laus við kenndina um 
„ég“ og „mitt“ “ og þá er alveg sjálfgefið að athafnirnar trufla ekki 
á nokkurn hátt staðfest vitsmunaástand hans. Hann hefur öðlast 
það eilífa frelsi í lífinu þar sem hann skynjar að Vera hans stendur 
ósnortin af hvers konar virkni. Næsta erindi varpar betur ljósi á 
þetta.
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Það að hafa „gefið frá sér allar þrár“ þýðir að hafa öðlast handan-
læga guðlega vitund til frambúðar. Það gerist með íhugun.

Þegar hugurinn kemur út úr íhuguninni gagntekinn handanlægu, 
guðlegu eðli, tekur einstaklingurinn til starfa í heiminum og sú 
starfsemi er alveg af sjálfu sér laus við þröng smásmuguleg ein-
staklingsviðmið, laus við skammsýni þeirra eigingjörnu tilhneig-
inga sem áður héldu einstaklingnum föngnum. Allt streymir fram 
samkvæmt hinni alheimslegu skipan33  og þótt ego einstaklingsins 
sé áfram virkt er starfsemin nú verk guðlegrar greindar, að störfum 
gegnum einstaklinginn sem þá upplifir alheimslega tilveru.

Þess konar líf er afar eðlileg tjáning alheimsgreindarinnar. Það 
stendur fyrir eilíft frelsi hér á jörð. Ekkert í heiminum gæti skyggt 
á eða raskað þessu ástandi vegna þess að í því felst allt sem liggur 
á milli ystu endimarka lífsins – milli handanlægs guðlegs eðlis hins 
Algjöra og mannlegrar náttúru í afstæðri tilvist.

33)  Sjá viðauka: Alheimslögmálið.

72. erindi

Þetta er ástand  Brahma, ó, Partha. 
Þegar maður hefur náð því, veður hann ekki í villu. 
Sé hann staðfestur í  því, jafnvel á síðasta andartaki, 
öðlast hann eilíft frelsi í guðlegri vitund.

Lífsástandið sem lýst er í erindinu á undan er, eins og Drottinn 
segir, alvitund. Ætli maður að komast í það ástand er nauðsynlegt 
fyrir hann að ná Sjálfsvitundinni stöðugri mitt í dagsins önn. Það 
útheimtir að rækta taugakerfið, aðsetur vitundarinnar, á þann hátt 
að það verði í stakk búið til að halda Sjálfsvitund, sem í eðli sínu er 
handanlæg, jafnhliða vitundarástandi vöku, draums og djúpsvefns. 
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Þetta er ástand  Brahma, ó, Partha. 
Þegar maður hefur náð því, veður hann ekki í villu. 
Sé hann staðfestur í  því, jafnvel á síðasta andartaki, 
öðlast hann eilíft frelsi í guðlegri vitund.

Framvindan við að fínstilla taugakerfið er hárfín og tekur sinn tíma 
og fer eftir aðstæðum hjá hverjum og einum.

Þegar hugurinn fer handan við, í Innhverfri íhugun, lágmarkast 
efnaskipti líkamans. Sama gildir um öndunina. Taugakerfið kemst í 
vökula kyrrð og líkamlega svarar það til sæluvitundar eða handan-
lægrar Veru. Til þess að gerlegt sé að halda vökuvitund samhliða 
handanlægri sæluvitund er grundvallarforsenda að taugakerfið 
tapi ekki stöðu þeirrar vökulu kyrrðar sem svarar til sæluvitundar. 
Samtímis verður taugakerfið að halda í þau efnaskipti sem svara til 
virkninnar í vöku.

Til að það geti orðið er nauðsynlegt að iðka reglulega og áfram-
haldandi þesskonar íhugun sem leiðir til handanlægrar vitundar. 
Henni verður að fylgja eftir með starfsemi, vegna þess að starfsemi á 
eftir íhugun veitir innflæði handanlægrar Veru í eðli hugarins áfram 
í gegnum manninn, inn í alla hluta af lífi hans á afstæðum sviðum. 
Með því að stunda íhugunina stöðugt vex aðflæðið og á háflæði er 
alvitund náð. 

Þegar þessu ástandi hefur á annað borð verið náð er ómögulegt 
að það falli aftur frá. Það heldur handanlægri vitund við á öllum 
þrepum hinnar afstæðu vitundar, í vöku, draumi og djúpum svefni. 
Þannig að þegar „ástand Brahma,“ ástand eilífs lífs, er fengið hvíla 
virkni og kyrrð afstæðrar tilvistar í algjörri Verunni.

Líf manns sem kominn er í þetta ástand er í raun og sann birting 
guðlegra gilda. guðlegt líf birtist í einstaklingslífinu, algjör Vera á 
mannlegu stigi, eilíft frelsi innan marka einstaklings, tíma, rúms 
og orsaka. Það væri rangt að giska á hvert sé ástand alvitundar hjá 
manni eftir nokkru því sem hann sýnir af sér á athafnasviðinu vegna 
þess að alvitundarástandið sættist á sérhverja athöfn, stóra sem 
smáa, en varðveitir samtímis fullkomna kyrrð. Í rauninni er ekki 
hægt að meta ástand mannsins eftir því sem hann gerir. Ekki eru 
til nein ytri einkenni á manni sem gætu gefið til kynna að hann sé 
hafinn í ástand Brahma.

Þeir leitendur Sannleikans sem hafa tileinkað sér lifnaðarhætti 
afsalsins halda náttúrulega áfram að sneiða hjá athafnasemi þótt 
þeir nái alvitund. Það stafar af þeirri föstu venju þeirra í langan tíma 
að skipta sér ekki af daglegum störfum. Á sama hátt heldur það 
fólk, sem tekur virkan þátt í daglegum störfum samfélagsins, áfram 
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iðju sinni af gömlum vana eftir að hafa öðlast alvitund með yoga. 
En hvort sem lifað er athafnasömu eða kyrrlátu lífi er sú sál sem 
þroskast hefur í þetta alheimslega ástand að eilífu fullnægð. 

Ástandið er ávallt hið sama hvort sem hugurinn er að störfum 
í vöku eða draumi eða er óvirkur í djúpum svefni. Þetta er eilíft 
frelsisástand í lífinu hér á jörð. Orð Drottins „jafnvel á síðasta 
andartaki“ setja óræka tryggingu fyrir því að það náist að uppfylla 
tilganginn með lífinu  í gegnum boðskap þessa kafla. Arjuna hefur 
verið gefið allt sem hann þarf til þess að öðlast „eilíft frelsi í guðlegri 
vitund.“

Þannig lýkur öðrum kaflanum í upansihad (lærdómi) 
dýrðlegs Bhagavad-Gita; í vísindunum um hið Algjöra; 

í ritningunni um yoga; í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Yoga þekkingar, Sankhya yoga.
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YFIRLIT UM LÆRDÓM ÞRIÐJA KAFLA

1.- 4. erindi. Til þess að öðlast jafnlyndi, undirstöðu alls árangurs 
og hjálpræðis í lífinu, og til að það verði varanlegt eru tvær leiðir 
færar: þekkingarleiðin og athafnaleiðin. 

5.- 16. erindi. Báðar leiðirnar rækta hugann og endurstilla starfsemi 
skilningarvitanna. Með þeirri iðkun að koma sér á víxl í handan-
læga vitund og hella sér svo í athafnir, flæðir Vera inn í eðli 
hugarins. Það gerir honum kleift að halda ró sinni og stillir 
skilningarvitin af  sjálfsdáðum á að vinna verk sem eru eðlileg og 
þarfleg fyrir þróunina.

17.- 20. erindi. Þegar handanlæg vitund er orðin varanleg, fyrir 
tilstilli íhugunariðkunarinnar, er markmiði allra athafna náð. Í því 
ástandi fullnægjunnar ber að vinna þau verk sem rétt eru vegna 
þess að það fullkomnar lífið og gerir heiminum gott.

21. erindi. Maður skyldi sýna aðgát í athöfnum sínum því aðrir 
fylgja fordæminu.

22.- 26. erindi. Drottinn sköpunarinnar á sjálfur ekki aðild en stendur 
þó að stöðugum athöfnum. Þannig ætti maður sem lifir í ljósi Guðs 
að taka þátt í athöfnum. Hann á sjálfur ekki aðild að athöfnum en 
örvar aðra til að sinna eðlilegum skyldum sínum.

27.- 29. erindi. Allar athafnir lúta valdi náttúrunnar. En vegna þess 
hve óvitandi maðurinn er gerir hann vald náttúrunnar að sínu og 
binst því. Uppljómaður maður veit sannleikann og nýtur frelsis 
jafnvel meðan hann hrærist í athöfnum.

30.- 35. erindi. Hinum uppljómaða ber að hjálpa til við að lyfta 
vitund þess óupplýsta. Tæknin til að lyfta vitundinni er að fela 
Guði allar athafnir. Ekki næst neitt með stjórnsemi vegna þess að 
allt gerist í takt við náttúruna. Það hvort athöfn er réttmæt ræðst 
ekki af því hvort manni líki athöfnin eða mislíki, heldur hvort 
hún sé eðlileg skylda.

36.- 43. erindi. Æsingurinn sem blossar af þrá og reiði vinnur gegn 
því að maður nái jafnlyndi. Langanir og reiði eiga aðsetur í 
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skilningarvitum, hug og vitsmunum. Með því að lyfta skynjun-
inni yfir þau og hljóta fastan sess í handanlægri vitund verður 
maður í þannig frelsisástandi af sjálfsdáðum fær um að vinna 
rétt verk. Þegar handanlæg vitund varir ásamt vökuvitundinni, þá 
nær vandamálalaust innra ástand einnig að vara með ytri heimi 
vandamálanna. Maður er frjáls en á sama tíma virkur á sviði 
bindinganna. Þetta er það dásamlega við athafnaleiðina.      

Í öðrum kafla var Brahma Vidya – viska hins fullkomnaða lífs, 
viska hins algjöra og hins afstæða – kynnt til sögunnar frá báðum 
hliðum, fræðilegri og hagnýtri. Fræðilegi þátturinn er kallaður 
Sankhyaviskan. Hann veitir skilning á hinu algjöra og hinu afstæða 
sviði lífsins eins og þau væru aðgreind hvort frá öðru. Hagnýti 
þátturinn er kallaður Yoga en yogað veitir beina reynslu af þessum 
tveimur lífssviðum aðgreindum.

Eðli þeirrar reynslu sem fæst með því að iðka yoga og beita því 
í veraldlegu lífi er smám saman leitt í ljós í þessum þriðja kafla. 
Markmiðið er að ástand algjörrar sæluvitundar verði varanlegt svo 
að það glatist ekki, jafnvel þegar hugurinn er önnum kafinn við 
athafnir á afstæða sviðinu. Þetta er það eina sem getur veitt fulla 
reynslu af lífinu, vegna þess að lífið er í senn afstætt og algjört.

Þriðji kafli fjallar um það hvernig lærdóminum úr öðrum kafla er 
beitt á hagnýtan hátt. Kaflinn lýsir í smáatriðum hlutverki „staðfest-
ra vitsmuna“ í daglegu lífi svona eins og til að vísa þeim sem eru 
önnum kafnir á markaðstorgum heimsins beina leið til þroska og 
til að öðlast eilíft frelsi. Lærdóminn í honum geta allir tileinkað sér 
hver sem lífsganga þeirra er. 

Þriðji kaflinn útlistar frekar það hugsunarkím sem felst í fyrstu 
þremur orðum 48. erindis í II. kafla: „Yogastah kuru karmani – 
staðfestur í yoga vinn þín verk.“ Þessi boðskapur Karma yoga, 
starfsræktarinnar, er meginstefið í kaflanum.

Karma er á sviði margbreytileikans en yoga er eining. Til þess að 
skilja karma yoga verður maður því að þekkja jafn vel einingu lífs-
ins eins og svið margbreytileikans: Aðeins með því að vera jafn vel 
heima á báðum sviðum getur maður skilið tengslin á milli þeirra. 
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Lærdómi þriðja kafla er ætlað að miðla því. En það er mikilvægt 
að nemi í karma yoga muni að vitsmunalegur skilningur á lærdómi 
þessa kafla, án þess að maður hafi persónulega reynslu af einingunni 
í innsta eðli sínu, getur aldrei borið ávexti karma yoga. Eigi það 
að gerast verður tæknin til að hafa beint samband við handanlæga 
guðlega vitund að koma til, eins og reifað er í 45. erindi annars kafla. 
Aðeins á grundvelli þeirrar persónulegu reynslu getur karma yoga 
veitt lífinu fyllingu. Það er algjörlega nauðsynlegt að iðka Innhverfa 
íhugun, ef viskan í þessum kafla á að koma að raunhæfum notum.

1. erindi

Arjuna sagði:
Ef þú álítur þekkingu æðri en athöfn, ó, Janardana, 
hvers vegna eggjar þú mig þá 
til þessa hræðilega verknaðar, ó, Keshava?

Spurning Arjuna, sem markar upphaf þessa kafla, bendir ekki til að 
hann hafi verið í neinu fáti eða að mikilvægur boðskapur drottins 
Krishna í öðrum kafla hafi farið fram hjá honum eins og oft er gefið 
í skyn í ritskýringum. Þesskonar túlkanir sýna að ritskýrendurnir 
sjálfir ráða ekki við að draga ályktanir af því hvernig Drottinn 
hagar orðum sínum. Þeir hafa greinilega ekki skilið hversu markvisst 
spurningar Arjuna draga fram meginboðskap Drottins. Spurningar 
hans brúa á frábæran hátt bilið milli fróðleiksatriðanna á undan 
og þeirra sem fylgja á eftir og verða víðtækari eftir því sem ræðu 
Drottins vindur fram og er stefnt hærra.

Ef maður athugar samhengið nánar kemur í ljós að spurningar 
Arjuna eru ósköp eðlilegar. Það er ekki aðeins vegna þess hve góð 
kennsla Drottins er og Arjuna snaggaralegur að tileinka sér hana, 
heldur liggur það einnig í efninu sem er til athugunar. Lærdómur 
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Arjuna sagði:
Ef þú álítur þekkingu æðri en athöfn, ó, Janardana, 
hvers vegna eggjar þú mig þá 
til þessa hræðilega verknaðar, ó, Keshava?

um lífið tekur á mörgum efnisatriðum, jafnvel atriðum sem stang-
ast á af því að verið er að fást við ótakmörkuð svið hinna afstæðu 
skeiða og hins algjöra í tilverunni. Þau eru svo langt hvort frá öðru 
að í innstu gerð þeirra er ekki til neinn tengiliður. Hins vegar getur 
hugurinn gegnt þesskonar tengihlutverki vegna þess að hann er fær 
um að vera samtímis bæði virkur og í ástandi algjörrar Veru.  Auk 
þess notar hugurinn virkni sem tæki til að enda virkni og gera með 
því handanlæga vitund mögulega. Með þeim hætti verður karma að 
tæki fyrir yoga. 

Af þessu tagi eru þverstæðurnar sem virðast vera hér og þar í 
lærdómnum um lífið og að þeim beina spurningar Arjuna athygl-
inni. Það liggur með öðrum orðum í augum uppi að spurningar hans 
eru mjög góðar og til komnar af því að hann skilur kennsluna rétt. 
Gæði spurninganna frá nemanum sýna að kennslan hefur skilað 
sér. Kennarinn býr jafnvel til svigrúm handa nemanum fyrir hverja 
spurningu til að örva athygli hans og fullvissa sig um að hann fylgist 
almennilega með fyrirlestrinum. Og meðan kennslunni miðar áfram 
á þennan hátt með spurningum og svörum lýkur hún gjörvallri 
viskunni upp fyrir nemanum.

„Ef þú álítur þekkingu æðri en athöfn:“ Til þess að kafa djúpt í það 
hvers eðlis skilningur Arjuna á „þekkingu“ er, þarf að sundurgreina 
lærdóm annars kafla.

Lífið er tvíþætt, afstætt og algjört.1  Afstæði þátturinn er for-
gengilegur en sá algjöri er óforgengilegur. Til þess að gefa lífinu 
merkingu þarf að byrja á því að koma forgengilega þættinum í 
lifandi samhljóm við hinn óforgengilega. Það næst fram með því að 
starfa samkvæmt eigin dharma2  en það heldur tilverunni í þannig 
horfi að hún fleyti fram manns eigin þróun og annarra. Til þess að 
beina lífsflæðinu eins og það leggur sig eðlilega að uppdrifinu sem 
fylgir dharma, þarf að rækta með sér einbeitta vitsmuni.3  Það tryggir 
að báðir lífsþættir mannsins, forgengilegur og óforgengilegur, 
líkaminn og Sjálfið, haldi sig eðlilega hvor í sínu dharma og séu 
í fullkomnum samhljóm. Sjálfið helst þá í sínu eilífa frelsisástandi 
í algjörri Veru en hugurinn fæst við starfsemi sem þá er á náttúru-
legan hátt stillt inn á framvindu þróunarinnar.

1) Sjá II., 11.-38.    2) Sjá II., 31.    3) Sjá II., 41.
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Til þess að rækta með sér einbeitta vitsmuni verður maður að „vera 
án gúnanna þriggja“ 4  fullkomlega utan við athafnasviðið „rótfastur 
í handanlægri Veru.“ Þegar hugurinn nær að festa rætur í Veru með 
stöðugri æfingu í því að „vera án gúnanna þriggja,“ skynjar maður 
Sjálfið eða Veruna eins og hún sé aðgreind frá athöfnum. Í því ástandi 
starfar maður  í heiminum en er samt staðfestur í eilífri fullnægju og 
frelsi guðlegrar vitundar.

Þess vegna er það, að enda þótt þekkingin byrji með vitsmunaleg-
um skilningi á hinum tveimur þáttum lífsins, forgengilegum og 
óforgengilegum, verður hún því aðeins lifandi Raunvera að maður 
skynji Sjálfið beint, eins og aðgreint frá athöfnum, með því að 
iðka Innhverfa íhugun. Þessi skynjun er ástand þekkingar, ástand 
staðfestra vitsmuna.5  

Arjuna hefur skilið rétt allt það sem Drottinn sagði um þekking-
una. En hann krefst staðfestingar á að skilningur hans sé réttur og 
óvéfengjanlegur. Orðið „ef“ sýnir það. „Þekkingu æðri en athöfn:“ 
Arjuna spyr spurningarinnar ekki vegna þess að hann hafi ekki 
skilið lögmálið um að vinna verk í ástandi þekkingar,6 heldur einmitt 
vegna þess að hann hefur skilið mætavel að „þegar maður starfar án 
löngunar, hefur látið af öllum þrám, laus við tilfinninguna um „ég“ 
og „mitt,“ þá ölast hann frið.“ 7 Hann hefur skilið að með því að 
berjast muni hann ekki drýgja synd.8 

En fyrir hjartahreinan mann eins og Arjuna er það að sleppa 
naumlega við synd ekki næg ástæða til að ganga í verkið. Hann 
vegur og metur hvers virði það sé að berjast og kemst að því að 
ef hann dræpi ástvini sína myndi það vera „hræðilegur verknaður.“ 
Hann veltir því fyrir sér hvort hann gæti í krafti þekkingar þrátt fyrir 
allt komist hjá þessum „hræðilega verknaði,“ orrustunni. Ætti ekki 
maður sem hefur náð þessu æðra ástandi stöðugra vitsmuna að ráða 
því hvort hann aðhefst eða aðhefst ekki? Þetta er spurning Arjuna 
og hún sprettur af háu vitundarstigi hans. Arjuna notar hér á fínleg-
an hátt kenningar Drottins um frelsið sem þekking veitir til þess að 
ráða því hvaða verk hann vill vinna. Hann fer djúpt ofan í kennslu 
Drottins og finnur út að þetta atriði hafi enn ekki verið útskýrt.

Spurningin sýnir enn fremur að Arjuna hefur ekki aðeins skilið 

4) Sjá II., 45.    5) Sjá II., 55.-58., 61.    6) Sjá II., 71.    7) Sjá II., 71.    8) Sjá II., 38.
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sambandið milli athafnar og þekkingar heldur einnig tengslin 
milli athafna og dharma. Hann hefur skilið kenningar Drottins um 
dharma.9  Hann hefur skilið að dharma manns sjálfs er besta við-
miðunin um það hvort athöfn sé við hæfi og að fyrir kshatriya er 
orrusta sem þessi í samræmi við dharma.

Sú áhersla sem Drottinn hefur lagt á þekkinguna gefur Arjuna 
tækifæri til að spyrja hann hver afstaðan sé milli þekkingar og 
dharma en það atriði hefur ekki enn verið skýrt. Án þess að það 
sé komið á hreint verður kenning um athöfnina ófullkomin. Arjuna 
vill fá að vita hvort þekking geti ógilt dharma að því marki að hún 
leyfi manni að komast hjá ákveðnum „verknaði,“ hvort þekking 
veiti manninum nógu víðtækt frelsi til að hafa eigið val um athöfn. 
Arjuna gefur í skyn að sé þetta þannig þá kysi hann að komast hjá 
„þessum hræðilega verknaði.“

Spurningin sem Arjuna varpar fram er mjög mikilvæg og hefur 
mikið gildi fyrir framvinduna í ræðu Drottins. Það er þessi spurning 
Arjuna sem laðar fram af vörum Drottins fullkomna kenningu um 
athöfnina.

Ritskýrendum upp til hópa hefur sést yfir það af hve djúpum 
skilningi Arjuna talar og spyr spurninga vegna þess að þeir hafa 
misskilið stöðu hans alveg frá fyrsta kafla.  

Á sínu háa vitundarstigi er Arjuna fær um að greina á milli fín-
gerðustu efnisatriða í ræðu Drottins og átta sig á gildi þeirra fyrir 
daglegt líf. Vökull hugur hans hefur á mörgum stöðum greint mót-
sagnir í kennslunni fram að þessu og hann gerir þær að umtalsefni í 
erindinu sem eftir kemur.

Þetta sýnir hve hnitmiðuð spurning Arjuna er og hversu vel hún 
hentar til að leiða fram lærdóminn um athöfn séða í ljósi þekkingar 
en það er aðalumfjöllunarefnið í þessum kafla.

9) Sjá II., 31.-37.
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2. erindi

Með þessum yrðingum sem virðast mótsagnir 
ert Þú, ef svo má segja, að rugla mig í ríminu. 
Svo að, þegar Þú hefur tekið ákvörðun, segðu mér þá 
hverri þeirra ég eigi að fylgja til að höndla hið æðsta góða.

Tónninn í þessu erindi sýnir hve náinn Arjuna er Drottni og hve 
glöggan skilning hann hefur á kennslunni. Einnig sýnir það enn og 
aftur fram á hve vakandi hugur Arjuna er þegar kemur að því að 
meta mismunandi þætti kennslunnar.

„Virðast mótsagnir:“ Í 38. erindi kaflans á undan hljómuðu 
eggjunarorð Drottins til Arjuna: „stígðu þá fram til að berjast.“ En 
í 45. erindi segir hann við Arjuna: „vertu án gúnanna þriggja“ sem 
jafngildir: komdu út af athafnasviðinu. Aftur, í 47. erindi, sagði 
hann: „þú ræður athöfninni einni, festu þig ekki í athafnaleysi.“ 
En svo, í 48. erindi, talar hann um samruna athafnar og staðfestra 
vitsmuna í orðunum: „Staðfestur í yoga ó, þú sem hreppir auð, vinn 
verk þín.“ Í 49. erindi lætur hann sig hins vegar hafa það að sundra 
sjálfu meginatriði samrunans með því að lýsa yfir þessu: „Fjarri, 
sannarlega, vitsmunum í jafnvægi er athöfn sneydd reisn.“

Arjuna vill fá sönnur fyrir því hvort í þessum „yrðingum sem 
virðast mótsagnir“ felist einhver leynd meginregla sem honum 
hefur enn ekki verið sagt frá eða hvort til sé einhver leyndur þráður 
sem tengi þær saman.

Í sjöunda erindi annars kafla gaf Arjuna sig Drottni á vald og bað: 
„segðu mér nákvæmlega hvað mér er fyrir bestu.“ Nú finnst honum 
hann hafa fengið tvö skip sem virðast sigla hvort í sína áttina. Honum 
er samtímis sagt að stíga á þessa fjöl og fara með hinni. Svo að hann 
veit ekki sitt rjúkandi ráð og biður: Segðu mér hvorn bátinn ég á að 
taka, þennan eða hinn, því að ef ég legg af stað á tveimur skipum er 
víst að ég drukkna. Bænin er við hæfi.

Orðavalið „virðast mótsagnir“ sýnir hve Arjuna er hógvær. Hann 
vill beina athyglinni að þeirri staðreynd að drottinn Krishna er að 
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Með þessum yrðingum sem virðast mótsagnir 
ert Þú, ef svo má segja, að rugla mig í ríminu. 
Svo að, þegar Þú hefur tekið ákvörðun, segðu mér þá 
hverri þeirra ég eigi að fylgja til að höndla hið æðsta góða.

leggja fyrir hann fullyrðingar sem stangast á en hann mýkir mál 
sitt með því að skjóta inn „virðast.“ Og aftur þegar hann vill koma 
því á framfæri að Drottinn sé að rugla hann í ríminu sýnir hann 
hógværð sína með því að bæta við „ef svo má segja.“

Arjuna þurfti á einhverjum hugarskelli að halda, einhverju sem 
hristi rækilega upp í vitsmununum og næði honum niður þaðan 
sem hann sveiflaðist fram og aftur í lausu lofti. Í þeim tilgangi 
dembdi Drottinn yfir hann því sem virðast andstæðar fullyrðingar 
um sannleikann. Þannig tókst drottni Krishna að koma hug Arjuna 
í stand til að hugsa raunhæft. Hann varð svo raunsær að segja: „ert 
Þú ... að rugla mig í ríminu.“ Nú tekur Drottinn til við seinni hluta 
kennslunnar, tekur til við dásamlegustu fræðsluna, um hagnýta 
lífsspeki.

3. erindi

Hinn sæli Drottinn sagði:
Eins ég fræddi um forðum, ó, þú flekklaus, 
eru tvær leiðir í heimi hér: 
Yoga þekkingar fyrir þá sem ígrunda
og yoga athafnar fyrir athafnamenn.

Í þessu erindi á orðið „yoga“ við bæði Gyana yoga sem er þekking-
aryoga og Karma yoga sem er athafnayoga. Handanlæg vitund er 
ástand yoga eða einingar þar sem hugurinn rennur svo gjörsamlega 
saman við guðlega eðlið að hann verður Það. Þegar þessi eining 
viðheldur sér náttúrulega hvernig sem ástatt er um hugann, hvort 
sem hann er í vöku, draumi eða svefni, þá telst vitundarástandið 
vera alvitund.

Ef hugsanaferlum og greiningum er bætt við handanlæga vitund 
eða yoga í þeim tilgangi að þróa hana í alvitund er leiðin kölluð 
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yoga þekkingar, Gyana yoga. En þegar við handanlæga vitund 
er bætt athöfnum á sviði skilningarvitanna til þess að þróa hana í 
alvitund er leiðin kölluð Karma yoga, athafnayoga, starfsrækt. 
Þessar tvær tegundir yoga, Gyana yoga og Karma yoga, mæta 
þörfum allra manna hvort sem þeir hneigjast fremur að ígrundun 
eða athafnasemi.

Þegar maður hefur reynslu af hinu handanlæga meðan á Inn-
hverfri íhugun stendur gerir hann sér aðeins grein fyrir öðrum þætti 
Raunverunnar – ómótaða, algjöra þættinum. Sú reynsla og reynslan 
af formgerða þættinum, afstæða tilveruskeiðinu, verða þó að fylgjast 
að vilji maður gera sér grein fyrir sannleikanum öllum.

Til þess að hægt sé að lifa í handanlægri sæluvitund öllum 
stundum verður að gæta þess að glata henni ekki þegar hugurinn 
kemur út úr íhuguninni og tekur til starfa. Ef það á að takast þarf 
hugurinn að verða svo nátengdur Verunni að hún haldist í huga-
num öllum stundum meðan margs konar hugarstarfsemi, greining-
ar og ákvarðanatökur fara fram og einnig við allar athafnir á sviði 
skilningarvitanna. Til þess á hinn bóginn að það geti gerst þarf 
framvindan að ná handanlægri vitund með íhugun og ferlið að sinna 
athöfnum að skiptast á þannig að handanlæg vitund og almenn 
vökuvitund nálgist hver aðra svo að á endanum renni þær saman 
og til verði ástand alvitundar, ástandið þar sem maður upplifir sælu-
vitund eða innri varurð um Veru samtímis því sem öll starfsemi í 
vöku og draumi á sér stað, og sú vitund standi áfram gegnum þögn 
djúpsvefnsins.

Þar sem til eru tvær manngerðir, þeir sem ígrunda og athafna-
menn, eru einnig til tvenns konar lífshættir, leið einbúans fyrir þá 
sem ígrunda og leið heimilishaldsins ætluð athafnafólkinu. Eftir 
íhugunina taka pælararnir til við huglæga starfsemi sem felst í 
pælingum og ígrundun og flétta þannig saman hinu handanlæga og 
vökuvitundinni en athafnafólkið tekur til við sín störf eftir íhugun 
og nær þannig sama marki.

Þannig er enginn munur á Gyana yoga einbúans og Karma 
yoga heimilishaldarans nema hvað varðar eðli athafnanna. Önnur 
manngerðin helgar sig huglægri starfsemi sem felst í hugsun, 
greiningum eða ályktunum um heiminn og það guðlega. Hin helgar 
sig athöfnum án þess að hugsunin skipti sköpum fyrir lífsfylling-
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una. Með þessum hætti sinna báðar manngerðir athöfnum eftir að 
hafa náð handanlægri vitund.

Drottinn segir við Arjuna að þessar tvær leiðir til uppljómunar 
hafi flust kynslóð fram af kynslóð frá ómunatíð. Þetta eru tvær 
mismunandi leiðir og henta tveimur mismunandi manngerðum sem 
lifa lífinu hvor á sinn hátt.

Því miður hefur skilningurinn á þessu höfuðatriði uppljómunar-
innar, þessari hraðbraut þróunarinnar, skolast til. Ef búsráðandi 
tileinkar sér viðhorf  þekkingaryoga gengur hann inn í heim hugsun-
arinnar og hagsýni hans minnkar. Líkt er farið um einsetufólkið sem 
tekur að fylgja viðhorfum athafnayoga en missir við það aðstöðu til 
að stunda óhlutlægar greiningar og stöðugt hugsanaflæði. Það berst 
þá með straumi athafnasviðsins inn á markaðstorg lífsins.

Báðar leiðir eru jafn greiðar til að þroska með sér alvitund. Bæði 
Karma yoga og Gyana yoga standa fyrir beina leið til uppfyllingar 
en hvor leiðin sem valin er þarf að henta lífsmáta og tilhneigingum 
þess sem eftir henni sækist. Fjölskyldufaðirinn ætti ekki að reyna að 
uppljómast í gegnum Sankhyafræðin eða Gyana yoga. Fyrir hann 
er best að fara leið Karma yogans. Jafnframt því að uppfylla kröfur 
sem veraldarvafstrið gerir mun hann ná alvitund á eðlilegan og 
átakalausan hátt. Á sama hátt ætti einsetumaður eða sanyasi ekki að 
sækjast eftir því að feta leið Karma yoga. Hann gerir best í að fylgja 
Sankhya eða Gyana yoga og með því að uppfylla kröfurnar sem 
gerðar eru til lífsmáta einsetufólks mun einnig hann ná alvitund á 
eðlilegan og átakalausan hátt.

Fólk með áhuga á andlegum framförum tileinkaði sér öldum 
saman viðhorf sem aðeins henta lífsmáta einbúans. Þó að þetta 
sé fullkomlega fær leið fyrir þá fáu sem draga sig út úr annríki 
veraldarinnar, á þesskonar viðhorf ekkert erindi við mikinn 
meirihluta mannkyns sem lifir venjulegu heimilislífi. Leið karma 
yoga er ekki eins og þekkingarleiðin sem er fólgin í því að pæla eða 
skilja vitsmunalegum skilningi. Karma yoga er saklaus athafnaleið 
sem Innhverfri íhugun hefur verið bætt inn í. Umhugsun um guðlegt 
Sjálfið eða Guð er ekki sérstakt viðfangsefni á leið karma yoga. 
Þeir sem reyna að festa hugann við hugsun um Guð meðan þeir 
starfa ná hvorki að koma huganum til guðsvitundar á handanlæga 
guðdómssviðinu né ná þeir almennilega árangri á athafnasviðinu 
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vegna þess að athöfn verður máttlaus þegar hugurinn er skiptur og 
beinist ekki til fulls að athöfninni. Það er sama og að tapa á báðum 
sviðum. Þeir verða hvorki almennilegir guðsmenn né árangursríkir 
heimsmenn.

Vilji menn ná árangri bæði á guðlega sviðinu og í veröldinni fara 
þeir Karma

yoga leiðina – nokkurra mínútna íhugun að morgni og kvöldi en 
venjulegar athafnir aðra hluta dagsins. Íhugunin verður þó að vera 
af þeirri gerð að hún komi huganum beint til handanlægrar vitundar 
og daglegum störfum ætti að sinna óþvingað og áreynslulaust.

Hafa verður í huga að það er ómissandi bæði fyrir einsetufólk 
og þá sem halda heimili að iðka íhugun. Jafnframt er ómissandi, 
til að öðlast uppljómun, að eftir iðkunina sinni báðir hópar 
daglegum störfum – hvort starfsemin er vitsmunaleg eins og hjá 
einsetumanninum eða verkleg eins og í tilviki heimilisfólksins 
skiptir ekki máli.

Einsetumaðurinn fær sérstakt táknróf hugsana sem þjónar þeim 
tilgangi að halda honum einarðlega á braut afsalsins. Á sama 
hátt fær sá sem rekur heimili táknróf athafna til þess að halda 
sig ákveð-ið á athafnaleiðinni. Starfsemi eftir íhugun er áríðandi 
fyrir samruna vökuvitundar og handanlægrar vitundar en það er 
hreint ekki innihald hugsunarinnar hjá einsetumanninum eða 
það hvað heimilishaldarinn starfar sem koma til leiðar samruna 
vitundarstiganna tveggja, heldur er það starfsemi í sjálfri sér, 
líkamleg eða hugræn, sem skiptir máli við að koma samrunanum 
í kring. Innihald hugsunar og athafnar skiptir vissulega máli á 
lífsleiðunum tveimur en það kemur ekki Verusviðinu við.

Tilgangur beggja leiða er að halda manninum á því vitundarstigi 
að hann lifi innihaldsríku lífi og standi föstum fótum í eilífu frelsi 
sæluvitundar. Þesskonar maður verður öflugri og árangursríkari í 
eigin lífsháttum – athafnasemi heimilismannsins og hlédrægni ein-
búans leiða hvor um sig örugglega til uppfyllingar.
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4. erindi

Ekki með því að halda sig frá athöfn
nær maður athafnarneind, 
né með einberu afsali 
öðlast hann fullkomnun.  

„Athafnarneind“ er sú þýðing sem kemst næst sanskrítarorðinu 
naishkarmyam og stendur fyrir sérstakan eiginleika gerandans, 
bindingarneind, sem felur í sér að hann er óheftur af athöfn jafnvel 
meðan athöfnin fer fram. Orðið stendur fyrir eðlilegt og varanlegt 
ástand gerandans. Hvort sem hann er upptekinn af athöfnum vöku- 
eða draumástands eða dvelur í aðgerðaleysi djúpsvefnsins heldur 
hann innri varurð. Það er lífsástand þar sem Sjálfsvitund er ekki 
yfirskyggð af neinni hinna þriggja afstæðu mynda vitundarinnar 
– vöku, draumi eða svefni. Í þessu „naishkarmyam“ ástandi hefur 
gerandinn lyfst upp í fjórða ástand vitundar, „turiya.“ Það er í sínu 
innsta eðli Sjálfsvitund, tært, algjört ástand sæluvitundar – Sat-Chit-
Ananda – en felur samt í sér afstæðu vitundarstigin þrjú.

Drottinn byrjaði að útskýra „athafnarneind“ í 48. erindi annars 
kafla þannig, að hún þýddi að hverfa frá bindingu. Í erindinu sem 
nú er til skoðunar skýrir hann fyrirbærið án þess að vísa nokkuð til 
bindingar. Í 30. erindi mun hann útskýra það með vísun til sjálfs sín 
– fel Guði hverja athöfn. En í öllum tilvikum er það forsenda fyrir 
athafnarneind að hafa beina reynslu af Veru.

„Með því að halda sig frá athöfn“ fellur maður bara í iðjuleysi 
eða óvirkan svefn. Það er víðsfjarri ástandinu athafnarneind þar sem 
hugurinn er djúpt innra með sér stilltur á algjöra Veru jafnvel meðan 
hann sinnir störfum á yfirborðinu þar sem sviðin tvö, Vera og virkni, 
eru skynjuð aðgreind hvort frá öðru.

„Afsal“ er ástand bindingarneindar þar sem gerandinn helst 
aðskilinn frá athafnasviðinu; það er svið athafnaneindar. 

Blessun afsalsástandsins eða athafnaneindar er að Sjálfið finnur 
sjálft sig aðskilið frá athafnasviðinu. En varurðin um aðgreiningu 
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frá athöfn sem leiðir af sér algjöran athafnamissi fyrir sjálfið veitir 
manni ekki „fullkomnun.“ Fullkomnun útheimtir ekki einungis að-
greiningu frá athöfnum heldur einnig afdráttarlausa einingu með 
Guði. Það þýðir að einstaklingsbundna sjálfið, skilið frá athöfnum 
á sviði einstaklingslífsins, þurfi einnig að sameinast alheimslegri 
Veru, Guði, sem er aðskilinn frá athöfnum á alheimslega sviðinu. 
Alvitund, hið varanlega ástand Sjálfsvitundar, lyftist í ástand 
guðsvitundar; ástand athafnaneindar lyftist í ástand Guðsvirkni.

5. erindi

Enginn getur, sannarlega, þrifist andrá án athafnar; 
því að allir eru, án þess að fá rönd við reist,
knúnir til athafnasemi af gúnunum, afsprengi náttúrunnar. 

Í sérhverju ástandi, vöku, draumi og djúpum svefni, sem afstætt líf 
er samsett úr heldur ytri og innri líkamleg starfsemi sínu striki. Allir 
hlutir í sköpuninni þróast og ferli þróunarinnar felst alltaf í starf-
semi. Þetta er það sem Drottinn á við þegar Hann segir: „Enginn 
getur, sannarlega, þrifist andrá án athafnar.“

„Náttúrunnar“ er sú þýðing sem kemst næst sanskrítarorðinu 
„prakriti.“ Endanlegur æðsti þáttur sköpunarinnar er handanlæg, 
óformgerð, algjör Vera. „Náttúra“ hennar er samansett úr „gúnunum“10  
þremur en ýmis konar umröðun og uppstillingar þeirra mynda alla 
fyrirbæratilvistina. Virkni þeirra heldur óaflátanlega áfram á öllum 
sviðum sköpunar og því segir Drottinn: „allir eru, án þess að fá rönd 
við reist, knúnir til athafnasemi af gúnunum, afsprengi náttúrunnar.“ 
Það er aðeins á handanlægu sviði tilverunnar sem engin athafna-
semi er fyrir hendi.

10) Sjá II., 45., skýringar.  
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Þetta erindi sýnir, með því að setja athafnasemi fram þannig 
að hún gildi alls staðar, að það er ómögulegt að komast í ástand 
„athafnaneindar“ með því einu saman að taka ekki þátt í athöfnum.

6. erindi

Sá sem situr, og bælir starffærin, 
en dvelur í huganum við skynhlutina, 
í sjálfsblekkingu, 
hann er talinn hræsnari.

Erindið á undan brýndi fyrir okkur að athafnasemi er algjörlega 
óhjákvæmileg fyrir líf á afstæða sviðinu. Samkvæmt erindinu sem 
nú er til skoðunar er það á tæru að jafnvel hugsunin tilheyrir athafna-
hvelinu. Það leiðir til þeirrar niðurstöðu að ef athöfn bindur, færist 
maður undir bindandi áhrif hennar jafnvel þótt hann hafi ekki nema 
leitt hugann að athöfninni.

Drottinn segir að það sé rangt að sitja og „bæla starffærin“ á 
meðan hugurinn dvelji við verkefni skilningarvitanna. Hér er 
kenningunni um stjórnun á  skilningarvitunum alveg hafnað. Milli 
línanna segir að tæknin til að stjórna skilningarvitunum liggi ekki 
í beinni áreynslu, öllu fremur liggi hún á sviði hugarins, á hveli 
huglægrar starfsemi. Lærdómurinn í þessu erindi er: Ekki rembast 
við að beisla skilningarvitin á beinan hátt. Tiltæk tækni er gefin í 
næsta erindi.

„Hræsnari“ er sá sem er hvorki trúr sjálfum sér né öðrum. Hann 
felur sitt sanna eðli.



188

7. erindi

En sá sem stjórnar skilningarvitunum með huganum 
og jafnframt beitir starffærunum án bindingar, í athafnayoga, 
hann ber af ó, Arjuna.

Athafnayogað eða Karma yoga felst í að starfa af kunnáttu sem kem-
ur í veg fyrir að skynfærin marki djúp reynsluspor. Starffærin11  eru 
virk meðan á athöfn stendur; skynfærin12  halda einnig áfram að hafa 
reynslu en verka þá á þann hátt að þótt þau hafi fulla reynslu markar 
hún ekki djúp reynsluspor. Manni sem er fær um að hafa reynslu á 
þennan hátt er hér lýst þannig að hann starfi „án bindingar.” 

Karma yoga er ástand þar sem skynfærin starfa skipulega og undir 
stjórn á meðan starffærin eru virk. Hvernig haldast skilningarvitin 
skipuleg og undir stjórn? Drottinn segir að það gerist með sérstöku 
hugarástandi. Hvernig hugurinn kemst í þetta ástand er ekki útskýrt 
hér því að Arjuna hefur þegar verið gerð grein fyrir því í 45. erindi 
næsta kafla á undan – hugurinn þarf að hljóta staðfestu í algjörri 
sælu guðlegrar vitundar með Innhverfri íhugun. Það er sú einfalda 
tækni sem skynfærunum er á sjálfvirkan hátt stjórnað með svo þau 
verði skipuleg. Til þess að verða karma yogi þarf ekkert að gera 
nema leyfa huganum að vera gagntekinn af handanlægri vitund. 
Karma yoga kallast það að skynfærin séu virk á meðan hugurinn 
er í ástandi tærrar vitundar: Skilningarvitin hvíla á viðfangsefnum 
sínum og hugurinn helst staðfestur í Veru.

Tæknin til að stjórna skilningarvitunum með huganum er útskýrð 
nánar í 42.-43. erindi: Maður þarf að fara handan við svið hugar og 
vitsmuna eða, eins og Drottinn orðar það í 45. erindi annars kafla, 
maður verður að „vera án gúnanna þriggja.“

11)  Starffærin fimm: hendur, fætur, tunga, æxlunar- og losunarfæri.
12)  Skynfærin fimm: sjón, heyrn, ilman, smekkur og tilfinning.
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En sá sem stjórnar skilningarvitunum með huganum 
og jafnframt beitir starffærunum án bindingar, í athafnayoga, 
hann ber af ó, Arjuna.

8. erindi

Gerðu áskapaða skyldu þína. 
Athöfn er sannlega æðri en aðgerðarleysi. 
Jafnvel viðgangur líkama þíns
væri ekki mögulegur án athafnar.  

„Ásköpuð skylda“ er það sem manni er eðlilegt að gera, það 
sem hann er fæddur til – náttúruleg athöfn í samræmi við lögmál 
náttúrunnar, athöfn í samræmi við manns eigið dharma, athöfn sem 
beinist í sömu átt og náttúrulegur straumur þróunarinnar, athöfn sem 
er saklaus tengiliður milli Sjálfsvitundar og alvitundar, athöfn sem 
er leið til að öðlast guðsvitund, fyllingu lífsins.

Mikilvægur hluti af náttúrulegri skyldu er að hún er afdráttarlaus 
gagnvart hverjum og einum. Framfylgi maður ekki skyldunni sem 
honum er ásköpuð, hlýtur hann að vera að fást við verk sem liggja 
utan við hans eigin þróunarbraut.

Skyldan sem manni er ásköpuð nær utan um allar athafnir sem 
verða til þess að hann dafnar og þroskast. Þess konar athafnir eru 
réttar þegar þær einkennast af eftirfarandi: Við að gera þær finnur 
maður ekki til áreynslu; þær eru ekki til byrði; ein og sama aðgerð 
styður við líf og leiðir til þroska.

Eins er mikilvægt að skilja að athöfn sem er ekki náttúruleg leiðir 
óhjákvæmilega til áreynslu og spennu bæði í þeim sem aðhefst og 
í andrúmsloftinu sem umlykur hann. Ef mikið þarf að reyna á sig 
í athafnaferlinu spillir það samsvöruninni milli verksins og þess 
sem það vinnur, milli hugar og hlutar. Það aftur á móti hindrar flæði 
hins guðlega inn á athafnasviðið og viðnám myndast gegn því að 
alheimsleg vitund framkallist. Þess vegna talar Drottinn sérstaklega 
um „áskapaða skyldu þína.“

Þá er eftir að finna út hver hún er, skyldan sem manni er ásköpuð. 
Í þeim heimshlutum þar sem náttúruleg skipan þjóðfélagsins 
er enn við lýði ráðast skyldur einstaklings af því inn í hvaða 
fjölskyldu hann fæðist. Þannig er Arjuna fæddur kshatriya og því 
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er honum eðlislægt að berjast. En þar sem þjóðmenning er blönd-
uð, margslungin að gerð með óskyldum hefðum og venjum eins og 
raunin er víðast í heiminum í dag, getur verið erfitt að koma auga á 
„skylduna sem manni er ásköpuð.“ 

Ef benda ætti á viðmiðun um það hvað sé náttúruleg skylda, nú 
þegar ekki er skeytt um kennivald helgirita eða hefða, segir heilbrigð 
skynsemi manni að athöfn sem er nauðsynleg og veldur ekki neinni 
óþarfa spennu eða áreynslu í þeim sem framkvæmir eða umhverfinu 
sé náttúruleg skylda hans. Satt er það að margir meinbugir geta 
verið á viðmiði sem hvílir aðeins á heilbrigðri skynsemi. En íhugun 
mýkir flæði lífsins, stillir eðlilega saman lífsstrauminn og lögmál 
náttúrunnar og markar brautina til æðri þroska. Þess vegna er rétt 
að benda á að þegar ekki er önnur leið til að ákvarða skylduna sem 
manni er ásköpuð væri skynsamlegt að fallast á Innhverfa íhugun, 
sem tæki til að beina manni í átt að eðlilegum lífsháttum.

Rifjum upp að þegar Drottinn byrjaði að leiðbeina Arjuna í 
listinni um sjálfsprottna rétta hegðun ráðlagði Drottinn honum að 
fara út úr afstæða sviðinu og koma sér fyrir á sviði hins Algjöra.13 

Þannig myndi hann lyfta sér í það ástand lífsins –  alvitund – þar 
sem maður verður fær um að vinna verkin í fullkomnu samræmi við 
lögmál náttúrunnar, uppfylla þannig eigið dharma og þjóna hinum 
alheimslega tilgangi.

Drottinn segir: „Athöfn er sannlega æðri en aðgerðarleysi“ og 
svo bætir hann við: „Jafnvel viðgangur líkama þíns ...“ Í þessum 
orðum eru bæði fólgin mikil viska um fullkomnun lífsins og æðri 
leyndardómur um þroska sem vex við athöfn. Orðið „jafnvel“ 
er merkingarþrungið. Ef viðgangur líkamans er það sísta sem 
Drottin getur eignað athöfn hvað er þá það æðsta? Það er að öðlast 
guðsvitund, æðsta stig mannlegs þroska. Drottinn á við að án 
athafnar kæmist líkaminn ekki af og æðri þroski myndi heldur ekki 
verða. Þess vegna er áríðandi að skilja að athöfn er nauðsynleg til 
að öðlast guðsvitund.

Þegar hugurinn kafar svo djúpt inn á við í Innhverfri íhugun, 
að hann fer handan við fíngerðasta afstæða ástandið kemst hann 
í handanlægt, algjört ástand Veru. Það ástand er tær skynjun eða 

13)  Sjá II., 45.
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vitund um Sjálfið. Þegar hugurinn tekur til starfa eftir að hann er 
búinn að vera í þessu ástandi ber hann með sér handanlægt guðlegt 
eðli Sjálfsins og lifir það á afstæða sviðinu. Fyrst er veraldlegur 
hugur vökuástandsins leiddur að hinu innra guðlega eðli með 
hreyfingu íhugunarinnar inn á við, sem felst í að draga sig í hlé frá 
athöfnum. Eftir það, með því að taka alls hugar til starfa með íhugun 
sem stefnir út á við, er guðlegt innra eðlið borið út í veröldina.

Tökum eftir því að þótt Drottinn leggi áherslu á það hversu 
óhjákvæmilegar athafnir eru til að halda lífinu við og ná markmiði 
þess fer hann varlega í að flokka þær athafnir sem hann á við. Hann 
segir ekki: Gerðu skyldu þína. Hann segir: „Gerðu áskapaða skyldu 
þína,“ eðlislæga skyldu þína. Þetta boðorð Drottins má heimfæra á 
daglegt líf í einu orði: Íhugaðu.

Íhugun er lykillinn að því að gera áskapaða skyldu sína. Hún 
er bein leið til að slá dýrð á sérhvern þátt lífsins vegna þess að 
hún umbreytir haftalífi veraldarinnar svo það verður guðlegt líf í 
eilífu frelsi alvitundar þar sem maður upplifir Sjálfið aðgreint frá 
athöfnum.

Alvitund þróast fyrir sitt leyti í guðsvitund þegar maður gefur sig 
fullkomlega, í tilbeiðslu. Hún er allra fínlegasta tegund athafnar og 
sameinar í ljósi Guðs tvo þætti alvitundar, Sjálfið og athöfn. Það er 
blessun athafnarinnar að hún leiðir mann frá ástandi vökuvitundar 
að handanlægri tærri vitund, þaðan til alvitundar og loks í guðsvitund, 
æðsta stig mannlegrar þróunar.

9. erindi

Að undanskildum athöfnum unnum sem yagya, 
er þessi heimur bundinn við athafnir. 
Sem yagya skaltu vinna verkin, laus við bindingu.

„Skaltu vinna verkin, laus við bindingu“: Þegar þú ert búinn að 
staðfesta sæluvitund í huganum og gera þér þannig skýra grein 
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fyrir Sjálfinu og fyrir því að það er aðgreint frá athöfnum þá skaltu 
sinna athöfnum, gera „áskapaða skyldu þína“ eins og sagði í síðasta 
erindi.

Framvinda athafnarinnar færir gerandann, þann sem aðhefst, út 
fyrir hann sjálfan. Athöfn er bein leið til að flytja Sjálfið út á afstæða 
sviðið. Þetta takmarkar hins vegar ótakmarkað algjört Sjálfið og 
það sem fylgir er kallað hin bindandi afleiðing athafnar. Hérna er 
Drottinn að kenna Arjuna tækni til að nota athöfnina sjálfa til að 
flytja einstaklinginn aftur í sína eilífu stöðu innan algjörrar Veru.

„Yagya“ er athöfn sem fleytir þróuninni fram. Hver sú athöfn í 
heiminum sem hneigist í átt að algjörri Veru hjálpar til að leysa 
manninn úr fjötrum; athafnir sem beinast í einhverja aðra átt leiða 
til bindingar.

Þegar Drottinn byrjar í upphafi kaflans að kenna fræðin um athafn-
ir dregur hann eðlilega mörk milli þeirra athafna sem eru meðul til 
lausnar og hinna sem leiða til bindingar.

Orðið „yagya“ stendur venjulega fyrir trúarlega athöfn eða 
helgisið, fórnarathöfn þar sem gjafir eru færðar ákveðnum guðdómi 
og leystar í eldi. En hér á Drottinn við þá athöfn að hverfa til 
handanlægrar Verunnar – flytja athyglina frá grófri ytri reynslu af 
heiminum á handanlæga sviðið, leyfa öllum hugsunum og löngun-
um að stefna saman í hinu handanlæga, verða gjafir til fórnar og 
leysast í fórnareldinum.

Séð í ljósi þessa erindis er yagya ekki einskorðað við einhverjar 
ákveðnar trúarathafnir, yagya er lífsmáti sem fleytir fram þróun-
inni.

Þessi túlkun á yagya í ljósi handanlægrar vitundar dregur ekki á 
nokkurn hátt úr gildi vedískra helgiathafna sem framdar eru til að 
þóknast hinum ýmsu guðum.  Hvað sem maður gerir í athöfnum 
sínum eftir að hann hefur iðkað Innhverfa íhugun, hjálpar honum til 
að fella handanlæga vitund inn í vökuvitundina og framkalla þannig 
alvitund. Ef hann í athöfnunum kýs að vinna þess konar verk sem 
þóknast æðri máttarvöldum í náttúrunni, guðunum, hamlar það á 
engan hátt framförum hans, þvert á móti nær hann meiri árangri með 
stuðningnum sem þau öfl í náttúrunni veita honum. 

Yagya er sprottið úr Vedunum. Vedurnar skiptast í mismunandi 
greinar sem nefnast shakha. Hver shakha hefur og útlistar sitt 
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yagya sem tekur yfir allt svið lífsins, afstætt og algjört, og miðar 
að því að varpa dýrð á lífið í öllum greinum, grófum, fíngerðum 
og handanlægum. Sérhver shakha er þrígreind. Ein greinin, kölluð 
„Karma kanda“ (athafnakafli), fæst við grófgerða þætti yagya og 
er ætlað að þroska hina grófgerðari hluta lífsins, líkamann og allt 
sem honum tilheyrir í heiminum. Grófgerður þáttur yagya tekur til 
skyldu manna á hinum ýmsu stigum þróunar, sem lifa á mismunandi 
tímum á mismunandi stöðum og við mismunandi aðstæður, og sér 
til þess að þeir vinni ekki gegn lögmálum náttúrunnar. Það hjálpar 
manninum að þroskast innan athafna- eða reynsluheims hans sjálfs, 
hver svo sem hann er, á grófgerðari sviðum lífsins.

Önnur grein shakha nefnist „Upasana kanda“ (tilbeiðslukafli) 
og fjallar um þann fíngerðari þátt yagya sem aflar blessunar hjá 
æðri öflum í náttúrunni, vedísku guðunum. Þessi grein skiptist 
innbyrðis í grófgerðan og fágaðan hluta. Grófgerði hlutinn tekur 
til trúarathafnarinnar sjálfrar og er ætlað að þóknast hinum ýmsu 
vedísku guðum og afla blessunar þeirra en fágaðri hlutinn fjallar um 
að þjálfa hugann í að ná sambandi við æðri máttarvöld og meðtaka 
blessun til að ná takmarki sínu í lífinu. 

Helsta markmiðið með þessari grein er að setja manninn í sam-
band við lengra komnar verur sköpunarverksins til að öðlast velvild 
þeirra, blessun og hjálp við að þroska sérhvern þátt lífsins.

Þriðja grein í hverri shakha er nefnd „Gyana kanda“ (þekkingar-
kafli)  og þar er viskan um eilíft líf. Upanishad falla undir þessa 
grein. Hver shakha hefur eigin Upanishad en þeir vísa veg öllu því 
fólki sem kenningar viðkomandi shakha eiga við um, samkvæmt 
hefðinni, svo það nái sambandi við Brahma, æðsta veruleikann. 
Viskan um hið algjöra og leiðin til að fara handan við afstæð svið 
lífsins og veita þannig guðlegu eðli inn á alla staði mannlegrar 
tilvistar er viðfangsefnið í þessari grein hverrar shakha.

Þannig felur sérhver shakha í sér visku til að móta gjörvallt svið 
mannlegs lífs á þann hátt að allir hlutar þess, líkamlegir, huglægir og 
andlegir séu algerlega samstilltir á sérhverju stigi og séu samtímis 
í fullkomnu samræmi við heildarframvinduna. Markmiðið er að 
leiða sérhverja sál til fullkomnunar, á æðsta og upphafnasta stig 
tilverunnar, til guðsvitundar. Svo víðtækt er umfang yagya.
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10. erindi

Í upphafi, þegar hann hafði skapað mennina
ásamt yagya, mælti Drottinn sköpunarinnar: 
Fyrir tilverknað yagya munuð þið dafna 
og það mun sjá um að uppfylla langanirnar.   

Samkvæmt skilgreiningu er yagya athöfn sem vinnur með þróun-
inni. Þar af leiðir að yagya beinir manni að hæsta stigi þróunar en það 
er að gera sér grein fyrir Guði. Sérhvert þrep þróunarinnar tengist 
yagya. Þannig fleytir yagya fram lífinu frá upphafi að endanlegu 
marki. Þetta er það sem Drottinn á við með orðunum: „þegar hann 
hafði skapað mennina ásamt yagya.“

Guð er upphaf allrar sköpunar og samband mannsins við Hann 
liggur um tæra handanlæga vitund. Sköpunin spratt fram úr þeirri 
algjöru stöðu lífsins og Skaparinn lýsti því yfir að sú algjöra 
lífsstaða mundi að eilífu verða uppspretta velsældar og framfara. 
Með því að stilla hugann á hana finnur maður fyrir mikilli greind, 
orku, hamingju og samræmi og þegar hann hefur eignast hana eru 
engin takmörk fyrir uppfyllingu langananna.

Í þessu erindi bendir Drottinn á að velsæld einstaklingsins er eitt 
af því sem fylgir yagya. Í næsta erindi heldur hann áfram og sýnir 
fram á aðra kosti hennar.

11. erindi

Með yagya virðir þú guðina 
og þeir guðir munu virða þig.
Þegar þið virðið hverjir aðra 
hlýtur þú gæðin hæstu.
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Í upphafi, þegar hann hafði skapað mennina
ásamt yagya, mælti Drottinn sköpunarinnar: 
Fyrir tilverknað yagya munuð þið dafna 
og það mun sjá um að uppfylla langanirnar.   

Með yagya virðir þú guðina 
og þeir guðir munu virða þig.
Þegar þið virðið hverjir aðra 
hlýtur þú gæðin hæstu.

Hinar ýmsu gerðir yagya sem greint er frá í Vedunum tengja 
einstaklinginn við gjörvalla þróunarframvindu alheimsins. Yagya 
hefur þannig áhrif á mismunandi stigum allt frá hinu grófgerðasta 
að fínlegasta ástandi sköpunarinnar en hún beinist alltaf í átt að 
æðsta markmiðinu, guðsvitund.

Erindið skýrir gangverk þeirra víðtæku áhrifa sem gerðir manns 
hafa um heim og geim. Öll lögmál náttúrunnar bregðast við sérhverri 
athöfn í lífi gerandans.

Litið er á yagya sem tæki til að ná fullkomnum árangri í lífinu 
en í því felst að öðlast allt sem heimurinn hefur að bjóða ásamt 
því að vera laus við bindingu. Í rauninni er yagya aðferð til þess 
að fullkomna lífið. Henni fylgir blessun afla sem ráða og stjórna 
gjörvallri sköpuninni. Með almáttugri náttúrunni veitir hún meðbyr 
sem ber mann að endanlegu marki, guðsvitund.

Yagya er ferli sem stillir mann á þróunarflæðið. Hún nýtur 
velþóknunar allra náttúruafla sem stuðla að framförum í lífi 
einstaklings og alheims. 

„Guðirnir“ sem hér eru nefndir, eru dularmögn sem ríkja yfir 
óteljandi lögmálum náttúrunnar og eru til staðar hvarvetna í afstæðu 
lífi. Þau eru kraftarnir sem stjórna mismunandi hrifum greindar og 
orku og koma til leiðar þróun allra hluta í sköpuninni. Tilvist guða 
má skýra með líkingu: Hver einstök af milljörðum frumna líkamans 
lifir sínu lífi, hefur eigin greind og orku. Saman mynda þessir 
óteljandi lífhvatar líf mannsins. Manneskja er eins og guð gagnvart 
öllum þessum litlu hvötum orku og greindar sem hver og einn birtist 
í sinni mynd með sínar tilhneigingar, athafnasvið og áhrif, þar sem 
þeir starfa að tilgangi þróunarinnar.

Drottinn vill að með því að gera yagya, en það er sú athöfn að 
hverfa til hins handanlæga, þóknist menn jafnframt heimi guðanna. 
Það getur aðeins orðið ef aðferðin til að ná handanlægri vitund 
er af því tagi að virkni hennar falli að straumi þróunarinnar og 
þóknist þeim goðmögnum sem ráða lögmálum náttúrunnar, þ.e.a.s. 
guðunum. Við finnum okkur orð, sem vekur þesskonar samhljóm 
í sköpuninni, og fáum reynslu af æ fíngerðari stigum þess þar til 
hugurinn fer handan við fíngerðasta stigið og nær handanlægri 
vitund. Á þann hátt vill Drottinn að við komum á og höldum sam-
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stillingu við æðri öfl náttúrunnar á meðan við færumst í átt til þess 
að verða eitt með handanlægum eilífum guðdómnum.

Þegar maður sem iðkar Innhverfa íhugun, upplifir athafnir sínar 
aðgreindar frá Sjálfinu, má segja að hann hafi gefið frá sér allar 
athafnir lífsins og fært þær guðunum að fórn. Það þýðir að starfsemi 
haldist áfram á sínu afstæða lífssviði þar sem guðirnir ráða ríkjum 
en Sjálfið hvíli eftir sem áður í frelsi hins algjöra. Þetta er leiðin til 
þess að þóknast öllum guðunum í sérhverri athöfn á öllum tímum. 
Framkallað er ástand þar sem hver einasta athöfn verður sjálfkrafa 
að yagya.

Þessi háttur á að fórna öllum sínum athöfnum fyrir guðina leiðir 
ekki til þess að maður gangi þeim á hönd eða gerist þeim undirgefinn. 
Sjálfið verður í þessu ástandi fullkomlega frjálst undan sérhverjum 
áhrifavaldi í afstæðu lífi – að guðunum meðtöldum.

„Gæðin hæstu“: Trúarlegir þættir yagya hrífa á afstæða lífs-
sviðinu. Hæsta takmark þeirra er himnaríki, hápunktur hins afstæða 
heims, þar sem lífið er laust við þjáningu. Tæknin til að fara handan 
við með því að gera yagya leiðir einstaklinginn hins vegar í hand-
anlæga sæluvitund, í ástand ævarandi frelsis í lífinu, og þaðan til 
guðsvitundar sem eru „gæðin hæstu,“ æðst allra gæða – æðri en það 
hæsta á afstæðu hveli lífsins.

12. erindi

Sé þeim gert til hæfis með yagya, 
veita guðirnir vissulega þann munað sem maður þráir. 
En sá sem neytir gjafa þeirra 
án þess að færa þeim fórn 
er ótíndur þjófur.

„Án þess að færa þeim fórn“: Án þess að láta eign af hendi rakna í 
þeirra þágu, án þess gjörnings að afsala eignarrétti sínum til þeirra. 
Ávöxturinn af sérhverri athöfn er viðbragð náttúrunnar við þeirri 
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Sé þeim gert til hæfis með yagya, 
veita guðirnir vissulega þann munað sem maður þráir. 
En sá sem neytir gjafa þeirra 
án þess að færa þeim fórn 
er ótíndur þjófur.

sömu athöfn og er þess vegna ekkert annað en gjöf náttúruaflanna, 
þ.e.a.s. guðanna. Hvernig í ósköpunum getum við látið af hendi 
eignarhald á öllu sem okkur áskotnast í lífinu? Það getum við aðeins 
gert með því að fylgja eftir lærdómnum í 48. erindi annars kafla 
og gera okkur grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá athafnasviðinu. 
Þegar maður er orðinn staðfestur í þeirri skynjun að allir hlutir séu 
aðgreindir frá Sjálfinu yfirfærir hann í raun alla hluti algjörlega til 
náttúrunnar eða náttúruaflanna, til guðanna. Á þann hátt hefur hann 
sig yfir áburð um þjófnað sem kemur fram í þessu erindi og er fær 
um að njóta kostanna sem birtast í næsta erindi. 

Sá sem gerir sér upp fórnarstemningu hæðir athöfnina „að færa 
... fórn.“ Það sem felst í þessum orðum er hagnýt lífsspeki – þetta 
er orðræða Yoga Shastra, ritningarinnar um yoga, vísindanna um 
guðlega einingu. Sannleikur þeirra vísinda er fjarri ímyndunum eða 
uppgerð. Því miður, og það helgast af yfirborðslegum túlkunum 
sem viðgengust um aldir, hefur lærdómskjarninn í gjörvöllum 
boðskapnum verið bjagaður verulega sem þýðir að samfélög okkar 
daga eru ofurseld alls konar hjátrú og bera ekkert skynbragð á 
heilbrigð lífsgildi.

Velsæld eða hamingja sem rekja má til blessunar guðanna og hlot-
ist hefur með því að gera yagya má ekki valda því að maður lendi svo 
á kafi í að njóta að hann gleymi uppsprettu velsældarinnar. Drottinn 
segir að sá maður sem geri lítið úr æðri kröftum  náttúrunnar með því 
að eigna sjálfum sér athafnasviðið, sem raunverulega tilheyrir þeim, 
hagi sér eins og þjófur. Það er vegna þess að hann hefur ekki gert sér 
grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum. Hver sá sem ekki hefur 
náð staðfestu í Veru flækist áfram sjálfkrafa  í athöfnunum. Hann 
telur sig vera höfund athafnanna og eignar sér ávexti þeirra þótt þeir 
tilheyri í raun náttúrunni eða guðunum, öflum náttúrunnar. Þetta er 
ástæðan fyrir því að þess konar maður er kallaður „þjófur,“ sá sem 
hrifsar til sín eitthvað sem aðrir eiga.

Þjófur nýtur venjulega auðs annarra manna en gerir enga tilraun 
til að auðgast á eigin spýtur. Drottinn varar við þessu: Maður má 
ekki aðeins láta nægja vöxt efnislegra gæða, visku eða sköpun á 
afstæðu sviði lífsins, heldur ber honum að sækjast eftir að komast 
handan við það og ná að skynja eitt í öllu með eilífu lífi algjörrar 
Veru, í guðsvitund. Þannig hlýtur maður staðfestu á sviði lífsins 
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sem býr að baki sköpuninni allri og hefur sjálfkrafa áhrif sem styðja 
öll náttúruöflin og hrífa, svo sannarlega, allt sem tilvist hefur, frá 
grófgerðum til fínlegri tilverusviða sköpunarinnar. Svona byrjar 
maður að upplifa grundvallarboðskap erindisins.

13. erindi

Hinir réttlátu, 
sem neyta eftirstöðva yagya, 
eru leystir undan öllum syndum. 
En þeir siðlausu, 
sem matbúa fyrir sig eina, 
sannarlega, éta þeir synd. 

„Eftirstöðvar yagya“: Það sem er afgangs þegar yagyagjörð lýkur. 
Yagya er athöfn sem fleytir fram þróuninni frá vökuvitund til 

handanlægrar vitundar, frá handanlægri vitund til alheimslegrar vit-
undar, frá alvitund til guðsvitundar. Þetta er hið mismunandi ástand 
sem framkallast við ýmislega iðkun. Sérhver iðkun er í sjálfri sér 
yagyagjörð. Endanlegt takmark þróunarinnar er guðsvitund og 
þegar maður á annað borð vaknar til hennar er markmiði yagya náð. 
Þess vegna vísar „eftirstöðva yagya“ í sinni háleitustu merkingu til 
guðsvitundarinnar.

Einnig mætti segja að alheimsleg vitund, alvitund, sem er grund-
völlur guðsvitundar sé eftirstöðvar af yagya. Sama gildir um hand-
anlæga vitund sem er undirstaða alvitundar.

Það sem eftir stendur að lokinni þeirri yagya, sem felst í 
Innhverfri íhugun, er sæluvitund. Sæluvitund er það sem stendur 
eftir af fyrstu undirstöðuyagya á leið til vitundarinnar um Guð og 
myndar grundvöll alvitundar og Guðsvitundar. Sá sem eignast hana 
er „réttlátur“ vegna þess, eins og Drottinn segir, að þegar hann er í 
því vitundarástandi umbreytist líf hans í líf án ranginda, líf sem er 
að öllu leyti rétt. Í þessu ástandi hefur sérhver hugsun hans, orð og 



199Bhagavad-Gita,  III. KAFLI  

Hinir réttlátu, 
sem neyta eftirstöðva yagya, 
eru leystir undan öllum syndum. 
En þeir siðlausu, 
sem matbúa fyrir sig eina, 
sannarlega, éta þeir synd. 

athöfn lífeflandi áhrif á hann sjálfan og gjörvalla sköpunina því að 
hann er þá staðfestur í eilífri Veru, grundvelli alls lífs í sköpuninni.

Handanlæg vitund er eftirstöðvar af undirstöðuyagya, Innhverfri 
íhugun, og er mikilvægust allra yagya.

Vitur maður, staðfestur í sæluvitund, er laus við hvers konar 
syndsamlegar hugrenningar vegna þess að hann skynjar innri 
fullnægju í hinu algjöra vitundarástandi. Til mótvægis lýsir Drottinn 
þeim sem er aðeins umhugað um það sem snertir lítilmótlega 
einkahagi þeirra en reyna ekki að öðlast ótakmarkaða stöðu hins 
Algjöra. Með því að hafa eigingjarna hugsun sína í fyrirrúmi fara 
þeir á mis við tækifæri til æðri framfara. Blindaðir af sjálfselsku 
leita þeir eingöngu ánægju á sviði skilningarvitanna. Drottinn segir 
að þeir drýgi synd sem vinna ekki að sambandi sínu við æðri mátt 
náttúrunnar eða að eigin þroska.

Hér er komin tækni til að hefja sig yfir áhrifin af hvers konar 
synd. Hún er sú, eins og drottinn Krishna orðar það, að „neyta eftir-
stöðva yagya.“ Þetta er myndlíking sem útskýrir það að maður ætti 
að notfæra sér handanlægt vitundarástand, alvitund og guðsvitund, 
í daglegu lífi til þess að halda athöfnunum utan við synd. Drottinn 
á við að ef hugurinn hefur ekki farið til fulls í gegnum yagya – ef 
hann hefur ekki kafað í Sjálfið og hefur ekki náð að tengjast algjörri 
Veru, ef hann hefur ekki gert sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá 
starfsemi, ef hann hefur ekki öðlast guðsvitund  –  þá er hann ekki 
stilltur inn á alheimslega Veru og athafnir hans eru ekki stilltar á 
hinn alheimslega tilgang. Þess vegna eru athafnirnar ekki fyllilega 
í samræmi við framvindu þróunarinnar. Við þær aðstæður er engin 
trygging fyrir því að athafnir manns séu fyllilega réttar, alltaf er 
hætta á að vottur af synd slæðist með. 

Jafnvel strax í ástandi alvitundar, áður en guðsvitund er náð, upp-
fyllir sérhver athöfn hinn alheimslega tilgang og telst vera yagya. 
En hafi maður ekki enn öðlast alvitund og ekki skapað sér þær 
aðstæður að lifa Sjálfinu aðgreindu frá athafnasemi er engin reisn 
yfir athöfnum hans. Einstaklingseðlið hefur tök á þeim, ekki hefur 
losnað nægilega um athafnirnar til að þær geti talist alhliða. Þess 
konar athafnasemi á ekki heima með tign allífsins. Þegar þeir starfa 
sem enn hafa ekki gert sér grein fyrir Veru aðgreindri fá athöfnum, 
eigna þeir sjálfum sér athafnirnar og með því að gera það taka þeir 
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það sem þeir eiga ekki, nokkuð sem tilheyrir umráðasviðum utan 
sjálfsins, tilheyrir alheimslegu lífi. Þeir teljast með þjófum (12. 
erindi) og drýgja það sem í þessu erindi er kallað „synd“.

Með öðrum orðum hefur sjálfið ekki umboð til að sölsa starf-
semina undir sig vegna þess að starfsemi tilheyrir alheimslegu lífi. 
Einnig ber að hafa í huga að athafnasemi sem sjálfið slær þannig 
eign sinni á skaðar í raun það sjálft með því að skyggja á eðli þess. 
Skuggi sem fellur á hið hreina eðli sjálfsins, sæluvitundina, er 
frumorsök fyrir allri þjáningu og það sem veldur þjáningu er kallað 
synd. Þess vegna er í erindinu einnig talað um það sem „synd“ að 
sjálfið samsami sig athöfnunum  – fávísi er synd.

Ekki nema maður sé orðinn staðfastur til frambúðar í eilífu frelsi 
algjörrar Veru getur hann verið „leystur undan öllum syndum“. 
Einungis þess konar maður er „réttlátur“ sem ætíð gerir rétt. Í öllum 
sínum gjörðum framkallar hann lífeflandi áhrif í náttúrunni vegna 
þess að þegar hann hefur öðlast lausn frá starfseminni njóta athafn-
ir hans stöðu allífsins. Þær uppfylla alheimslegan tilgang þróunar-
innar; og af þeirri ástæðu eiga þær ekkert saman við syndina að 
sælda. Þetta er það sem Drottinn á við þegar hann notar orðið „rétt-
látur.“

Ef maður er ekki orðinn „réttlátur,“ ef hann hefur ekki enn tónað 
líf sitt við samhljóm algjörrar Veru, má gera ráð fyrir að hann 
drýgi synd í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Eina leiðin út 
af umráðasviði syndarinnar eða burt frá fjötrandi tökum karma er 
að gangast undir áhrifin af eilífu frelsi algjörrar Veru. Það er boð-
skapur þessa erindis í sinni fáguðustu mynd. Á augljósari stigum 
vísar það til grófgerðari sviða lífsins sem útheimta að framkvæmd 
sé trúarleg yagya til að maður þroskist.

Eiginleikar hugarins ráðast af eiginleikum hinna ýmsu áhrifa-
valda svo sem næringar, umhverfis og reynslu í fortíð og nútíð. 
Eigindir fæðunnar hafa bein áhrif á eiginleika hugarins. Þær eiga 
svo sitt undir enn öðrum þáttum svo sem hráefnunum sjálfum og 
á hvern hátt þeirra var aflað, hvort það var löglega eða ólöglega og 
einnig hvernig staðið var að því að elda og tilganginum með því. 
Hér leggur Drottinn áherslu á markmiðið með matseldinni. Hann 
segir að sé matur eldaður í þeim tilgangi að fórna til Guðs og maður 
neyti matarins eftir fórnfæringuna njóti hann blessunar Guðs vegna 
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þeirrar fæðu. Þannig verði hugur sem nærist á þess konar fæðu 
friðsamur, framsækinn og göfugur. Þess konar hugur stendur alveg 
eðlilega utan við syndahvelið. Hið gagnstæða er hins vegar uppi á 
teningnum ef matur er lagaður án þess að hafa fórnfæringuna að 
markmiði og með það eitt í huga að seðja eigið hungur.

Í eftirfarandi erindi lýsir Drottinn þrepskiptingu sköpunarinnar.

14. erindi

Af fæðu verða lífverur til, 
af regni sprettur fæða, 
vegna yagya fellur regn og 
yagya er fædd af athöfn.

„Af fæðu verða lífverur til“: Drottinn segir að einstaklingsbundið 
líf verði til af fæðunni og gefur þannig í skyn að það hafi lítið með 
guðlega Veru að gera, sem er Sjálf alls. Einstaklingslífið er rakið 
til fæðunnar, næringarinnar, og á ekki heima á Verusviðinu. Egó 
eða ég, vitsmunir, hugur, skilningarvit og líkami eru hluti af hinu 
afstæða sviði tilvistarinnar.

Á sama hátt er „fæða“ sprottin af regni sem fyrir sitt leyti snertir 
heldur ekki mikið guðlega Veru.

Í erindunum á undan er litið þannig á „yagya“ að hún sé ferli 
sem veiti reynslu af Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum. Í því 
uppljómunarástandi eru athafnir algjörlega eðlilegar og fullkomlega 
stilltar á alheimslegt markmið sköpunar og þróunar. Þær framkalla 
þá í sjálfu sér lífeflandi áhrif á sérhverju sviði sköpunarinnar og koma 
því til leiðar að náttúran hljómar öll saman. Sólin skín á æskilegum 
tíma, regnið fellur við heppilegar aðstæður og árstíðirnar lúta fastri 
reglu. Þannig má líta svo á að yagya sé orsök fyrir rigningunni sem 
að sínu leyti stendur undir fæðusprettunni.

„Yagya er fædd af athöfn“: Það er í athöfn sem yagya verður til. 
Yagya er sérstök tegund af athöfn eða virkni sem sameinar mann 



202

og alheimslega Veru. Það er hin sanna merking hugtaksins yagya í 
orðræðunni um yoga og í því samhengi sem hér er til athugunar. En 
ekki má skilja þessa túlkun þannig að hún dragi úr sannleiksgildi ved-
ískra athafna eða letji til að framkvæma vedíska helgisiði sem eru 
þekktir undir heitinu yagya. Vedaritin mæla fyrir um ákveðið helgi-
siðahald sem sérhæft fólk annast til að hafa ákveðin lífgandi áhrif í 
náttúrunni. Með því að stuðla að samstilltri virkni í andrúmsloftinu 
og halda takti í náttúrunni verður yagya einnig til að auka meðbyr 
náttúrulögmálanna þannig að að regn fellur á heppilegum tíma og 
gefur af sér fæðu. Auðvitað er einnig þessi tegund yagya „fædd af 
athöfn“ – forsenda hennar er athöfn.

Hin grófgerðari hlið yagya útheimtir sértæka athöfn á efnislegu 
sviði lífsins ef hún á að hrífa. Hún útheimtir m.ö.o. það að fylgja 
trúarsiðum og framkvæma helgiathafnir til að þóknast æðri öflum 
í náttúrunni og auka efnalega velsæld. Fíngerðari hluti yagya hins 
vegar, sem miðar að því að komast í snertingu við hið handanlæga, 
guðlega Algjöra, þarf að vísu á sértækri athöfn að halda, en hún 
er á fíngerðum sviðum. Sú athöfn, og hún telst til fáguðustu þátta 
lífsins, er að iðka Innhverfa íhugun, þar sem hugurinn ferðast þvert 
í gegnum öll fíngerðari tilvistarlögin og fer handan við fíngerðasta 
lag lífsbirtingarinnar til að komast í ástand algjörrar Veru. 

Af þessu er ljóst hvers vegna athöfnum er gert svo hátt undir höfði 
hér.14

14) Sjá 19. erindi, skýringar.

15. erindi

Vita skaltu að athafnir eru fæddar af Brahma (Veda). 
Brahma sprettur úr hinu ævarandi. 
Þess vegna er Brahma, sem gagntekur allt, 
um aldur til staðar í yagya.

Í erindinu á undan stendur: „Yagya er fædd af athöfn.“ Hérna segir 



203Bhagavad-Gita,  III. KAFLI  

Vita skaltu að athafnir eru fæddar af Brahma (Veda). 
Brahma sprettur úr hinu ævarandi. 
Þess vegna er Brahma, sem gagntekur allt, 
um aldur til staðar í yagya.

Drottinn að athafnir (karma) og öll vitneskja um þær séu fyrir 
hendi í Vedunum og Vedurnar tjái eilíft líf.

Í Vedunum er útlistuð kenningin um athafnir og allt sem lýtur að 
þeim, orsakir þeirra og afleiðingar. Það er ein ástæðan fyrir því að 
Drottinn segir að athöfn sé hægt að rekja til Vedanna. Önnur ástæða 
kemur í ljós þegar við áttum okkur á því að Vedurnar eru upprunnar 
í óformgerðri, handanlægri, guðlegri Veru.

Fyrsta formgerð sköpunarinnar er sjálfljómandi, björt geislun lífs-
ins. Hún er sviðið þar sem staðfestir vitsmunir eða einstaklingsbund-
ið egó dvelja í sínu eigin óhagganlega ástandi. Þessi sjálfljómandi, 
bjarta geislun lífsins kallast Veda. Annað þrepið í formgerðarferlinu 
er tilurð þess sem nefnt er sveifla en með henni koma fram 
mismunandi eiginleikar prakriti eða náttúrunnar – gúnarnir þrír. Á 
þeim punkti byrjar starfsemi egósins. Hérna hefst reynsla í mjög fín-
gerðri mynd. Þríeykið reynandi, reynsluefni og reynsluferli verður 
til. Það er upphaf athafnar í sköpunarframvindunni. Í andránni fyrir 
upphaf athafnar, andrá á undan upphafi fíngerðustu sveiflunnar, í 
sjálfljómandi ástandi tilverunnar, hvílir uppspretta sköpunarinnar, 
orkulindin ótakmarkaða. Þessi uppspretta sköpunarinnar er Veda, 
svið næstum algjörrar greindar. Hún býr að baki og gagntekur alla 
þá starfsemi sem kemur til leiðar sköpun og þróun lífsins. Það sem 
er uppspretta allrar sköpunarinnar er Brahma, Skaparinn. Brahma 
eða Veda er eðlileg uppspretta allrar athafnasemi. Þess vegna segir í 
erindinu: „Vita skaltu að athafnir eru fæddar af Brahma.“

Yagya er það allt sem vinnur með þróuninni. Hún er leið til að 
öðlast hvaðeina í lífinu. Ef merking yagya er yfirfærð á öll svið 
hversdagslífsins má segja að hver sú athöfn sem

16. erindi

Sá sem í þessu lífi fylgir ekki hjólinu þannig komnu á snúning, 
sá sem lifir syndsamlegu lífi og lætur skilningarvitin nægja, 
hann lifir til einskis, ó, Partha. 
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17. erindi

En sá maður sem nýtur yndis af Sjálfinu einu, 
sem er fullnægður í Sjálfinu, 
sem fagnar aðeins í Sjálfinu, 
hann hefur ekki þörf fyrir neina athöfn.

„Hjólinu þannig komnu á snúning“: Lífið líður í gegnum hin ýmsu 
tilvistarhvel, gróf og fíngerð og með því móti rennur þróunarferlið 
sitt skeið. Upphaf lífsins hvílir í óformgerðri tærri vitund „hinu 
ævarandi“ sem kom fyrir í erindinu á undan. Ef maður dvelur alltaf á 
sviði skilningarvitanna og nær ekki að leita sambands við uppsprettu 
veru sinnar, ef hugur hans ferðast ekki frá grófu að fíngerðu til að 
gera sér grein fyrir hinu ævarandi, frumuppsprettu allrar sköpunar, 
„lifir hann til einskis“. Hann nýtir þá ekki tækifærið til að njóta 
hamingjunnar miklu sem býr á bak við skynvídd skilningarvitanna. 
Hann hefur ekki farið þvert og endilangt um gjörvallt lífssviðið, 
hann hefur ekki farið frá upphafinu og til baka að upphafinu, hann 
„fylgir ekki hjólinu þannig komnu á snúning“. Hann hefur drýgt 
synd gagnvart sjálfum sér og syndgað gegn Guði vegna þess að hann 
hefur ekki náð endanlegri fyllingu. Því talar Drottinn um þann sem 
„lifir syndsamlegu lífi“.

Maður sem gerir sér grein fyrir gjörvöllu lífinu, allt frá fínlegum 
til grófra laga tilvistarinnar, og skynjar endanlega Veru meðan á 
öllum athöfnum stendur, sá maður sem lifir í fyllingu guðsvitundar, 
hann telst fylgja „hjóli“ sköpunarinnar – hann er genginn í það sem 
hann kom úr.

Í eftirfarandi erindum útlistar Drottinn í smáatriðum ástand manns 
sem nýtur þannig lífs í fyllingu.

„Sá maður“: Maður sem er rækilega rótfastur í Sjálfinu, eilífri 
Veru, og á ekki aðild að neinu öðru; maður sem hefur gert sér 
grein fyrir Verunni aðgreindri frá sviði athafna og er í hvívetna 
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En sá maður sem nýtur yndis af Sjálfinu einu, 
sem er fullnægður í Sjálfinu, 
sem fagnar aðeins í Sjálfinu, 
hann hefur ekki þörf fyrir neina athöfn.

óbundinn af öllu öðru en eigin Sjálfi; maður sem þrátt fyrir hvers 
konar athafnasemi á yfirborði lífsins heldur ævinlega í varurð um 
Sjálfið; maður sem allan tímann á meðan hann fer í gegnum afstæð 
stig vitundarinnar, vöku, draum og djúpsvefn, er staðfestur í algjöru 
vitundarástandi, ástandi Veru, varurðinni um Sjálfið.

Allar athafnir mannsins eiga sér rætur í lönguninni til að 
öðlast eitthvað og njóta þess. Þegar maður nær á svið algjörrar 
sæluvitundar, sviðið sem uppfyllir allar langanir, kemur yfir hann 
varanleg fullnægja því að markmiði allra langana er þá náð. Þess 
vegna segir Drottinn: „Hann hefur ekki þörf fyrir neina athöfn“.

Aðhefst hann nokkuð eftir það?  Drottinn svarar í næsta erindi.

18. erindi

Hvorki hefur hann í þessu lífi ávinnings að gæta 
af verkunum sem hann vann, 
eða af verkunum sem hann hefur ekki unnið, 
né þarf hann í neinum tilgangi  
á nokkurri lifandi skepnu að halda. 

Maður sem á þennan hátt er fullnægður í sjálfum sér heldur vissu-
lega áfram að láta til sín taka í heiminum en athafnir hans eru orðnar 
náttúrulegar. Þær ráðast ekki lengur af eigingjörnum hvötum og 
skilvirkninni er ekki drepið á dreif af neins konar annmörkum sem 
gætu stafað af sljóleika af hans hálfu.

Þetta leiðir af því að hann hefur þegar uppfyllt tilgang allra 
hugsanlegra langana og allra hugsanlegra athafna í lífi sínu. Hann 
einbeitir sér nú að athöfnum sem ráðast ekki af eigingjörnu ein-
staklingseðli heldur af alheimslegum markmiðum. Í gegnum hann 
vinnur guðleg greind því að hann er orðinn að hentugu verkfæri til 
að útfæra hina guðlegu áætlun í heiminum. Þess konar líf er eðlilegt 
líf. Það er eftirtekjan af staðfestum vitsmunum.

Almennt er álitið að í þessu erindi sé verið að mæla með því að 
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starfa án þess að langa, og því geti maður náð fram með því að búa 
til í huganum tilfinningu um að maður sé áhugalaus um athafnir, en 
sú túlkun er röng. Þess háttar tilfinning um áhugaleysi á ekkert skylt 
við það að koma sér í Sjálfsvitund, alvitund eða guðsvitund, né bætir 
hún á nokkurn hátt við skilvirknina í lífinu. Hún gerir ekki annað en 
draga lífið niður í öllu tilliti, efnalega, huglægt og andlega. Í næsta 
erindi leggur Drottinn áherslu á gildi athafna fyrir heilsteypt líf.

19. erindi

Vinn því, með öllu án bindingar, 
æ þau störf sem vert er að vinna.      
Vinni maður verk sannlega án bindingar 
nær hann til hins æðsta.

Þess vegna skaltu, segir Drottinn, þar sem þú ert ekki flæktur í neitt, 
án aðildar eins og þú ert, ætíð án bindingar af athafnasviðinu eins og 
þú ert frá náttúrunnar hendi, vinna „þau störf sem vert er að vinna“.

Drottinn krefst þess að athöfn sé frjáls og lýsir því yfir að frelsi 
sé til staðar og manninum eðlilegt  –  líf mannsins er þegar frjálst. 
Ekki þarf að hafa fyrir neinu til að öðlast frelsið, það er þegar fyrir 
hendi.

Samkvæmt kenningunni um Karma yoga er þar með aðeins ætlast 
til þess af manni að hann sé í sínu náttúrulega Sjálfsvitundarástandi, 
að hann sé eins og honum er eðlilegt. Drottinn ráðleggur honum 
eindregið að starfa og ef hann fylgi því ráði muni hann rækta með 
sér frelsi í guðsvitund.

Leiddur af eigin eðlishvöt til að njóta líður hugurinn í átt að 
fíngerðari reynslusviðum meðan á Innhverfri íhugun stendur og 
kemst alveg af sjálfsdáðum í ástand Veru. Eftir að því ástandi hefur 
verið náð er starfsemi, einnig af sjálfsdáðum, framfylgt af náttúr-
unni. Þroski til alvitundar sem er forsenda þess að ná hinni æðstu 
guðsvitund er þess vegna náttúruleg framvinda, áreynslulaus.
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„Hins æðsta“, Guðs sem ríkir yfir hinu afstæða og hinu algjöra, 
hvoru tveggja í fyllingu. Þetta erindi minnir á 47. erindið í öðrum 
kafla. Drottinn sýnir fram á hve mikilvægt er að athöfn sé óbæld 
og eðlileg á meðan verið er að gera sér grein fyrir guðsvitund. Í 
erindunum á undan var talað um hæfileika mannsins til að starfa á 
eðlilegan hátt með því að vera í alvitund. Erindið sem nú er skoðað 
segir að athafnasemi sem fer fram á óþvingaðan, eðlilegan hátt, sé 
aðferð til að gera sér grein fyrir „hinu æðsta.“ Fallist er á að ef maður 
er í alvitund hafi athafnir gildi til þess að framkalla guðsvitund.

Þetta erindi þarf að skoða mjög vandlega til að skilja hvaða 
meðulum er hægt beita til að öðlast guðsvitund. Ekki má rugla 
saman meðali og tilgangi. Alvitund veitir reynslu af Sjálfinu 
aðgreindu frá athöfnum en alvitund er ekki tilgangurinn, ekki 
lokastig þróunarinnar; hún er meðal til að öðlast guðsvitund.

Þegar hugurinn hefur náð handanlægri Sjálfsvitund í Innhverfri 
íhugun og snýr til baka af sviði algjörrar Veru er nauðsynlegt fyrir 
hann að taka til starfa. Á þann hátt gefst eðli handanlægrar Veru, sem 
flæddi inn í hugann í íhuguninni, færi á að festa sig í sessi jafnvel 
þótt hugurinn sé upptekinn við reynslu af hinu afstæða sviði lífsins 
með skilningarvitunum. Með því móti helst maður til frambúðar 
staðfestur í Sjálfsvitund og nýtur við það lífsins í alvitund.

Á þennan hátt flæðir handanlægt guðlegt eðli með athöfnum 
inn í daglegt líf og skilar manninum fullkomlega heilsteyptum svo 
að hann getur starfað á afstæðu sviði tilvistarinnar en þó haldist 
staðfestur í algjörri Veru. Í því ástandi fullnægjunnar eru venjulegar 
athafnir hans náttúrulegar, þær eru „störf sem vert er að vinna“. 

Þegar maður er í alvitundarástandi og hefur gert sér grein fyrir 
Sjálfinu aðgreindu frá öllum athöfnum eru - störf sem vert er að vinna 
- athafnir helgaðar Guði.15  Athöfnin tilbeiðsla er æðst og fáguðust 
allra athafna vegna þess að hún lyftir vitundinni um aðgreiningu 
Veru og athafna, sem reynsla fæst af í ástandi alvitundar, beint í 
sameiningarástand, lyftir henni í varurð eingöngu um Guð. Varurðin 
um Sjálf og um starfsemi, varurðin um það tvennt, opnar fyrir var-
urð um eitt í öllu í Guði, í guðsvitund. Tvenndin Sjálf og athafnasemi 
reynist gagntekin af Guði. Aðeins hann einn stendur eftir, hann einn 

15)  Sjá II., 61., skýringar.
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drottnar yfir lífinu og í ljósi hans, þrungið af honum, stendur Sjálfið 
í einingu með honum og gjörvöllu athafnasviðinu sem hann ríkir 
yfir. Í honum sameinast Sjálfið og athafnasemi um aldur og ævi í 
alheimslegri vitund.

Þetta er ástand lífs sem er eitt í öllu í Guðsvitund og erindið lýsir 
með orðunum „nær hann til hins æðsta“ og mælir þannig með að 
verk séu unnin í alvitund. 

Störf sem vert er að vinna má skoða út frá fimm mismunandi 
lífsstigum: Fyrsta stig er venjulegt vitundarástand í vöku, annað 
þegar Sjálfsvitund hefur náðst og er að þróast í alvitund, þriðja 
stig tekur yfir störf unnin í alvitund, hið fjórða störf sem stuðla 
að því að alvitund þróist í guðsvitund, og það fimmta athafnir í 
ástandi guðsvitundar. Í þessu erindi er fjallað um þrjú síðustu stig 
athafnanna. Hendingin „sem vert er að vinna“ leggur áherslu á gildi 
starfa sem gagnast til að komast í æðra vitundarástand.

Sá sem hefur gert sér grein fyrir Sjálfinu í handanlægri vitund, sem 
hefur gert sér grein fyrir Sjálfinu algerlega aðgreindu frá athöfnum 
í alvitund og hefur öðlast fyllingu með því að gera sér grein fyrir 
Sjálfinu í einingu með Guði í guðsvitund, hefur náð því ástandi að 
tilgangur allrar16  virkni er uppfylltur. Þar sem sjálf hans er rótfast 
í alheimslega Sjálfinu fyrirfinnst ekkert það sem hann gæti sótt til 
annarra. Sjálf hans er á allan hátt aðildarlaust  –  það er án aðildar að 
athöfnum (17. erindi) og það er aðildarlaust gagnvart sjálfi sérhverrar 
einstaklingsveru (18. erindi). Eigið Sjálf hans er Sjálf allra vera.

20. erindi

Vissulega með athöfninni einni, 
náðu Janaka og fleiri fullkomnun. Þess utan, 
þótt aðeins væri með velferð heimsins í huga, 
ættirðu að sinna athöfnum. 

16)  Sjá IV, 23.
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Vissulega með athöfninni einni, 
náðu Janaka og fleiri fullkomnun. Þess utan, 
þótt aðeins væri með velferð heimsins í huga, 
ættirðu að sinna athöfnum. 

Í þessu erindi er athöfnum gert hátt undir höfði vegna þess að 
þær hafa gildi fyrir heiminn og eru meðul til að fá eilífa lausn úr 
fjötrum. Og með því að taka  ákveðið dæmi er lýst óhlutbundnum 
meginreglum Karma yoga og hvernig þær virka.

Það var dásemd athafnanna að þakka sem „Janaka og fleiri“ lifðu 
heilsteyptu lífi í guðsvitund svo að þeir gátu gagnast heiminum vel.

Heilsteypt líf er undir því komið að hugurinn nái að líða reglulega 
á milli sviðs hins Algjöra og athafnasviðsins. Hugurinn fer í hið 
óformgerða og kemur aftur til hins formgerða og fær á þann hátt 
reynslu af báðum lendum lífsins, algjörum og afstæðum. Það er 
ástand hins heilsteypta manns í alvitund.

Janaka konungur og hans líkar, sem voru taldir rótfastir í Raun-
verunni, gátu samt verið að fullu virkir í veröldinni. Galdurinn var 
ekki fólginn í því að þeir væru stöðugt að störfum út á við. Hann 
fólst í þeirri staðreynd að við hina ytri starfsemi bættist reynsla 
þeirra af hinu handanlæga sem þeir fengu meðan þeir sóttu inn 
á við í íhugun. Ef við skoðum sókn hugarins frá grófgerðri ytri 
athafnasemi til hins handanlæga má segja að athöfn hugarins, sem 
miðar að því að enda allar athafnir, sé það sem kemur huganum í 
ástand hins Algjöra. Íhugun er í sjálfri sér athöfn. Með hliðsjón af 
því er vissulega óhætt að halda því fram að það sé „athöfnin17  ein“ 
sem leiði til fullkomnunar.

Sjálfið er alnálægt og eilíft. Það þarf ekki á neinu að halda til að 
gera sér grein fyrir Sjálfu sér. Maðurinn glatar því með því að halda 
sig við athafnasviðið. Þess vegna þarf hann, til að gera sér grein fyrir 
Sjálfinu, einfaldlega að koma sér út18  úr athafnaseminni, hverfa að 
fíngerðari athafnasviðum þar til hann er fullkomlega kominn út 
fyrir vettvang athafnanna inn á svið hins handanlæga. Þetta skýrir 
gangverkið í að uppljómast með athöfnum.

Beinn afrakstur af þessari verkun íhugunarinnar inn á við er að ytri 
athafnasemi í veraldarvafstrinu verður árangursríkari og fullkomn-
ari. Þetta er það sem Drottinn á við þegar Hann segir: „Vissulega 
með athöfninni einni náðu Janaka og fleiri fullkomnun“.

Sérhver athöfn byrjar í fíngerðasta lagi afstæða lífsins en það er 
nánast eitt með hinu Algjöra, með tærri Veru. Athöfn byrjar sem 

17)  Sjá IV, 23.    18)  Sjá II, 45.
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hugsun. Hugsunin sjálf fer í gegnum mörg þrep frá hinu fíngerða 
til hins grófa. Á ákveðnu stigi nær hún til staðar í huganum þar sem 
hún er meðvitað numin sem hugsun og þá er hægt að yfirfæra hana 
í tal eða athöfn.

Við að stunda Innhverfa íhugun byrjar maður að nema hugsun-
ina á fíngerðari stigum. Hér er hún öflugri og því fylgir að athafnir 
verða árangursríkari. Af því leiðir að með því að fá beina reynslu af 
handanlægri Veru í hreyfingu íhugunarinnar inn á við öðlast maður 
ekki aðeins andlegt frelsi heldur nær einnig meiri árangri í heim-
inum.

Fullnægjan, friðsældin og heiðríkjan sem fást með þessu íhugun-
arstarfi hafa samræmandi og lífeflandi áhrif á heiminn allan. Með 
því að lyfta vitund mannsins fylla þau hjarta hans af alheimslegum 
kærleika sem hefur í för með sér að athafnir hans fara alveg eðlilega 
fram „með velferð heimsins í huga“. 

Hafa skyldi hugafast að ekki þarf langan tíma í hljóðri íhugun 
til þess að ná til handanlægrar Veru. Aðeins að stinga sér í Sjálfið 
í nokkrar mínútur og hugurinn fyllist eðli tærrar vitundar sem 
auðgar hann eftir það áfram í dagsins önn. Þetta er leiðin til að 
lifa andlegu lífi sem jafnframt varpar ljóma á efnislega hlutann af 
veraldarvafstrinu.

21. erindi

Hvað svo sem mikill maður gerir, 
það gera aðrir menn einnig. 
Hvaða viðmið sem hann setur, 
fylgir heimurinn þeim.

Mikill maður er sá sem skynjar Veru í daglegu lífi sínu og er kominn 
í ástand þar sem hann heldur eðlilega hinni háu stöðu eilífrar Veru 
jafnvel meðan hann sinnir störfum við að gagnast öðrum.

Erindið lýsir tilhneigingu fjöldans til að fylgja fordæmi þrosk-
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Hvað svo sem mikill maður gerir, 
það gera aðrir menn einnig. 
Hvaða viðmið sem hann setur, 
fylgir heimurinn þeim.

aðra manna. Um leið kitlar erindið stolt Arjuna. Í þessu liggur 
mikil færni í að miðla. Jafnvel þótt það sé aðeins sagt óbeint er 
þeirri hugmynd komið á framfæri við Arjuna að hann sé virtur í 
samfélaginu og að fólk muni fylgja fordæmi hans. Þess vegna beri 
honum skyldur sem fari út fyrir mörk hans eigin hagsmuna.

Til þess að þroska sitt eigið sálarlíf er Arjuna látinn stíga fram og 
ganga til verks. Og jafnvel þótt honum væri sama um eigin þroska 
bæri honum að fagna athafnasemi í annarra þágu.

Eftirfarandi erindi varpar betur ljósi á þetta.

22. erindi

Í heimunum þremur er ekkert það verk 
sem ég þarf að vinna, ó, Partha, 
né er þar neitt fyrir mig að hafa 
sem ég hef ekki þegar. 
Þrátt fyrir það sinni ég störfum.

Drottinn minntist á „Janaka og fleiri“ í 20. erindi og hér tekur 
hann sjálfan sig sem dæmi til að staðfesta aðalatriðið í boðskap 21. 
erindis. Hann mælir úr sínu algjöra, eilífa fullnægjuástandi.

Eftir að hafa varpað ljósi á það hversu mikilvægt er fyrir þroska 
mannsins að starfa og eftir að hafa bent á sannleiksgildi þess með 
því að taka dæmi um menn sem náðu fullkomnun í lífinu með 
athöfnum, sýnir Drottinn nú fram á gildi starfseminnar á tæru 
sviði guðdómsins sem er gjörsamlega laust við athafnasemi á 
afstæða sviðinu. Vert er að geta þess að þótt uppljómaður maður 
lifi til fulls bæði í athafnasemi og guðlegri vitund vegna þess að líf 
hans er tvíþætt, afstætt og algjört, vottar ekki fyrir afstæði á tæru, 
handanlægu, guðlegu sviði Drottins. Engu að síður, segir Drottinn, 
„sinni ég störfum“. Æðstur Drottinn sköpunarinnar sem ríkir yfir 
algjörum og afstæðum sviðum lífsins og er verndari beggja „sinnir 
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störfum“ –  sinnir þeirri guðlegu virkni sem stendur undir samfelldri 
sköpun í stöðugri breytingu.

Þegar Drottinn talar um sjálfan sig og heimana þrjá ávarpar hann 
Arjuna með heitinu „Partha“ og heldur þannig til haga fínlegu 
kærleiksbandi milli sjálfs sín og Arjuna. Þetta er færni í kennslu. 
Arjuna er ætlað að líta svo á að drottinn Krishna sé honum nákominn 
en ekki fjarlæg fullkomnunarsýn utan seilingar.

Með „heimunum þremur“ er átt við gjörvallt svið afstæðrar til-
vistar.

23. erindi

Hvað nú ef ég starfaði ekki linnulaust áfram, 
ó, Partha? 
Menn fylgja í hvívetna Mínu fordæmi.

Drottinn vill leiða Arjuna fyrir sjónir þau mikilsverðu grundvallar-
sannindi að ekki er nein leið að komast undan skyldum sínum án þess 
að gefa með því syndsamlegt fordæmi sem snerti allt samfélagið.

Enn fremur bendir Drottinn á að hans eigin óaflátanlega virkni 
er rótarbeð alls lífs. Gjörvöll sköpunin er formgerð af óformgerðri 
Veru hans. Hann er áfram óformgerður en formgerir sjálfan sig í 
sköpuninni og sú formgerðarvirkni birtist sem sköpunin. Áfram-
haldandi starfsemi hans stendur undir viðgangi og þróun alls sem 
tilvist hefur. Án starfseminnar myndi sköpunin skreppa saman í 
ekki neitt.

Á þennan hátt skýrir Drottinn ævarandi athafnasemi sína og vísar 
til hennar sem fordæmis fyrir aðra.
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24. erindi

Ef ég sinnti ekki störfum, 
myndu heimarnir farast 
og ég yrði valdur að glundroða 
og falli þessa fólks.

Aftur er lögð áhersla á megininntakið í undanfarandi þremur erind-
um og fram kemur líkt atriði og það sem Arjuna vakti máls á í 39. 
til 45. erindi fyrsta kafla. Í þeim erindum hélt Arjuna því fram að 
með því að berjast myndi hann verða valdur að því að samfélagið 
sundraðist.

Í þessu erindi snýr Drottinn við taflinu með því að benda á sjálfan 
sig. Hann gerir Arjuna skýra grein fyrir því, þegar hann bendir á 
eigið fordæmi, að ef hann, Drottinn, sinnti ekki athöfnum spilltist 
gjörvallt samfélagið og slæmt fordæmi sem hann sýndi myndi valda 
því að gildi samfélagsins eyðilegðust.

Niðurstaðan er sú að jafnvel þótt maður hafi öðlast fullnægju í 
eigin lífi beri honum að starfa áfram í þágu annarra. Þessi hugsun 
kemur mjög skýrt fram í næsta erindi.

25. erindi

Svo sem hinir óupplýstu starfa vegna þess
að þeir eru bundnir athöfnum, ó, Bharata, 
skyldu hinir vitru starfa, en án allrar bindingar, 
og vænta velferðar í heimi.

Drottinn leiðir Arjuna fyrir sjónir að það er ekki nokkur munur á 
athöfn óupplýsta mannsins og hins sem er uppljómaður. Athöfn er 
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athöfn hver sem hana vinnur, óupplýstur maður eða uppljómaður. 
Eini munurinn liggur í árangri og afleiðingum.

Árangurs af athöfn óupplýsta mannsins nýtur hann sjálfur og 
afleiðingin snertir mest hann sjálfan vegna þess að hann er bund-
inn athöfninni. Ef gerandinn er bundinn athöfninni er afleiðing 
athafnarinnar eðlilega bundin gerandanum. En sé gerandinn án 
bindingar við athöfnina er árangurinn ekki bundinn við hann.

Óupplýsti maðurinn vinnur og hagnast af árangri starfa sinna. 
Þar sem hann er bundinn af árangrinum markar árangurinn djúp 
spor í manninn. Áhrif og afleiðingar af athöfnum uppljómaðs 
manns dreifast um víða veröld og allt nýtur góðs af þeim. Hrifin 
af árangrinum fara hins vegar fram hjá honum svo hann losnar við 
fjötrana af þeim vegna þess að hann er búinn að gera sér grein fyrir 
Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum og hann starfar á grunni eilífrar 
fullnægju. Athafnir hans eru aðeins viðbrögð við þörfum líðandi 
stundar og svara kröfu umhverfisins. Hinir vitru eru tæki í höndum 
guðdómsins. Þeir útfæra í sakleysi hina guðlegu áætlun. Athafnir 
þeirra spretta af því að þeir „vænta velferðar í heimi“.

26. erindi

Vitri maðurinn má ekki valda togstreitu 
í hugum hinna óupplýstu sem eru bundnir athöfnum. 
Staðfestur í Veru, skyldi hann beina þeim að öllum störfum 
og ganga sjálfur til verka eins og hver annar.

„Vitri maðurinn má ekki valda togstreitu í hugum hinna óupplýstu“: 
Ástand hins uppljómaða manns er árangurinn af margra ára innra 
þroskaferli sem reist er á réttum lífsgildum. Það ræður því að líf 
hans tekur eðlilega rétta stefnu. Enda þótt Vera hans sé hafin yfir rétt 
og rangt eru athafnir hans aðeins og alveg eðlilega réttar athafnir. 
Í þessu erindi er honum ráðlagt að leyfa óupplýsta manninum að 
gera skyldu sína. Hann á að stilla sig um að segja honum að ástand 
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Vitri maðurinn má ekki valda togstreitu 
í hugum hinna óupplýstu sem eru bundnir athöfnum. 
Staðfestur í Veru, skyldi hann beina þeim að öllum störfum 
og ganga sjálfur til verka eins og hver annar.

uppljómunar sé laust við bæði gott og illt og að gjörvallt afstæða 
sviðið sé aðeins leikur gúnanna þriggja og tilheyri ekki Veru hans.

Líklega er samt enn mikilvægara að uppljómaði maðurinn rugli 
ekki þann óupplýsta með því að segja honum frá hlutdeildarlausu, 
óháðu eðli Sjálfsins. Hugarástand manns sem er ekki uppljómaður 
samsamar sig algjörlega athöfnunum. Sá uppljómaði má ekki valda 
togstreitu í hug þesskonar manns. Hann ætti ekki að tala við hann 
um að Sjálfið og starfsemin séu aðgreind því að þá gæti óupplýsti 
maðurinn misst áhugann á daglegu lífi og ef það gerist nær hann aldr-
ei að uppljómast. Það er ekki vitsmunalegur skilningur á aðgrein-
ingu hins guðlega og athafnaseminnar, heldur öllu fremur reynslan 
af því ástandi sem færir manni uppljómun. Til þess að maður geti 
hlotið þessa upplifun og orðið rótfastur í henni verður að koma til 
meðvituð starfsemi bæði á grófum og fíngerðum lendum lífsins. 
Drottinn brýnir hinn uppljómaða: Kenndu óupplýsta manninum 
Innhverfa íhugun, svo að hann geti beitt sér á fíngerðari stigum 
starfseminnar og þannig lært að gera sér grein fyrir óviðjafnanlegri 
Veru, Sjálfinu, í sínu sanna eðli gjörsneyddu hvers konar athafna-
semi. Kenndu honum að þegar hann hefur náð að uppljómast skuli 
hann halda áfram athöfnum í daglega lífinu svo að uppljómunin geti 
rækilega fest rætur í sjálfu eðli hugarins. Og að því búnu skaltu vera 
honum gott fordæmi með því að „ganga sjálfur til verka“.

„Öllum störfum“: Þörf er á öllum tegundum af starfsemi fyrir líf í 
heiminum, starfsemi egós, vitsmuna, hugar og líkama. Öll starfsemi 
gróf sem fíngerð á sérhverju sviði lífsins á sinn sess í áætluninni um 
þroska manns.

Starfsemin í hinum fíngerðari lögum er virkni hugsanaferlisins. 
Meðan íhugun fer fram verður framvinda reynslunnar fíngerðari 
með hverri andrá og að lokum líður hugurinn handan við fíngerðasta 
athafnalagið. Drottinn gefur í skyn að ekki megi hunsa þessa 
fíngerðu starfsemi mitt í hinni grófgerðari hugsanavirkni, tali eða 
starfsemi. Hinum uppljómuðu er látið eftir að sjá til þess að sérhver 
samfélagsþegn stundi öll sín störf, gróf sem fíngerð, í réttu hlutfalli 
– inn í athafnir hins daglega lífs skyldi fella íhugun að morgni og 
aftur að kvöldi.

„Öllum störfum“ nær ekki yfir rangar athafnir. Það kom fram í 8. 
og 9. erindi.
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Í eftirfarandi erindum mælir drottinn Krishna með því að hinir 
óupplýstu gangi að öllum réttum störfum.

27. erindi

Í hverju einasta tilviki eru athafnir 
verk gúnanna í náttúrunni. 
Sá sem blekktur er af tilfinningunni „ég” 
hann fullyrðir:„ég er gerandinn.”

Erindið upplýsir um gerendur allra athafna og svarar vel spurning-
unni sem eðlilega kemur upp þegar maður tekur að lifa í sæluvitund 
með því að iðka Innhverfa íhugun og hann fer að finna til 
sjálfsfullnægju. Hvernig er mögulegt fyrir algjörlega fullnægðan 
mann að starfa þegar athöfn er jú alltaf knúin fram af einhverri 
löngun? Svarið við þeirri spurningu er: „Í hverju einasta tilviki eru 
athafnir verk gúnanna í náttúrunni.“

Sattva, rajas og tamas eru gúnarnir þrír í náttúrunni (prakriti). 
Prakriti er frumaflið. Það er stjórnandi afl hinnar formgerðu sköpun-
ar og liggur allri starfsemi til grundvallar. Þetta er það sem Drottinn 
á við þegar hann segir að allar athafnir og allt sem gerist í sköpuninni 
stafi frá gúnunum þremur, umröðun þeirra og samsetningum. 

Skýra má með dæmi hvernig gúnarnir þrír verka hver á annan. 
Það er náttúrulögmál að ef einhvers staðar í andrúmsloftinu er búið 
til tómarúm byrjar umsvifalaust að flæða inn í það úr umliggjandi 
rými með meiri þrýstingi. En þótt flæðið liggi úr rýminu með meiri 
þrýstingnum er orsakirnar að finna í tómarúminu. Það er tómarúmið 
sem myndar þetta ástand. Á sama hátt flæða straumar gúnanna 
þriggja til þess að halda jafnvægi milli sjálfra sín. Þeir renna 
viðstöðulaust frá einu sviði tilvistarinnar yfir á annað og koma 
þannig náttúrulega til leiðar hinni margvíslegustu starfsemi og halda 
henni gangandi. Gjörvallur fyrirbæraheimurinn er ekkert annað en 
samspil gúnanna þriggja.
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Í hverju einasta tilviki eru athafnir 
verk gúnanna í náttúrunni. 
Sá sem blekktur er af tilfinningunni „ég” 
hann fullyrðir:„ég er gerandinn.”

Gúnarnir finna sér til dæmis farveg í efnaskiptum líkamans og af 
þeirra völdum finnur maður til hungurs og þorsta. Þörfin fyrir fæðu 
og vökva er á líkamlega sviðinu en egóið segir „ég er svangur“, „ég 
er þyrstur“. Með líkum hætti eru gúnarnir valdir að allri reynslu. Það 
eru þeir sem eru undirliggjandi við alla atburði og virkni en egóið 
eignar sér allt og það sem því finnst er að „ég starfa“.

Svo lengi sem hugurinn upplifir ekki Sjálfið aðgreint frá athöfn-
um veður hann áfram í „villu“ um stöðu sína og tengsl við starfsem-
ina. Hann samsamar sig eðli gúnanna, hann eignar sjálfum sér at-
hafnirnar sem raunverulega tilheyra gúnunum. Með þessu móti og 
vegna þess að hann er óvitandi um sitt eigið Sjálf hneppir maðurinn 
sig í fjötra athafnanna.

28. erindi

En sá sem þekkir sannleikann 
um aðskiljanleg hlutverk gúnanna 
og starfsemi þeirra, ó, þú rammur, 
sá sem veit að það eru gúnarnir 
sem verka á gúnana, helst óbundinn.

Þetta erindi, andstætt þeim fyrri, fjallar um hugarástand uppljómaðs 
manns og veitir um leið innsýn í uppljómunarferlið sem á sér stað 
við að þekkja gúnana þrjá.

Þrír gúnar eru uppistaðan í prakriti. Prakriti er áttföld.19  Þar af 
leiðir að gúnarnir skiptast í tuttugu og fjórar grunndeildir. Vitneskjan 
um þessa skiptingu gúnanna í tuttugu og fjórar deildir og starfsemi 
þeirra losar mann undan fjötrum athafnanna af því að honum verður 
ljóst að bæði huglægir og hlutlægir þættir lífsins stafa frá gúnunum 
og skilur jafnframt að Sjálfið er eilíflega án aðildar að nokkrum hlut 
á formgerðu sviði lífsins.

19)  Sjá VII., 4.
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Leiðin til lausnar úr fjötrum sem hér er lýst einkennist af eftir-
farandi atriðum:

1. Þekkingin verður að vera ýtarleg og yfirgripsmikil því að 
Drottinn segir: „En sá sem þekkir sannleikann“.

2. Þekkingin verður að fjalla um:
 (a) „gúnana“
 (b) „hlutverk“ þeirra
 (c) „starfsemi“ þeirra.

3. Þekkingin verður einnig að ná yfir samspil gúnanna. Maður 
þarf að vita að gúnarnir eru sjálfir athugandinn, sjálfir við-
fangsefnið og eru sjálfir sambandið milli athuganda og 
viðfangsefnis og að þeir eru uppistaðan í gjörvallri fyrirbæra-
tilvistinni. Því að Drottinn segir: „Það eru gúnarnir sem verka 
á gúnana“.

Í undanfarandi erindum hefur Drottinn eignað gúnunum þremur 
alla starfsemi og í þessu erindi kemur það fram að sá sem þekkir 
sannleikann um gúnana og starfsemi þeirra „helst óbundinn“.

Spyrja mætti: Nægir þá að skilja gúnana vitsmunalega til þess að 
öðlast lausn?  Ef vitsmunalegur skilningur gæti uppfyllt skilyrðin 
hér að framan og þau sem þekkingunni eru sett þá ætti vitsmuna-
skilningur, samkvæmt þessu erindi, vissulega að gera mann nægi-
lega „óbundinn“ til að hann sé fullkomlega frjáls. En vafasamt er að 
hægt sé að þekkja „sannleikann“ um gúnana þrjá og samspil þeirra 
vitsmunalega án þess að skilja eðli gúnanna beint af eigin raun í 
fíngerðasta lagi sköpunarinnar.

Þá vaknar spurningin: Hvernig er hægt að skilja þess konar 
beinum skilningi? Svarið er einfalt. Gúnarnir eru fíngerðasti 
þáttur sköpunarinnar. Þannig að ef maður gæti beint athyglinni 
að fíngerðasta lagi sköpunarinnar myndi hann vita hvað gúnarnir 
og hlutverk þeirra eru og öll smáatriði varðandi starfsemi þeirra. Í 
rauninni fæst öll þessi vitneskja meðan á Innhverfri íhugun stendur 
í þann mund sem hugurinn er að fara handan við fínlegasta ástand 
þess efnis sem athyglin hvílir á. Þar af leiðandi má halda því fram 
að þegar Drottinn segir: „Sá sem þekkir sannleikann um ... gúnana,“ 
feli það í sér ráðlegginguna: „Vertu án gúnanna þriggja“ en það er 
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leiðin til að „þekkja sannleikann“ í fíngerðasta lagi sköpunarinnar.
Þegar maður er á annað borð orðinn rótfastur í handanlægri vit-

und, ástandi án gúnanna þriggja, og þekkir Raunveruna veit hann 
af reynslu að umráðasvið athafnanna liggur í yfirborði lífsins og 
er aðgreint frá raunréttri tilveru hans. Þannig að „sá sem þekkir 
sannleikann“ þýðir ekki aðeins: Sá sem þekkir „aðskiljanleg hlut-
verk gúnanna og starfsemi þeirra“, heldur þýðir það einnig: Sá 
sem hefur gert sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá starfsemi. 
Þetta náttúrulega ástand aðgreiningar frá athöfnum sem fæst með 
því að iðka Innhverfa íhugun, er forsenda þess að maður haldist 
„óbundinn“. Þannig að þegar ástand Veru eða tærrar vitundar er 
að fullu runnið inn í sjálft eðli hugarins, lifir maður alveg eðlilega 
í ástandi tærrar tilveru sem er aðgreind frá sviði starfseminnar 
jafnvel á meðan ego, vitsmunir, hugur og skilningarvit eru á kafi 
í athöfnum. Maðurinn finnur að athafnasviðið heldur sig á starfs-
svæði gúnanna þriggja og það er ekki lengur í nánum tengslum 
við tilveru hans. Þannig gerist það alveg eðlilega að maður „helst 
óbundinn“ mitt í önnum dagsins. Þessi þekking fyllir út í gjörvallan 
skilning  mannsins. Þess vegna segir Drottinn: „Sá sem veit að það 
eru gúnarnir sem verka á gúnana, helst óbundinn“.

Erindið sem hér hefur verið til umræðu fjallar um athafnir 
með hliðsjón af frelsishugtökum Sankhyafræðanna en þar sem 
þau fræði verða þá fyrst tæmandi þegar þau eru fullkomnuð með 
beinni upplifun felur erindið einnig í sér tækni og heimspeki 
yogafræðanna. Með öðrum orðum setur Drottinn í þessu erindi 
saman heimspekigreinarnar Sankhya og Yoga sem lýst er hvorri í 
sínu lagi í öðrum kafla. Innleidd er aðferðafræði til að fá lausn úr 
fjötrum karma sem verður til með því að að sameina báðar greinar. 
Þetta er grundvöllur Karma yoga og forsenda fyrir uppfyllingu 
þess.

Allt sem þessu erindi er ætlað, enda þótt það fjalli um gúnana, er 
að varpa ljósi á fyllingarástandið sem veitist í algjörri sæluvitund  
–  jivan-mukti.
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29. erindi

Þeir sem gúnar náttúrunnar glepja
eru bundnir af virkni gúnanna.
Ekki skyldi sá sem veit þetta allt 
raska sýn hins óupplýsta 
sem veit aðeins hluta þess.

Aftur varar Drottinn hinn uppljómaða við að þröngva lífsskilningi 
sínum upp á þann óupplýsta. Það gerir Drottinn  vegna þess að upp-
ljómaður maður, staðfestur í Veru, hefur varanlegan grundvöll til að 
standa á og þaðan sér hann veröldina sem víxlhrif gúnanna þriggja 
og veit af reynslu að áhrif sattva, rajas og tamas snerta hann ekkert. 
En reyni óupplýstur maður að herma eftir ástandi hins uppljómaða 
í sínu eigin lífi verður hegðun hans tómt rugl og hann gæti lent á 
villigötum varðandi góð og vond gildi og athafnir í daglega lífinu. 
Þess konar maður reynist hvorki sjálfum sér né öðrum gagnlegur. 
Ef óuppljómaði maðurinn fremdi afbrot kynni hann að halda því 
fram að þar væru bara gúnarnir að verki en að Sjálf hans væri ekki 
viðriðið málið svo að hann bæri enga ábyrgð. Hann hefði ekki gert 
neitt! Þetta er ástæðan fyrir því að Drottinn varar hinn uppljómaða 
við að sýna óuppljómuðum manni inn í hugarástand sitt.

Niðurstaðan er sú að vilji hinn uppljómaði miðla óuppljómuðum 
manni af blessun sinni verður hann að nálgast manninn á hans eigin 
óuppljómaða þrepi20 og reyna að lyfta honum þaðan upp með því að 
fá honum lykilinn að því að fara handan við svo að hann geti öðlast 
sæluvitund og upplifað Raunveru lífsins. Hann ætti ekki að lýsa 
ástandi hins uppljómaða fyrir manninum því að það myndi aðeins 
rugla hann í ríminu.

20)  Sjá 35. erindi, skýringar.
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Þeir sem gúnar náttúrunnar glepja
eru bundnir af virkni gúnanna.
Ekki skyldi sá sem veit þetta allt 
raska sýn hins óupplýsta 
sem veit aðeins hluta þess.

30. erindi

Er þú hefur falið Mér allar athafnir 
með því að láta vitundina vaka í Sjálfinu, 
frelsaður frá löngunum og tilfinningu um „mitt”, 
berstu, þegar hitinn (blekkingin) bráir af þér.

Þar sem gjörvöll veröldin er leikur gúnanna þriggja liggur beint 
við að Drottinn hvetji Arjuna til að tengjast uppsprettu gúnanna 
þriggja. Með því að leiða athyglina að handanlægri vitund og verða 
staðfestur á sviði Veru, segir hann, losnar þú undan öllum athöfnum 
og áhrifum þeirra. Í þeim anda frelsis og fullnægju skaltu rísa upp 
til að berjast.

Þetta erindi og það 28. eru samstæð vegna þess að vitneskjan um 
hið afstæða fullkomnast við að gera sér grein fyrir hinu æðsta. Enn 
fremur er það þannig að til þess að þekkja vel gúnana sem leggja 
grundvöll að gjörvallri sköpuninni er frumskilyrði að hafa náið sam-
band við skaparann.

„Hitinn (blekkingin)“: Drottinn er að minna Arjuna á hve hann var 
á báðum áttum þegar hann tjáði sig í 2. erindinu í þessum kafla.

„Frelsaður frá löngunum“: Með því að hafa náð fyllingu í lífinu 
(17. og 18. erindi). 

„Frelsaður frá ... tilfinningu um „mitt“:“ Þegar maður hefur 
náð einingu með Veru og er aftengdur athafnasviðinu (27. og 28. 
erindi) hættir „ég-ið“ að líta á sig sem höfund athafnanna og hættir 
þess vegna að vera bundið ávöxtum þeirra. Allar athafnir beinast 
sjálfkrafa rakleiðis til Drottins sköpunarinnar.

Meðan á innhreyfingu íhugunarinnar stendur fær maður skýra 
reynslu af handanlægri Veru. Við að fara endurtekið handan við upp-
lifir maður Sjálf sitt ósnortið af athöfnum og gerir sér grein fyrir 
Sjálfinu sem gerandaneind jafnvel þótt maður sé á kafi í önnum. Í 
þessu ástandi eignar maður almættinu, sem stendur að baki gúnun-
um, hlutverkum þeirra og starfsemi, allar athafnir (28. erindi). 
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Maður stendur föstum fótum í Sjálfinu og veit að Drottinn er höf-
undur allra athafna en beitir gúnunum til að útfæra þær.

Skrefin til að ná þessu ástandi eru eftirfarandi: Með því að stunda 
Innhverfa íhugun fær maður fyrst reynslu af Sjálfinu eða Veru. Þegar 
reynslan verður dýpri og skýrari kemur að því að maður upplifir 
aðgreiningu Veru og athafna. Aftur gerist það að þegar sú reynslan 
af aðgreiningu er orðin enn dýpri og skýrari þá rennur upp fyrir 
manni vitneskjan um vélgengi virkninnar (23., 24., 27. og 28. erindi). 
Þessi þekking skýrir manns eigin raunverulegu stöðu í samhengi 
hlutanna og tengslin við starfsemina og við Drottin allrar sköpunar. 
Þarna er lagður fyrir mann heilbrigður grundvöllur að eilífu lífi í 
guðsvitund. Fagnaðarboðskapurinn sem hér er settur fram er þessi: 
Beint samband við Guð festir maður alla tíma með því að öðlast 
leikni í listinni að starfa. 

Allar athafnir Guði faldar, verður lifandi Raunvera í manns eigin 
lífi en ekki aðeins innantóm hugsun eða ímynduð undirgefni. Það er 
Sannleikurinn í virku lífi manns.

Umfang þess sem Guði er falið er ekki takmarkað við eitthvert 
eitt svið lífsins; það nær utan um öll tilvistarsvið manns, líkamleg, 
huglæg og andleg. Það tekur því vissulega til hugar og vitsmuna. 
En rangt væri að draga þá ályktun af erindinu að Guði séu með 
hugarstarfsemi, hugsun eða tilfinningum einum saman, faldar allar 
athafnir og myndi gera meginreglunni sem sett er fram í erindinu 
óleik.

„Að láta vitundina vaka í Sjálfinu“ merkir að halda Sjálfsvitund 
á meðan störfum er sinnt. Það að halda handanlægri Sjálfsvitund 
jafnhliða athöfnum í vökuvitundinni krefst þess að þetta tvenna 
ástand vitundarinnar eigi samtilvist. Taugakerfi mannsins, en það er 
líkamlegi búnaðurinn sem vitundin tjáir sig með, þarf að þjálfast í 
að tjá hvort tveggja ástandið samtímis. Því er komið í kring á þann 
hátt að rjúfa reglulega linnulausa starfsemi vökuvitundarinnar með 
þagnarskeiðum í handanlægri vitund. Þannig að þegar taugakerfið 
hefur, með þeirri ástundun, verið skilyrt til að halda hvoru tveggja 
ástandinu samtímis og til frambúðar, helst miðja vitundarinnar 
alltaf í Sjálfinu. Drottinn útskýrir að þessi miðjusetning vitundar-
innar í Sjálfinu sé leiðin til að „fela Mér allar athafnir“.
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31. erindi

Þeir menn sem trúin gagntekur, 
sem sjá enga annmarka 
og fylgja ætíð þessum boðskap Mínum, 
einnig þeir eru leystir frá athöfnum.

Boðskap erindisins á undan var beint til Arjuna sjálfs því að Drott-
inn sagði við hann: „berstu“. Þetta erindi breikkar boðunina til allra 
manna á öllum tímum.

„Sem trúin gagntekur“ merkir að trúin sé óhvikul, að hún sé var-
anleg. Þegar bjargföst trú gagntekur mann er hann laus við efa og 
kemur þess vegna ekki lengur auga á annmarka.

Frumforsenda þess að gera sér grein fyrir Guði og losna úr 
fjötrum er talin sú að finna ekki annmarka á öðrum eða tala illa um 
þá. Þegar maður talar illa um aðra tekur hann þátt í syndum þeirra 
sem hann talar um. Þess konar maður safnar með því móti sífellt 
meiri slæmum áhrifum að sjálfum sér; það er að segja hann sekkur 
dýpra í óhreinleika. Hér á Drottinn við þetta: Þeir sem eru einlægir 
fylgjendur og eru fullnægðir í sjálfum sér gera ekki athugasemdir 
við Mig eða boðskap Minn. Þeir eru leystir úr fjötrum.

Lærdómur kemur fyrst að gagni þegar byrjað er að nota hann í 
verki. Kennsla Drottins í undanfarandi þremur erindum er svo 
fullkomin að iðkun hennar í verki getur ekki annað en leitt til 
fyllingar í lífinu. Verið getur að maður skilji ekki vitsmunalega 
til fulls umfang kennsluefnisins og hversu mikilvægt það er, en 
þeir sem ástunda það af einlægni jafnvel þótt þeir skilji það ekki 
„einnig þeir eru leystir frá athöfnum“ – þeir gera sér líka grein fyrir 
eilífri fullnægjunni í sæluvitund sem staðfestir Sjálfið aðgreint frá 
athöfnum og flytur manni þannig fyllingu guðsvitundar.
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32. erindi

En hinir sem sjá annmarka á
og fylgja ekki boðskap Mínum: 
Vita máttu að þeir vaða í villu um alla þekkingu, 
fordæmdir og skilningsvana.

Orð Drottins eru einföld og áhrifarík.
„Hinir sem sjá annmarka á“ gera það vegna þess að þar sem þeir 

skilja ekki byrja þeir að misskilja.
Þeir „fylgja ekki boðskap Mínum“ þýðir að þeir skilja hann ekki 

og stunda hann ekki í verki. Þeir rannsaka ekki eðli gúnanna þriggja 
eða Raunveruna sem liggur að baki.

„Þeir vaða í villu um alla þekkingu“ merkir að þeir séu ruglaðir í 
þekkingunni um afstæða tilvist og um eðli algjörrar Raunveru.

„Alla þekkingu“: Um þekkingu á hlutverkum gúnanna og virkni 
þeirra (27. og 28. erindi), þekkingu á Sjálfinu aðgreindu frá athafna-
sviðinu (17. og 18. erindi), þekkingu á miklum Drottni allrar sköp-
unar sem ríkir bæði yfir algjöru sviði Sjálfsins eða Veru og yfir 
hinum afstæðu sviðum gúnanna (30. og 31. erindi) og um þekkingu 
á starfi Drottins (22. og 23. erindi).

„Fordæmdir“: Þeir hafa misst tilganginn með lífi sínu. Þeir geta 
ekki fundið veraldlega fyllingu og þeir eru glataðir guðdómnum. Þeir 
ná ekki að upplifa sæluvitund og velkjast áfram í vandræðagangi.

„Skilningsvana“: án heilsteyptra lífsgilda og gjörsneyddir tærri 
vitund. Þeir hafa ekki kynnst ástandi Veru. Þeir hafa ekki hlotið 
reynslu af Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum; þeirra sjálf er flækt 
í athafnasemi, það hvílir ekki í sínu eigin eðli. Þess vegna kallar 
Drottinn þá „skilningsvana“ svo sem eins og án lífs, án vitundar.

Í þessu erindi lýsir Drottinn því yfir að eina leiðin til hjálpræðis 
og til að ná árangri í lífinu sé að komast í ástand allrar þekkingar. 
Það er engin önnur leið.
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En hinir sem sjá annmarka á
og fylgja ekki boðskap Mínum: 
Vita máttu að þeir vaða í villu um alla þekkingu, 
fordæmdir og skilningsvana.

33. erindi

Skepnur lúta eigin náttúru. 
Jafnvel uppljómaður maður 
starfar samkvæmt sínu eðli. 
Hverju geta hömlur skilað?     

Erindið bendir á þau sannindi að lausn frá bindingu fæst með 
náttúrulegum hætti. Drottinn hafnar valdstýringu sem virkri leið 
til uppljómunar. Einungis eðlilegir lífshættir þóknast honum til að 
öðlast fyllingu. Óæskilegt er að valda streitu og strekkingi við að 
reyna að ná stjórninni hvort sem um er að ræða hið innra eða á ytra 
borði. Til að vera vera viss um að hljóta fullnægju ætti maður að 
hegða sér eðlilega og bæta virkni daglegra starfa við handanlæga 
vitundarástandið sem íhugunin veitir.

Vegna þess að hugurinn hneigist náttúrulega í áttina að meiri 
hamingju kemst hann ekki hjá því að finna fullnægju í æðstu ham-
ingjunni, sem er handanlæg sæluvitund, og lyfta sér þannig yfir 
„bindingu“ (34. erindi) en hún er orsök ytri fjötra. Með því að 
fordæma „höft“ ráðleggur Drottinn í þessu erindi að Arjuna taki 
hlutunum létt21 og reyni ekki á sig, ekki einu sinni til að fylgja 
lærdómnum eftir.22 Strekkingur, svo ónáttúrulegur sem hann er, 
getur ekki leitt til þess náttúrulega ástands í lífinu, að Sjálfið standi 
með sjálfu sér í bindingarneind án aðildar að athafnasemi.

Í erindinu á undan sagði Drottinn: „Vita máttu að þeir vaða í 
villu um alla þekkingu“ og í þessu erindi gefur hann vísbendingu 
hvað varðar alla þekkingu: Til þess að vera „leystir frá athöfnum“ 
(31. erindi) er óþarfi að nota „hömlur“. Það þarf ekki annað en að 
lyfta vitundarstiginu með því að öðlast reynslu af Verunni, maður 
þarf ekki annað en að verða „uppljómaður“. „Hömlur“ sem settar 
eru á athöfn stuðla ekki að því að „skila“ manni að markinu sem 
stefnt er að vegna þess, eins og útskýrt verður í næsta erindi, að 

21) Sjá II. 40. erindi.    22) Sjá 29. erindi, skýringar.
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náttúrulegt aðsetur bindingarinnar er alls ekki að finna í huganum 
eða skilningarvitunum og það er einungis á þau sem væri hægt að 
hafa áhrif með höftum. „Binding“, aðsetur fjötranna, er ekki hið 
innra. Hún er staðsett á ytra borði, á svæði viðfangsefna reynslunnar. 
Þess vegna er ekki hægt að öðlast bindingarneind með því að hefta 
hugann eða skilningarvitin; þótt þeim sé haldið frá virkni, leiðir 
það ekki til ástandsins bindingarneind; það er ekki hægt að öðlast 
bindingarneind með því að halda sig frá athöfnum (4. erindi) eða 
með neins konar höftum. Hana er aðeins mögulegt að öðlast með 
því að gera sér grein fyrir Sjálfinu (17. erindi) og með því að gera sér 
grein fyrir að Það er aðskilið frá athöfnum (28. erindi). Það er engin 
önnur leið, vegna þess að skepnan öll verður að „lúta eigin náttúru“. 
Allir verða að sinna athöfnum í samræmi við sitt eigið vitundarstig 
og þess vegna verður uppljómunin, ef hún á að hafa alhliða gildi, 
að vera möguleg án tillits til þess hver iðja manns er. Þetta er 
ástæðan fyrir því að engin leið er að öðlast uppljómun, komast í 
ástand þekkingar, með höftum sem gera upp á milli mismunandi 
tegunda af athafnasemi. Uppljómunin verður að eiga sér stað á stigi 
algjörrar Veru, á stigi þar sem maður gerir sér grein fyrir Sjálfinu og 
fullkomlega án tillits til þeirra athafna sem maðurinn tekur sér fyrir 
hendur „samkvæmt sínu eðli“.

Næsta erindi varpar enn frekara ljósi á þetta.

34. erindi

Binding og andúð hvers skilningarvits 
eiga stað í viðfangi skilningarvitsins. 
Enginn maður skyldi gangast undir áhrifavald þeirra, 
því að vissulega eru þær báðar óvinir 
og sitja um leiðina.

Drottinn vill benda á að allt er í lagi og öllu viturlega fyrir komið: 
Allt getur verið áfram á sínum stað.  Binding og andúð hvers skiln-
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Binding og andúð hvers skilningarvits 
eiga stað í viðfangi skilningarvitsins. 
Enginn maður skyldi gangast undir áhrifavald þeirra, 
því að vissulega eru þær báðar óvinir 
og sitja um leiðina.

ingarvits eru staðsettar í „viðfangi skilningarvitsins“. Þar ættu þær 
að sitja svo að Sjálfið sé laust við þær.

Þetta erindi er viðbót við erindið á undan. Jafnvel aðeins hugmynd-
in um hömlur leiðir hugann að viðfangsefnum skilningarvitanna: Í 
þeim tilgangi að reyna að gleyma viðfangsefnunum heldur hugurinn 
áfram að hugsa um þau. Og á því augnabliki sem hugurinn kemst í 
snertingu við viðfangið í gegnum skilningarvitin verður hann fyrir 
bindingu eða andúð sem fyrir hendi er í viðfanginu. Þess vegna er 
það röng hugsun að draga sig í hlé frá reynsluvirkni í von um að ná 
því að verða laus undan bindingu og andúð vegna þess að það er 
ekki líffræðilega mögulegt að vera óvirkur öllum stundum.

Lærdómurinn er þessi: Gerðu þér grein fyrir Veru í fyllingu hennar, 
gerðu þér grein fyrir henni aðgreindri frá athöfnum og það mun 
sjálfkrafa halda Sjálfinu eins og utan við bindingu og andúð mitt í 
önnum dagsins og í viðveru allra viðfangsefna skilningarvitanna.

Í erindinu á undan ráðlagði Drottinn að Arjuna fetaði ekki slóð 
sem setur „hömlur“. Í þessu erindi leggur hann að jöfnu samúð og 
andúð: „Vissulega eru þær báðar óvinir og sitja um leiðina“.

Það leiðir til merkilegrar niðurstöðu í eftirfarandi erindi.

35. erindi

Af því að maður getur útfært það, 
er manns eigið dharma, (þótt það sé) minna metið, 
betra en dharma einhvers annars. 
Betri er dauði í eigin dharma: 
dharma annars ber í sér hættu.

Lífið fer í gegnum mismunandi þróunarstig. Til þess að halda 
framvindu þróunarinnar gangandi verður eitt stig að leiða af sér 
annað og í því ferli er hvert einstakt þrep í röðinni afar mikilvægt. 
Drottinn tjáir sig um þau sannindi í meginreglu sem er jafn gild á 
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sérhverju þrepi þróunarinnar: „Af því að maður getur útfært það, er 
manns eigið dharma, (þótt það sé) minna metið, betra en dharma 
einhvers annars“.

Fólk er á mismunandi þrepum í þróuninni og hvert þrep stjórnast 
af ákveðinni meginreglu, stjórnast af eigin staðli. Leiðandi megin-
regla eða dharma fyrir eitthvert hærra þrep er sniðin að þrepinu og 
hentar því en gildir ekki fyrir menn á lægra þróunarþrepi. Drottinn 
leggur áherslu á að hver einstaklingur eigi að fylgja sínu eigin 
vitundarstigi vegna þess að einungis með því að halda sig við það 
geti hann verið viss um að hann nái á næsta þroskaþrep. Hvað varðar 
framvindu þróunarinnar hentar manni eigið dharma í lífinu best 
jafnvel þótt það virðist vera „minna metið“ þegar það er borið 
saman við dharma einhvers annars. Raunverulegt gildi dharma 
felst í því að gagnast á sem skilvirkastan hátt við að fleyta fram 
þróuninni.

Líf á tilteknu stigi fylgir dharma þess stigs. Þegar þegar dharma 
stigsins tekur að fleyta lífinu á hærra stig byrjar dharma hærra 
stigsins að leiða lífið. Með þeim hætti vex lífið áfram þrep af 
þrepi fyrir tilstilli dharmans á hinum ýmsu þróunarstigum. Verið 
getur að verðleikar dharmans á manns núverandi stigi virðist litlir 
í samanburði við dharmað á hærri stigum en gildi dharmans á 
sínum rétta stað vegur samt lang þyngst. Litla gula hænan er vissu-
lega minna bókmenntaverk en Paradísarheimt Miltons en hún er 
verðmætari fyrir nemanda í fyrsta bekk vegna þess að hún hentar 
honum betur.

Ef maður ætlaði að reyna að fylgja dharma sem hentar einhverj-
um öðrum, lengra komnum á þroskabrautinni, mundi hann ekki 
geta útfært það svo vel væri og tilraunin mundi aðeins sóa tíma 
hans og orku. Það gæti jafnvel gengið svo langt að hann lenti út af 
eigin þróunarbraut. Maður sem fylgir eigin dharma og deyr, lyftist 
á náttúrulegan hátt upp í hærra lífsástand. En ef hann dæi á meðan 
hann væri að reyna að fylgja dharma einhvers annars manns mundi 
hann deyja úr takt við eigið þroskastig, gjörsamlega ruglaður í því 
hvert þroskaleið hans liggur.

Drottinn segir: „Betri er dauði í eigin dharma“ og ástæðan sem 
hann færir fyrir því er að „dharma annars ber í sér hættu.“ Augljóst er 
af þessu að lífinu stafar meiri hætta af öðru en fyrirbærinu dauða.
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Dauðinn í sjálfum sér veldur aðeins tímabundnu hléi á þróunar-
framvindunni. Þannig hlé er engin alvöru ógn við lífið vegna þess 
að með nýjum líkama eftir hlé verður mögulegt að hraða enn 
framförum. Stóra hættan felst í einhverju sem raunverulega heftir 
þroskaferlið.

Með því að fylgja dharma einhvers annars setur maður vissulega 
nokkurt mark á líf sitt en það mun ekki hafa neina þýðingu fyrir 
þroskann á líðandi stundu því að hann eflist eingöngu við dharma 
manns sjálfs. Dharma einhvers annars á heima á öðru þrepi 
þróunarinnar en maður er sjálfur staddur á. Þar sem maðurinn hefur 
frelsi til athafna getur hann vissulega reynt að taka upp athafna-
munstur sem á við á öðrum þróunarþrepum. Það þýðir að hann er 
fær um að reyna að taka upp athafnir sem henta dharma einhvers 
annars. En ef hann leggur sig eftir þess konar athöfnum tapar hann 
þræði í framförum á þrepinu sem hann gæti þroskast á. Það er mesti 
lífsháskinn: Að maður lifi lífinu, að tíminn líði, án nokkurra fram-
fara á þroskabrautinni.

Drottinn kennir að hver og einn skuli lifa í samræmi við sitt eigið 
dharmaþrep því að það muni tryggja jafna og stöðuga framför á 
þroskabrautinni. Vissulega eru til leiðir til að snerpa á framförum 
manns en sérhver þeirra hefst á því að lyfta núverandi stigi og ekki 
að hlaupa frá því fyrirvaralaust.

Hér er veitt fræðsla um Yoga Shastra og þess vegna verður ekki hjá 
því komist að skoða dharma bæði á afstæða stiginu, stigi gúnanna 
þriggja og virkni þeirra, sem og á Verustiginu en þar á engin starfsemi 
sér stað. Dharma Sjálfsins er eilíft þar  sem aftur á móti dharma 
á afstæða sviðinu hefur mismunandi eiginleika á mismunandi 
virknisviðum.  Í lífinu eru báðar þessar tegundir dharma fyrir hendi 
– hið eilífa dharma óbreytandi Sjálfsins og breytileg dharmaþrep á 
mismunandi lífsstigum innan afstæða sviðsins.

Lærdómur þessa erindis í sinni æðstu mynd er eftirfarandi: 
Betra er að halda sig staðfastur við dharma Sjálfsins sem er algjör 
sæluvitund heldur en að fylgja dharma gúnanna þriggja og hneppa 
sig þannig í fjötra bindingar eða andúðar. Því að þegar maður er 
rótfastur í sínu eigin dharma, dharma Sjálfsins, fara athafnir hans 
fram undir beinum hrifum frá almáttugri náttúrunni og njóta 
fulltingis hennar. En taki maður aftur á móti þátt í dharma einhvers 
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annars, dharma gúnanna þriggja, missir hann stuðning og leiðsögn 
almáttugrar náttúrunnar á alheimsvísu og athafnir hans afmarkast 
af takmörkunum einstaklingslífsins.

Með því að þetta meginatriði gildir fyrir dharma Sjálfsins gildir 
það í jafn ríkum mæli fyrir dharma gúnanna þriggja. Athafnasviðið 
má ekki sölsa undir sig lendur Sjálfsins. Það er forsenda fyrir því 
að maðurinn geti lifað bæði dharma Sjálfsins og dharma athafna-
sviðsins á öllum þrepum þróunarinnar. Svið Sjálfsins og athafna-
sviðið munu þá að fullu halda hvort sinni stöðu og umfangi alla 
tíma.  Maðurinn lifir í eilífu frelsi mitt í önnum og árangri á hinum 
ýmsu athafnasviðum lífsins sem einstaklingur og félagsvera.

Þegar líkami uppljómaðs manns mætir dauðanum og taugakerfið 
hættir loks að starfa situr Sjálfið sem fyrr staðfast í sínu eigin dharma, 
eilífu dharma Veru, meðan aftur á móti umráðasvið gúnanna þriggja 
heldur áfram innan síns samfellda breytingadharma og umbreytir 
liðnum líkamanum í hinar ýmsu frumeindir. Í þannig tilviki merkir 
dauðinn aðeins það að einstaklingurinn leggi niður athafnir en Sjálfið 
verði eftir í sínu takmarkalausa eilífa frelsisástandi. Þess konar 
dauðdagi er einungis hljóð yfirlýsing um að koma ekki aftur – um 
enga endurkomu í hringrás fæðingar og dauða. Þegar Drottinn segir: 
„Betri er dauði í eigin dharma“ er hann ekki að lofsyngja dauðann; 
hann er aðeins að minna á nauðsyn þess að komast í ástand eilífrar 
Veru þar sem dauðinn glatar sínu vesæla vægi.

Þetta er sem sagt svar Drottins við öllum áhyggjunum sem Arjuna 
hafði af dharma og hann lét í ljós í 40. til 45. erindi fyrsta kafla. 
Á meðan Arjuna leit á dharma aðallega út frá framgöngu manna, 
út frá grófgerðu stigi hins afstæða lífs, rísa hugleiðingar Drottins 
upp af sjálfum grunni lífsins, Verusviðinu, undirstöðu gúnanna 
þriggja. Skoðað í ljósi þeirrar undirstöðu lífsins býður dharma lausn 
á sérhverjum vanda á sérhverju þroskaþrepi í lífinu.
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36. erindi

Arjuna sagði:
Hvað er það sem knýr mann 
til að drýgja synd, jafnvel gegn vilja sínum, 
eins og rekinn áfram af offorsi, ó, Varshneya?

„Varshneya“: Drottinn Krishna, sonur Vrishni fjöldkyldunnar af 
Yadava ætt. 

Það er djúp og hagnýt spurning sem Arjuna spyr. Hann vill fá 
að vita hvaða afl það er sem knýr Duryodhana og fylgismenn hans 
áfram og gæti komið honum persónulega til að drýgja þá synd að 
drepa ættmenni sín.

Þjófur veit að hann er að drýgja synd og að það muni leiða til 
refsingar. Samt getur hann ekki staðist freistinguna. Af hverju er 
það? 

Nú, þegar Arjuna er búinn að hlusta á djúpar pælingar um að-
greiningu hins innra guðlega Sjálfs og athafnasviðsins og eftir að 
hann hefur gert sér það fyllilega ljóst sem talað var um í síðasta 
erindi, en þar var það sagt hættulegt fyrir Sjálfið að falla frá sínu 
dharma eilífrar tilveru og fara inn á dharmasvið gúnanna þriggja, 
síbreytilegt að eðli, þá er Arjuna undrandi á því að þessi sannleikur 
um aðgreiningu Sjálfs og athafna sem er hið náttúrulega ástand 
lífsins, skuli ekki  sýna sig í daglegu lífi fólks. Þetta er það sem 
kemur honum til að spyrja spurningarinnar í erindinu. Hann vill 
skilja þau öfl sem ræna mann raunveru tilvistar hans.
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37. erindi

Blessaður Drottinn mælti: 
Það er löngun, það er reiði, fædd af rajasgúna, 
sem allt upp étur og er það versta. 
Vita skaltu að þetta er óvinurinn hér á jörð. 

„Rajasgúna:“ Rajas er einn af gúnunum þremur í náttúrunni. Hann 
stendur fyrir hreyfingu og orku.

Það er löngun sem kemur á sambandi skilningarvitanna og við-
fangsefna þeirra. Þannig hefur löngunin áhrif á Sjálfið með því að 
kalla fram bindingu eða andúð (34. erindi) sem aftur á móti verður 
hvati til athafna með þátttöku sjálfsins.

Sjálfsvitund, óformgerð tær vitund, tekur á sig mynd sem sveifla 
– vitund sveiflast, verður meðvitandi hugur og hugsun kemur fram. 
Formgerðarferlið heldur áfram og hugsunin framkallast í löngun. 
Löngun er vitundarsveifla komin á hreyfingu og beinist í ákveðinn 
farveg. Hún er hreyfing sem birtist líkt og tíbrá yfir ævarandi, 
hreyfingarlausri, tærri vitund. Og gerist fyrir tilverknað rajasgúna.

Ef flæði tiltekinnar löngunar er hindrað af öðru flæði verður til 
orka í árekstrarpunktinum. Hún blossar upp sem reiði og truflar, 
ruglar og eyðileggur samræmi og mjúkt flæði löngunarinnar. Þannig 
kemst hið formgerða svið Raunverunnar í uppnám. Markmiði 
hennar með því að taka á sig mynd, en það er að breiða út hamingju, 
er spillt; komið er í veg fyrir sjálfan tilgang sköpunarinnar.

Þetta er ástæðan fyrir því að Drottinn segir að reiði sé „óvinurinn“.  
Hún er eins og iðan í fljótinu sem getur truflað kyrrláta hreyfingu 
alls sem flýtur í vatnsborðinu. Hún er eins og bál sem brennir upp 
allt sem fyrir verður. Reiði er álitin það allra versta og laskar sjálfan 
tilgang sköpunarinnar.

Hér er bæði löngun og reiði kennt um. Reiði er talin eyðileggja 
tilgang sköpunarinnar en löngun heldur huganum fljótandi í skyn-
reynslu. Þannig veldur löngunin því að hugurinn dregur Sjálfið inn í 
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Blessaður Drottinn mælti: 
Það er löngun, það er reiði, fædd af rajasgúna, 
sem allt upp étur og er það versta. 
Vita skaltu að þetta er óvinurinn hér á jörð. 

athafnir og þær skyggja á náttúrulegt eilíft frelsi Sjálfsins nema því 
aðeins að sjálfið sé orðið staðfast í eigin eðli. Í óupplýsta ástandinu 
varpar löngunin skugga á tært eðli sjálfsins, sem er algjör sælu-
vitund, og það leggur lífið í fjötra og þjáningar.

„Sem allt upp étur“: Á undan þeirri hendingu fer „fædd af rajas-
gúna“. Það bendir til að þar sem rajasgúna sér um að sattva og 
tamas23 virki, en rajasgúna býr að baki öllum uppbyggjandi öflum 
náttúrunnar jafnt sem niðurrifsöflunum, þá sé löngunin, með rætur 
í rajasgúna, einnig gædd náttúrulegri getu til þess annaðhvort að 
styðja við gjörvallt svið gúnanna þriggja eða kollvarpa heila til-
ganginum með þeim. Drottinn ræðir ekki í þessu sambandi þær 
hliðar á löngunum sem snúast um að halda hlutunum gangandi 
og styðja við þá vegna þess að í samhenginu er hann að brjóta til 
mergjar hið eiginlega eðli löngunar sem birtist í því að færa Sjálfið 
út úr sjálfu sér. Í því hlutverki er löngunin það „sem allt upp étur og 
er það versta“ því að hún skyggir á raunverulegt eðli Sjálfsins og 
myrkvar algjöra sæluvitundina, rauneðli eilífa lífsins.

Lýsing Drottins á eðli löngunar, eins og hún er sett fram hér, 
á aðeins við á meðan maður hefur ekki öðlast uppljómun. Hún 
gildir aðeins um leitandann, óupplýstan mann, en ekki um hinn 
uppljómaða. Þegar maður nær að gera sér grein fyrir Sjálfinu 
aðgreindu frá athöfnum, hættir löngunin að vera „óvinurinn hér á 
jörð“ vegna þess að þá halda aðeins gúnarnir henni gangandi en 
Sjálfið stendur fullkomlega frjálst utan við áhrif löngunarinnar.

Það sem eftir er af þessum kafla heldur Drottinn áfram að velta 
fyrir sér eiginleikum reiði og löngunar og bendir loks á leið til að 
sigrast á þessum óvinum lífsins.

23) Sjá II. hluta, 45. erindi, skýringar.
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38. erindi

Líkt og reykur hylur eld,
eins og ryk þekur spegil,
svo sem móðurkviður hjúpast um fóstur,
þannig lykur þetta um það.  

„Lykur þetta um það“: Langanir hylja tæra vitund.
Í erindinu eru þrjár myndlíkingar sem hver hefur gildi út af 

fyrir sig.
Reykur stígur af eldi og hylur hann: Löngun formgerist af tærri 

vitund og hylur hana.
Spegillinn er þakinn ryki sem er upprunnið utan hans. Upptök 

löngunar eru utan við Veruna, þau eru á sviði gúnanna. Sú ytri örvun 
framkallar löngun og hylur tæra Veru. Þannig má segja að löngunin 
sem berst að utan hylji Veruna eins og ryk þekur spegil.

Líkt og móðurkviðurinn sem hjúpast um fóstrið, annast það og 
heldur því á lífi, þannig annast löngunin sem yfirskyggir Veru um 
lífverurnar, nærir þær og heldur þeim lifandi.

Þess vegna er það að öllu leyti löngunin sem hylur aðildarlaust 
eðli Sjálfsins og gerir Það að þátttakanda, ef svo má að orði komast, 
og gerir Það líkt og bundið af athöfnum.

39. erindi

Viskan er umvafin óseðjandi loga langana
sem eru fastur óvinir hinna vitru, 
ó, sonur Kunti.

„Viskan“: Sjá 32. erindi. 



235Bhagavad-Gita,  III. KAFLI  

Löngun, eins og hún er skilgreind í 37. erindi, er sem óslökkvandi 
eldur vegna þess að flæði löngunarinnar í ákveðna átt, sem er haldið 
á hreyfingu með því að fá reynslu af hamingju eða að leita hennar, 
heldur áfram stað úr stað þó svo að á afstæða sviðinu sé enginn staður 
til sem gæti endanlega fullnægt þörf hennar fyrir meiri hamingju. 

Með þessu móti viðheldur sleitulaus virkni löngunarinnar nánum 
tengslaböndum milli sjálfsins og hins ytri heims. Þannig heldur 
hún sjálfinu, ef svo má að orði komast, föstu við athafnasviðið. 
Löngunin kemur sem sagt í veg fyrir að sjálfið geti verið laust við 
aðild að athafnasviðinu jafnvel þótt allar athafnir séu út af fyrir sig 
verk gúnanna.

„Hinir vitru“ eru í þessu samhengi þeir sem þekkja „sannleikann 
um deildaskipt hlutverk gúnanna og starfsemi þeirra“ og sem vita 
að „það eru gúnarnir sem verka á gúnana“ eins og fram kom í 28. 
erindi. Hinir vitru eru þeir sem hafa staðfesta vitneskju um gúnana 
þrjá og haldast því án aðildar að athafnasviðinu og þegar Drottinn 
segir í erindinu að löngun sé „fastur óvinur hinna vitru“ er hann 
að vara nemendur í Sankhya spekinni við, vegna þess að einber 
vitsmunalegur skilningur á gúnunum þremur nægir ekki til að stað-
festa að Sjálfið sé laust við aðild að athöfnum og ávöxtum þeirra. 
Nauðsynlegt er að lyfta sér einnig yfir hrif langana En svo lengi sem 
lífið heldur áfram verður það að halda sig á svæði langana. Enginn 
jarðneskur maður gæti nokkru sinni verið án langana. Þegar Drottinn 
segir: „Viska er umvafin óseðjandi löngunarloga sem er fastur 
óvinur hinna vitru“ er hann ekki að leggja  mönnum lífsreglur um 
að þeir þurfi að uppræta langanir enda er það líkamlega ómögulegt. 
Sérhver tilraun í þá átt dregur lífið aðeins niður í gagnslaus leiðindi 
eða spennir það upp.

Ætlun Drottins er að leggja staðreyndir fyrir Arjuna og kenna 
honum síðan tækni sem hann geti notað til að lyfta sér auðveldlega 
yfir bindandi áhrif langana, tækni sem hann geti notað til að veita 
birtu, árangri og fyllingu inn í líf sitt á öllum sviðum. Drottinn skýrir 
ljóslega út gangverk bindingarinnar til þess að Arjuna geti betur gert 
sér grein fyrir að það er ekki erfitt heldur auðvelt að lyfta sér yfir 
fjötrana og lifa lífinu í eilífu frelsi. Sú mikla áhersla sem í erindinu 
er lögð á það hve langanir eru fjandalegar sýnir svo ekki fer á milli 
mála að Drottinn ætlar að leiða Arjuna á braut sem umbreytir 
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verkun langananna úr því að vera til óþurftar í það að gagnast. 
Langanir munu þá hætta að vera „óvinur hinna vitru“. Þær munu 
sýna sig í að hlúa að hinum vitru og færa fyllingu úr öllum áttum.

Drottinn ætlar af ómældri gæsku sinni að gefa Arjuna einfalda 
tækni til að umbreyta gjörvöllu gangverkinu sem kemur af 
stað löngunum, gefa honum tækni til að umbreyta hug og hjarta 
þannig að langanir sem kvikna og öll þeirra virkni falli að og út 
eins og bylgjur kærleika og sælu sem verða eitt í öllu á ómælishafi 
guðsvitundarinnar. Það felur í sér að setja vélbúnaðinn sem skapar 
langanirnar, það er að segja – skilningarvit, hug og vitsmuni – í 
ákveðnar stellingar þannig að jafnvel á meðan vélbúnaðurinn 
vinnur á svæði langananna haldist hann laus við áhrif langana. Það 
leyfir að Sjálfið sé án aðildar og láti gúnunum þremur eftir að sjá 
um langanirnar enda er það fyrir tilverknað gúnanna sem langanir 
spretta fram, vaxa og ganga í leik.

Næsta erindi sundurgreinir gangverkið sem langanir spretta af 
og þau erindi sem eftir eru af þessum kafla eru helguð undirstöðu-
atriðum tækninnar sem leysir mann úr áhrifafjötrum langana og eru 
jafnframt æðsti lærdómur um tæknina.

40. erindi

Skilningarvitin, hugurinn og vitsmunirnir
eru talin aðsetur þeirra.
Með því að fyrir tilverknað þeirra skyggir á viskuna
villir það um fyrir þeim sem dvelur í líkamanum.

Fram að þessu hefur Drottinn útskýrt að viskumissir stafi aðallega 
af því hve hugurinn sé óaflátanlega iðinn við að langa á athafna-
sviðinu. Nú byrjar Drottinn að lýsa leið til að móta þannig huglæga 
hlutann af lífi manns, en þangað má rekja alla löngun og virkni, 
að annars vegar komi hið huglæga í veg fyrir að langanirnar varpi 
skugga á Veruna og hins vegar uppfylli það langanirnar svo að með 
þeim náist bæði frelsun og árangur í lífinu.
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Skilningarvitin, hugurinn og vitsmunirnir
eru talin aðsetur þeirra.
Með því að fyrir tilverknað þeirra skyggir á viskuna
villir það um fyrir þeim sem dvelur í líkamanum.

Drottinn lýsir fyrst huglæga gangverkinu sem gerir óhlutbundinn 
kjarna löngunarinnar áþreifanlegan. Fyrir tilstilli vitsmuna, hugar 
og skilningarvita tekur óhlutbundin löngun á sig áþreifanlega mynd 
í formi hugsunar. Af því leiðir að Sjálfið verður líkt og þátttakandi 
á athafnasviðinu. Þetta villir um, ef svo mætti að orði komast, varð-
andi aðildarlaust eðli Sjálfsins. Lærdómurinn um að Sjálfið sé án 
aðildar og laust við bindingu hverfur í skugga skilningarvita, hugar 
og vitsmuna sem löngun hefur leitt til athafna.

Eftir að hafa sýnt fram á að skilningarvitin eru beinlínis starfstæki 
löngunarinnar leggur Drottinn í næsta erindi áherslu á nauðsyn þess 
að temja skilningarvitin á þann hátt að þau losni við tilhneigingu 
langananna til að yfirskyggja Veru.

41. erindi

Þess vegna, 
eftir að hafa komið skikkan á skilningarvitin, 
ó, ástmögur Bharata,
hristu af þér þetta böl, 
sem spillir þekkingu og uppljómun.

„Skikkan“: Sanskrítarorðið sem notað er í textanum er niyamya og 
það þýðir bókstaflega að hafa komið á lögum og reglu, að hafa komið 
einhverju til að starfa reglubundið. Reyndar er orðið „skikkan“ 
ófullnægjandi til að koma merkingunni nákvæmlega til skila en það 
er valið hér til þess að forðast hugrenningatengsl um stjórnun og 
áreynslu, sem ritskýrendur vekja iðulega, og hafa ekki gert annað en 
að að afbaka gjörvallan tilgang kennslunnar.

Erindið dregur fram undirstöðuatriðin um það hvernig á að losa 
lífið við „þetta böl“ langana svo að lífið standi eftir fyllt visku og 
frelsi í guðlegri vitund.

Í erindinu næst á undan var því lýst að skilningarvitin, hugurinn 
og vitsmunirnir væru talin „aðsetur“ langananna. Til þess að kenna 
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Arjuna hvernig eigi að koma lagi eða skikkan á langanaflæðið, svo 
að það hætti að varpa skugga á innsta eðli Sjálfsins, byrjar Drottinn 
á því að skoða vettvang skilningarvitanna því að skilningarvitin eru 
uppsprettan sem allir löngunarstraumar renna frá. 

Í fjalli renna margs konar vatnsstraumar neðanjarðar úr öllum 
áttum og sameiginlegt útrennsli þeirra er lækjaruppsprettan. Eina 
leiðin til að ná utan um alla þessa neðanjarðarstrauma er að koma 
skikkan á útrennslið. Langanir á vitsmuna- og hugarsviðunum eru 
eins og neðanjarðarstraumar. Athafnasvæði skilningarvitanna sam-
svarar útrennslinu þar sem straumarnir koma út undir bert loft. Með 
því að ná tökum á útrennslinu er hægur vandi að hagnýta gjörvallt 
útflæði vatnsins.  Samkvæmt þessu erindi er leiðin til að hafa 
mest not af neðanjarðarstraumum langana sú að koma skikkan á 
útrennslið, koma skikkan á skilningarvitin.

Ráðið sem hér er gefið er ekki að snúa baki við löngunum eða drepa 
þær, ekki að stjórna löngununum í sjálfum sér heldur að ná tökum 
á útrennsli langananna með því að koma skikkan á skilningarvitin. 
Stefna ber að því að fella virkni skilningarvitanna í þann farveg að 
starfsemi þeirra sé með eðlilegu móti og á sjálfsagðan hátt alltaf 
í samræmi við náttúrulögmálin sem stjórna þróunarframvindunni. 
Þetta er aðferðin til að fylgja hinu einfalda og skilvirka boði: 
„Hristu af þér þetta böl, sem spillir þekkingu og uppljómun.“

Það að koma skikkan á skilningarvitin er upphaf að öllum raun-
verulegum árangri í lífinu. Í erindunum sem fylgja er gerð grein fyrir 
tækninni.

42. erindi

Skilningarvitin, segja menn, eru fíngerð; 
fíngerðari en skilningarvitin er hugurinn; 
enn fíngerðari en hugurinn eru vitsmunirnir; 
það sem er jafnvel handan við vitsmunina er hann. 
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Skilningarvitin, segja menn, eru fíngerð; 
fíngerðari en skilningarvitin er hugurinn; 
enn fíngerðari en hugurinn eru vitsmunirnir; 
það sem er jafnvel handan við vitsmunina er hann. 

Nú, þegar Drottinn hefur í erindinu á undan, lagt áherslu á nauðsyn 
þess að koma skikkan á skilningarvitin raðar hann upp nokkrum 
fíngerðari þáttum í huglægu lífi sem búa að baki skilningarvitunum. 
Það er til að finna lykilinn að því að koma skipan á skilningarvitin.

Eigi maður í samskiptavandræðum við næsta yfirmann sinn er 
ráð að leita til þess sem er yfir hann settur. Á innri lífssviðum, segir 
Drottinn, er sá sem býr handan við vitsmunina æðsti yfirboðari 
alls. 

Næsta erindi sýnir fram á að með því að hafa samband við hann 
náist tök á skilningarvitunum á eðlilegan hátt.

43. erindi

Þannig að, þegar þú hefur kynnst honum 
sem er handan vitsmunanna, 
og hefur kyrrt sjálfið með Sjálfinu, ó, þú rammur, 
slá kaldan óvininn í mynd langana, 
sem erfitt er að halda í skefjum.

„Þegar þú hefur kynnst honum“: Þýðir að hafa kynnst hinu sanna 
eðli dvalargestsins í líkamanum sem er Veran, aðgreind frá gjörvallri 
virkni líkama,24  skilningarvita og vitsmuna. Hendingin felur í sér að 
þetta sé leiðin til að „slá kaldan óvininn í mynd langana.“ 

„Erfitt er að halda í skefjum“: Erfitt mun reynast að halda löng-
unum í skefjum með nokkurri tilraun sem miðast við að bæla þær 
beint. Langanirnar eru drifkraftur hugarins. Ef hugurinn snýr ekki 
að Verunni er hann náttúrulega upptekinn af löngununum. Þar sem 
þetta er hið eðlilega samhengi milli hugar og langana og þar sem 
hugurinn sjálfur er grundvöllurinn fyrir tilvist langana er eina leiðin 
til að halda þeim í skefjum sú að snúa huganum til Verunnar.

24) Sjá II. kafla, 18.-26., 29.,  og 30. erindi.
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Þetta er hin mikilfenglega viska lífsins, kjarninn sem Karma 
yoga hverfist um. Drottinn ber fram grunnstefnu byggða á orsök 
og afleiðingu: beittu áhrifum þínum á orsökina til þess að breyta 
afleiðingunni. Farðu á vettvang Verunnar til að breyta eðli vitsmun-
anna, hugarins og skynfæranna. Gakktu á vit hinnar algjöru, endan-
legu Raunveru og allt afstæða sviðið hættir að vera byrði. Vertu 
uppljómaður og lífið verður ætíð frjálst og í fyllingu, fjarri rökkri 
fáviskunnar.

Drottinn segir: hið endanlega er innan seilingar og auðvelt er fyrir 
þig að gera þér grein fyrir því. Þú hefur tök á að gera þér grein fyrir 
hinu æðsta svo fremi sem þú missir ekki tökin frá þér. Til að það 
hendi ekki þarftu aðeins að vera það sem þú ert. Ef þú ert það sem þú 
ert muntu finna gjörvallt tilverusviðið samstillt að eilífu. Vitsmunir, 
hugur og tilfinningar verða öll samtaka, ekkert þeirra gengur yfir 
annað og enginn hluti lífsins verður undir. Lífinu er lifað til fulls.

Hér eru áréttuð orð Drottins í 45. og 46. erindi annars kafla. Þetta 
er nálgunaraðferð sem er laus við að stjórna þurfi skynfærunum með 
einhverjum ónáttúrulegum eða erfiðum meinlætum. Með aðferð-
inni er óþarft að leggja á sig burtsækni eða afsal af  nokkru tagi til 
þess að rækta með sér uppljómun.

Sett er fram mjög hagnýt aðferð til að uppljómast. Einu gildir 
hvort maður er á leið Gyana yoga, þekkingarleiðinni, eða á leið 
Karma yoga, athafnaleiðinni. Hver sem lífsmátinn er, háttur 
þess sem heldur heimili eða háttur einbúans, er þetta bein leið til 
lífsfyllingar.

Því miður er það almenn skoðun að maður þurfi að bæla niður 
langanir til þess að öðlast uppljómun. Það er alrangt. Misskilningur-
inn hefur vaxið undangengin nokkur hundruð ár með þeim 
afleiðingum að þeim sem leita sannleikans er gert erfiðara fyrir en 
nokkru sinni. Hér hefur Drottinn þetta að segja: gakktu inn í upp-
ljómunarástandið til þess að komast úr karmafjötrunum. Berðu að 
ljós til þess að fjarlægja myrkrið. Það er þessi meginregla sem liggur 
erindinu til grundvallar, ekki hitt að maður skuli reyna að fjarlægja 
myrkrið til þess að komast í birtuna.

Til þess að Arjuna geti losnað undan fjötrum karma ráðleggur 
Drottinn honum að yfirgefa karmasvæðið eins og það leggur sig. 
Hann vill að Arjuna kynnist handanlægri Raunverunni og styrki 
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þannig hugann að því marki að hann lyfti sér yfir bindandi áhrif 
langana og athafna. Þetta er bein leið til að gera sér grein fyrir 
heilsteyptu lífi og eilífu frelsi meðan maður þreytir lífsgönguna hér 
á jörð.

Í þessu síðasta erindi kaflans er dregið saman svar Drottins við 
spurningum Arjuna í 1., 2. og 36. erindi.

Kaflinn, sem fjallar um vísindi athafnanna, heldur að manni 
þeirri tækni að fara handan við langanirnar til þess að vinna bug 
á löngunum og fullnægja þeim jafnframt; gagnslausar langanir eru 
upprættar en þær ganglegu verða uppfylltar. Besta ráðið til að halda 
tré á lífi er að fara út fyrir tréð. Ef maður ræktar svæðið umhverfis 
rótina, sinnir handanlægu sviði trésins, er auðvelt að flytja næringu 
til allra hluta þess. Sinni maður sviði hins handanlæga gæðir hann 
gjörvallt lífstréð heilbrigði og frjósemi.

Blessun kaflans felst í grundvallaratriðinu, sem hann bendir á, en 
það er að fara handan við athafnasviðið til þess að uppfylla athafnir. 
Það stendur undir og styður við hvort tveggja, líf fjölskyldumanns-
ins og líf einbúans.

Þannig lýkur þriðja kaflanum í upansihad, (lærdómi), 
dýrðlegs Bhagavad-Gita; í vísindunum um hið Algjöra; 

í ritningunni um yoga; í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Starfsrækt, Karma yoga.
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YFIRLIT  UM  LÆRDÓM  FJÓRÐA KAFLA

1.- 8. erindi. Þessi athafnaleið til þess að ná árangri í heiminum og 
öðlast frelsi í guðlegri vitund á sér langa hefð. Inntak hennar er 
eilíft. Jafnvel þótt hreinleikinn spillist um skeið og maðurinn gleymi 
henni birtist hún heiminum jafnan aftur í bylgju endurlífgunar 
sem kemur frá Guði.

9.-10. erindi. Þekkingin um hið guðlega, þekking um að hið guðlega 
er aðgreint frá athöfnum og vitneskja um fæðingu Drottins og 
guðlegar athafnir, hefja vitund mannsins til hreinleika sem skipar 
honum guðlegan sess.

11.-12. erindi. Viðbrögð hins guðlega við manninum eru komin 
undir athöfnum mannsins gagnvart hinu guðlega. Árangur fæðist 
af athöfn í heimi manna.

13.-15. erindi. Eftir að hafa kynnst hinu guðlega sem skapara, þó 
óbundnum af athafnasemi, fylgja þeir sem leita frelsunar fordæmi 
hans og leggja sig eftir athöfnum.

16.-22. erindi. Þar sem vegir athafnanna eru órannsakanlegir er ein-
ungis unnt að vinna í alla staði rétt verk með þekkingu á guðlegu 
eðli. Sú þekking fæst að fullu í guðlegri vitund þar sem innra frelsi 
og ytri athafnafsemi eru samtímis til staðar.

23.-33. erindi. Þegar maður öðlast guðlega vitund hefst hann til lífs 
sem er eitt í öllu og í því ástandi fara allar athafnir fram í ljósi 
Guðs. Allar athafnir ná hámarki með þekkingu á Guði.

34.-38. erindi. Staðfestur í þeirri þekkingu sér maðurinn allar verur í 
sjálfum sér og finnur sjálfan sig í Guði. Þetta æðsta ástand tærleika 
í guðsvitund bindur enda á fávísi og athafnafjötra.

39.- 42. erindi. Ljós þekkingarinnar er tendrað í þeim manni sem 
er fullur trúartrausts, heldur sig við efnið og býr yfir tömdum 
skilningarvitum. Það veitir varanlegan frið tafarlaust. Náðu bind-
ingarneind og losnaðu við efa; vertu staðfastur í Sjálfinu og þá 
fjötra athafnir ekki.
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Þessum kafla hefur Drottinn andað frá sér um leið og III. kaflanum.  
Í 48. erindi II. kafla er að finna frjó hugsunarinnar sem báðir kaflar, 
þriðji og fjórði, vaxa af: „Staðfestur í yoga ... vinn verk þín,“ á við 
III. kafla og „þegar þú hefur horfið frá bindingu og heldur jafnvægi 
í meðbyr sem í mótlæti,“ á við IV. kafla. Þessir tveir kaflar saman 
nægja því til að flytja leitandanum uppljómun. Þeir veita honum, 
að svo miklu leyti sem orð megna, hina þráðu reynslu og fullan 
skilning á henni.

Í öðrum kafla voru kynntar kennisetningar um frelsun. Þar var 
rýnt í afstæða og algjöra þætti lífsins og þeim sem þekkir þá var 
lofað lausn.

Heildstæð þekking felur í sér bæði skilning og reynslu. Vilji 
maður þess vegna öðlast uppfyllingu kemst hann ekki hjá að 
afla bæði skilnings á og reynslu af hinu afstæða og hinu Algjöra, 
óháð því hvort hann velur fjölskyldulíf eða einlífi. Þar af leiðir að 
viska Sankhya annars vegar sem veitir frelsi með skilningi á hinu 
afstæða sem og hinu Algjöra, og hins vegar iðkun yoga sem veitir 
lausn með því að koma til leiðar beinni reynslu af þessum tveimur 
tilveruhvelum, eru hvor tveggja leiðir til uppljómunar. Allur sá 
lærdómur kemur fram í efni annars kafla.

Í þriðja kaflanum voru kynntar kennisetningar um hentugar 
athafnir til að festa í sessi reynsluna af hinu Algjöra sem nefnd var í 
fyrsta sinn í 45. erindi II. kafla. 

Þegar reynslan af hinu Algjöra er orðin varanleg helst Sjálfsvarurð 
með náttúrulegum hætti í vitundarástandi vöku, draums og djúp-
svefns. Maður upplifir sjálfan sig aðgreindan frá athöfnunum. Þegar 
maður er farinn að lifa lífinu í aðildarneind, lifa í náttúrulegri bind-
ingarneind, taka vitsmunirnir að spyrja: Er þetta sannleikur lífsins? 
Hefur þessi tilfinning um aðgreiningu eða bindingarneind eitthvað 
með raunverulegt líf að gera eða er þetta flótti frá lífinu? Þess 
konar efasemdum er eytt með vitneskjunni sem veitt er hér í fjórða 
kaflanum.

Í þessum kafla sem helgaður er þekkingunni um afsal er eðli 
athafnarinnar og eðli gerandans, persónunnar sem aðhefst, sundur-
greint bæði á stigi einstaklingsins og á alheimsstiginu – á 
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mannlegu stigi og stigi Guðs – og að því loknu eru settar fram 
niðurstöður hinna kerfisbundnu og raunsæju greininga: Athöfn og 
gerandi eru óháð hvort öðru; fyrir hendi er náttúruleg aðgreining 
á öllum stigum. Þetta ástand bindingarneindar eða afsals leggur 
annars vegar traustan grundvöll að ytra frelsi þess sem aðhefst og 
hins vegar að mestu mögulegu farsæld í athöfnum sem bera dýrð-
legustu ávexti. Það er þetta ástand afsals sem er eilífðarleikvöllur 
hins guðlega og mannsins. Vanþekking um þann náttúrulega grund-
völl lífsins orsakar fjötra og hvers konar þjáningar. Vitneskja um 
hann leiðir til eilífs frelsis. Markmið fjórða kaflans er að miðla þeirri 
vitneskju.

Það atriði þessa kafla sem hrífur mest er að með því að leiða fram 
í dagsljósið þekkinguna um afsal athafna útskýrir kaflinn gjörvallt 
athafnasviðið og sýnir hvernig straumur lífsins leitar á æðri stig 
tilverunnar (10. erindi) og til æðri náttúruafla (12. erindi) þar til hann 
sameinast úthafi eilífs frelsis í guðsvitund (9. erindi).

Þessi kafli um þekkinguna er leitendum afar mikilvægur vegna 
þess að hann útskýrir dýrmætustu reynsluna á leið til uppljómunar, 
reynsluna af aðgreiningu Sjálfsins og athafna. Þegar iðkuninni 
vindur fram er áríðandi fyrir sérhvern leitanda að hljóta þessa 
reynslu og ef hann á að geta haldið vegferð sinni þýðlega áfram 
ótruflaður af efasemdum verður hann að búa yfir þekkingunni.

Til þess að ná utanum alla þekkinguna um aðgreiningu eða 
hið náttúrulega afsalsástand sem ríkir milli Sjálfs og athafna eru 
lífshvelin tvö, afstætt og algjört, útskýrð í kaflanum. Á þann hátt 
flytur hann heimspeki Upanishad um tvenns konar fyllingu: þetta 
er fullt og Það er fullt, „purnamadah purnamidam“ – Þessi þar 
handanlæga, óformgerða, algjöra, eilífa Vera er í fyllingu og þessi 
hér formgerða, afstæða, síbreytilega veröld fyrirbæratilvistarinnar 
er í fyllingu. Hið Algjöra er eilíft í sínu óbreytanlega eðli og hið af-
stæða er eilíft í síbreytilegu eðli sínu.

Þessi tvöfalda uppfylling lifandi Raunveru í alvitund nær full-
komnun í Einingunni miklu, guðsvitund. Með því að tefla þannig 
fram sameinaðri heimspeki uppfyllinganna tveggja dregur kaflinn 
fram kjarna viskunnar sem fólgin er í ritningunni um yoga og þess 
vegna byrjar Drottinn á því að gera Arjuna grein fyrir uppruna 
yogans.
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1. erindi

Blessaður Drottinn mælti:
Ég boðaði Vivasvat þetta ævarandi  yoga, 
Vivasvat kunngerði það Manu 
og Manu fræddi Ikshvaku um það.

„Þetta ævarandi yoga“: Undanfarnir kaflar hafa verði helgaðir yoga 
– Sankhya yoga  og Karma yoga. Með því að segja: „þetta … yoga,“ 
talar Drottinn um báðar greinar eins og eina. Það er til þess að gera 
Arjuna skiljanlegt að jafnvel þótt greinarnar séu álitnar mismunandi 
standi þær á sama merg og leiði til sömu niðurstöðu. Mergurinn er: 
„Vertu án gúnanna þriggja“ og það uppfyllir bæði Sankhyaviskuna 
og iðkun Karma yoga.1  Þannig stendur orðið „yoga“ í þessu erindi 
bæði fyrir Sankhya og Karma yoga.

Yogað sem drottinn Krishna útskýrir er ævarandi vegna þess að 
það dregur fram í dagsljósið viskuna um hið Algjöra og viskuna um 
hið afstæða. Hið afstæða og hið Algjöra er hvort tveggja eilíft og það 
er yoga einnig því það býr yfir sannleika þeirra beggja, sannleika 
lífs í fyllingu. Það er eilíft vegna þess að það þjónar alheimslegum 
tilgangi og fellur náttúrulega að hug mannsins.

Drottinn segist hafa kennt Vivasvat þetta eilífa yoga í upphafi 
sköpunarinnar til þess að blása styrk í brjóst kshatrya2  svo þeir yrðu 
færir um að halda uppi lögum og reglu og verja leið réttlætisins til 
velferðar í samfélaginu. Vivasvat opinberaði það syninum Manu,3  
löggjafa heimsins og Manu miðlaði því til Ikshvaku, sonar síns, sem 
ríkti í Ayodhya fyrstur konunga af ættarveldi sólkerfanna.

Bhagavad-Gita er æðsta framsetning guðlegrar greindar sem mað-

1) Sjá III., 28., skýringar. 

2) Athyglisvert er að hin forna viska var veitt kshatrya, stíðsmönnunum.
3) Manu: Hinn sjöundi Manu, sem var sonur Vivasvat, er nefndur Vivasvat Manu.  
    Hann er talinn ættfaðir núverandi mannkyns.
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urinn getur skilið. Þótt ljóðið fáist við óséð lífsgildi, snertir það 
einnig daglegt amstur í heiminum í fortíð og nútíð. Enn fremur, um 
leið og það útlistar alhliða sannindi, er Bhagavad-Gita sjálft sögu-
leg heimild og vitnar um atburði sem urðu fyrir fimm þúsund árum.

Til þess að skilja sögulegt mikilvægi Bhagavad-Gita, verður mað-
ur að vera handgenginn indverskum hugsunarhætti hvað snertir 
sögu og tíma.

Það hefur tilgang og skipar ákveðinn sess í lífi einstaklingsins að 
læra um söguna. Markmiðið með því er að móta hugann á líðandi 
stundu með upplýsingum um fortíðina til þess að tryggja betri 
nútíð og bjarta framtíð. Þannig lifa dáðir forfeðranna með hverri 
nýrri kynslóð og þoka henni í átt til meiri lífsvisku.

En stagl um tímaröð atburða er ekki það sem nemendur í sögu 
þurfa til að menntast. Merking atburðanna er það mikilvæga og að 
þeirri hlið sögunnar hafa indverskir sagnfræðingar einbeitt sér. Þeir 
hafa einungis skráð, fyrir komandi kynslóðir að lesa, þá viðburði á 
víðum boga tímans sem geta gagnast til að þroska manninn. Mark-
mið þeirra er að örva fólk bæði sem einstaklinga og þjóðfélags-
þegna. Uppljómaði vitringurinn, Veda Vyasa, sem álitinn er mestur 
sagnfræðinga Aríamenningarinnar á Indlandi þurfti að taka með í 
reikninginn óralangt sögutímabil fyrir sinn tíma. Samviskusamur 
og fullkomlega heilsteyptur maður eins og hann gat ekki ritað sögu 
þessa ómunatímabils á þann hátt að raða henni niður eftir dögum 
og árum. Hann átti þann kost vænstan að velja ákveðna viðburði 
og skrá þá þannig að þeir yrðu fólki innblástur og leiðarljós á 
þroskabrautinni um ókominn aldur og fólkið gæti þannig menntast 
til að lifa heilsteyptu lífi. Af þessum sökum er enga tímaröð að finna 
í indverskri sögu. Vyasa fannst það fáránlegt að negla sérhvern 
atburð niður með ártali aðeins til að marka viðkomustaði á langri 
leið um tímann.

Þar að auki er ekki efnislega mögulegt að skrifa milljóna ára sögu 
í tímaröð. Í litlum löndum með nokkur þúsund ára menningu er 
hagkvæmt fyrir sagnfræðinga, sem horfa á svo lítið svæði og stutt 
tímaskeið, að halda tímaröð. En Vyasa hafði skýra sýn á gjörvallt 
tímabilið allt frá degi sköpunarinnar. Þess konar hugur lagði ekki 
upp úr og gat ekki haldið sig við tímaröð. 

Indverskur tímaskilningur eins og hann er lagður út hér á eftir 



249Bhagavad-Gita,  IV. KAFLI  

sýnir það skýrt sem Vyasa og aðrir skrásetjarar Indlandssögunnar 
stóðu frammi fyrir. 

Tíminn er hugrænt líkan til að mæla eilífðina. Indverskir sögu-
ritarar byggja hugmyndir sínar um tímann á eilífri Veru. Fyrir þeim 
er eilífðin grunnsvið tímans.

Ef menn ætla að koma sér niður á einhverja almenna hugmynd 
um eilífðina er best að mæla hana í ævilengd einhvers sem hefur 
lengstan líftíma á afstæða sköpunarsviðinu. Samkvæmt uppljóm-
aðri sýn Vyasa er það hin guðlega móðir, alheimslega móðirin sem 
endanlega stendur fyrir öllu sem er var og verða mun í gjörvöllum 
alheimi.

Eilífð hins eilífa lífs algjörrar Veru skilst með hliðsjón af ótölu-
legum lífum  hinnar guðlegu móður en hvert einstakt þeirra nær 
yfir þúsund lífsskeið drottins Shiva. Eitt líf drottins Shiva stendur 
yfir í þúsund lífsskeið drottins Vishnu. Eitt líf drottins Vishnu 
jafngildir þúsund lífsskeiðum Brahma, skaparans. Talað er um eitt 
einstakt lífskeið Brahma sem eitthundrað Brahma ár. Hvert Brahma 
ár samanstendur af 12 Brahma mánuðum og í einum mánuði eru 
þrjátíu Brahma dagar. Einn dagur Brahma er kallaður kalpa. 
Eitt kalpa er jafnt og fjórtán manu. Tímabil eins manu er nefnt 
manvantara. Eitt manvantara jafngildir sjötíu og einu chaturyuga. 
Eitt chaturyuga nær yfir heildartímabil fjögurra yuga þ.e. satyuga, 
tretayuga, dvaparayuga og kaliyuga. Tímalengd yuganna er reiknuð 
með satyuga sem viðmiðun. Þannig nær tretayuga yfir þrjá fjórðu af 
satyuga, dvaparayuga er hálft satyuga og kaliyuga er fjórðungur af 
satyuga. Tímalengd kaliyuga er 432.000 mannlífsár.4 

Veltum nú fyrir okkur tímalengd sköpunarinnar, hversu marga 
milljarða og trilljóna ára veröldin hefur staðið. Jafnvel þótt frásögn 
um eitt ár tæki aðeins eina blaðsíðu eða ekki nema staka línu, 
hvernig gæti nokkur maður lesið þess konar sögudoðrant og dregið 
lærdóma af honum fyrir líf sitt? Þetta er ástæðan fyrir því að tíma-
röðun var ekki stunduð meðal indverskra sagnfræðinga. Burtséð frá 
því að vera óframkvæmanleg, var hún álitin ónauðsynleg, gagnslaus 
og skaðleg sjálfu markmiði söguritunarinnar.

Allt þetta skyldu þeir nútímasagnfræðingar hafa í huga sem 

4) Þessi margbrotna og nákvæma tímadeiling gagnast einnig 
    til skýringar á 17. erindi VIII. kafla.
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hneigjast til að hafna því að það sé gild mannkynssaga að flokka 
frásagnir eða skrá atburði sem næst ekki að fella í tímaröð. Ömur-
legt er til þess að vita að þessar dýrmætu frásagnir af lífinu á hæsta 
mannlega stigi, eins og þær er að finna í sagnfræði Indlands til forna, 
skuli vera álitnar einberar goðsagnir. Þvert á móti ætti að taka þeim 
sem afar gagnlegri mannkynssögu um æðstu menningu sem nokkru 
sinni hefur verið til á jörðinni.

Bhagavad-Gita er kjarninn í áreiðanlegustu skráningunni á ind-
verskrar sögu, Mahabharata söguljóðunum. Ótækt er að afskrifa 
þau sem goðsagnir aðeins vegna þess að sagnfræðingar nútímans, 
sem bíta í sig stífa tímasetningu og hafa þröngt sjónarhorn, horfa 
fram hjá þeim sem sögulegum heimildum og setja þau á bás með 
ímyndunum og skáldskap. Því miður hafa ýmsir nútímaritskýr-
endur Bhagavad-Gita fylgt í fótspor nútímasagnfræðinga og neitað 
að viðurkenna sögulegt gildi ljóðanna. Vonandi er að birti á ný og 
menn sjái sannleikann sem sannleika.

Þegar drottinn Krishna rifjar það upp fyrir Arjuna að spekin mikla 
í Bhagavad-Gita var fengin Vivasvat í byrjun líðandi kalpa, telur 
hann ekki upp í smáatriðum alla vörslumenn þekkingarinnar æðstu. 
Til þess að fullvissa Arjuna um uppruna lærdómsins nægir að gefa 
honum hugmynd um hina eilífu visku sem flutt hefur verið kynslóð 
fram af kynslóð.

2. erindi

Meðan þeir tóku við því hver af öðrum, 
þekktu konunglegu vitringarnir það. 
Í langri tímans rás, ó, svíðir óvina, 
missti veröldin þetta  yoga.  

Drottinn segir að þessi tækni til að lifa heilsteyptu lífi hafi verið 
fengin heimspekikonungunum, mönnum sem lifðu atorkusömu lífi 
og báru þunga ábyrgð í veröldinni. Í þá daga voru stjórnendurnir 
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gerðir ábyrgir fyrir þroska þjóða sinna í öllum greinum, líkamlega, 
hugrænt og andlega. Þeir veittu almenningi þessa visku um yoga. Á 
okkar lýðræðislegu tímum verður hver maður að sjá um sig sjálfur. 
Þannig er það í takt við okkar tíma að sérhver maður finni hjá sér 
ábyrgð á eigin þroska.

Þar sem andlegur þroski er grundvöllur allra annarra birtingar-
mynda þróunarinnar er brýnt að þessum miklu vísindum og listinni 
að lifa árangursríku lífi sé nú miðlað til sérhvers manns hvarvetna í 
veröldinni.

Drottinn segir: „þeir tóku við því hver af öðrum“. Með því gefur 
hann þessu yogakerfi óhrekjanlegt upprunavottorð. Það hefur verið 
til frá því í árdaga mannkynssögunnar. Aftur segir hann: „þekktu 
konunglegu vitringarnir það“ sem sýnir að þetta eru dýrar kenningar 
og þeir sem gegndu miklum ábyrgðarstöðum fylgdu þeim.

Orsökina fyrir missinum, segir Drottinn, er að finna „í langri tím-
ans rás“. En í fyrsta erindinu hafði hann talað um þetta „ævarandi“ 
yoga. Af því má álykta að þótt kerfið sé ævarandi þurfi að halda 
iðkun þess í lifandi samræmi við breytt lífsskilyrði öld eftir öld. 
Þar sem þetta yogakerfi skilar vitund manna til ýtrasta hreinleika, 
hentar það fólki jafn vel á öllum tímum. Þó koma þeir tímar að 
kerfinu er ekki fylgt í sinni tæru mynd. Þá næst ekki árangurinn 
sem að er stefnt og það leiðir á endanum til þess að menn missa 
áhuga á að stunda það. Á þann hátt týnist þetta mikla kenningakerfi 
um lífið af og til. En það getur ekki glatast fyrir fullt og allt vegna 
þess að sem sannleikur tilverunnar hlýtur það að verða dregið fram 
í dagsljósið aftur og aftur. Náttúran sér um að endurreisa það. Af 
og til koma fram mikilhæfir kennarar nógu innblásnir til að vísa 
veginn á ný. Þeir endurnýja lærdómshefðina. Hin endurnýjaða hefð 
ríkir svo lengi sem hún blæs fólki sannleiksanda í brjóst. En þegar 
hún megnar ekki lengur að svara þörfum tímans koma fram nýir 
kennarar. Hringrásin endurtekur sig æ ofan í æ.

Sumir þeirra sem stíga fram til að endurlífga hefðina, heiðra forna 
röð genginna meistara. Aðrir, sem ná ekki að laga gamlar lausnir að 
þörfum tímans, slíta sig frá viðteknum venjum. Boðskapur þeirra 
verður að nýjum greinum á gamla stofninum.

Vörslumenn hinna fornu vedísku viskuhefða gegna því hlutverki 
að vernda meginstofninn sem hinar ýmsu greinar vaxa af með 
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vissu millibili og mynda mismunandi trúarbrögð, trúarskoðanir, 
heimspekikenningar og menningu í ólíkum heimshlutum.

Í dag er virtasta hefð hinnar vedísku visku Shankarachariaskólinn 
sem í núverandi mynd kom fram fyrir um 2500 árum5 þegar fyrsti 
Shankarachariann hóf kennslu. Hann endurvakti gleymd sannindi. Í 
túlkunum sínum var hann trúr kjarnanum í vedískum bókmenntum 
og reisti við kenninguna um eininguna í Veru sem gagntekur allt, 
mitt í fjölbreytilegu daglegu lífi. Hann lagði grunn að sameinaðri 
heimspeki um að tvöföld fylling sé kjarni vedanta spekinnar. 
Skýringar hans á Brahmasutra, Upanishad og Bhagavad-Gita eru 
rómaðar fyrir djúpsæja visku og stórkostlega útlagningu á raunveru 
lífsins.

Undarlegt hvernig sannleikurinn í kenningu bjagast í tímans rás! 
Sannleikur spekimála Shankara hefur verið mistúlkaður svo mjög í 
meðförum ritskýrenda sem um hann fjalla að í skrifum nútímans um 
hugsanir hans er lítið eftir af hans anda. Sannyasi- eða munkreglur-
nar innan Shankara hefðarinnar hafa túlkað Vedanta Shankara á 
þann veg að þær séu fullkomlega lokaðar fjölskyldufólki, sem er 
þó megnið af samfélaginu, og aðeins opnar þeim sjálfum. Þetta 
hefur leitt af sér andlega hnignun og siðferðilegt hrun í indversku 
samfélagi.

Hnignun af þessu tagi er ekkert nýmæli. Hún verður, segir drott-
inn Krishna, „í langri tímans rás“. Sannleikurinn þokast í skuggann 
og brenglaðar túlkanir koma í hans stað. En þegar þær víkja svo 
langt frá hinu rétta að sjálf aðalatriðin eiga á hættu að glatast kemur 
vakning sannleikanum til bjargar.

Helgur hefðarbogi meistaranna miklu,6  fylking þeirra sem endur-
lífguðu lærdóminn eftir hvert hnignunarskeið, hefur fangað hugi 
og hjörtu sannleiksunnenda með hverri kynslóð.  Meistaraboginn er 
ekki aðeins í hávegum hafður heldur væri nær að segja að leitendur 
sannleikans og þeir sem hafa þegar gert sér grein fyrir Raunverunni 

5) Samkvæmt skráðum heimildum sem geymdar eru í „math“ eða klaustrum Shank-
aracharia reglunnar, þótt nokkrir nútímafræðimenn telji að Shankaracharia hafi 
verið uppi á níundu öld e.Kr. Þeir gætu hafa ruglað saman mikilsháttar eftirmanni 
og Shankaracharia sjálfum vegna þess að allir eftirmenn hans ganga undir nafninu 
Shankaracharia. Nafnið er orðið titill.     
6) Sjá viðauka.   7) Sjá viðauka.
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hreinlega tilbiðji hann. Erindi  þar sem talin eru upp nöfn stærstu 
og mest metnu meistaranna veita ekki aðeins leitandi hugum inn-
blástur heldur gleðja ekki síður fullnægð hjörtu uppljómaðra sálna 
á ferð þeirra um tímans löngu göng.

Með því að nota nafngiftina „svíðir óvina“ um Arjuna gefur 
Drottinn í skyn að þetta yoga hafi glatast við að falla veiklunduðum í 
hendur og að núna þegar það hefur ratað í sterkan faðm Arjuna muni 
það sanna gildi sitt og koma heiminum til hjálpar við að endurgera 
veg réttlætisins og halda honum hreinum.

Orð Drottins gefa Arjuna einnig til kynna að að hann muni ekki 
reynast þess óverðugur að hljóta þessa miklu blessun.

Í næsta erindi rökstyður hann það nánar af hverju hann miðlar 
þessari visku til Arjuna.
  

3. erindi

Þetta sama ævagamla  yoga, 
vissulega launviskuna æðstu, 
hef ég í dag boðað þér vegna þess 
að þú ert einlægur tignandi minn og vinur.

„Aldagamla yoga“ vísar til þess að fræðin hafa staðist tímans 
tönn og að þau geta ekki annað en reynst gagnleg. Drottinn er ekki 
að prófa neina nýja aðferð. Hann er einungis að endurreisa gömlu 
hefðina. Þessu sama hafa líka allir gömlu meistararnir frá alda 
öðli lýst yfir; þeir gerðu aldrei tilkall til þess að fræði þeirra væru 
álitin ný, heldur öllu fremur að þeir væru að draga fram í dagsljósið 
gleymd spekimál lífsins. Þeir töluðu aðeins um endurreisn vegna 
þess að sannleikur hvaða gagnlega kerfis sem vera skal heldur velli 
þótt tímar líði.

Drottinn kemur hér inn á tvo eiginleika Arjuna sem veita honum 
rétt til að taka við þessum meiriháttar, leynda vísdómi: „vinur“ og 
„tignandi“. Enn fremur nefnir hann tvo eiginleika yogakerfisins: 
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„æðst“ og „launvisku“. Launvisku er hægt að miðla til vinar, en það 
æðsta er eingöngu hægt að veita tignanda. Tignandi dregur meist-
ara sinn aldrei í efa. Til þess að gefa Arjuna svigrúm til að efast 
kallar drottinn Krishna hann vin sinn. Arjuna nýtir sér svigrúmið í 
eftirfarandi erindi.

4. erindi

Arjuna sagði:
Síðar var fæðing Þín og fyrr fæðing Vivasvats: 
hvernig á ég að skilja þá fullyrðingu 
að þú hafir boðað það í upphafi?

Spurningin ber með sér hversu vakandi Arjuna er fyrir hverju ein-
asta orði sem Drottinn mælir til hans. Spurningin sýnir árvekni hans 
og að hann skoðar hvert atriði  nákvæmlega. Þannig starfar hugur 
fyrirmyndarleitanda Sannleikans. Þess konar spurning er góðum 
meistara aðeins hvatning.

Í fyrra erindi tengdi Drottinn fjarlæga fortíð við nútímann í gegn-
um sjálfan sig. Nú afmarkar Arjuna honum tíma og lýsir vandræð-
um sínum við að skilja eilífðina í honum.

Svar drottins Krishna er skýrt og einfalt.
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Arjuna sagði:
Síðar var fæðing Þín og fyrr fæðing Vivasvats: 
hvernig á ég að skilja þá fullyrðingu 
að þú hafir boðað það í upphafi?

5. erindi

Hinn sæli Drottinn mælti:
Margar fæðingar hef Ég gengið í gegnum 
og þú einnig, ó, Arjuna. 
Ég þekki þær allar 
en þú þekkir þær ekki, ó, svíðir óvina.

Segja má að í þessu erindi sé að finna það sem sagt var í meginatrið-
um í 12. og 22. erindi II. kafla: Líkamar breytast með tímanum en 
tíminn breytist innan Sjálfsins, innan Veru, sem heldur áfram að 
vera, án tillits til fortíðar nútíðar eða framtíðar. Á sama hátt og holdi 
klætt sjálfið helst óbreytt, þótt líkaminn gangi í gegnum breytingar 
frá bernsku til æsku og að efri árum,8 heldur Sjálfið áfram óbreytt 
um eilífð tímans.

Drottinn segir: „Ég þekki þær allar en þú þekkir þær ekki“. Það 
vitnar um mun á lífi manns og holdtekju Guðs. Maðurinn fæðist 
vegna sinna fyrri athafna, góðra og slæmra, þannig að sýn hans litast 
eða bjagast fyrir áhrif þeirra. Guðleg holdtekja er ævinlega hrein, 
eilíf, takmarkalaus greind. Sýn Guðs er algjörlega tær. Þess vegna 
varir þekking hans um eilífð og tímanleg áhrif ná ekki að skyggja 
á hana. Vera drottins er leikvöllur tímans sem hann skapar. Tíminn 
kemur og fer, en Drottinn, staðfestur í sinni eilífu Veru, heldur alltaf 
að eilífu áfram að vera. Hann er lífsúthafið en tíminn rís og hnígur 
eins og öldukvik á yfirborði úthafsins. Þótt veltandi bylgjurnar 
gangi ofan í djúpin geta þær aldrei náð utan um ómælisdýpið allt. Líf 
mannsins er eins og alda sem rís til þess að sjá – hún sér hingað og 
ekki lengra. En drottinn Krishna hefur stöðu úthafsins sem speglar 
gjörvallan heim og geim. Þannig þekkir Drottinn „þær allar“ en 
Arjuna þekkir „þær ekki“. Arjuna dró orð drottins Krishna í efa og 
athugasemdin „þú þekkir þær ekki“ ber vott um að Drottinn telji 

8)  Sjá II.,13..
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sig þurfa að beita kennivaldi sínu. En um leið ávarpar hann Arjuna 
„svíðir óvina“ eins og til að koma í veg fyrir að hann missi móðinn. 
Drottinn Krishna beitir valdi sínu af ástúð.

Næsta erindi skýrir nánar eðli Drottins.

6. erindi

Þó að Ég sé ófæddur og að eðli ævarandi, 
þó að Ég sé drottinn allra vera, þá, þrátt fyrir það,  
án þess að hverfa frá Mínu eigin eðli,
fæðist Ég fyrir Minn eigin sköpunarmátt.

Á þessum stað er lýst mikilvægri uppeldisaðferð. Drottinn hefur 
áður veitt fullvissu um að þetta yogakerfi sé upprunalegt og þegar 
hann hefur staðhæft að það sé ævafornt og eigi sér langa hefð verður 
hann einnig að gera Arjuna það ljóst að hann sem veitir þessa eilífu 
visku sé mikill af sjálfum sér, að hann sé sá að orð hans ein gildi 
sem traust heimild.

Stefnan sem samræðan hefur tekið leiðir Arjuna til að spyrja 
drottin einmitt um atriði sem hann hafði ætlað að taka fyrir næst. Ef 
drottinn hefði mælt orðin í þessu erindi og því næsta á undan í öðru 
samhengi en ekki til að svara spurningu Arjuna (4. erindi) hefðu 
þau ekki verið jafn áhrifarík og sannfærandi. Það er til marks um 
að kennari sé góður ef hann getur leitt fram réttu spurningarnar hjá 
nemandanum. Með svörum sínum beinir kennarinn umræðunni í þá 
átt sem hann telur við hæfi og virkjar nemandann betur heldur en ef 
aðeins kennarinn talaði.

Enda þótt formgerð sköpun, sem í eru menn og aðrar lífverur, 
verði til úr hinu óformgerða er það fyrir tilstuðlan prakriti sem hún 
tekur á sig mynd. En guðleg mynd ómótaðrar Veru, sem kemur fram 
til að endurreisa gleymd lífssannindi,kemur hins vegar fram fyrir 
tilverknað „Lila shakti“ sem er innsti frumglæðir hins Algjöra og er 
samofin handanlægu guðlegu eðli þess.
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Þó að Ég sé ófæddur og að eðli ævarandi, 
þó að Ég sé drottinn allra vera, þá, þrátt fyrir það,  
án þess að hverfa frá Mínu eigin eðli,
fæðist Ég fyrir Minn eigin sköpunarmátt.

Læknisaðgerð er ekki hægt að skilja frá valdi skurðlæknisins. 
Stundum beitir hann valdinu, svo sem þegar hann vinnur við 
skurðarborðið, en í annan tíma er það óvirkt eins og þegar hann hvíl-
ist heima hjá sér. Lila shakti (leikgleði Brahma) virkar á svipaðan 
hátt og þess vegna formgerist hið ómótaða og verður sköpun 
en hvílir samt ætíð í sínu algjöra ástandi. Almáttugt eðli eilífrar 
Veru viðheldur þannig báðum þáttum Raunverunnar, algjörum og 
afstæðum.

Drottinn segir: „Án þess að hverfa frá mínu eigin eðli fæðist ég“. 
Rétt eins og æðasafinn í tré birtist sem laufblað og blóm birtist án 
þess að glata eiginleikum æðasafans, þannig fæðist ómótuð Veran 
en er samt áfram ómótuð, ævarandi og eilíf. Ekkert hendir hið 
Algjöra en samt sprettur efnistekja þess fram fyrir tilverknað þess 
eigin eðlis.

Hérna er Drottinn að segja: Þar sem ég dvel í mínu náttúrulega 
ástandi fæðist ég fyrir sköpunarmátt minn og þannig er það sem ég 
vinn. Þannig er það sem ég helst óbundinn og get samtímis komið 
aftur á lögum og reglu í sköpuninni.

Þessu meginatriði er fylgt nánar eftir í næsta erindi.

7. erindi

Hvenær sem dharma hnignar 
og adharma vex, ó, Bharata, 
skapa Ég sjálfan Mig. 

„Adharma“: Andstæða dharma.
„Dharma“ er dregið af rótinni dhri, sem þýðir „það sem heldur 

uppi“. Dharma er það sem heldur uppi eða heldur við öllu sem er. 
Hvað er það sem heldur sköpuninni við? Charaka og Sushruta, 
hinir fornu indversku boðberar Ayurveda heilsufræðinnar, halda 
því fram að það sé jafnvægi gúnanna þriggja – sattva, rajas og tamas 
– sem heldur öllum hlutum við. Sköpunin verður heilsteyptari eftir 
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því sem sattva eykst en riðlast með meira tamas. Gúnarnir þrír 
viðhalda jafnvæginu af sjálfu sér alveg eins og stjórnvöld halda 
sjálfkrafa uppi lögum og reglu. En alltaf þegar öngþveiti skapast 
verður leiðtogi ríkisins að beita sértæku valdi sínu. Hvenær sem 
dharma hnignar hefur jafnvægi gúnanna þriggja riðlast, jafnvægi 
náttúrunnar glatast, þróunarbrautin verður krókótt og öngþveiti 
ríkir. Á þess konar sérstökum tímum holdgerist Drottinn. Holdtekja 
drottins Krishna er þess háttar sérstök líkamning Brahma, hinnar 
eilífu óbreytilegu Veru.

Lífið er í tveimur hlutum, afstæðum og algjörum. Báðir hlutar 
eru í fyllingu: Sá algjöri er í fyllingu, náttúrulega eilífur og óbreyti-
legur í eðli sínu, hinn afstæði er í fyllingu, náttúrulega eilífur en 
síbreytilegur að eðli. Þessu eilífa síbreytilega eðli afstæðs lífs er, 
á öllum sviðum sköpunar og þróunar, haldið við af feiknarafli í 
náttúrunni sem kallað er dharma og er forsenda fyrir hnökralausri 
virkni gúnanna þriggja. Það er eins og straumþungi sem hrífur með 
sér allt sem í vegi verður.

Dharma heldur uppi þróuninni. En þegar skugginn af misgjörðum 
mikils meirihluta fólks á jörðinni fellur yfir dharmavaldið veikist 
náttúrulegt vald þróunarinnar. Upp kemur sú staða að hinn síbreyti-
legi heimur afstæðrar tilvistar tekur að losna úr böndunum. Það 
setur fyllingu afstæða hluta lífsins í hættu. Almættið, sem heldur 
saman fyllingu hins Algjöra og fyllingu afstæða lífssviðsins, trufl-
ast. Og almættið líkamnast.

Hnignun dharma – bjögun þróunarleiðarinnar, höfnun réttlætis í 
samfélaginu – vekur þörfina á að hin sönnu lífsgildi séu endurvakin. 
Holdtekjan kemur fram, öll náttúran fagnar komu hennar, dharmanu 
er komið á réttan kjöl og spilling líður undir lok.

Hinir réttlátu eru því í eins konar þakkarskuld við hina spilltu 
vegna þess að þegar spillingin eykst og nær yfirhöndinni í heim-
inum, myndast þörf fyrir að Almættið taki á sig mynd svo að hinir 
réttlátu fái að njóta þess.

Tilgangurinn með líkamningunni er gerður alveg ljós í næsta 
erindi. 
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8. erindi

Til að vernda réttláta og tortíma vondum,
til að festa dharma tryggilega í sessi,
fæðist ég með kynslóð eftir kynslóð.  

Drottinn talar um tvíþætt markmið sitt: að vernda réttláta og tortíma 
vondum. Látið er að því liggja að réttlátir séu verndaðir með því 
að tortíma hinum vondu en þegar drottinn talar hér um að vernda 
réttláta á hann við annað og meira en einungis að ryðja grjóti úr 
götu þeirra.

Hinir réttlátu halda áfram að bera uppi dharma og þeim tekst það 
jafnvel á tímum þegar óöld ríkir í samfélaginu vegna þess mikla 
styrks sem þeir öðlast við að komast í samband við hið guðlega í 
daglegri íhugun. Eftir því sem guðleg vitund vex í huganum verður 
líf þeirra hreinna og leiðir loks til þess að þeir finna mikla þörf fyrir 
óhlutbundna sælu guðsvitundar í efnislífinu, þörf fyrir að hún flytjist 
á skynstigið þar sem hún verður að viðfangi allra skilningarvitanna 
og þau fá notið hennar. Hjörtun fyllast meiri og meiri kærleika og 
þörf þeirra fyrir guðlega birtingu í einhverri mynd verður æ ríkari. 
Þegar náttúran stenst ekki lengur mátið fæðist drottinn og uppfyllir 
þrá hinna réttlátu. Þannig verndar drottinn réttláta.

Drottinn segir: „Fæðist ég með kynslóð eftir kynslóð“. Það 
sýnir að innan hverrar kynslóðar eru til eldhugar og kærleiksríkir 
tilbiðjendur Guðs og fyrir þá tekur hann á sig mynd. Og þegar hann 
kemur til að svala þrá þeirra hreinsar hann um leið jörðina með því 
að tortíma neikvæðum öflum sem menga andrúmsloftið og ganga 
gegn réttlætinu.

„Tortíma vondum“. Jafnvel þótt það sé nefnt sem ástæða fyrir því að 
drottinn líkamnast, er það ekki megintilgangur hans. Hann kemur til 
að svala þrá þeirra réttlátu og vernda þá. Hann kemur til jarðarinnar, 
kallaður til hinna réttlátu, vegna þess að honum þykir vænt um þá 
réttlátu, kemur til að fylla líf þeirra réttlátu. Það er almáttugum 
Guði gleði að koma til jarðar til þess að flytja þeim sem tigna hann 
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kærleika sinn. Hann kemur til jarðar og ljósið lifnar. Það leysir 
sundur myrkur fáviskunnar og leggur þá vondu að velli. Jafnvægi 
kemst á í náttúrunni og framfaraöflin styrkjast. Dharma fær tryggan 
sess í veröldinni.

Hið allsráðandi afl, dharma, í sköpun Guðs er hans eigið verk, 
hans gjörð. Hann kemur því á aftur og aftur annaðhvort með stjórn 
sinni í gegnum sjálfvirkt fyrirkomulag þar sem hann er sjálfur á bak 
við tjöldin – eða með því að taka á sig líkama og gerast virkur í 
veraldarvafstrinu.

9. erindi

Fæðing Mín og virkni Mín eru guðlegar. 
Sá sem skilur þetta ofan í tæran tilverukjarna þess, 
mun við brotthvarf úr líkamanum ekki endurfæðast, 
hann kemur til Mín, ó, Arjuna.

„Fæðing Mín“: Fæðing Drottins er ekki það sama og fæðing 
manns. Hún er guðleg í þeim skilningi að Hann, hið guðlega, sem 
ætíð dvelur í sínu alheimslega ástandi handanlægrar Veru, tekur á 
sig líkamsgervi og kemur til jarðar. Guðleg fæðing þarf ekki að fara 
í gegnum neitt umbreytingaskeið og felur ekki í sér neitt líkamlegt 
fæðingarferli: Guðleg Veran verður aldrei neind hins guðlega 
eða Veruneind. Hún birtist, áfram guðleg og áfram sem Vera, í 
mannsmynd, Guð birtist til að bjarga mannlífinu á jörðu og til að 
endurnýja veg réttlætisins.

„Virkni Mín“: Óformgerður, handanlægur guðdómurinn sem 
hefur tekið á sig mannlega mynd hvílir áfram í sínu guðlega eðli 
og hann starfar. Guðlegt eðlið er eingöngu Vera, eilíf, óbreytanleg 
og í athafnarneind, jafnvel þótt það sé hin óendanlega uppspretta 
lífsorkunnar. Þar eð drottinn starfar þar sem hann hvílir í sínu 
guðlega eðli eru athafnir hans einnig guðlegar.

Til þess að skilja guðlega fæðingu og starf hinnar guðlegu 
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líkamningar verður maðurinn að hefja sig í ástand guðdómsins. 
Þegar hann er hafinn upp í það ástand, er orðinn staðfastur í eilífri 
Veru hins Algjöra, lyftist hann yfir fjötra tíma, rúms og orsaka. 
Fæðing og dauði eru úr sögunni hvað hann snertir. Hann hefur eilíft 
líf og hann lifir því í alnálægð drottins; líf hans er í lífi drottins. 
„hann kemur til Mín“, segir drottinn. Ekki er um það að ræða að 
hann endurfæðist í heiminn.

10. erindi

Lausir undan bindingu, ótta og reiði, 
samsamaðir Mér, í athvarfi Mínu, 
hreinsaðir í strangleik viskunnar, 
leituðu margir Veru Minnar.

Merkingarröðin skiptir miklu máli: „Lausir undan bindingu, ótta og 
reiði“ er forsenda fyrir „samsamaðir Mér .

„Lausir undan bindingu, ótta og reiði“: Binding,9  ótti og reiði 10 

þrífast best í jarðvegi  fávísinnar þar sem sjálfið kemur ekki auga á 
hvaða merkingu það hefur í Sjálfinu. Innhverf íhugun, eins og hún 
er útskýrð í 45. erindi II. kafla fer með hugann á svið sæluvitundar, 
æðstu fullnægju og óendanlegrar orku, þar sem ekkert rúm er fyrir 
neins konar veikleika. Hún setur hugann í ástand Veru, sem leggur 
grunninn að guðsvitund og kemur fram í orðunum „samsamaðir 
Mér“ og „í athvarfi Mínu“.

„Hreinsaðir í strangleik viskunnar“: Strangleikur merkir í þessu 
sambandi afneitun skyngleðinnar, merkir að hverfa af starfsvettvangi 
skilningarvitanna og ánægjunnar af þeim. Markmiðið með strang-
leika er að hreinsa hugann með því að losa hann undan áhrifum af 
viðfangsefnum skynjunarinnar. Á sama hátt skilur þekking Sjálfið 
frá gjörvöllu athafnasviðinu. Þetta er það mikilvæga í orðavalinu: 

9)  Sjá III., 7., 28., 31.   10) Sjá III., 41., 43. 
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„Í strangleik viskunnar.“ Ekki ber að skilja hendinguna sem svo 
að þar sem strangleikur feli í sér harðræði þá geri þekkingarleiðin 
það einnig. Þvert á móti er það að öðlast þekkingu ánægjulegt frá 
upphafi til enda: frá handanlægu vitundarástandi um alvitund til 
guðsvitundar. Eftir því sem huganum miðar í átt að hinu handan-
læga losnar hann í æ ríkara mæli frá grófgerðum reynslusviðum 
og það flytur hann nær og nær ástandi hreinleikans. Loks þegar 
hugurinn fer handan við fíngerðasta ástand reynslunnar er hann 
einn með sjálfum sér og þá nær hann ástandi algjörs hreinleika.

Þetta ástand algjörs hreinleika, sem næst í handanlægri vitund, 
verður varanlegt í alvitund og nær takmarki sínu og uppfyllingu11  í 
hreinleikaástandi sem sprettur af vitneskju um eitt í öllu í guðsvitund. 
Í því ástandi þekkingarinnar finnur maðurinn þá einingu við Guð 
sem Drottinn er að tala um þegar hann segir: „leituðu margir Veru 
Minnar“.

Með því að nota orðið „margir“ breiðir drottinn út til allra manna 
vonina um einingu við Guð.

Nú, eftir að hafa lýst beinu leiðinni til að öðlast endanlega þekk-
ingu á guðsvitund, talar drottinn í eftirfarandi erindi um viðbrögð 
sín við þeirri aðferð sem leitandinn beitir í nálguninni.

11)  Sjá 38. erindi.

11. erindi

Eins og mennirnir nálgast Mig, 
þannig umbuna Ég þeim. 
Á allan hátt, ó, Partha, 
fylgja menn fordæmi Mínu.

„Eins og mennirnir nálgast Mig, þannig umbuna Ég þeim“. Það er 
þekkt náttúrulögmál að virkni og gagnvirkni eru jafnar. Í fyllingu 
guðdómsins er Guð ætíð í fyllingu og þannig stendur fyllingin, 
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Eins og mennirnir nálgast Mig, 
þannig umbuna Ég þeim. 
Á allan hátt, ó, Partha, 
fylgja menn fordæmi Mínu.

líkust vatni í stóru uppistöðulóni. Vatnið hneigist hvorki til að flæða 
í burtu né hamlar það gegn rennsli; það stendur bara eins og það 
er. Ef bóndi vill vökva akur sinn leggur hann rör upp að vatninu. 
Vatnið tregðast ekki við að renna þegar rörin hafa á annað borð verið 
lögð að að því.

Enn fremur segir Drottinn: „Á allan hátt, ó, Partha, fylgja menn 
fordæmi Mínu“. Þetta hefur mismunandi merkingar á hinum ýmsu 
stigum. 

Í fyrsta lagi er eðli mannsins líkt eðli Guðs að því leyti að maður-
inn gerir öðrum það sem aðrir gera honum.

Í öðru lagi er það svo að um leið og menn átta sig á að Drottinn er 
í eðli sínu ekki sá sem tekur sjálfur frumkvæði heldur bregst aðeins 
við, liggur beinast við að reyna að ná sem mestu út úr því á þann hátt 
að fela sig Honum fullkomlega á vald í íhugun, sem er beina leiðin 
til guðsvitundar. Sá sem nær þessu ástandi, og nær sannarlega að 
losna við takmarkandi séreinkenni sín, hlýtur stöðu takmarkalausrar 
eilífrar Veru í guðsvitund. Markmið drottins með því að afhjúpa 
þessi innstu einkenni eigin eðlis er að gefa öllum mönnum kost á 
að ná sömu guðlegu stöðu í tilverunni. Hér er til skoðunar tækni 
sem gerir takmörkuðum persónuleika mannsins kleift að hefja sig 
í ótakmarkaða stöðu eilífrar tilveru í guðsvitund. Hún stendur öllum 
til boða.

Í þriðja lagi er það náttúruleg tilhneiging mannsins að leita eftir 
aukinni hamingju og halda þess vegna áleiðis til hinnar eilífu ham-
ingju guðsvitundar. Það er önnur ástæða fyrir því að drottinn segir: 
„á allan hátt, ó, Partha, fylgja menn fordæmi Mínu“.

Loks felur hendingin „á allan hátt, ó, Partha, fylgja menn fordæmi 
Mínu“ í sér að vitund Guðs sjálfs sé einasta leiðarljós mannlegrar 
vitundar. Hún liggur öllu lífi alheimsins til grundvallar og hún er 
stefnumótandi greind allra vera. Alheimsleg greind nærir greind 
mannsins.
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12. erindi

Þeir sem þrá uppfyllingu athafna hér á jörð 
færa guðunum fórnir, 
því að árangur fæddur af athöfn 
næst skjótt í mannheimi. 

Árangur næst vissulega með fyrirhöfn. Þeir sem vita hvernig á að ná 
sambandi við vedísku guðina gera það í sérstökum helgiathöfnum 
og þegar þeir hafa náð sambandi við máttaröflin í náttúrunni nýta 
mennirnir velþóknun þeirra til að ná betri árangri í lífinu. Þegar 
Drottinn segir hér: „Því að árangur fæddur af athöfn næst skjótt 
í mannheimi“ gerir hann Arjuna það skiljanlegt að meðal lægri 
dýrategunda er þroski sálarinnar kominn undir aðstæðum í náttúr-
unni en hjá mannskepnunni hefur sálin frelsi til athafna og þess 
vegna er þroskaferli mannsins komið undir því hvernig hann starfar 
og hvað hann gerir.

Erindið staðfestir að athafnir séu í sjálfum sér nauðsynlegar til að 
ná árangri í veröldinni en vísar um leið í þá átt sem athafnasemin 
verður að beinast.  

13. erindi

Hina fjórföldu reglu setti ég 
í samræmi við hlutverkadeildir gúna og athafna.  
Þó að ég sé höfundur hennar, skaltu vita 
að ég er gerandaneind, óbreytilegur.

Gjörvöll sköpunin er samleikur gúnanna þriggja. Þegar upphaflegu 
jafnvægi milli sattva, rajas og tamas er raskað taka þeir að verka 
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Þeir sem þrá uppfyllingu athafna hér á jörð 
færa guðunum fórnir, 
því að árangur fæddur af athöfn 
næst skjótt í mannheimi. 

hver á annan og sköpunin hefst. Allir þrír gúnarnir verða að vera 
fyrir hendi í öllum þáttum sköpunar vegna þess að með sköpuninni 
byrjar þróunarframvindan og hún krefst þess að fyrir hendi séu tveir 
andstæðir kraftar og einn sem getur staðið með þeim báðum.

Sattva og tamas eru andstæður en rajas er krafturinn sem verkar 
með báðum. Tamas eyðir sköpuðu ástandi en sattva skapar nýtt 
ástand á meðan því fyrra er eytt. Á þann hátt, með því að skapa 
og eyða í senn, er þróunarferlinu haldið gangandi. Rajaskrafturinn 
leikur nauðsynlegt hlutverk í sköpun og eyðingu, en á hlutlausan 
hátt; hann heldur saman sattva og tamas. Þannig eru allir þrír 
gúnarnir nauðsynlegir í sérhverju því lífsástandi sem myndast.

„Hina fjórföldu reglu“ má setja upp í rökhendur því að gúnunum 
þremur er hægt raða saman á sex vegu:

 
1. Sattva ríkir, rajas er víkjandi

2. Sattva ríkir, tamas er víkjandi

3. Rajas ríkir, sattva er víkjandi

4. Rajas ríkir, tamas er víkjandi

5. Tamas ríkir, sattva er víkjandi

6. Tamas ríkir, rajas er víkjandi

Önnur og fimmta samstæða falla út vegna þess að sattva og tamas 
eru í eðli sínu andstæður. Þannig eru aðeins eftir fjórar mögulegar 
samstæður. Þetta er fjórfalda reglan í sköpuninni. Sérhver tegund, 
hvort sem er jurt, dýr eða mannvera, greinist í fjóra flokka í samræmi 
við fjórar hlutverkadeildir gúnanna en þeir ákvarða náttúrulegan 
atferlisham í hverjum flokki.

„Gerandaneind“. Athafnir á öllum sviðum lífsins eru verk gún-
anna þriggja.12 Endanleg, alheimsleg Veran er grundvöllur gúnanna. 
Þess vegna er talað um að „Ég-ið“ í hinni óformgerðu, alnálægu, 
óbreytandi Veru, sé Skaparinn. Hann er Skaparinn en á þó ekki 
aðild, þarna sem hann hvílir stöðugur í eigin Veru. Hann er 
„gerandaneind“.13

Þetta verður skýrt nánar með dæmi. Gastegundirnar súrefni og 

12)  Sjá III., 27. erindi.    13)  Sjá 6. erindi.
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vetni mynda við samruna vökvann vatn. Vatnið frýs og verður að ís. 
Í þessu ólíka ástandi gasi, vökva og föstu efni, haldast grunnhlutarnir 
– súrefni og vetni – þeir sömu. Að því leyti, að grunnhlutarnir sem 
mynda gasið, vatnið og ísinn eru þeir sömu mætti segja að súrefnið 
og vetnið hefðu skapað þessi ólíku efni. En þar sem þau haldast 
súrefni og vetni þótt þau taki á sig breytilega mynd má kalla þau 
gerandaneind. Af því tagi er ástand endanlegrar Veru. Þar sem hún 
hvílir í grunni allrar sköpunar er hún „höfundur“ og af því að hún 
sjálf breytist ekki er hún „gerandaneind“ og „óbreytileg“.

Þegar Drottinn segir: „skaltu vita að ég er gerandaneind“ er hann 
að benda Arjuna á að koma hug sínum í handanlægt vitundarástand, 
handan við svið gúnanna þriggja, til að fá reynslu af uppsprettu 
sköpunarinnar frá fyrstu hendi og fullvissa sig um að algjör þögn 
sé hin skapandi orka og greind eilífrar Veru, uppsprettulind allrar 
sköpunarorku og greindar á afstæða sviðinu.

Í erindinu tekur drottinn að sér að vera höfundur sköpunarinnar 
en lýsir um leið yfir að hann sé algjör og óbreytilegur að eðli. Þar 
sem hann er almáttugur getur hann varðveitt aðildarneind sína 
jafnvel á meðan hann annast sköpunina. Næsta erindi skýrir þessa 
hugmynd nánar.

14. erindi

Ég á ekki hlutdeild í athöfnum, 
né ber Ég nokkra löngun til ávaxta af athöfnum. 
Sá sem sannlega þekkir Mig 
er því ekki bundinn af athöfnum. 

Sérhver sá sem hefur guðsvitund, stöðuga varurð um frumuppsprettu 
sköpunarinnar, veit af eigin reynslu að hún er í eðli sínu handanlæg. 
Þess vegna segir Drottinn: „Sá sem sannlega þekkir Mig er því ekki 
bundinn af athöfnum“. Yfirlýsingin - sannlega þekkir Mig er því...- 
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Ég á ekki hlutdeild í athöfnum, 
né ber Ég nokkra löngun til ávaxta af athöfnum. 
Sá sem sannlega þekkir Mig 
er því ekki bundinn af athöfnum. 

þýðir, þekkir Mig fullkomlega. Fullkomin þekking er þekking sem 
byggir á reynslu ásamt skilningi.14 

„Ég á ekki hlutdeild í athöfnum“: Minnt er á það sem segir í III. 
kafla, 28. erindi, að „það eru gúnarnir sem verka á gúnana“ en Veran 
er án aðildar. Einnig skal minnt á það sem segir í 9. erindi þessa kafla 
að starf drottins er ekki af þessum heimi, ekki á svæði gúnanna. Það 
er guðlegt og fer fram í eilífu frelsi hans. Sýnt var í 6. erindi að drott-
inn er algjör að eðli. Því er það fullkomlega á hreinu að drottinn er 
í eðli sínu aðildarlaus.

„Né ber Ég nokkra löngun til ávaxta af athöfnum“: Drottinn lýsti 
þegar í 22. erindi III. kafla eilífri fullnægju sinni.

„Sá sem sannlega þekkir mig er því“ merkir: sá sem hefur rækilega 
kynnst eðli mínu, algjörlega aðgreindu frá athöfnum ásamt öllum 
þeirra ávöxtum. Orðið „sannlega“ er afar mikilvægt. Það felur í 
sér að þekkja með virkum hætti, sem gefur til kynna að maður hafi 
komist til guðsvitundar.

Hendingin „né ber Ég nokkra löngun til ávaxta af athöfnum“ 
leiðir hugann að atriði sem hið formgerða og óformgerða hvel 
lífsins eiga sameiginlegt. Bæði halda að eilífu áfram að vera vegna 
eilífðareðlis almáttugs og æðsta drottins. Nákvæm vitneskja um 
hvernig hið Æðsta er án aðildar að athöfnum mitt í endalausri virkni 
hinnar óendanlegu sköpunar getur einungis runnið upp fyrir manni 
á grunni eigin reynslu hans af því hvernig Sjálfið er án hlutdeildar í 
athafnasviðinu.

Hér fer á eftir stigskiptingin í því að gera sér grein fyrir drottni: 
Fyrst gerir maður sér grein fyrir eigin Sjálfi aðgreindu frá athöfnum 
og með því að öðlast þannig þekkingu á sönnu eðli eigin Sjálfs felur 
hann drottni allar athafnir og leitar athvarfs í honum (10. erindi). 
Þá, í einingu með honum, þekkir maður hann í sínu sanna eðli 
aðildarlausan að athöfnum og án nokkurrar löngunar til ávaxta af 
athöfnum. Þessi þekking á sönnu eðli Guðs leiðir til eilífs frelsis 
undan fjötrandi áhrifum athafnanna. Þess vegna segir drottinn: „Sá 
sem sannlega þekkir mig er því ekki bundinn af athöfnum“.

Í þessu erindi er fólginn einn mikilvægasti lærdómur Sankhya. 
Lærdómurinn er um aðildarneind Drottins í eðli sínu og heitir þeim 

14)  Sjá 38. erindi, skýringar.
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sem einfaldlega fær vitneskju um þá staðreynd frelsi úr fjötrum. 
Hérna liggur styrkur Sankhya sem boðar að frelsun fáist með því að 
fara þekkingarleiðina.

Svipaðri kenningu var miðlað í 28. erindi III. kafla en þar var hún 
rökstudd með vitneskjunni um gúnana þrjá, þekkingunni um afstæðu 
athafnasviðin. Aftur á móti eru rökin í þessu erindi sótt í þekkingu 
um innsta eðli guðlegrar Veru, persónugerðu í drottni Krishna, sem 
er handan hins afstæða og hins Algjöra, handan við þá einingu sem 
Vera og margbreytni sköpunarinnar mynda, en heldur innan sjálfs 
sín utan um hvort tveggja í fyllingu.

15. erindi

Jafnvel þótt þeir vissu þetta, 
gengu lausnarleitendur fornaldar að störfum. 
Því, gakk þú til verka 
eins og gerðu fornmenn fyrr á tímum.

„Jafnvel þótt þeir vissu þetta“, vísar til lærdómsins í erindunum 
tveimur á undan.

Til þess að gera Arjuna það skiljanlegt að í lífinu væri til ástand 
þar sem hámarks athafnasemi hróflar ekki við eilífri stöðu algjörrar 
Veru vísaði drottinn, í erindunum á undan, í sjálfan sig sem dæmi 
um þess konar ástand. Ef Arjuna sæi þannig beint fyrir framan sig, í 
lifandi mynd, hugmyndirnar sem verið var að fræða hann um mætti 
það kannski verða til að sannfæra Arjuna um að einnig hann gæti 
hafið sig í þetta ástand í eigin lífi.

„Lausnarleitendur fornaldar“: Orðasambandið vísar til „Janaka og 
fleiri“ (III. kafli, 20. erindi). Með því að nota hugtakið „Lausnar-
leitendur“ er verið að benda á að athöfn sé nauðsynleg, einnig 
þeim sem helga líf sitt því að leita eftir sannleikanum og hafa ekki 
áhuga á neinu öðru en frelsun. En eins og lesa má úr hendingunni 
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„jafnvel þótt þeir vissu þetta“ er þekking á raunverulegu eðli drottins 
forsenda fyrir athöfnum „lausnarleitenda“. 

Þegar leitandi lausnar hefur öðlast alvitund og gert sér grein fyrir 
sjálfum sér aðgreindum frá athöfnum, hefur hann náð marki. Hann 
er þá leystur úr fjötrum athafnanna og stefni hann ekki hærra mun 
hann finna til fullnægju. En sé maður fullnægður í alvitund og sækist 
ekki eftir guðsvitund missir hann af tækifærinu til að öðlast hið 
æðsta en það er eining með Guði. Af þeirri ástæðu er þekkingin á 
raunverulegu eðli drottins afar nauðsynleg jafnvel þeim sem aðeins 
leita lausnar. Enginn vafi leikur á nauðsyn þess fyrir þá sem leita 
Guðs.

Í þessu erindi varpar drottinn ljósi á það að til viðbótar vitneskj-
unni um gúnana þrjá og samspil þeirra15 þurfi að koma þekking á 
innsta eðli æðsta drottins16 til að fullkomna frelsisástandið.

„Fornmenn fyrr á tímum“: Með hendingunni ljær drottinn orðum 
sínum vægi þess sem valdið hefur. Lærdómurinn sem draga má er sá 
að enginn skyldi efast um þróunarbrautina sem staðist hefur tímans 
tönn vegna þess að einungis það endist sem samræmist lögmálum 
þróunarinnar. Öllu því sem ekki lýtur þessum lögmálum kastar 
náttúran fyrir róða.

Í eftirfarandi erindum snýst röksemdafærslan í að sundurgreina 
athafnir nákvæmlega.

15)   Sjá III., 28. og IV., 13.    16)   Sjá 14. erindi.

16. erindi

Hvað er athöfn, hvað athafnaleysi? 
Jafnvel vitringarnir eru á báðum áttum. 
Ég mun útlista fyrir þér þá athöfn sem, 
ef þú kannt hana,  frelsar þig frá illu. 

Í erindinu hér á undan færði drottinn rök fyrir því að Arjuna 
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skyldi starfa. Því er eðlilegt að hann fjalli í þessu erindi um það 
hve þungvæg og langdræg áhrif athafna eru. Með því er ætlunin að 
að búa hug Arjuna undir einstök atriði í athöfn sem muni gagnast 
honum og frelsa hann frá öllu „illu“. 

Ef maður finnur ekki sitt eigið sæla, guðlega eðli í aðildarlausum 
og óháðum athöfnum, hneppa athafnirnar hann í áhrifafjötra sína og 
það er það sem veldur vandræðum og þjáningum lífsins.

Drottinn segir: „Jafnvel vitringarnir eru á báðum áttum“ varðandi 
athöfn og athafnaleysi. Sá er vitur maður sem hefur skilið að athafnir 
eiga sér stað fyrir tilverknað gúnanna þriggja og að hann er sjálfur 
án hlutdeildar vegna þess að hið raunsanna eðli hans er handanlægt. 
En Drottinn segir þann skilning þó ófullnægjandi eins og marka má 
af því að jafnvel hinir vitru eru áfram á báðum áttum.

Hinir „vitru“ hafa kynnst Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum og 
hafa þannig öðlast lausn. Drottinn segir að jafnvel hinir vitru séu á 
báðum áttum varðandi athöfn og athafnaleysi. Eitt er að hljóta lausn 
undan athöfnum; allt annað er að öðlast fulla þekkingu á athöfn og 
athafnaleysi. Drottinn segir í næsta erindi: „Vegir athafnanna eru 
órannsakanlegir.“ Ógerningur er að vita fullt umfang athafnar og 
skilja það vitsmunaskilningi. Þess vegna segir drottinn: „Jafnvel 
vitringarnir eru á báðum áttum.“

Við munum kannski að þegar drottinn var að upplýsa Arjuna um 
Sankhyaviskuna í 38. erindi II. kafla sagði drottinn: „Þegar þú hefur 
öðlast jafnlyndi … Þannig syndgar þú ekki.“ Í þessu erindi núna 
segir hann: „Ég mun útlista fyrir þér þá athöfn sem, ef þú kannt 
hana, frelsar þig frá illu.“ Séu hendingarnar skoðaðar gaumgæfilega 
kemur í ljós að fræðsla drottins stefnir æ hærra. Eftir því sem getan til 
skilnings eykst er kennslan veitt í fínlegri en þó einfaldari myndum. Í 
fyrra erindinu er gert ráð fyrir að eitthvað þurfi að gera til þess að ná 
því jafnlyndi sem geti veitt manni lausn frá syndum. Í þessu erindi 
sýnir Drottinn fram á að ekkert þurfi að gera, að einfaldlega með 
vitneskju um athafnir verði Arjuna frelsaður frá illu. Kennslan hefur 
færst af stiginu að fjalla um athafnir á það stig að vita. Svo kann að 
fara að eftir því sem kennslunni vindur fram verði jafnvel skipt á 
þekkingu og einfaldari aðferð sem notfærir sér venjulega heyrn eða 
sjón. Þetta er tæknin til að kenna Sankhya – rökleiðsla nær að lokum 
hæst í einhverju einföldu töluðu orði sem mun umbylta gjörvöllum 
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lífsskilningnum og hefja manninn í eitt skipti fyrir öll í ástand eilífs 
frelsis úr fjötrum.

Einnig er eftirtektarvert að í erindunum tveimur á undan var 
því haldið fram að maður öðlist lausn úr fjötrum með því einu að 
vita að eðli handanlægs Drottins er aðildarneind; en í þessu erindi 
aftur á móti er heitið lausn með atbeina þekkingar jafnvel á afstæða 
sviðinu, með atbeina þekkingarinnar um athafnir og athafnaleysi. 
Sú þekking er veitt í næstu fimm erindum.

17. erindi

Athafnir þarf, vissulega, að skilja, 
rangar athafnir skyldi einnig skilja og 
athafnaleysi verður að skilja að sama skapi. 
Órannsakanlegir eru vegir athafnanna.

„Athafnir“: Til þess að skilja athafnir er nauðsynlegt að vita um 
mismunandi vitundarástand gerandans vegna þess að eiginleikar 
athafnar eru aðallega komnir undir vitundarstigi þess sem aðhefst. 
Mögulegt vitundarástand er: vöku-, draum-, svefn-, handanlæg 
vitund, alvitund og guðsvitund.

Orðið athöfn er hér notað í merkingunni rétt athöfn sem verkar 
lífeflandi á gerandann og gjörvalla sköpunina, athöfn sem ýtir undir 
þroska einstaklingsins og þjónar um leið alheimslegum tilgangi. 
Þess konar athöfn getur því aðeins átt sér stað að hugur mannsins 
sé í fullkomnum samhljómi við handanlæga Veruna sem býr að 
baki allri sköpuninni og er grundvöllur alls lífs og allra lögmála 
náttúrunnar. Þannig er það í alvitund. Guðsvitund er annað ástand 
þar sem þess konar athöfn er útfærð sjálfkrafa. Í alvitund vinnur 
maður, staðfestur í allífinu, verk sín sem einstaklingur; í ástandi 
guðsvitundar stendur athöfn einstaklingsins í ljósi Guðs, er á stigi 
sem samsvarar alheimslegu athafnastigi. Maðurinn upplifir eilífa 
einingu lífsins í öllum athöfnum.



272

„Órannsakanlegir eru vegir athafnanna“. Náttúrulegar athafnir 
manns í afstæða vitundarástandinu þrefalda – í vöku, draumi 
og svefni, stjórnast af dharma þess þróunarþreps sem hann er á. 
Enn fremur er dharma, jafnvel á sama þrepinu, mismunandi eftir 
aðstæðum og mismunandi lífshvelum. Allur þessi mismunur verður 
enn flóknari við það að í hverju tilviki á dharma ekki aðeins við um 
athöfnina eins og hún verkar á einstaklinginn heldur einnig eins og 
hún hrífur á fjölskylduna, samfélagið, þjóðina og heiminn. Sérhver 
hugsun, orð og gjörð kemur af stað áhrifabylgjum í andrúmsloftinu. 
Bylgjurnar fara um allan geim og lenda á öllu sköpuðu. Hvar sem 
þær rekast á eitthvað hrífa þær með einhverjum hætti. Ekki er hægt 
að sjá fyrir hrif einstakrar hugsunar á einhvern sérstakan hlut vegna 
þess hve sköpunin er margbreytileg og umfangsmikil. Sú fjölbreytni 
gengur út yfir mörk þess sem mögulegt er að skilja. Þess vegna segir 
drottinn: „Órannsakanlegir eru vegir athafnanna“. 

„Röng athöfn“ getur verið af ýmsu tagi: Athafnir sem skaða ger-
andann í nútíð eða framtíð; þær sem heppnast ekki; þær sem hefta 
þróunina; þær sem leiða til upplausnar; þær sem binda gerandann 
við hringferil fæðingar og dauða; þær sem hafa skaðleg áhrif á 
lífið í umhverfinu og á aðra; þær sem eru í andstöðu við náttúru-
lögmálin. Jafnvel svið rangra athafna eitt og sér reynist þannig vera 
„órannsakanlegt.“ 

Þess konar rangar athafnir eru mögulegar svo lengi sem gerandinn 
er óvitandi um sitt eigið dharma, svo lengi sem hann skynjar ekki 
innsta eðli síns eigin sjálfs, eðli athafna og eðli Guðs, svo lengi sem 
vökuvitund hans styðst ekki við handanlæga tæra vitund.

„Athafnaleysi“: Athöfn er fjarri. Djúpsvefn er athafnalaust ástand 
en hann er ekki eina þess konar ástandið. Athafnalaust ástand er 
einnig að finna í handanlægri vitund. Enn fremur er athafnaleysi 
þáttur í innstu gerð alvitundar sem og guðsvitundar, hæsta þreps-
ins í mannlegri þróun. Annars vegar er athafnaleysið fólgið í með-
vitundarleysi djúpsvefnsins en hins vegar er það grundvöllurinn 
fyrir lifandi Raunveru alheimsins. Þetta er það sem Drottinn á við 
þegar hann segir: „Athafnaleysi verður að skilja að sama skapi“. 
Þetta sýnir að ekki aðeins athafnir heldur einnig athafnaleysi eru 
órannsakanleg.

„Vissulega“. Með þessu orði leggur drottinn áherslu á hve nauð-
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synlegt er að þekkja athafnir. Líf táknar athafnir – enginn getur 
komist hjá athöfnum. Úr því að þannig háttar til er eins gott að vita 
hvað maður ætlar að gera og ekki aðeins það heldur einnig hvert 
afleiðingarnar muni leiða hann.

Það verður áhugavert að sjá nákvæmlega hvernig Drottni, eftir að 
hann hefur viðurkennt að vegir athafnanna séu órannsakanlegir en 
hefur einnig lagt áherslu á að maður verði að skilja athafnir, tekst 
að sigla milli skers og báru til að leysa þessa þverstæðu. Eftir að 
hafa notað orðið „órannsakanlegir“ var rökrétt af honum að taka 
ekki til við að rannsaka vegi athafnanna. En orðið „vissulega“ krefst 
þess hins vegar að sama hvaða aðferð drottinn beitir, hvort sem hann 
fer í smáatriði eða ekki, verði hann að miðla þekkingu á athöfnum. 
Drottinn tekur í leiðbeiningunum upp aðferðafræði sem leiðir til 
þess að þótt maður þekki ekki athafnasviðið í heild geti hann haft 
af því allt það gagn sem hafa mætti af þess konar þekkingu. Hann 
leiðir fram list athafnanna en með þeirri list getur maður notið allrar 
blessunar sem þekking á öllum athöfnum myndi veita, án þess 
að þurfa að afla beinnar þekkingar á athöfnunum. Þessari tegund 
athafnalistar má líkja við störf garðyrkjumeistarans sem nærir 
sérhvert laufblað í krónum trjánna með því að vökva rætur þeirra án 
þess þó að vita nákvæmlega hvernig æðakerfi plöntunnar starfar.

Svona dásamlega fullkomin er þessi orðræða. Drottinn hafði áður 
sagt að það væri nauðsynlegt að þekkja athafnir en þar sem vegir at-
hafnanna eru órannsakanlegir hlýtur þekking á þeim alltaf að verða 
ónóg. Hann teflir þess vegna fram tækni sem veitir manni áhrifamátt 
þekkingar án þess að hann þurfi að afla sjálfrar þekkingarinnar. Það 
helgast af því að fræðsla drottins er ekki vegna þekkingarinnar í 
sjálfri sér. Henni er eingöngu ætlað að hafa sérstaka verkun í 
daglegu lífi. Það er verkunin sem er mikilvæg, ekki þekkingin. 
Þetta er efni Yoga Shastra, hinnar hagnýtu heimspeki um guðlega 
Einingu. Markmið hennar er að veita hagnýta visku sem gæti gert 
sérhverjum manni kleift að öðlast, á náttúrulegan hátt,  gæðin hæstu 
með athöfnum sínum.

Eftirfarandi erindi skýra þennan lærdóm.
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18. erindi

Sá sem í athöfn sér athafnaleysi 
og í athafnaleysi  sér athöfn 
er vitringur meðal manna. Hann er sameinaður, 
hann hefur lokið öllum athöfnum.

„Í athöfn sér athafnaleysi“ þýðir að jafnframt því sem hugurinn 
sinnir skilningarvitunum og er í gegnum þau upptekinn af athafna-
stússinu liggur hann við festar í þögn innri Veru. Sú festalega kallar 
fram reynslu af þögn mitt í öllum önnum.

Fyrir manni sem „í athöfn sér athafnaleysi“ er það lifandi raunvera 
að gjörvallt athafnasviðið sé þrungið af virknineind, þrungið af 
ævinlega hljóðri Verunni. Fyrir honum skyggir athöfn ekki á ástand 
athafnaleysisins eða Veruna sem að baki býr. Hann upplifir ævinlega 
hljóða Veru sem gagntekur alla virkni skilningarvita, hugar og 
líkama. Hann sér þögn í athöfnum og athafnir í þögn.

Hérna er lærdómur um það hvernig maður geti auðgað frelsið 
sem hann öðlast þegar hann veit að „það eru gúnarnir sem verka á 
gúnana“.17  Lærdómurinn tengir  saman athafnafyllta veröld gún-
anna þriggja og þögn Veru og staðfestir með vísun til þagnarinnar 
samtilvist hins skammæja og hins eilífa. Hann staðfestir æðsta 
boðskap Upanishad: „purnamadah, purnamidam“ – þetta, hinn form-
gerði heimur athafnanna, er í fyllingu (purna),  það, líf algjörrar 
Veru, er í fyllingu.

Þessi sannleikur rennur upp fyrir manni í alvitund en boðskapur 
erindisins nær alveg út yfir guðsvitund.

Þegar maður gerir sér grein fyrir fullkominni Raunverunni 
kemst hann í lífsástand sem er handan við einingu hins Algjöra og 
margbreytni hins afstæða og það kallar fram heildarsýn sem tekur 
bæði saman, þetta og Það í ljósi Guðs, í guðsvitund. Sá sem hefur 
öðlast þá vitund er „vitringur meðal manna.“ Samkvæmt þessari 

17)  Sjá III., 28. erindi.    
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Sá sem í athöfn sér athafnaleysi 
og í athafnaleysi  sér athöfn 
er vitringur meðal manna. Hann er sameinaður, 
hann hefur lokið öllum athöfnum.

hendingu eru þeir nefndir „menn“ sem annaðhvort hafa gert sér grein 
fyrir sannleikanum í athöfninni18  eða sannleika þagnarinnar.19  En 
„vitringur“ er sá sem hefur gert sér grein fyrir sannleikanum í hvoru 
tveggja, annaðhvort í alvitund þar sem athöfn er skynjuð aðgreind 
frá þögninni eða í ástandinu þar sem athöfn og þögn sameinast í 
guðsvitund.

„Maður“ er skilgreindur þannig í erindinu að ætla mætti að sá 
sem ekki hefur gert sér grein fyrir sannleikanum í athöfnum eða 
sannleika þagnarinnar verðskuldi ekki að vera kallaður maður. Það 
er þess vegna grundvallaratriði í lífi mannsins að fara annaðhvort 
leið þekkingarinnar eða athafnaleiðina. Og vilji hann vera „vitring-
ur“ þarf hann auk þess að hefja sig upp og ná marki á báðum leið-
unum.

„Hann hefur lokið öllum athöfnum“ merkir að í lífi sínu sem 
einstaklingur hefur hann stundað allar tegundir athafna, grófar og 
fágaðar. Þar að auki hefur hann starfað á stigi allífsins. Einstaklings-
bundin virkni felur ekki aðeins í sér venjulega huglæga og lík-
amlega starfsemi heldur einnig fíngerðustu virknina sem felst í að 
fara handan við og ná einingu við guðlega Veru. Starfsemi á stigi 
alheimslífsins er tvenns konar: Í fyrsta lagi starfsemi sem á sér stað 
í alvitund í fullu samræmi við þróunarferlið og í öðru lagi starfsemi 
í guðsvitund sem er á stigi endanlegrar einingar lífsins.

„Hann hefur lokið öllum athöfnum“ þýðir með öðrum orðum 
að hann hafi náð fullkomnun. Athöfn er leið manns til að uppfylla 
langanir sínar. Þegar maður hefur „lokið öllum athöfnum“ þýðir það 
að hann hefur uppfyllt allar langanir og það felur í sér fullnægju 
hans. Vert er að geta þess að það að ljúka athöfn felst ekki aðeins 
í að uppskera ávöxt af athöfn. Það felst í að njóta afrakstursins 
af athöfninni ásamt því að öðlast frelsi frá fjötrandi áhrifum af 
athöfninni og afleiðingum hennar. Það að skynja athafnaleysi í 
athöfnum og athöfn í athafnaleysi stafar af fullnægju sem fæst við 
að hafa beina reynslu af algjörri sælu og af eilífu frelsi úr fjötrum 
en það er ástand alvitundar þar sem Sjálfið er upplifað aðgreint frá 
athöfnum.

Í þessu erindi er röð efnisatriðanna afar mikilvæg. Til að halda 

18)  Sjá III., 28. erindi.    19)  Sjá II. , 45. erindi
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því til haga að „sá sem í athöfn sér athafnaleysi og í athafnaleysi 
sér athöfn“ sé ekki rugludallur bætir drottinn því við að þess konar 
maður sé gæddur betri skilningi en annað fólk: Hann er „vitringur 
meðal manna“. Enn fremur, til þess að árétta að þessi vitri maður sé 
ekki bara hugmyndaglópur sem stundar það eitt að hugsa háleitar 
hugsanir, segir drottinn: „Hann er sameinaður“ og gefur þannig til 
kynna að hann sé jarðbundinn maður sem hefur náð uppfyllingu 
lífsins.

Fjögur efnisatriði eru í þessu erindi sem hvert um sig stendur fyrir 
aðgreinda óháða hugmynd:

1. Í athöfn sér athafnaleysi.

2. Í athafnaleysi sér athöfn.

3. Vitringur meðal manna, hann er sameinaður.

4. Hann hefur lokið öllum athöfnum.

Vert er að gefa því gaum að unnið er úr þessum hugsunum hverri 
eftir aðra í næstu fimm erindum. Unnið er með fyrstu hugsun þessa 
erindis í fyrstu hugsun hvers af erindunum sem eftir fylgja. Með 
aðra þriðju og fjórðu hugsun þessa erindis er á sama hátt unnið í 
annarri, þriðju og fjórðu hugsun hinna erindanna fimm.

Samanburðarathugun á þessum fimm erindum sem fjalla um 
vísindi athafnanna er tekin saman í lok skýringa við 23. erindi.

Drottinn veitti Arjuna sýn á athöfn í athafnaleysi og athafnaleysi í 
athöfn þegar hann, í 13. og 14. erindi, tók sjálfan sig sem dæmi. Þess 
vegna nægir í þessu erindi að fullyrða, án þess að fara í smáatriði 
og skýringar.

Í næsta erindi er þetta atriði samt rætt frá hagnýtara sjónarmiði 
hins jarðbundna lífs.
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19. erindi

Sá sem í sérhverju verki er laus við löngun
og hvatann sem hún er sprottin af, 
hefur brennt athafnir sínar á báli þekkingarinnar, 
hann kalla þeir, sem þekkja Raunveruna, vitran.  

Í þessu erindi birtist hugsunin úr erindinu næst á undan í framþró-
aðri mynd. Ef maður vill sjá athafnaleysi í athöfn verður hann að 
vinna sín verk en samt að vera laus við löngun innra með sér. Það 
innra ástand manns að vera „laus við löngun“ er svið „athafnaleys-
is“. Með þessu móti gerist það að „sá sem í sérhverju verki er laus 
við löngun“ verður „sá sem í athöfn sér athafnaleysi“ (18. erindi).

Drottinn minnist á sérstaka eiginleika sem athafnir uppljómaðs 
manns séu gæddar. Vissulega verður athöfnin að hafa drifkraft og 
vera skilvirk í byrjun en „vitringurinn“ er ekki knúinn af persónu-
legum bindingum til að byrja athöfnina fremur en meðan á henni 
stendur eða við lok hennar. Né hirðir hann um ávöxt af henni. Þannig 
tekur hann þátt í  öllu í kringum athöfnina meðan á henni stendur 
en á þó ekki aðild. Þess vegna segir drottinn: Sá sem „hefur brennt 
athafnir sínar á báli þekkingarinnar hann kalla þeir, sem þekkja 
Raunveruna, vitran“.

Uppljómaður maður sinnir sínum verkum en þar sem hann veit 
að Sjálfið er aðgreint frá athöfnum er hann laus við fjötrandi áhrif 
athafnanna. Þessari vitneskju er hér líkt við bál sem brennir upp allar 
athafnir hans í þeim skilningi að athafnirnar eru leystar fullkomlega 
frá bindandi áhrifum athafnanna eða ávaxta þeirra.

„Í sérhverju verki er laus við löngun.“ Alla jafnan byrjar maður þá 
fyrst athöfn þegar hann verður var við löngun til hennar. Mismun-
andi er á hvaða stigi löngunin er skynjuð. Það fer eftir stiginu sem 
hinn meðvitandi hugur einstaklingsins er á. Því tærari sem vitund 
manna er, á þeim mun fíngerðari stigum í hugsanaferlinu skynja 
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þeir hugsun og löngun.20  Minnt skal á að hugsun byrjar á dýpsta 
vitundarstigi og þróast í löngun þegar hún nær á meðvitað stig í 
huganum. Hjá manni þar sem handanlæga vitundarstigið er orðið að 
stigi hans meðvitandi hugar er hugsunin skynjuð í blábyrjun, áður 
en hún verður að löngun. Hugsunin umbreytist í athöfn án þess að 
birtast fyrst sem löngun.21  Svona skýrist hvernig stendur á því að sá 
maður sem hefur náð að samhæfa hug sinn og handanlæga vitund „í 
sérhverju verki er laus við löngun“. 

Þetta ástand bindineindar er lengra á veg komið en hitt sem lýst var 
í erindinu á undan þar sem maður sér athafnaleysi í athöfn og athöfn 
í athafnaleysi. Því lengur sem Innhverf íhugun er iðkuð staðfestir 
Vera sig betur í innstu gerð hugarins og maður fer að hafa tilfinningu 
fyrir sjálfum sér aðgreindum frá athöfnum. Athafnasemin stendur 
þá í kyrrð innri varurðar. Þannig byrjar maður á eðlilegan hátt að 
skynja þögn og virkni í senn.

Eftir því sem íhugunariðkuninni miðar lengra skynjar maður 
betur þögn Veru jafnvel alveg við upphaf athafnaseminnar svo að 
þær eðlilegu aðstæður myndast að hver einasta athöfn verður „laus 
við löngun og hvatann sem hún er sprottin af“. Vert  er að geta 
þess að upphaf athafnar virkjar hugann á meira dýpi en athöfnin 
gerir í framhaldinu. Það er þess vegna sem maður kann við upphaf 
athafnarinnar að hafa reynslu af Sjálfinu eins og það eigi enga 
hlutdeild í athafnaskeiðinu en það er ekki fyrr en íhugunariðkunin 
er nokkuð vel á veg komin að Sjálfið er skynjað sem aðildarlaust 
alveg við upphaf athafna. Þannig myndast, eftir því sem Veran 
vex í eðli hugarins, náttúrulegar aðstæður þar sem hann dvelur 
„í sérhverju verki“ í þögn Veru sem er í eðli sínu sæluvitund. Sú 
sæluvitund leiðir til eilífrar fullnægju og hún er  grunnurinn undir 
því að maðurinn „í sérhverju verki sínu er laus við löngun og hvat-
ann sem hún er sprottin af“.

Þegar Vera er á þessu vaxtarskeiði í eðli hugarins finnst manni 
sem hann sé óbundinn af athöfninni bæði í byrjun og meðan á henni 
stendur. En þar sem athöfn er jafnan hafin í þeim tilgangi að ná 
lokatakmarki af einhverju tagi virkjar tilgangur athafnar hug-ann 
dýpra en byrjun eða framvinda sjálfrar athafnarinnar gera. Það að 

20)  Sjá viðauka: Innhverf íhugun.   21)  Sjá III. kafla, 7. erindi.
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njóta bindineindar við ávöxt athafnar útheimtir því að Vera flæði 
í langtum ríkara mæli inn í hugareðlið. Um það bil sem maður er 
að komast til alvitundar hefur hann fullkomlega „losað sig undan 
bindingu við ávöxt athafnar“ (20. erindi). Þetta ástand, þetta lengst 
gengna ástand bindineindar,22  nær á endanum fyllingu í guðsvitund 
þar sem „þú sérð allar verur í Sjálfi þínu og einnig í mér“ (35. 
erindi).

Sérhver athöfn er komin undir vitundarástandi gerandans. Því er 
það að ef maður ætlar að gefa athöfn einhverja ákveðna eiginleika 
verður hann að færa sig yfir í vitundarástand sem stuðlar að 
framgangi þeirra eiginleika.

Orðið „sérhverju“ er afar mikilvægt í þessu sambandi. Það felur 
í sér gjörvalla spannvídd virkninnar innan hugar og skilningarvita. 
Orðið gefur til kynna að vitundarástand mannsins eigi að vera af 
því tagi að sérhver athöfn sem hann tekur sér fyrir hendur, hvenær 
sem er, sé með eðlilegum hætti laus við löngun og hvatann sem 
hún sprettur af. Þess konar vitundarástand er að finna í alvitund og 
í guðsvitund.

Hjá manni þar sem handanlæga vitundarstigið er orðið meðvitað 
hugarástand, hefur alvitund náðst og í því ástandi upplifir hann 
Veru aðgreinda frá athöfnum. Sú reynsla myndar náttúrulegar að-
stæður þar sem á yfirborðinu er athöfn en ástand athafnaleysis hið 
innra. Löngun er tengiliður milli geranda og athafnar. En þegar 
eðlilegt aðgreiningarástand hefur verið staðfest á milli gerandans 
og athafnarinnar er enginn tengiliður á milli þeirra. Í þess konar 
afstöðu milli gerandans og athafna hans á löngun hvergi heima. Á 
þann hátt er mögulegt að vera í „sérhverju“ verki laus við löngun.

„Laus við ... hvatann sem hún er sprottin af“. Til þess að skilja 
hvatann sem er undirrót löngunar skulum við greina ferlið sem 
leiðir til löngunar. Þegar skilningarvitin komast í snertingu við 
viðfangsefni sín fæst reynsla og hún setur mark á hugann. Boð frá 
þessu nýja reynslumarki finnur samhljóm með marki sem fyrir er 
í huganum og svipuð fyrri reynsla hafði skilið eftir. Nýja markið 
samsamar sig því fyrra. Þegar þessi tvö reynslumörk koma saman 
verður til boð í dýpsta lagi vitundarinnar þar sem öll reynslumörk 

22)  Fengist er við þetta í skýringunum við næsta erindi.   
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eru geymd. Boðið eflist og þegar það nær upp í meðvituð lög hug-
arins er það skynjað sem hugsun. Sú hugsun framkallar löngun eftir 
að hún hefur fengið skilningarvitin í lið með sér og löngunin örvar 
skilningarvitin til athafna. Í stuttu máli stafar hvatinn sem löngun 
sprettur af frá tilfinningunni um skort. Í ástandi alvitundar þar sem 
maður finnur eilífa fullnægju innra með sér og athafnasviðið er með 
eðlilegum hætti aðgreint frá manni sjálfum, er Sjálfið sjálfu sér nægt 
– Það getur ekki skort neitt. Í því ástandi er þess vegna sérhvert verk 
laust við hvatann sem löngun er sprottin af.

Spyrja mætti spurningarinnar: Hvað veldur því að athöfn fer af 
stað hjá þess  konar manni? 

Svarið er að það er almáttugt vald náttúrunnar23 sem orsakar 
ómælda og linnulausa virkni sköpunar og þróunar vítt um alheim-
inn.

Veran er grundvöllur náttúrunnar. Þegar hugurinn kemst í 
fullkominn samhljóm við Veru fær hann stöðu Veru og þannig 
verður hann sjálfur grundvöllur allrar starfsemi í náttúrunni. 
Náttúrulögmálin taka að styðja boð þess konar hugar; hann verður 
eins og eitt með öllum lögmálum náttúrunnar. Löngun þess konar 
hugar er þá þörf náttúrunnar eða, til að orða það á annan hátt, þarfir 
náttúrunnar eru kveikjan að þess konar starfsemi. Ekki hefur Sjálf-
ið neitt að gera með „löngun og hvatann sem hún er sprottin af“. 
Með þessu móti verður mögulegt „í sérhverju verki“ að vera eðli-
lega „laus við löngun og hvatann sem hún er sprottin af“. 

Við verðum að muna að þess konar vitundarástand framkallast af 
því að Veran er til staðar í hinu meðvitaða hugarástandi, í yfirborði 
hugarins. Engin leið er að framkalla það með neins konar hugsun 
eða skilningi. Markmið erindisins er að útskýra þetta ástand; erindið 
lýsir ekki leiðinni til að öðlast það. Alrangt væri að ímynda sér að 
með því að reyna að útiloka langanir og draga úr þörfum sínum í 
því augnamiði að draga úr hvatanum sem löngun er sprottin af, gæti 
maður öðlast þetta náttúrulega ástandi bindineindar sem gerir mann 
„vitran“ í augum þeirra sem þekkja Raunveruna.

„Bál þekkingarinnar“: Varurð um Veru aðgreinda frá athafna-
sviðinu.

23)  Sjá III. kafla, 27. og 28. erindi.
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Athafnir þess konar uppljómaðs manns eru því ekki hans athafnir. 
Þær eru athafnir gúnanna þriggja (III., 28.). Hann er áfram óbund-
inn, fullnægður (IV., 20.), hjarta hans og hugur öguð (21.), handan 
við andstæðupörin (22.) og frelsuð (23.).

20. erindi

Eftir að hafa varpað af sér bindingu við ávöxt athafnar, 
ætíð fullnægður, 
engu háður, 
hefst hann, jafnvel þótt hann sé önnum kafinn, ekkert að.

Í skýringunum við erindið á undan var farið í gegnum það hvernig 
bindingarneind verður svo djúptæk þegar alvitund vex að maðurinn 
jafnvel losnar við „að bindast ávexti athafnar“. 

Þetta erindi má skoða frá öðru sjónarhorni. Þegar hreint hunang 
bráðnar á tungu manns fer sætleikabragðið langt fram úr öllu sætu 
sem hann hefur áður bragðað. Meðan hunangsbragðið liggur áfram 
á tungunni eiga fyrri sætutegundir enga möguleika á að komast aftur 
að. Þetta er það sem gerist þegar hugurinn lifir við varanlega reynslu 
af handanlægri sælu í ástandi alvitundar. Þá eru engar líkur á að áhrif 
fyrri reynslu nái tökum á honum. Með því móti hefur uppljómaður 
maður „varpað af sér bindingu við ávöxt athafnar,“ sem áður hafði 
verið unnin.

Sé maður með bragð af sætuþykkni á tungunni þegar hann 
smakkar önnur sætindi skilja þau önnur sætindi ekki eftir sig nein 
merkjanleg áhrif. Þegar maður sem er staðfestur í sælu algjörrar 
Veru athafnar sig á hinu afstæða sviði lífsins setur reynslan ekkert 
svo djúpt mark á hug hans að það gæti leitt til löngunar í framtíðinni. 
Á þann hátt er hringrás athafna – reynslumarka – löngunar – athafna, 
rofin. Það er svona sem athöfnum og reynslu af heiminum hjá 
uppljómuðum manni er varnað að sá athafnafræjum í framtíðinni. 
Þetta verður skýrt nánar í næsta erindi.
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„Jafnvel þótt hann sé önnum kafinn“:  Starffærin24 sinna áfram 
skyldu sinni  að svara kalli náttúrunnar og reynsluskynið er einnig 
áfram virkt. Á þann hátt fara athafnir hans fram.

„Hefst hann ... ekkert að“: Hugurinn, staðfestur í fyllingu Verunnar, 
stendur án aðildar að starfsemi. Það er staða hans í lífinu – á ytra 
borði önnum kafinn,  hið innra staðfestur í eilífri þögn.25 

24)  Sjá III., 7.   25)  Sjá III., 7.,  27.;  IV., 14.   26)  Sjá II., 45.   27)  Sjá III., 7.

21. erindi

Væntir einskis, 
hjarta og hugur öguð, 
fallinn frá allri yfirráðakröfu, 
vinnur verk aðeins með líkamanum, hann drýgir enga synd.

„Væntir einskis“: Orsök fyrir kvíða og væntingum er löngun. Athöfn 
hins uppljómaða manns er lýst þannig að hún sé „laus við löngun og 
hvatann sem hún er sprottin af“ (19. erindi). Þess vegna vinnur hann 
og „væntir einskis“.

„Hjarta og hugur öguð“: Sjá III. kafla, 43. erindi.
„Fallinn frá allri yfirráðakröfu“. Þessi hending kallast á við „engu 

háður“ í 20. erindi. Með orðinu „yfirráðakröfu“ er átt við allt sem 
maður hefur safnað í kring um sig, allt annað en manns eigið Sjálf. 
Falli maður frá öllu sem er utan við eigið Sjálf hans jafngildir það 
því að gefa upp á bátinn gjörvallt afstæða tilvistarsviðið og vera 
„án gúnanna þriggja“.26   

„Vinnur verk aðeins með líkamanum“. Farið var yfir það í 
skýringunum við 19. erindi hvernig hugur uppljómaðs manns 
helst óbundinn jafnvel meðan hann stendur í athöfnum á sviði 
skilningarvitanna27 þannig að hann „í sérhverju verki sínu er laus 
við löngun og hvatann sem hún er sprottin af“. Hugur uppljómaðs 
manns markast ekki djúpt af áhrifum þeirra athafna sem líkaminn 
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vinnur innan skilningarvitanna. Í öllum athöfnum beinist hugur 
hans eingöngu að Veru. Staðfestur í algjörum tærleika Veru er hann 
utan við svæði hins óupplýsta, utan við lendur „syndarinnar“.

22. erindi

Sáttur við hvaðeina sem berst óumbeðið, 
handan við andstæðupörin, laus við öfund, 
jafnlyndur í meðbyr sem mótbyr, 
jafnvel á kafi í athöfnum er hann ekki bundinn.

Þetta erindi dregur upp mynd af þeim sem er frelsaður.
„Sáttur við hvaðeina sem berst óumbeðið“. Uppljómaður maður 

lifir fullnægðu lífi. Athafnir hans, sem eru lausar við langanir, svara 
aðeins kröfu andartaksins. Hann hefur engra persónulegra hags- 
muna að gæta. Hann sinnir því einu að uppfylla hinn alheimslega 
tilgang og því leiðir náttúran athafnir hans. Þess vegna þarf hann 
ekki að hafa áhyggjur af þörfum sínum. Þarfir hans eru þarfir 
náttúrunnar28  og hún sér um að uppfylla þær, en hann er tæki hins 
guðlega.

„Handan við andstæðupörin,“ handan við gúnana þrjá.29 Þetta 
orðalag á við um handanlæga vitund, alvitund sem og guðsvitund. 
Handanlæg vitund er algjör í eðli sínu, í henni vottar ekki fyrir 
tvíeðli. Alvitund sættir sig við „andstæðupörin“ en þá sem algjörlega 
aðgreind frá Sjálfinu. Guðsvitund sættist líka á „andstæðupörin“ en 
þá sem óaðskiljanleg frá Sjálfinu sem fyrir sitt leyti er óaðskiljan-
legt frá Guði. 

„Laus við öfund“. Öfund er kennd sem raskar jafnvægi manns 
og leyfir að dharma sem er af öðru vitundarþrepi en dharma hans 
sjálfs,30 þröngvi sér inn á hann. Það er stórhættulegt því viðbúið er þá 
að það ýti manninum út af hans eigin þróunarbraut. Sá sem er laus 

28)  Sjá 19. erindi, skýringar.   29)  Sjá II., 45., 50., 57.   30)  Sjá III., 35., skýringar.
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við öfund er laus við þessa hættu. Þess konar manns freistar ekki 
neitt vegna þess að hann er hafinn upp í eilíft frelsi. Eftir hverju 
meira gæti hann sóst? Þegar maðurinn er kominn til alvitundar 
gæti hann langað til að ná guðsvitund og ætla mætti að það gæti 
hugsanlega leitt til öfundar. En ef maður í alvitund hitti annan sem 
væri í guðsvitund myndi sá í alvitundinni fyllast væntumþykju og 
lotningu gagnvart hinum fremur en öfunda hann af stöðu hans.

„Jafnlyndur í meðbyr sem mótbyr“: Sjá II. kafla, 38., 48., og 50. 
erindi.

„Þótt hann sé á kafi í athöfnum er hann ekki bundinn“. Sjá III. 
kafla, 28. erindi.

Þegar hugurinn er, með íhugun, orðinn fullnægður í sælu Sjálfsins 
er enginn möguleiki á óánægju. Þá ríkir jafnlyndi hugarins jafnt í 
gleði og þraut. Þess slags er ástand hins frelsaða manns.31

31)  Sjá II., 71.; III., 17., 28.

23. erindi

Sá sem er leystur úr fjötrum,  
frelsaður, 
og hugur hans staðfestur í visku, 
sem aðhefst vegna yagya, athöfn hans er algjörlega uppleyst.

Þetta erindi sýnir að þegar maður hefur öðlast alvitund með stöðugri 
íhugunariðkun, þegar tær handanlæg vitund er orðin rótföst í sjálfu 
hugareðli hans, er hann „frelsaður“ frá athafnasviðinu og „leystur 
úr fjötrum“. Í því ástandi hefur sérhver athöfn lífeflandi áhrif í 
sköpuninni og fleytir þannig fram hinni alheimslegu þróun. Þess 
vegna fer sérhver athöfn hans fram „vegna yagya,“ í þágu yagya.

Þannig eru athafnir manns sem iðkar Innhverfa íhugun þess 
verðugar að vera taldar til yagya.

Efnisatriðin fjögur í þessu erindi reka endahnútinn á þróun efnis-
atriðanna fjögurra sem hvert hinna fimm undanfarandi erinda hefur 
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Sá sem er leystur úr fjötrum,  
frelsaður, 
og hugur hans staðfestur í visku, 
sem aðhefst vegna yagya, athöfn hans er algjörlega uppleyst.

að geyma.32  Til að varpa ljósi á þá þróun er atriðunum raðað upp 
hér fyrir neðan:

 I.   „Sá sem í athöfn sér athafnaleysi“ (18)
      „Sá sem í sérhverju verki er laus við löngun“ (19)
      „Eftir að hafa varpað af sér bindingu við ávöxt athafnar“ (20)
      „Væntir einskis“ (21)
      „Sáttur við hvaðeina sem berst óumbeðið“ (22)
      „Sá sem er leystur úr fjötrum“ (23)
II.  „Og í athafnaleysi sér athöfn“ (18)
       (Sá sem í sérhverju verki er laus við) 
      „hvatann sem hún er sprottin af“ (19)
      „Ætíð fullnægður“ (20)
      „Hjarta og hugur öguð“ (21)
      „Handan við andstæðupörin, laus við öfund“ (22)
      „Frelsaður“ (23)
III. „Er vitringur meðal manna. Hann er sameinaður“ (18)
      „Hefur brennt athafnir sínar á báli þekkingarinnar“ (19)
      „Engu háður“ (20)
      „Fallinn frá allri yfirráðakröfu“ (21)
      „Jafnlyndur í meðbyr sem mótbyr“ (22)
      „Og hugur hans staðfestur í visku“ (23)
IV. „Hann hefur lokið öllum athöfnum“ (18)
      „Hann kalla þeir, sem þekkja Raunveruna, vitran“ (19)
      „Hefst hann, jafnvel þótt hann sé önnum kafinn, 
 ekkert að“ (20)
      „Vinnur verk aðeins með líkamanum, 
 hann drýgir enga synd“ (21)
      „Þótt hann sé á kafi í athöfnum er hann ekki bundinn“ (22)
      „Sem aðhefst vegna yagya, athöfn hans 
 er algjörlega uppleyst (23)

Það er vegna lærdóms þessara sex erinda sem fjórði kafli er kafli 
viskunnar  –  í senn visku Karma yoga og Sankhya. Í kaflanum er því 
lýst hvernig uppljómaður maður starfar og hegðar sér og þar með 

32)  Sjá 18. erindi, skýringar.
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hvernig áþreifanlega hliðin á hinni óhlutbundnu frumspekilegu leit 
lítur út sem maðurinn stendur frammi fyrir á þróunarbrautinni.

24. erindi

Brahma er fórnargjörðin. 
Brahma náðarmeðulin 
lögð af Brahma á bál sem er Brahma. 
Að Brahma einum hlýtur sá að hverfa
sem er stöðugur í Brahma vegna athafna.

Þetta erindi boðar það ekki að þegar gert er helgað yagya eða unnið 
nokkurt annað verk af hvaða tagi sem er, eigi maður að halda þeirri 
hugmynd fastri í höfðinu að allt sé Brahma. Lærdómurinn hér varðar 
mun dýpri lög lífsins en yfirborðshugsun og tilgert hugarástand.

Í erindinu næst á undan stendur: „Sem aðhefst vegna yagya, athöfn 
hans er algjörlega uppleyst“. Þau orð eru útskýrð nánar í þessu erindi 
þar sem athugaðar eru  mismunandi hliðar athafna hjá uppljómuð-
um manni. Í erindinu er talað um vitundarástand þar sem maður 
gerir sér grein fyrir að tilveran er eitt í öllu í fjölbreytni athafnanna.

Í þessu erindi og þeim næstu telur Drottinn upp ýmsa þætti í 
yagya athöfninni og segir að allir þættirnir séu Brahma. Fórnfær-
ing er sannarlega fórnfæring, náðarmeðal er náðarmeðal, eldur er 
eldur og fórnandinn er fórnandi – á afstæða lífsstiginu ríkir tvíeðlið. 
Sú skynjun að allt sé Brahma ríkir aðeins í vitund þess sem færir 
fórnina staðfestur í alvitund.33  Af því sem talað var um í 19. til 23. 
erindi má ráða að uppljómaður maður, staðfestur í sæluvitund um 
allan aldur án tillits til þess hvað hugurinn og skilningarvitin hafast 
að, sé alveg upptekinn af Brahma en á sama tíma haldi allt sem 
tengist athöfnum sínu striki eðlilega á sviði skilningarvitanna34  

fyrir tilverknað gúnanna þriggja.35 

33)  Sjá II, 71, 72.   34)  Sjá III, 7.   35)  Sjá III, 28.   36)  Sjá II, 72.
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Brahma er fórnargjörðin. 
Brahma náðarmeðulin 
lögð af Brahma á bál sem er Brahma. 
Að Brahma einum hlýtur sá að hverfa
sem er stöðugur í Brahma vegna athafna.

Þegar hugurinn er gagntekinn af Veru getur engin hugsun, orð eða 
gerð hrifið hann út úr Verunni. Þetta er alvitundarástandið.36  Mark-
mið erindisins sem hér er til umræðu er að lýsa skýrt sambandinu 
milli athafnar og alvitundar en í alvitund eru allar athafnir órofa 
hluti af vitundinni og eru því skynjaðar sem ekkert annað en einmitt 
það vitundarástand, ekkert annað en Brahma.

Erindið segir okkur einnig að stöðugleiki í Brahma felist í því að 
hafa vald á athöfnum og samtímis sé það uppfylling athafna.

Drottinn talar um yagya til þess að benda á að hjá uppljómuðum 
manni skilji einstakir hlutar af athöfn og hinar margvíslegu leiðir til 
að koma henni í kring ekki eftir sig neitt það mark sem bindur. Ætíð 
staðfastur í ástandi tærrar vitundar eða eilífri Veru er hann einfald-
lega þögult, saklaust vitni að því sem gerist með þátttöku hans; 
hann er tæki sem náttúran beitir til að uppfylla þróunarmarkmið sín. 
Athafnir hans eru viðbrögð við kröfu líðandi stundar. Alveg eðlilega 
vinnur hann verk sem leiða af sér allt sem gott er.

„Að Brahma einum hlýtur sá að hverfa“. Brahma er Raunveran 
sem spannar bæði afstæðar og algjörar lendur lífsins. Þegar maðurinn 
hefur náð ástandi Brahma er hann hafinn til æðstu Raunveru til-
vistarinnar. Í því uppljómunarástandi hefur hann hlotið eilífa lausn 
og ef maður á annað borð lyftist í það ástand er ekki um að ræða að 
falla úr því. Þess vegna segir Drottinn: „Að Brahma einum hlýtur sá 
að hverfa sem er stöðugur í Brahma vegna athafna“.

Hendingin „hlýtur sá að hverfa“ þýðir ekki að þegar maður yfir-
gefur líkamann hverfi hann á einhvern annan stað. Orðið „hverfa“ í 
þessu samhengi fær merkingu af þeirri staðreynd að þegar líkaminn 
eyðist finnst hinn uppljómaði maður ekki lengur sem einstaklingur 
og þegar einhver finnst ekki er sagt að hann sé horfinn. Hvert hefur 
hann þá horfið? Til þess að skýra stöðu hans í samhenginu að 
hverfa er gripið til þess að segja að hann hafi horfið til Brahma. En í 
rauninni er ekki um það að ræða að sá hverfi sem er þegar „stöðugur 
í Brahma,“ eða er hafinn til hinnar alnálægu Raunveru. Hann verður 
áfram það sem hann var – Brahma – aðeins án líkama einstaklings.

„Sem er stöðugur í Brahma vegna athafna“. Maður hefst í ástand 
Brahma, hefst til alvitundar þar sem engin athafnasemi, einu gildir 

36)  Sjá II, 72.
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hversu kraftmikil hún er, getur hrifið hann út úr Veru. Þetta ástand 
stöðugleika í Brahma næst með því að sinna almennum störfum 
eftir að hafa komist í ástand Veru með athöfninni íhugun – næst 
með virkni íhugunarinnar inn á við sem fylgt er eftir með úthverfri 
athafnasemi daglegs lífs. Þannig er orðið ljóst að það er „vegna 
athafna“ sem maður er „stöðugur í Brahma“. Þetta erindi lýsir þess 
vegna ekki aðeins ástandi Brahma heldur vísar einnig beina leið til 
að gera sér grein fyrir því ástandi.

25. erindi

Ýmsir yogar gera yagya 
einvörðungu með því að ákalla guðina, 
aðrir með því að fórna yagya sjálfri 
á bálinu sem er Brahma.

„Að ákalla guðina“ telst til þess að gera yagya. Drottinn segir að 
þegar ákallið til guðanna er fært Brahma að fórn sé þess konar fórn-
færing einnig yagyagerð.

Ef við sundurgreinum það hvernig fyrirbærinu „að ákalla guðina“ 
er fórnað Brahma og hvernig fórn til Brahma er yagyagerð skýrist 
þetta nánar.

Alvitund er Brahmaástand.37  Þar eð hún er handanlæg Sjálfsvitund 
sem þroskast í alvitund verður maður, ef hann vill öðlast alvitund 
með tilbeiðslu, að fara handan við í gegnum tilbeiðsluna. Þetta krefst 
þess að farið sé inn á hin fínlegri stig tilbeiðsluathafnarinnar. Og það 
er best að gera kerfisbundið á þann hátt að taka mynd guðsins eða 
nafn og leita eftir reynslu af fínlegra ástandi þess þar til hugurinn fer 
handan við fíngerðasta ástandið og öðlast handanlæga vitund. Þeir 
sem eru mjög hrifnæmir geta þó jafnvel farið handan við meðan á 
fórnargerðinni stendur eftir því sem ást á guðinum eykst.

37)  Sjá II, 72.
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Ýmsir yogar gera yagya 
einvörðungu með því að ákalla guðina, 
aðrir með því að fórna yagya sjálfri 
á bálinu sem er Brahma.

 Þegar farið er handan við tilbeiðsluathöfnina er það kallað að færa 
Brahma tilbeiðsluna að fórn. Kosturinn við þetta er að maður fær 
blessun guðsins og stuðlar um leið að því að framkalla alvitund.

Með því að fara handan við nýtir tilbiðjandinn yagya til hins 
ýtrasta og þroskar um leið alvitund, ástandið þar sem sérhver athöfn 
hans reynist vera yagya. Allt sem hann snýr sér að verður þróuninni 
til framdráttar og þaðan sem hann dvelur, staðfestur í Veru sinni, 
framfylgir hann tilgangi lífsins. Þetta er skýringin á því að sú athöfn  
að fara handan við svið yagya til þess að komast í ástand Brahma, 
gildir einnig sem yagyagerð. Eftir að maður hefur öðlast alvitund 
jafngilda allar hans athafnir yagya. Þar sem þess konar athafnir eru 
unnar í ástandi Brahma eru þær þegar á stigi Brahma. Þetta er „að 
fórna yagya sjálfri á bálinu sem er Brahma“.

26. erindi

Nokkrir fórna heyrn og öðrum skilningarvitum
á eldum stjórnunar; 
einhverjir fórna hljóði og öðrum skynhlutum 
á eldum skilningarvitanna. 

„Eldum“: Fleirtalan er til að minna á að fyrir hendi eru mismunandi 
aðferðir til að hafa stjórn á ólíkum skilningarvitum.

Til eru tvær gerðir fólks: Sú sem heldur skilningarvitunum í góðu 
formi og nýtur þess sem fyrir ber í veröldinni og hin sem beitir 
ýmsum aðferðum til að hafa stjórn á skilningarvitunum. Drottinn 
vísar til þess síðarnefnda þegar hann segir að skilningarvitunum sé 
fórnað „á eldum stjórnunar“. 

Orðið „stjórnun“ túlka flestir ritskýrendur þannig að það feli í sér 
hömlur og af sjálfu leiðir að þeir mæla með að hafa taumhald á 
skilningarvitunum með valdi. En það er engin leið að binda enda 
á virkni skilningarvitanna með þeirri aðferð að halda þeim frá 
viðfangsefnum. Það útskýrði Drottinn rækilega þegar í 59. erindi 
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annars kafla. Þess vegna er augljóst að orðið „stjórnun“ merkir 
eitthvað annað en hömlur, eitthvað sem er í raun og veru nógu öflugt 
til að róa skilningarvitin. Það getur verið með tvennu móti: Í fyrsta 
lagi með því að skilningarvitunum sé beitt á viðeigandi hátt og það 
er sú túlkun sem á við í þessu erindi. Í öðru lagi að átt sé við ferli 
sem gefi öllum skilningarvitunum með eðlilegu móti færi á að 
stefna saman í einn punkt og halda sig fullnægð þar. Síðarnefndu 
leiðinni38  er lýst í næsta erindi.

„Einhverjir fórna hljóði og öðrum skynhlutum á eldum skiln-
ingarvitanna“: Sumt fólk beitir skilningarvitum sínum með virkum 
hætti í hinum ytri heimi. Það fólk notar skynfærin rétt til þess að 
öðlast reynslu af viðfangsefnum. Að undanskildum einungis for-
boðnum viðfangsefnum er einnig það talið til þess að gera yagya.

Þannig er merking erindisins ljós. Sumir snúa skilningarvitunum 
inn á við, með því að iðka Innhverfa íhugun og komast þannig í 
ástand þar sem skilningarvit þeirra beinast sjálfkrafa saman í einn 
stað, Veru, og uppfylla með því á náttúrulegan hátt sjálfan tilgang-
inn með stjórnun. Aðrir íhuga ekki en halda samt skilningarvitunum 
í skefjum með dyggðugu atferli; með því að leyfa ekki skilningar-
vitunum að hafa reynslu af forboðnum hlutum. Einnig þeir feta 
slóð yagya og þroskast til að öðlast hið æðsta. Það er hægfara og 
torsótt vegferð. Torsótt vegna þess að undirstaða réttrar athafnar er 
tær vitund. Mjög erfitt, ef ekki ómögulegt, er að vinna rétt verk án 
viðeigandi undirstöðu. Með Innhverfri íhugun er hins vegar auðvelt 
að ná tærri vitund39 og vinna á þann hátt sjálfkrafa rétt verk.

38)  Sjá einnig III., 43.   39)  Sjá II., 40.

27. erindi

Aðrir fórna allri virkni skilningarvita 
og lífsöndunar á eldi yoga, 
sem er sjálfsstjórn tendruð af uppljómun.
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Almennt er álitið nauðsynlegt að iðka sjálfsstjórn til að öðlast 
uppljómun. Það er augljóslega andstætt boðskap drottins því 
að hann tekur sérstaklega fram að „sjálfsstjórn“ sé afleiðingin af 
uppljómunarástandi.40 

Meðan Innhverf íhugun stendur yfir og hugurinn líður inn á 
fínlegri reynslusvið, dregur úr virkni skilningarvitanna þar til þau 
stöðvast loks. Öndunin verður einnig fínlegri og kyrrist á endanum 
alveg. Þetta er að fórna „allri virkni skilningarvita og lífsöndunar á 
eldi yoga“. 

Skoðum „sjálfsstjórn tendruð af uppljómun“. Sjálfsstjórn merkir 
að sjálfið hvíli í sjálfu sér án þess að hvarfla að hinum ytri heimi. 
Hugarstjórn merkir í sinni fullkomnu mynd að hugurinn hvíli 
í sjálfum sér án þess að hvarfla að ytri heiminum. Lægra stjórn-
unarþrep hugarins myndi felast í því að hann hvarflaði að ytri 
heiminum í einhverja ákveðna átt sem hann ákveður. Á hliðstæðan 
hátt merkir fullkomin stjórnun skilningarvita að skilningarvitin 
hvíli í sjálfum sér án þess að hvarfla að ytri heiminum. Lægra þrep 
skilningarvitastjórnunar væri þá að þau hvarfli út í ytri heiminn í 
ákveðna átt sem þau ákveða.

Og „sjálfsstjórn tendruð af uppljómun“ merkir fullkomin 
stjórn á sjálfinu, huganum og skilningarvitunum. Það þýðir að í 
uppljómunarástandinu eða tæru vitundarástandi, í ástandi Veru, 
hvíla hugurinn og skilningarvitin í sjálfum sér án þess að hvarfla 
neitt að hinum ytri heimi. Þetta gerist í handanlæga ástandinu sem er 
gjörsneytt hvers konar virkni. Þegar handanlæga vitundarástandið 
verður hins vegar varanlegt og umbreytist í alvitund liggur hugurinn 
við stjóra í ástandi Veru en nýtur athafnasemi í ytri heiminum eins 
og hann lystir.

Með þessu móti helst hugurinn innan sjálfsstjórnarsviðsins jafn-
vel þótt hann sé að störfum. Skilningarvitin fylgja alltaf fordæmi 
hugarins þannig að þegar hugurinn er í sjálfsstjórnarástandi heldur 
starfsemi skilningarvitanna sig einnig alveg af sjálfsdáðum innan 
sviðs sjálfsstjórnarinnar. Það þýðir að skilningarvitin virki sjálf-
krafa í rétta átt.

Með því að komast í ástand uppljómunar er „virkni skilningarvita 

40)  Sjá II., 59.   
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og lífsöndunar“ þannig fórnað „á eldi yoga.“ Það er því fullljóst að 
fórn „á eldi yoga“ fer ekki fram nema eldurinn sé fyrst kveiktur og 
síðan fylgir stjórnunin.

Minna skal á að þetta sjálfsstjórnarástand á alheimsstiginu 
leiðir það af sér að sköpunar- og þróunarstarfsemi allífsins heldur 
sjálfvakin áfram vegna náttúru gúnanna þriggja þar sem á hinn 
bóginn alheimsleg Vera, Guð, stendur án aðildar að athöfnum. Þetta 
er mynd af innri starfsemi lífs í alheimi; hún sýnir hve sjálfsprottið 
og nákvæmlega, á grundvelli sjálfstjórnar, starfsemi allífsins vindur 
fram. 

Hér hefur yoga verið skilgreint eins og ástand sjálfstýringar sem 
hrökkvi sjálfvirkt í gang við uppljómun, við það að gera sér grein 
fyrir Sjálfinu í handanlægri vitund, og því einnig við að komast í 
ástand alvitundar.

Guðsvitund er æðsta ástand uppljómunar. Þegar henni er náð 
lyftist sjálfsstjórn á þrepi einstaklingslífs upp í sjálfsstjórn á stigi 
allífsins.

28. erindi

Einhverjir gera líka yagya með efnislegum eigum, 
með meinlæti og með því að ástunda  yoga; 
meðan aðrir, þeir sem hneigjast að ströngum eiðum, 
fórna, sem yagya ritningalærdómi sínum og þekkingu.

Hér lýsir Drottinn efnislegum, líkamlegum og huglægum aðferðum 
til að hreinsast í þroskaskyni, í því skyni að öðlast frelsi í alvitund 
og hljóta uppfyllingu hennar í guðsvitund.

„Yagya með efnislegum eigum“ vísar til þess að gefa eigur sínar 
til þurfandi. Það merkir líka að framkvæma vedíska helgisiði með 
fórnareldum.41 

41)  Sjá III., 12., 13.; IV., 25.
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Að gera yagya „með meinlæti“ þýðir að leggja á líkamann hita, 
kulda og þvíumlíkar þjáningar í hreinsunarskyni.

„Með því að ástunda yoga“: Sjá II. kafla, 45. og 50. erindi og III. 
kafla, 7. erindi. 

„Fórna sem yagya, ritningalærdómi sínum og þekkingu“: Sitja í 
hugleiðslu 

og fara handan við lærdómssviðið, fá reynslu af handanlægri 
Verunni sem er markmiðið með öllum lærdómi.42

43)  Sjá 38., skýringar.

29. erindi

Þeir eru til, sem leggja sig eftir öndunaræfingum, 
hleypa inndrætti í fráöndunina og fráöndun í inndráttinn,  
til að hemja flæði innöndunar og útöndunar.

Hér er Drottinn að útskýra fyrir Arjuna að til er hópur sannleiks-
leitenda sem reynir að gera sér grein fyrir sannleikanum með því 
að stunda öndunaræfingar. Þeir koma á „inndrætti í fráöndunina 
og fráöndun í inndráttinn“ og hemja þannig „flæði innöndunar og 
útöndunar“. Það leiðir til þess að öndunin kemst í svifstöðu sem 
færir kyrrð yfir hugann í þögn sæluvitundar og þjálfar taugakerfið43  
samhliða til að halda því vitundarástandi. Þetta er ástæðan fyrir því 
að öndunaræfingar eru hér teknar með sem yagya.

Innhverf íhugun uppfyllir einnig skilyrðin í þessu erindi því að 
meðan á iðkun hennar stendur grynnkar útöndun og innöndun 
sjálfkrafa. Flæði fráöndunar og flæði innöndunarinnar minnkar. 
Fyrirbærið að bæði út- og innöndun minnki samtímis kallast að 
hleypa einum andardrætti í annan. Þannig hleypir iðkun Innhverfrar 
íhugunar með mjög einföldum hætti „inndrætti í fráöndunina og 
fráöndun í inndráttinn“.
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30. erindi

Enn aðrir fórna, með aðhaldi í fæðu, 
andardráttum í andardrætti.
Allir þessir þekkja vissulega yagya 
og fyrir yagya er syndum þeirra á brott kastað.

Þegar maður takmarkar fæðuna þarf hann minna súrefni fyrir efna-
skiptin og því verður andardráttur hans grynnri. 

„Með aðhaldi í fæðu“ þýðir að fóðra ekki skilningarvitin á 
viðfangsefnum, hvorki með því að leggja sig eftir athöfnum né einu 
sinni með því að hugsa. Svoleiðis 

þátttökuneind í athöfnum krefst minni efnaskipta sem fyrir sitt 
leyti útheimtir minni öndunarvirkni. Eins og útskýrt var í erindinu á 
undan er þetta það sem drottinn á við með að „fórna … andardráttum 
í andardrætti“. 

Allt eru þetta mismunandi leiðir til að hreinsa44 sig. Þess vegna 
eru þær kallaðar yagya. Með því að ástunda þær er „syndum þeirra 
á brott kastað“. Í ritinu Brahmabindu Upanishad er því haldið 
fram að ofurhátt fjall af syndum, svo hátt sem augað eygir, eyðist í 
einingunni sem komið er á í Innhverfri íhugun og án hennar sé engin 
undankomuleið.45 

44)  Sjá 38. erindi, skýringar.   
45)  Yadi shaila samam pãpam
     Vistîrnam babhu yojanam
     Bhidyate dhyãna yogena
     Nãnyo bhedah kadãchana.
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Enn aðrir fórna, með aðhaldi í fæðu, 
andardráttum í andardrætti.
Allir þessir þekkja vissulega yagya 
og fyrir yagya er syndum þeirra á brott kastað.

31. erindi

Við að neyta eftirstöðva yagya, sem er ódáinsfæða, 
ná þeir til hins eilífa Brahma. 
Þessi heimur, ó, fremstur Kurunga, 
er ekki fyrir þann sem gjörir engar yagya, 
enn síður framhaldsheimurinn.

Eftir að hafa í erindunum á undan (24.-30.) lýst hinum ýmsu gerðum 
yagya útskýrir drottinn í þessu erindi hverju þær komi til leiðar. 
Yagya er hreinsunarferli. Sérhvert þess konar ferli skilar huganum 
fíngerðari og þannig færari um að fara handan við. Þegar yagya 
lýkur46 hefur hugurinn hreinsast og náð hærra vitundarstigi. Það leiðir 
á endanum til sæluvitundar sem drottinn segir að sé „ódáinsfæða“. 
Sælan stendur áfram47 eftir að yagya lýkur ef svo má að orði komast. 
Við að njóta þessarar sælu, segir Drottinn, „ná þeir til hins eilífa 
Brahma“ vegna þess að það er einmitt þessi handanlæga sæluvitund 
sem við samfellda iðkun þroskast í alvitund og loks í guðsvitund.

Enn fremur segir drottinn að geri maðurinn ekki yagya muni 
hann hvorki ná árangri í þessum heimi né öðrum. Sé örin á boga-
strengnum ekki dregin aftur til fulls nær hún ekki nægilegu afli til 
að þjóta fram af fullum krafti; sé hugurinn ekki dreginn inn á við og 
færður að ýtrustu mörkum göngunnar sem stefnir inn, er þess ekki 
að vænta að hann verði sérlega atkvæðamikill. Og sé hugurinn ekki 
virkur og kraftmikill nær hann vissulega ekki árangri í heiminum. 
Drottinn fullyrðir að hreinsunarferlið, eða yagya, sé nauðsynleg 
bæði til að komast áfram í þessum heimi og til að öðlast styrk fyrir 
framgang í lífinu að þessu loknu.

Af öllum yagya er yagyagjörðin Innhverf íhugun48 skilvirkust49 

því að hún er bein leið hugarins að algjörum hreinleika og 
gefur honum færi á að bergja af lind takmarkalausrar lífsorku og 
greindar.

46 / 49)  Sjá 33. erindi.  47)  Sjá III. kafla, 13. erindi, skýringar. 48)  Sjá viðauka. 
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32. erindi

Með þessu móti eru yagya af mörgu tagi 
kunngerðar í orðum Vedanna. 
Vita máttu að allar fæðast þær af athöfn. 
Með þeirri vitneskju munt þú hljóta lausn.

Vedurnar fjalla um ýmsar tegundir yagya sem létta undir með 
manni á þroskabrautinni í mismunandi lífsþrepum. Drottinn á við 
að þekking á hinum ýmsu yagya eins og hún birtist í Vedunum sé í 
sjálfri sér fullkomin; allt sem þarf er að koma henni í verk. Til þess 
að koma því til skila segir hann: „Vita máttu að allar fæðast þær 
af athöfn“. Athöfn er nauðsynleg til að gera yagya: Fari ekki fram 
athöfn bera yagya ekki neinn árangur. Fræðileg þekking á þeim 
hefur sitt gildi en þekking í sjálfri sér ber ekki ávexti yagya. Hér er 
lögð áhersla á mikilvægi athafnar. 

Hendingin „vita máttu að allar fæðast þær af athöfn“ leiðir hugann 
að öðru atriði. Drottinn vill gera Arjuna það alveg ljóst að þekking-
in á yagya sem hann hefur verið að miðla í undanfarandi erindum, 
og nýtur kennivalds Vedanna, sé grundvallaratriði til að ná árangri 
í þessum heimi og þeim sem eftir kemur. En jafnframt lætur hann 
á sér skilja að þetta sé ekki hin endanlega þekking sem muni frelsa 
Arjuna úr fjötrum; einhverja meiri vitneskju þurfi til. Um leið og 
Arjuna haldi áfram að gera yagya skuli hann hafa í huga að þær 
séu allar á sviði athafnanna en Raunveran sé handanlæg. Þannig 
þarf maður ekki að dvelja til frambúðar á sviði yagyavirkninnar. 
Vitneskjan um að yagya er virkni en Raunveran er handanlæg, er 
það sem veitir manninum frelsi.

Hér kemur fram mikilvægt atriði varðandi það að stunda Innhverfa 
íhugun. Efnið sem athyglinni er beint að í íhuguninni verður að 
gagnast til að hugurinn flytjist í hið handanlæga og til að hann 
geri sér grein fyrir algjörri stöðu Veru. Ef iðkandinn veit ekki um 
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þetta er hætta á að meðan hann er í íhuguninni (yagya) og verður 
þess áskynja að efnið sem athyglinni hefur verið beint að er horfið, 
geti hann ruglast í ríminu. Til þess að forða honum frá þess konar 
ruglingi segir drottinn að öll ástundun sem veitir uppljómun (yagya) 
sé á athafnasviðinu en að markmiðið sé að fara handan við það svið, 
öðlast alvitund og hefjast að endingu þangað sem allar athafnir eru 
uppfylltar, komast í ástand einingar, í guðsvitund. Eftirfarandi erindi 
skýrir þetta nánar.

50)  Sjá 38. erindi, skýringar.   51)  Sjá 38. erindi.  52)  Sjá III., 17.  

33. erindi

Betri en yagya með efnislegum meðulum 
er yagya þekkingar, ó, svíðir fénda. 
Öll athöfn, án undantekninga, 
ó, Partha, nær hámarki í þekkingu.

„Yagya með efnislegum meðulum“: Sjá 28. erindi.
„Yagya þekkingar“ þýðir athöfn sem leiðir til þekkingar.50 Yagya 

með „efnislegum meðulum“ er framkvæmd með efnislegum fórnum 
þar sem aftur á móti yagya þekkingar er unnin með huglægu starfi 
– huglægu starfi sem leiðir í handanlægt vitundarástand og einnig 
því huglæga starfi að skilja hið handanlæga. Þekking51 er að inntaki 
guðsvitund sem verður til úr alvitundarástandinu en það framkallast 
fyrir sitt leyti af þekkingunni (skilningi og reynslu) um handanlæga 
vitund.

Athöfn er meðal til þróunar og þróunin nær sínum hæsta tindi 
þegar maðurinn öðlast einingu með Guði, guðsvitund. Í því ástandi 
uppfyllingarinnar er ekkert sem hann þarf að gera.52 Hann hefur náð 
takmarki allra athafna.

Öll meðul enda auðvitað þegar takmarki er náð. Yagya, í hvaða 
mynd sem er, miðar að ákveðinni hreinsun. Þegar tær vitund er 
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fengin til frambúðar, þegar maður hefur gert sér grein fyrir Sjálfinu 
aðgreindu frá athöfnum og hefur hlotið guðsvitund, er ýtrustu 
mörkum hreinsunar náð. Þegar maðurinn hefur öðlast þá vitund 
finnur hann að hann er eðlilega uppfylltur í eilífu frelsi. Þetta 
uppfyllingarástand er markmiðið með öllum athöfnum, takmark 
allra yagya. Þess vegna segir drottinn að þekking sé sviðið sem allar 
athafnir beinast að og hverfa loks til: „Öll athöfn, án undantekn-
inga, ó, Partha, nær hámarki í þekkingu“. 

Ræða drottins er dæmi um frábæra kennslutækni. Smám saman 
(frá 23. erindi til þessa) hleður hann undir yagya sem mikilvæga 
aðferð til að öðlast uppljómun. Þegar hann er búinn að festa mikil-
vægi yagya rækilega í sessi segir hann skyndilega að þetta sé allt 
á athafnasviðinu53 og gefur með því í fyrsta lagi til kynna að það 
sé innan seilingar fyrir sérhvern mann en í öðru lagi að enginn 
skyldi samt tefja við athafnasviðið eða við yagya því að það sé ekki 
endanlegt takmark lífsins. Þegar drottinn hefur bent á þetta lýkur 
hann, í þessu sama erindi, skýringum sínum strax með því að lýsa 
yfir að þekking sé markmið allra athafna. Yagya gerð með efnislegum 
meðulum getur í besta lagi lyft vitundarstiginu innan hins afstæða 
lífssviðs. Yagya þekkingar ummyndar gjörvallt gangverk mannsins 
í verkfæri sem hið guðlega tjáir54 sig með í veröldinni. Með því að 
ekkert ástand þróunar gæti tekið þessu fram, er „yagya þekkingar“ 
þar af leiðandi „betri en yagya með efnislegum meðulum.“

Þegar Drottinn leggur áherslu á þekkingu til mótvægis við athöfn 
ávarpar hann Arjuna þannig að hann sé „svíðir fjenda“ þ.e. eins og 
þann sem stendur í ströngu. Það er til að sýna honum að þekking er 
það sem ljær lífinu mestan þrótt. Í erindinu sem eftir kemur vísar 
drottinn á beina leið til að leita þeirrar „þekkingar“.

53)  Sjá 32. erindi.   54)  Sjá 38. erindi, skýringar.
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34. erindi

Vita skaltu: Með því að sýna þeim lotningu, 
og að knýja endurtekið á og með þjónustu, 
munu menn sem búa yfir þekkingu
og hafa öðlast reynslu af Raunverunni 
miðla þér þekkingu.

Þetta er aðferðin til að hljóta uppljómun af hinum uppljómuðu. 
Með „lotningu“ er átt við auðmýkt eða undirgefni. Tilgangurinn 
með henni er að gera sjálfan sig móttækilegan. Til að koma því í 
kring eru hjarta manns og hugur tekin út fyrir sínar eigin skorður 
hugsana og tilfinninga. Hugurinn og hjartað losna þá undan öllu sem 
yfirskyggir þroskamöguleika þeirra og verða að fullu móttækileg 
fyrir hinum uppljómaða manni, holdtekju þekkingarinnar.

Auðmýkt er meðalið sem leitandinn beitir til að losna alveg 
eðlilega við takmarkandi einstaklingseiginleika sína og yfirvinna 
hvers kyns innri tregðu til að opna sig fyrir alheimslegri Veru. Í 
erindinu er leitanda sannleikans ráðlagt að lúta hinum uppljómaða 
manni og láta ekki nægja að hafa aðeins á tilfinningunni undirgefni 
við alheimslega Veruna. Það er vegna þess að undirgefni við al-
nálæga Veru sem ekki hefur neinn hlutkenndan viðmiðunarpunkt 
helst áfram óhlutbundin og óljós og kemur þar af leiðandi ekki fram 
í áþreifanlegum árangri. Bein undirgefni einstaklingsvitsmuna við 
alheimsgreindina fer aðeins fram í handanlægu ástandi. Á afstæðis-
sviðinu hins vegar útheimtir undirgefni hugsana og skilnings 
sérstakan viðmiðunarpunkt til þess að geta verið marktæk og borið 
árangur.

Seinna atriðið í viðleitninni til að ná uppljómun er að vitsmun-
irnir verða að vera vökulir þannig að skilningurinn eða hæfileikinn 
til að greina sundur mismunandi þætti Raunverunnar sé skarpur. 
Þetta verður að vera, vegna þess að í fullri uppljómun felst það að 
hafa skýran skilning á Raunverunni og hann geta aðeins vökulir 
og skarpir, greinandi og einbeittir vitsmunir öðlast. Vökult ástand 
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vitsmuna togast á við undirgefni. Sú togstreita er leyst með því sem 
drottinn kallar „þjónustu“. 

„Þjónusta“ þýðir starf í samræmi við óskir meistarans. Þjónustu-
lundin fæst ekki um hvert sjálft starfið er í eðli sínu, heldur 
snýst hún fyrst og fremst um að uppfylla væntingar meistarans; 
sé meistarinn ánægður hefur þjónustan borið árangur. Ef hann er 
ánægður með það sem starfið skilar hefur þjónustan verið innt af 
hendi og starfið náð tilgangi sínum. Ef meistarinn vill hætta við í 
miðju verki útheimtir það hlýðni ef þjónustan á að bera árangur. 
Þessi tegund þjónustu á við um þá undirgefni og vökulu vitsmuni 
sem eru forsendur uppljómunar.

Réttur skilningur á þjónustu þjálfar hug leitandans í því að laga 
sig að stöðu hins heilsteypta hugar uppljómaða mannsins. Til þess 
að farnast vel í þjónustu verður maður að laga hug sinn, samúð og 
andúð, að hug meistarans og ná samhljómi við hann. Maður gerir 
eitthvað og veitir því svo athygli hvort hann er ánægður eða miður 
ánægður. Þá breytir maður í samræmi við það. Þetta fyrirkomulag 
samþættir ekki bara lotningu og vökula vitsmuni. Með því að laga 
sjálfan sig eftir því hvað hinum uppljómaða, alheimslega hug 
meistarans fellur og hvað ekki, kemst óupplýstur hugur leitandans 
smám saman í sömu stöðu. Þannig má ljóst vera að lotning, leit 
og þjónusta, allt þrennt, styður hvað annað og býr í haginn fyrir 
uppljómun.

Shankara segir í sínum skýringum við þetta erindi: „Vita skaltu 
með hvaða meðulum má hljóta hana. Er þú nálgast fræðarana í 
auðmýkt skaltu fleygja þér flötum frammi fyrir þeim og auðsýna 
langvarandi lotningu. Spurðu þá hvað séu fjötrar og hvað lausn, 
hvað sé viska og hvað fávísi. Veittu meistaranum þjónustu. Þóknist 
fræðurunum þessi eða önnur merki um virðingu munu þeir, sem 
hafa tileinkað sér sannleikann úr helgum ritningum og hafa einnig 
gert sér grein fyrir honum með beinni persónulegri reynslu, fræða 
þig á þeirri þekkingu.“

Ávinningnum af þessari þekkingu er lýst í næsta erindi.
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35. erindi

Þegar þú veist þetta, ó, sonur Pandu, 
muntu ekki framar vaða í þvílíkri villu; 
vegna þess að með vitneskjunni 
munt þú sjá allar verur í Sjálfi þínu 
og einnig í Mér.

„Þegar þú veist þetta“: Þegar þú hefur öðlast þá vitneskju sem veitt 
er í undanfarandi erindum.

„Muntu ekki framar vaða í þvílíkri villu: Hér miðlar Drottinn til 
Arjuna tækni til að lyfta sér yfir hættuna á skynvillum. Aðeins á 
sviði tvíhyggjunnar í lífinu getur skynvilla þrifist. Þegar maður, í 
ástandi alvitundar, er búinn að gera sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu 
frá athöfnum og þegar það ástand hefur þroskast í eilífa einingu í 
guðsvitund „munt þú sjá allar verur í Sjálfi þínu og einnig í Mér“. Í 
þessu ástandi lífsins þar sem ríkir eitt í öllu, eitt í öllu í guðsvitund, 
er ekki vottur af tvíeðli og þess vegna er ekki möguleiki á neinum 
skynvillum. Boðskapurinn er: Ræktaðu með þér ástand einingar í 
guðsvitund. Ræktaðu með þér það þekkingarástand að þú vaðir ekki 
lengur í þvílíkri skynvillu.

Orðið „þvílíkri“ segir mikið í þessu samhengi. Það gefur til kynna 
ákveðið skynvilluástand – skynvillu Arjuna sérstaklega – skynvillu 
í sattvaástandi. Með því að benda á það er Drottinn gagngert að 
fræða Arjuna um gangverk skynvillunnar: Sérhverja skynvillu 
í tamasástandi má yfirvinna með meira rajas. Sama gildir um þá 
skynvillu sem reynsla fæst af í rajasástandi, hana má yfirvinna með 
auknu sattva. En skynvillu í sattvaástandi, eins og á við um Arjuna, 
er ekki hægt að yfirvinna nema maður fari handan við sattvasviðið 
og nái handanlægri vitund. Hér fá eiginleikar hjartans og hugarins 
sameiginlegt markmið og leysa með því upp tvíeðli sinnar aðskildu 
tilvistar og það lyftir þeim yfir möguleikann á skynvillu.

Það er hins vegar líkamlega ómögulegt að halda sig í hinu 
handan-læga öllum stundum. Þess vegna er nauðsynlegt að festa 
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hina handanlægu vitund varanlega í sessi og vaxa upp í alvitundar-
ástand. Í því ástandi, ástandi alvitundar, hefur maður reynslu af Sjálfi 
sínu aðgreindu frá athöfnum. Svo gæti virst að í þessu ástandi dvelji 
maður í tvíeðli, þ.e. í tvíeðlinu Veru og athafnasemi. En sú tegund 
tvíeðlis, þar sem Sjálfið er aðgreint frá öllu, er laust við mögulega 
skynvillu. Drottinn vill samt að Arjuna hefji sig yfir tvíeðli jafnvel 
af því tagi. Til að það geti orðið leggur hann áherslu á að mikilvægt 
sé að kynnast einingu í guðsvitund sem sprettur af auðmýkt og 
undirgefni og þroskast hefur í alvitundarástandinu.

Við að stunda það sem boðað er í erindinu næst á undan fágast 
hjarta og hugur leitandans af sjálfu sér þar til hann verður fær um 
að auðsýna lotningu. Sú lotning framkallar guðsvitund þar sem 
einingin verður lifandi raunveruleiki lífsins og möguleiki á tvíeðli 
af nokkru tagi er fullkomlega útilokaður.

„Munt þú sjá allar verur í Sjálfi þínu og einnig í mér“: Þegar maður 
horfir í gegnum græn gleraugu sýnist allt vera grænt. Eftir að hafa 
með þekkingu gert sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum 
og Sjálfsvitund er fyrir manni orðin varanlegt alvitundarástand, 
fylgir það allri reynslu eðlilega að skynja Sjálfið. Og þegar þetta 
varanlega ástand Sjálfsvitundar eða alvitundar hefur, með lotningu, 
verið ummyndað í guðsvitund er allt á eðlilegan hátt upplifað með 
varurð um Guð, sérhver reynsla er fengin í guðsvitund, allt er 
meðtekið og skilið í ljósi Guðs, miðað við Guð, í Guði.

Það að sjá „allar verur“ felur í sér að kunna skil á gjörvöllu sviði 
alheimsins sem gúnarnir þrír standa að og að sjá „í Mér“ þýðir að 
sjá Drottin ríkja bæði yfir hinu Algjöra og hinu afstæða. Það að sjá 
„allar verur í Sjálfi þínu og einnig í Mér“ gefur þannig til kynna 
fullkomna þekkingu jafnt á algjörum sem hinum afstæðu sviðum, 
einnig á samhenginu milli þeirra og Guðs sem ríkir yfir sviðunum 
báðum. 

Það að sjá „allar verur“ í Sjálfinu er byrjunin á því að alvitund 
ummyndist í guðsvitund og fullnusta þeirrar ummyndunar er að sjá 
allar verur í Guði. Í byrjun eru allar verur séðar í Sjálfinu og því 
næst er Sjálfið séð í Guði. Þess vegna segir Drottinn: „munt þú sjá 
allar verur í Sjálfi þínu og einnig í Mér“. Hugmyndirnar tvær í sömu 
setningu lýsa ekki aðeins tvenns konar ástandi heldur einnig í hvaða 
röð hvort ástand verður til.
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Í alvitund er Sjálfið upplifað aðgreint frá athöfnum. Þannig 
lífsástand í fullkominni bindingarneind hvílir á sæluvitund sem 
hefur þroskað eiginleika hjartans til mestu fullkomnunar. Hjartað 
er þá gagntekið af altumlykjandi kærleika Guðs og kærleikurinn 
flæðir frá því yfir barma; kyrrlátt úthaf sælunnar, kyrrlátt úthaf 
kærleikans, tekur að bylta sér í lotningaröldum. Hjartað, í ástandi 
eilífrar fullnægju, bifast og það færir alla hluti saman og brúar 
aðskilnaðargjána milli Sjálfs og athafna. Eining allrar margbreytni 
í Sjálfinu tekur að vaxa. Þessi vaxandi einingarkennd styrkir vitund 
mannsins og hann tekur að skynja allt sem óaðskiljanlegt frá 
Sjálfinu; og þannig gerist það, afar náttúrulega, að Sjálfið sem hélt 
sér aðgreindu frá hvers konar athafnasemi í stöðu alvitundarinnar 
finnur allt í Sjálfu sér. Þetta gerist á leiðinni til guðsvitundar en hún 
umlykur, þegar hún er fullkomnuð, jafnvel Sjálfið sem inniheldur 
alla hluti.

Verurnar skilja sjálfar sig frá æðstu Veru vegna prakriti en þeirri 
hulu er létt af þegar ljós þekkingarinnar, ljós varurðarinnar um 
einingu lífsins í guðsvitund verður ráðandi, og staðfestir eilífðina í 
skammæjum heimi.

Það að sjá allt í Guði einskorðast ekki við takmarkaða hugarsýn; 
það fer fram á lífssviðinu eins og það leggur sig; það verður á því 
háa stigi lífsins sem svarar til lífs Guðs sjálfs. Sæll er maðurinn að 
geta hafist til lífs Guðs.

36. erindi

Jafnvel þótt þú værir syndugastur allra syndara, 
myndir þú fleyta þér fram hjá öllu illu 
á fleka þekkingarinnar einum saman.

Eftir að hafa, í erindunum á undan, þakkað þekkingunni fyrir það 
hvað hún gagnast vel við að svipta burt skynvillum talar Drottinn 
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nú um hvað hún er skilvirk í að uppræta syndir. Sérstakir kostir 
þessarar þekkingar eru að hún þarf ekki á því að halda  að draga 
rangar athafnir fram í dagsljósið. Boðskapurinn sem hér býr að 
baki er sá að nauðsynlegt sé að þekkja hið guðlega en ekki sé þörf 
á að vita um athafnir, rangar athafnir eða athafnaleysi, eins og 
útlistað er í 17. erindi. Þetta verður enn augljósara í eftirfarandi 
erindi þar sem drottinn bendir á að allar athafnir brenni til ösku á 
báli þekkingarinnar.

„Myndir þú fleyta þér fram hjá öllu illu á fleka þekkingarinnar 
einum saman“: Orðin „einum saman“ benda á það að maðurinn 
þurfi ekki á neinu nema þekkingu að halda til þess að „fleyta sér 
fram hjá öllu illu“. Það ætti að vera alveg á hreinu hvernig maður í 
uppljómunarástandi fer handan við hið illa.

Í 35. erindi var talað um það að þekkingin fari með manninn 
handan við skynvillurnar og móti líf hans í einingu guðsvitundar. 
Í því ástandi er líf manns á æðsta sviði tilverunnar þar sem það 
er sameinað Drottni allsherjar. Öll lögmál náttúrunnar bregðast 
með jákvæðum hætti við þess konar lífi vegna þess að það er stillt 
á almáttugt, ósigrandi vald náttúrunnar sem vinnur að framvindu 
alls í sköpunarverkinu.  Í þess konar ástandi verkar sérhver hugsun 
manns, orð og athöfn, lífeflandi á hann sjálfan og gjörvallan 
alheim. Þetta er það ástand lífsins þar sem engin röng athöfn er 
möguleg. Í því ástandi hefur maður fleytt sér fram hjá öllu illu á 
fleka þekkingarinnar.

„Þekking“ er ómótstæðileg því að enginn getur staðist sjálfan 
sig. Á vissu stigi er þekkingarstaðan staða manns eigin Sjálfs, 
handanlæg vitund. Á öðru stigi er hún staða Sjálfsins mitt í önnum, 
alvitund. Á enn einu stigi er hún staða guðsvitundar. Uppljómun 
verður án tillits til nokkurs hlutar á afstæða sviðinu; ekkert getur 
staðið í vegi fyrir56 uppljómun. Hversu svart sem myrkrið er og 
hversu lengi sem það kann að hafa staðið nægir einn geisli rísandi 
sólar til að létta af dimmunni jafnvel þótt nokkur stund sé í bjart 
skin hádegissólarinnar. Aðeins andrá af handanlægri vitund nægir 
til að kasta á dreif skynvillum fáfræðinnar þótt tíma taki að ná 
fullri uppljómun í guðsvitund þar sem maður hefur fleytt sér fram 

56)  Sjá II., 40.
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hjá öllu illu á fleka þekkingarinnar. Þetta veitir von jafnvel þeim 
manni sem lifir lífi fullu af misgjörðum.

Synd gerir taugakerfið groddalegt, hindrar það í að vinna eðlilega 
og stendur í vegi fyrir hæfni þess til að koma á tærri vitund. Þess 
konar löskun í taugakerfinu hamlar því að Vera hrífi beint á athafna-
sviðið.

Með þessu móti, með því að ráðast að efnislegri byggingu tauga-
kerfisins og hindra þannig að daglegu lífi sé lifað í tærri vitund, 
veldur syndin böli og kvöl. Þar sem þekkingin útilokar þann mögu-
leika kemur hún einnig í veg fyrir minnstu líkur á böli og kvöl. 
Þetta erindi boðar að leita skuli skjóls í þekkingunni til þess að lyfta 
sér yfir möguleikann á hvers konar synd í lífinu og heitir jafnvel 
heimsins mesta syndara endurlausn.

Nú, þegar Drottinn hefur í þessu erindi lofað lausn undan höftum 
og hvers kyns misgjörðum fyrir mátt þekkingarinnar, heitir hann 
því í næsta erindi að allar athafnir gjöreyðist á þekkingarbáli.

37. erindi

Svo sem fuðrandi bálið breytir eldsmat í duft, 
þannig brennir eldur þekkingarinnar allar athafnir til ösku.

„Þekking“: Með henni „er syndum þeirra á brott kastað“ (30. erindi) 
og með henni „munt þú sjá allar verur í Sjálfi þínu og einnig í Mér“ 
(35. erindi). Þekking þýðir næmi á eitthvað og er í eðli sínu tær 
vitund. Það þekkingarástand er laust við hvers konar virkni. Þess 
vegna segir drottinn að „eldur þekkingarinnar“ brenni „allar athafnir 
til ösku“. Þegar það ástand57 er til frambúðar staðfest í eðli hugarins 
er Sjálfið upplifað aðgreint frá athöfnum og ávöxtum þeirra (19. 
erindi). Þannig brennir eldur þekkingarinnar, eldur alvitundar, „allar 
athafnir til ösku“. Þegar þetta vitundarástand,  þekkingarástandið, 

57)  Sjá 36 erindi, skýringar.
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hlýtur uppfyllingu í guðsvitund leysist aðgreining Sjálfsins frá 
athöfnum upp og þau renna saman í eitt í öllu. Á þann hátt brennir 
eldur þekkingar í sínu æðsta ástandi „allar athafnir til ösku“. 

Þegar drottinn sagði, í 33. erindi, „öll athöfn…nær hámarki í þekk-
ingu“ átti hann við að þegar þekking væri á annað borð fengin væri 
athöfnunum lokið – þær hefðu þjónað endanlegum tilgangi sínum. Í 
þeirri stöðu er maðurinn hafinn upp í vitundarástand ofar áhrifasviði 
athafnanna, allra athafna, huglægra sem líkamlegra. Allar athafnir 
fara fram undir beinum áhrifum af öflum náttúrunnar og þau kæra sig 
kollótt um vitundarstig gerandans. Gerandinn finnur sig staðfestan á  
lífsstigi sem á ekkert sameiginlegt með athafnasviðinu. Í því ástandi 
hættir athöfnin sem fram fer að vera til, hættir að fanga vitund þess 
sem hefst að. Þetta er það sem Drottinn á við þegar hann segir að 
„eldur þekkingarinnar“ brenni „allar athafnir til ösku“.

„Allar athafnir“: Hendingin felur í sér bæði eiginleika og mælan-
legt umfang og tekur líka yfir tímavíddina, fortíð, nútíð og framtíð. 
Áhrifin af fyrri athöfnum, en þau eru frjókorn framtíðarathafna, verða 
eins og ristaðar hnetur; þau tapa frjómagni sínu. Þannig „brennir 
eldur þekkingarinnar“ allar athafnir úr fortíðinni. Athafnir líðandi 
stundar haldast á stigi hugar og skynfæra; þær snerta ekki djúp þess 
hugar sem er rótfastur í Veru og þess vegna verður hann ekki fyrir 
neinum svo djúpstæðum áhrifum að þau varðveitist til að verða 
frjókorn athafna í framtíðinni. Þannig „brennir eldur þekkingarinnar“ 
athafnir hinnar líðandi stundar og kippir grundvellinum fullkomlega 
undan athöfnum í framtíðinni. Þetta bindur enda á óaflátanlega 
víxlverkun orsaka og afleiðinga á athafnasviðinu; og það hins vegar 
bindur enda á hringrás fæðingar og dauða og leysir lífið til eilífs 
frelsis.

38. erindi

Sannlega er í heimi hér ekkert jafn hreinsandi og þekking. 
Sá sem er fullnuma í yoga, 
finnur þetta á sjálfum sér í fyllingu tímans innra með sér. 
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„Ekkert jafn hreinsandi og þekking“: Eðlilegasta aðferðin við að 
þrífa er sú að hreinsa fyrst hina ýmsu efnisþætti eða hluta heildar-
innar og eftir að maður hefur losað einstaka hluta við óhreinindin 
skilar hann heildinni í sínu hreinasta ástandi. 

Þekkingin er hreingerningarmeðal lífsins. Hún hreinsar lífið í 
þeim skilningi að hún sundurgreinir hina ýmsu þætti tilverunnar, 
skýrir og aðskilur eilífu hliðarnar frá þeim tímanlegu. Hún verkar 
líkt og sía sem skilur forina frá gruggugu vatni. Hið raunverulega 
eðli lífsins er algjör sæluvitund. Það lífsins kristallsvatn er orðið 
mengað af því að það hefur blandast virkni gúnanna þriggja. Þetta 
orsakar að eilífðin er falin á bak við skammæja og síbreytilega þætti 
lífsins.

Maður gerir sér grein fyrir tæru Veruástandinu með því að 
kynna sér bæði hinn afstæða og algjöran hluta lífsins. Sú vitneskja 
fullkomnast þegar sá sem veit, kynnist Veru í þaula og tekur að skynja 
til fulls grundvallarvirkni lífsins, virkni gúnanna þriggja aðgreinda 
frá Veru. Fullkomið samband við Veru tekst þegar hugurinn kemst 
í handanlægt vitundarástand. Það er algjört þekkingarástand og því 
má lýsa sem ástandi alvisku. Þegar þekkingin fullkomnast verður 
hún að ástandi alvisku og ljær lífinu fullkominn hreinleika. Á þann 
hátt eyðir þekkingin fávisku, lífsins mestu óhreinindum, og hrífur 
með því lífið út úr hringrás fæðingar, dauða og þjáningar.

Yfirborðslegi þáttur þekkingarinnar er að vita og skilja. Raunveru-
legt eðli þekkingarinnar er ástand alvisku, tært vitundarástand eða 
Vera. Ef þannig er litið á, stendur handanlæg vitund fyrir raunveru-
legt eðli þekkingarinnar. Annað skeið þekkingar er ástandið þar sem 
handanlæg vitund er fyrir hendi ásamt virkni vökuvitundarinnar. Í 
því ástandi, þegar handanlæg vitund er varanlega staðfest í sjálfu 
eðli hugarins, tekur maður að skynja algjöra og afstæða lífsþætti 
samtímis: reynsla fæst af Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum. Enn er 
til þekkingarstig, þar sem aðgreining Sjálfsins og athafna leysist 
upp í einingu guðsvitundar sem er tærasta ástand lífsins, laust við 
hverja örðu af óhreinindum. Þess konar líf í algjörum hreinleika 
stendur fyrir æðsta stig þekkingar og um það segir Drottinn: „Sá 
sem er fullnuma í yoga, finnur þetta á sjálfum sér í fyllingu tímans 
innra með sér“. 

Því má bæta við að einungis með Innhverfri íhugun, sem er bein 
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leið til að öðlast tæra vitund og hefjast að lokum til guðsvitundar, 
er unnt að upplifa hreinleika í daglegu lífi. 

Þegar yogaástandið, handanlægt vitundarástand, verður varanlegt 
svo að það helst af sjálfu sér meðan á öllum athöfnum stendur hefur 
maður náð alvitund. Hið Algjöra tekur þannig stig af stigi að flæða 
fullkomlega um afstæða sviðið með þeirri iðkun að kafa reglulega 
í hið handanlæga og koma þaðan aftur út á svið daglegra anna. Sé 
íhugað og starfað á víxl í eðlilegum hlutföllum leiðir það af sér 
fulla uppljómun. Þetta má skýra með líkingu: Við dýfum hvítum 
klút í gulan litunarlög og látum klútinn liggja nokkrar mínútur í 
leginum til að taka lit. Þá tökum við hann upp úr og hengjum hann 
út í sólina þangað til liturinn fer að dofna. Við endurtökum þetta og 
setjum klútinn aftur út í sólina þar til liturinn fölnar. Á sama hátt 
íhugum við í tæpan hálftíma og fylgjum því eftir með því að koma 
út úr íhuguninni og starfa á fullu næstu tíu tímana. Þá tökum við 
að finna fyrir því að áhrif morguníhugunarinnar vara ekki lengur. 
Aftur íhugum við og látum áhrifin aftur dvína meðan við sinnum 
daglegu lífi. Við höldum áfram að endurtaka ferlið, hverfa inn í 
ástand altumlykjandi Veru í hinu handanlæga (samadhi) meðan 
á íhuguninni stendur og snúa aftur út úr því til að endurheimta 
einstaklingseðlið á sviði hinnar afstæðu tilvistar. Það gefur færi á  
meira og meira flæði Veru inn í eðli hugarins jafnvel meðan hann er 
upptekinn við athafnir skilningarvitanna.

Þegar Vera nær að flæða um hugann að fullu er ástandi alvitundar 
náð.

Alvitund leggur grunn að því að framkalla fullkomið yogaástand 
í guðsvitund. Þróun alvitundar upp í guðsvitund útheimtir að sú að-
greining sem er fyrir hendi milli Sjálfsins og athafna sé ummynduð 
þannig að þær tvær aðgreindu hlutverkaheildir renni saman og leiði 
að hinni eilífu einingu guðsvitundar.

Ummyndun aðgreiningarástandsins á sér stað við fíngerðustu at-
höfn sem hugsast getur, þá að lúta Guði.

Til þess að greina með hvaða móti lotningin fyrir Guði virkar 
í þessari ummyndun og framkallar ástand eilífrar einingar í guð-
svitund, þurfum við að skoða sérstaklega hvernig fengin er reynsla 
af Sjálfinu aðskildu frá starfsemi í alvitund þ.e.a.s. hvernig eilíf 
kyrrð handanlægrar Sjálfsvitundar verður samrýmanleg linnulausri 



309Bhagavad-Gita,  IV. KAFLI  

virkninni í vökuvitund. Þeir sem iðka Innhverfa íhugun finna fyrir 
því að efnaskiptin hægjast meðan íhugunin beinist inn á við. Þeir 
finna að taugakerfið fellur í ástand vökullar kyrrðar þegar hugurinn 
fer handan við hugsunina og fær handanlæga vitund. Aftur finna 
þeir fyrir því að taugakerfið verður virkt þegar það tekur að sinna 
hugsanastarfsemi eða athöfnum á ný.

Sérhvert vitundarástand er tjáning samsvarandi ástands í tauga-
kerfinu. Handanlæg vitund jafngildir ákveðnu sértæku ástandi 
í taugakerfinu sem fer handan við alla virkni og er þess vegna 
fullkomlega annað en það ástand taugakerfisins sem samsvarar 
vökuvitund.

Til þess að handanlæg vitund verði varanleg og sé til staðar um 
leið og vitundarástand vökunnar verður þetta tvenns konar ástand 
taugakerfisins að vera samtímis fyrir hendi, hafa samtilvist. Því er 
komið í kring með því að láta hugann dvelja á víxl í handanlægri 
vitund og vökuvitund, líða úr öðru vitundarástandinu í hitt. Sú 
kerfisbundna ræktun hins efnislega taugakerfis kemur á líkamlegu 
ástandi þar sem þetta tvenns konar vitundarástand hefur tilvist 
samtímis. Vel er þekkt að innan taugakerfisins er fyrir hendi marg-
háttuð sjálfstýrð lagskipting virkninnar og að milli laganna inn-
byrðis eru einnig fyrir hendi samræmingarkerfi. Í ástandi alvitundar 
starfa tvö mismunandi stýrilög í taugakerfinu samtímis sem sinna 
jafnframt hvort sínu sérstaka hlutverki. Með þessari líffræðilegu 
aðgreiningu í starfsemi taugakerfisins getur handanlæg vitund átt 
samtilvist með vökuvitund sem og með draum- og djúpsvefnsástandi 
vitundarinnar.

Við upphaf iðkunarinnar á Innhverfri íhugun er ógjörningur fyrir 
þessi tvö lög taugakerfisins að starfa samtímis. Virkni annars þeirra 
hindrar að hitt verki. Það er ástæðan fyrir því að á þessu stigi hefur 
maður annaðhvort reynslu af handanlægri vitund eða vökuvitund. 
Þegar hugurinn venst því að líða úr öðru ástandinu í hitt kemst 
hann smám saman yfir hina líffræðilegu hindrun og lögin tvö taka 
að starfa fullkomlega á sama tíma án þess að hindra hvort annað 
en rækja eftir sem áður hvort sitt sértæka hlutverk. Starfsemi í 
hvoru lagi fyrir sig er óháð starfsemi hins og þess vegna svarar 
þetta ástand taugakerfisins til alvitundar þar sem Sjálfsskynjun 
kemur fram aðgreind frá athöfnum. Reynsla fæst af kyrrð um leið 
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og af athöfnum en samt er hún aðgreind frá þeim. Til þess að þróa 
alvitund til guðsvitundar verður að rækta taugakerfið enn frekar svo 
að þessi tvö lög, sem starfa óháð hvort öðru, samhæfist. Það kemur 
til leiðar vitundarástandi þar sem skynjunin á aðgreiningu Sjálfs og 
athafna leysist upp og tvíþættingin sem alvitund samanstendur af 
rennur saman í einingu guðsvitundarinnar.

Þessari samhæfingu líffræðilegu virkninnar er komið til leiðar 
með huglægri virkni af ýtrasta fínleika. Ef við ætlum að skilgreina 
virkni af því tagi verðum við að skilgreina gjörvallt virknisviðið. 
Virkni starffæranna er grófgerðust, virkni skynfæranna er fínlegri, 
huglæg virkni hugsunarinnar er enn fíngerðari og virkni skynjunar 
og tilfinninga fíngerðust þeirra allra. Áfram mætti flokka mismun-
andi stig tilfinningastarfs eftir eiginleikum svo sem í reiði, ótta, 
örvæntingu, hamingju, lotningu, þjónustu og kærleika.

Í tilbeiðslu koma saman þjónustulund, lotning og kærleikur sem 
eru fínlegustu eigindir tilfinninganna. Það er fyrir tilbeiðsluna sem 
alvitund þróast í guðsvitund.

Þegar taugakerfið er síopið fyrir þessari fíngerðustu allrar virkni, 
tilbeiðslunni, á sér stað sú líffræðilega samhæfing sem lýst hefur 
verið. Og það er hið varanlega ástand þessa ásigkomulags tauga-
kerfisins sem gerir manninum mögulegt að lifa í guðsvitund í sínu 
daglega lífi. Hann starfar þá mitt í alls konar aðstæðum til að fylgja 
eftir tilgangi allífsins en ber tilveruna alla innra með sér og hrærist 
í einingu Guðs.

Af þessu má ljóst vera að vilji maður framkalla guðsvitund, sem 
stendur fyrir æðsta stig þekkingar, verður hann að rækta líkamlega 
taugakerfið. Það útheimtir reglubundna, staðfasta iðkun og krefst 
augljóslega tíma. Því er það sem Drottinn segir „finnur í fyllingu 
tímans“. 

„Innra með sér“: Með þeim orðum vill Drottinn kom því alveg á 
hreint að æðsta stig þekkingar kemur ekki að utan. Það öðlast maður 
innra með sjálfum sér þegar hann hefur lifað um nokkurt skeið 
fullkomið ástand yoga í guðsvitund. Tímaþátturinn gefur í þessu 
sambandi til kynna að á fyrstu stigum guðsvitundar sé lífið svo 
þrungið yfirþyrmandi reynslu af einingu í fjölbreytni að maður týni 
sér gjörsamlega í henni. Smám saman, eftir því sem tíminn líður, 
tekur maður að skilja þessa einingu sem aðra hluti og athafnasemi 
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í veröldinni. Þá er það að maður hefur gert sér grein fyrir Guði – 
að maður hefur vitneskju um Guð. Á þennan hátt skýrist af hverju 
Drottinn talar um að það þurfi tíma til að öðlast æðri þekkingu.

39. erindi

Sá öðlast þekkingu sem hefur trú, heldur sig við efnið 
og hefur náð tökum á skilningarvitunum. 
Að fenginni þekkingu, 
nýtur hann skjótt æðsta friðar.

„Þekkingu“: Skynjar einingu mitt í margbreytni lífsins. Þegar 
sú skynjun er fullkomnuð telst hún guðsvitund. Til þess að hefja 
sig upp úr vökuvitund til guðsvitundar verður maður að fara í 
gegnum handanlæga vitund og alvitund. Þróunin skiptist í skeið 
þar sem hvert vitundarástand leiðir til annars í eftirfarandi röð: 
Vökuvitund, handanlæg vitund, alvitund og guðsvitund. Skeiðin 
eru jafn frábrugðin hvert öðru eins og gleraugu í mismunandi 
litum sem horft er í gegnum á eitt og sama útsýnið. Skynji maður 
sama hlut í mismunandi ástandi vitundar metur hann gildi hlutarins 
samsvarandi á ólíkan hátt. Lífið er litið mismunandi augum á hverju 
vitundarstigi. Þegar hugurinn fer í gegnum allt þetta mismunandi 
ástand verður hann að takast á við ýmiss konar nýja reynslu sem 
auðveldlega getur leitt til misskilnings í hverju skrefi ef trúartraustið 
vantar. Þess vegna setur drottinn trúartraustið sem forsendu fyrir 
þekkingu. Svið trúartraustsins eru þrjú. Trú á sjálfum sér, trú á 
kennaranum og trú á Guði. Trú á sjálfum sér er nauðsynleg til þess 
að maður fari ekki að efast um eigin reynslu. Trú á kennaranum 
gerir manni fært að fallast á grundvallaratriði kennslunnar. Ef 
meginatriðunum sem liggja kennslunni til grundvallar er hafnað 
vegna þess að trúna vantar, hefur maður hvorki gagn af kennslunni 
né getur hann staðreynt sannleiksgildi hennar þar sem einungis 
er hægt að sannreyna kennsluna með persónulegri reynslu feng-
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inni við að iðka þær leiðbeiningar sem kennarinn gefur. Trú á Guð 
verndar hjarta manns og hug og tryggir stöðuga framþróun sem er 
svo mikilvæg í lífi leitandans.

Trúartraust er lífsakkeri, ekki aðeins fyrir leitanda sannleikans 
heldur fyrir alla menn. Þörf er fyrir það til að ná árangri í hverju sem 
er. Til að ná miklum árangri þarf að hafa það í miklum mæli. Til að 
ná æðstu fyllingu í guðsvitund þarf mest trúartraust. 

Íhugun er ferðalag inn á við sem hrífur því meir sem nær dregur 
hinu handanlæga. Við að njóta töfra þess eykst trúin. Enn fremur 
flytur regluleg íhugunariðkun með sér mikla blessun, samræmi og 
gleði. Einnig það styrkir hjarta og hug í trú svo að maðurinn „heldur 
sig við efnið“ á leiðinni til uppljómunar og verður þannig stöðugur 
á vegferð sinni. Starfsemi skilningarvitanna nær líka jafnvægi og 
verður eðlileg. Þannig að þegar maður byrjar að iðka Innhverfa 
íhugun, uppfyllir hann öll skilyrði til að uppljómast.

Fyrstu geislar sólarupprásar nægja til að aflétta myrkrinu en eftir 
sem áður tekur það sólina nokkra stund að ná hádegisstað. Með 
íhugun kemst hugurinn skjótt til handanlægrar vitundar og ljómast 
upp í fyrstu geislum hins guðlega. Eigi sú handanlæga, guðlega 
vitund á hinn bóginn að vara við allar aðstæður í vöku, draumi og 
draumlausum svefni, er frumnauðsyn að stunda íhugun reglulega.

Íhugun ber hugann til handanlægrar Sjálfsvitundar og eðlileg 
athöfn í góðu jafnvægi veitir hinu handanlæga, guðlega eðli inn í 
hugann þaðan sem það glatast ekki jafnvel meðan hugurinn er önn-
um kafinn á athafnasviðinu. Á þann hátt vex Sjálfsvitund í alvitund 
– Atmananda í Brahmananda, savikalpa samadhi í nirvikalpa – og 
loks nær yogaástandið, alvitund, fullum blóma í guðsvitund; geisla-
sveigur uppljómunarinnar breiðast yfir í allri sinni dýrð.

Í erindinu er áherslan á mann sem „heldur sig við efnið“ og hversu 
nauðsynlegt það er til viðbótar við trúartraust ásamt því að búa við 
eðlilega starfsemi skilningarvita í góðu jafnvægi. Allt þetta saman 
komið í samræmi stuðlar að því að kalla fram lotningu, æðstu eigind 
leitandans, og vegna hennar nær hann lokastigi þróunar sinnar. Öll 
saman standa þau fyrir því að hin æðsta Raunvera sem umvefur 
allt náttúrulega springur út, lyftir einstaklingnum úr takmörkunum 
sínum í takmarkaleysi alvitundar og að lokum til þeirrar einingar 
lífsins í guðsvitund sem fullnægir hug og hjarta að eilífu. Þegar 
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maðurinn hefur náð þessu öðlast hann með tímanum þekkingu58 
sem leysir hann undan hvers kyns efa og ímyndunum.59 Þetta er 
ástand „æðsta friðar“ þar sem hjartað hvílir í eilífri fullnægju og 
hugurinn er fylltur einingu lífsins, þar sem ekki er vottur af tvíeðli 
og friður því varanlegur.

58)  Sjá 38. erindi. 59)  Sjá 35. erindi.

40. erindi

En sá maður sem er án þekkingar,
án trúar og er efagjarn, ferst. 
Fyrir tortryggnum hug stenst hvorki þessi heimur 
né annar, né nein hamingja.

Röð efnisatriða í framsögunni skiptir afar miklu til að átta sig á 
því hvað við er átt. Þekkingarskortur er í grunninn ástæðan fyrir 
skorti á trú sem fyrir sitt leyti er ástæðan fyrir því að vera „efagjarn.“ 
Það er því skortur á þekkingu m.ö.o. fáviskuástand sem er undirrót 
allra mistaka í efnalegri framsókn og andlegum þroska. Fáviska er 
uppspretta hvers kyns veikleika og þjáningar í lífinu. Boðskapurinn 
er sá að maður verði að hrista af sér fávísina og hefja sig upp í 
þekkingarástand til að hreppa mestu hamingju og framför hér í 
heimi og að lífi loknu. 

Með hliðsjón af því sem sagt var um næsta erindi á undan verður 
ljóst hve þungt þetta erindi vegur. Þó verðum við að muna að það eru 
reyndar hinir fávísu sem uppljómast því að íhugun er framvinda sem 
opinberar Raunveruna fyrir hinum fávísa. Hér er einu við að bæta: 
Enginn maður gæti nokkurn tíma verið fullkomlega laus við trú og 
algjörlega fullur efasemda, og enginn maður gæti verið fullkomlega 
óvitandi um Raunveruna. Enn fremur er iðkun Innhverfrar íhugunar 
þannig að hana má hefja á hverju því trúarlega plani sem maður 
kann að vera staddur, því að hún veitir trúlausum trú og bægir frá 
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efanum í hug efasemdamannsins með því að koma til leiðar beinni 
reynslu af Raunverunni.

Í erindinu á undan er þess krafist að maður trúi til þess að geta 
öðlast þekkingu. Í þessu erindi segir að trúarskortur sé afleiðing 
af fávísi. Þessi augljósa mótsögn staðfestir þá meginreglu að trú 
og þekking eru háðar hvor annarri frá innsta frumþætti að ýtrustu 
mörkum og að hvor verður fyrir áhrifum frá hinni og þær stuðla 
jafnframt hvor að vexti hinnar.

41. erindi

Sá sem í krafti yoga hefur afsalað sér athöfnum, 
ó, aflamaður auðæfa, 
og með þekkingu hefur tætt sundur efann, 
og er Sjálfráða, hann binda athafnir ekki. 

„Sá sem í krafti yoga hefur afsalað sér athöfnum“; „Sá sem í athöfn 
sér athafnaleysi“ (18); „sá sem í sérhverju verki er laus við löngun“ 
(19); „eftir að hafa varpað af sér bindingu við ávexti athafnar“ (20); 
„væntir einskis“ (21); „sáttur við hvaðeina sem berst óumbeðið“ 
(22); „leystur úr fjötrum, frelsaður, … athöfn hans er algjörlega upp-
leyst“ (23).

Yoga merkir í þessu samhengi Karma yoga. Þegar maður, með því 
að stunda Karma yoga – ástunda Innhverfa íhugun60 að viðbættum 
athöfnum, – tekur að upplifa Veru ásamt athöfnum upplifir maður 
hana aðgreinda frá athöfnunum og sú upplifun, að Sjálf manns sé 
aðgreint frá athöfnum, er kölluð afsal. Afsal hlýst þannig sjálfkrafa 
af því að stunda yoga. Vert er að geta þess að þetta afsalsástand 
takmarkast ekki við huglægt innsæi eða vitsmunastigið þar sem 
skilningurinn situr heldur er það í Verufletinum, í lífsfletinum sjálf-
um. Það er uppljómuðum manni í alvitund hin lifandi raunvera.

60)  Sjá II., 45.
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„Og með þekkingu hefur tætt sundur efann“; „er vitringur meðal 
manna. Hann er sameinaður“ (18); „hefur brennt athafnir sínar á 
báli þekkingarinnar“ (19); „ætíð fullnægður“ (20); „hjarta og hugur 
öguð“ (21); „jafnlyndur í meðbyr sem mótbyr“ (22); „og hugur hans 
staðfestur í visku“ (23); „þannig brennir eldur þekkingarinnar allar 
athafnir til ösku“ (37).

Nú, þegar drottinn hefur fullyrt að afsal hljótist við að stunda 
Karma yoga, útskýrir hann hér mjög hagnýtt atriði á leiðinni til 
uppljómunar. Eftir því sem lengra líður á iðkun Karma yogans 
fer maður að finna meira fyrir Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum. 
Sú tilfinning veldur nokkrum ruglingi. Maður þykist vera fremur 
athafnasamur en finnst samt innra með sér að hann sé eitthvað 
utan við annirnar. Efi sest að huganum og vitsmunirnir leita eftir 
einhverri skýringu á stöðunni. Réttan skilning á hinstu Raunverunni 
er að finna í boðskap erindanna fjörutíu á undan. Þegar maður 
öðlast alvitund er það hin vitsmunalega vitneskja um að Veran 
sé sjálfstæð og aðgreind frá athöfnum sem staðfestir að reynsla 
hans sé fullgild. Einmitt sú vitneskja eyðir öllum vafa um eðli 
Raunverunnar. Ef ekki er fyrir hendi djúpstæður skilningur getur 
bein reynsla af eilífu frelsi jafnvel valdið fáti og ótta. Hér er dásemd 
þekkingarinnar lofuð.

„Sjálfráða“ er sagt um þann „sem í krafti yoga hefur afsalað sér 
athöfnum“ og  „með þekkingu hefur tætt sundur efann“. Sá sem 
upplifir sjálfan sig án aðildar að athöfnum og skilur ekki almennilega 
hvað er í gangi ruglast bara í ríminu. Það verður til þess að hann 
nýtur ekki Verunnar til fulls í þessu ástandi, nær ekki ráðum yfir 
Sjálfinu í allri dýrð þess og dásemd. „Sjálfráða“ gefur til kynna að 
að maður sé alla tíð rótfastur í Sjálfinu, í ástandi alvitundar. Um 
þess konar mann segir Drottinn: „hann binda athafnir ekki“ því að 
hann á ekki lengur aðild að athöfnunum, hann hættir að samsama 
sig verkum sínum. Hann hefur samsamað sig eilífri Veru, hann er 
„Sjálfráða“. 

Hugtakið „Sjálfráða“ er útskýrt í margs konar samhengi í fyrri 
erindum þessa kafla. „Hann hefur lokið öllum athöfnum“ (18); „hann 
kalla þeir, sem þekkja Raunveruna, vitran“ (19); „engu háður“ (20); 
„vinnur verk aðeins með líkamanum“ (21); „jafnlyndur í meðbyr 
sem mótbyr“ (22); „sem aðhefst vegna yagya“ (23).
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42. erindi

Því skaltu, er þú hefur með sverði þekkingarinnar 
sniðið sundur efa þinn
fæddan af fávisku og rótfastan í hjartanu, 
grípa til yoga. Rís upp, ó, Bharata!

Einingarástandið er fullveðja jafnvel strax í handanlægri vitund. 
En það er ekki talið vera alveg þroskað sem einingarástand nema 
því aðeins að handanlæg vitund sé orðin varanleg í alvitund. Þannig 
verður okkur ljóst að eining sem næst í ástandi handanlægrar vit-
undar, þroskast innan alvitundar og hún fyrir sitt leyti nær fullum 
blóma í guðsvitund.

„Yoga“ er hér enn notað í merkingunni Karma yoga sem útheimtir 
að maður komist til handanlægrar vitundar og sinni daglegum 
störfum. Þegar yogaástandið, samadhi, tekur að gera vart við sig þarf 
ekki að gera neitt annað til að öðlast fulla uppljómun – til að öðlast 
alvitund eða jivan mukti – en að láta samadhi skiptast reglulega á við 
venjuleg störf í daglegu lífi. Því er það sem Drottinn hvetur Arjuna 
til að „grípa til yoga“ til þess að öðlast handanlæga vitund og einnig 
að sinna athöfnum. Það, segir hann, muni losa Arjuna við allar efa-
semdir. Drottinn gerir honum skiljanlegt að öll vansæld stafi af 
því að þekkja ekki ástandið þar sem Vera er upplifuð aðgreind frá 
athöfnum.

„Með sverði þekkingarinnar“:  Eins og skörp sverðseggin er þess 
megnug að sníða sundur hvaðeina sem fyrir henni verður þannig 
sker þekkingin, varurðin um Veru aðgreinda frá athöfnum, í sundur 
allar efasemdir um hið sanna eðli lífs og athafna. Alveg þangað til sú 
vitneskja rennur upp munu efasemdirnar vissulega halda velli. Allar 
efasemdir stafa af „fávisku“ um þá raunveru, segir Drottinn.

„Fæddan af fávisku og rótfastan í hjartanu“: Efi sem fæðist af 
fávisku ætti  eiginlega að tilheyra huganum en Drottinn segir: 
„rótfastan í hjartanu“. Hjartað fæst  við reynslu en hugurinn við 
skilning. Þegar Drottinn talar um efa „rótfastan í hjartanu“ á hann 
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við að jafnvel þótt efinn sé í huganum eigi hann rætur sínar í hjart-
anu en það hefur hins vegar enga reynslu af Veru eða af því að 
upplifa Veru aðgreinda frá athöfnum.

Boðskapurinn er sá að maður verði að hafa reynslu af Veru og 
skilja til fulls aðgreiningu Veru frá athöfnum. Þannig uppljómaður 
ætti maðurinn að sinna skyldum sínum.

Það skal tekið skýrt fram að afsalsástandið tilheyrir hvorki ein-
göngu Karma yoga né eingöngu Sankhya spekinni, það er ástand 
sem þroskast á báðum þessum leiðum. Hvort sem maður stundar 
Karma yoga þ.e. iðkar Innhverfa íhugun að viðbættu líkamlegu 
starfi, eða fetar Sankhya leiðina þ.e. iðkar Innhverfa íhugun að við-
bættum þeim huglægu athöfnum að hugsa um, ígrunda hlutina, á 
maður það víst að öðlast reynslu af afsalsástandinu.

Kjarninn í boðskap kaflans er: Eyddu öllum efa um Raunveruna 
með þekkingu á Sankhya og stundaðu Karma yoga.

Þannig, lýkur fjórða kaflanum í upansihad (lærdómi) 
dýrðlegs Bhagavad-Gita, í vísindunum um hið Algjöra, 

í ritningunni um yoga, í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Yoga viskunnar um afsal athafna.
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YFIRLIT  UM  LÆRDÓM  FIMMTA KAFLA

1.- 3. erindi. Lausn fæst bæði með athöfnum og afsali en leið athafn-
arinnar er fremri jafnvel þótt afsal leiði auðveldlega til lausnar frá 
bindingu.

4.-10. erindi. Leiðirnar tvær sjá hinir vitru ekki aðgreindar. Sjáandi 
sannleikans lítur á báðar leiðir sem eina; því að erfitt er að hljóta 
afsal án þess að vera sameinaður guðdómnum en sameining leysir 
einnig frá bindingu athafnanna.

11.-13. erindi. Maður sem er staðfestur í guðlegri einingu vinnur 
verk á vettvangi skilningarvita, hugar og vitsmuna til þess að 
hreinsa sál sína. Hann hvílir í sælu innra með sjálfum sér án þess 
að eiga aðild að athöfnum og ávöxtum þeirra.

14.-16. erindi. Í raun er gerandinn ekki höfundur athafnar. Allar 
athafnir eru útfærðar af öflum náttúrunnar. Vegna álagafjötra fá-
vísinnar heldur gerandinn að hann sé höfundur athafnarinnar og 
binst ávöxtum hennar. Þekking ber í sér ljós sannleikans og slær 
rökkri fávísinnar á dreif.

17.-21. erindi. Staðfestur í þeirri þekkingu, að fullu hreinsaður, í 
djúpstæðu jafnlyndi upplifir maðurinn eilíft frelsi í ævarandi sælu 
guðlegrar einingar.

22.-23. erindi. Skynfæragleðin er uppspretta trega. Uppljómaður 
maður hefur enga ánægju af henni. Hæfni til að standast það að 
örvast af löngunum og reiði er einkenni manns í einingu.

24. erindi. Sæll í Sjálfinu, laus frá löngun og reiði, finnur maður-
inn ævarandi frelsi í alvitund og upphefst til eilífs friðar í guðs-
vitund.

25.- 29. erindi. Kenningin um afsal gefur fyrirheit um að með henni 
megi ná sömu hæðum mannlegrar fullkomnunar eins og hlotnast 
á athafnaleiðinni.
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Í öðrum kaflanum leiddi drottinn Krishna Arjuna í allan sannleik um 
Sankhya og Yoga svo að hann gæti gert sér grein fyrir bæði hinum 
forgengilegu og ævarandi þáttum lífsins og gæti, með því að bægja 
þannig frá sér fávviskunni um eðli lífsins og samband þess við 
athafnasviðið, gert sér ljóst guðlegt eðli sitt í eilífu frelsi.

Andrík orð drottins blésu Arjuna í brjóst þörf til að fylgja þeim. 
Þriðji kaflinn snerist um iðkun Karma yoga sem er athöfn í einingu 
með því guðlega eða athöfn til þess fallin að festa guðlega einingu til 
frambúðar og auka þannig bæði reisn gerandans og athafnarinnar.

Í fjórða kafla hélt Drottinn Krishna áfram að fræða og veitti 
Arjuna dýpri skilning á sambandinu milli manns eigin sjálfs og 
athafnasviðsins, skýrði fyrir honum aðgreiningarástandið sem ríkir 
milli Verunnar hið innra og ytri þátta í annasömu lífi. Þannig fékk 
Arjuna innsýn í raunveruleika lífs og athafna og það rann upp fyrir 
honum að innri Vera er fullkomlega óháð athöfnum. Arjuna áttaði 
sig á að virkni tilheyrir ekki því sem lífið er að innstu gerð – Vera í 
eilífu frelsi.

Fjórði kaflinn er venjulega kallaður Yoga viskunnar um afsal 
athafna. Yfirskriftin er lýsandi. Hún segir okkur að samkvæmt þeirri 
visku komist maður í yoga eða einingu með því að hafa vitneskju 
um afsal, með því að hafa vitneskju um Sjálfið fullkomlega að-
greint frá athöfnum. Hún staðfestir að afsal sé eðlilegt ástand, bæði 
í alheimslegu og einstaklingsbundnu lífi. Á alheimsstiginu er Guð 
án aðildar að hvers konar virkni í sköpun og þróun. Á stigi hins 
einstaklingsbundna lífs er Sjálfið án aðildar að virkninni. Náttúru-
legt afsalsástand er sannur grundvöllur alls lífs og djúpstæð vit-
neskja um það leysir manninn úr fjötrum. Það er kjarninn í lærdómi 
fjórða kafla.

Svo gæti virst sem fjórði kaflinn stangaðist á við kenningar Karma 
yoga sem hafðar voru uppi í þeim þriðja. En raunar er það ekki svo. 
Ef í kaflanum hefði verið boðað að uppljómun fengist með því að 
afsala sér athöfnum þá hefði það verið í andstöðu við grundvallar-
atriði Karma yoga (athafna yoga). En kaflinn boðar uppljómun með 
vitneskju um afsal athafna. Af því er ljóst að lögmálið um afsal er 
eingöngu ætlað til að skilja; það er ekki til að iðka. Ástandi afsals 
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er komið á með Karma yoga (IV. kafli, 41. erindi); engin leið er að 
iðka afsal. Hérna er verið að mæla með vitneskju um afsal, ekki 
iðkun afsals.

Þegar fullyrt er að afsal sé ekki iðkun er alls ekki verið að horfa 
fram hjá lífsmáta einlífisfólks. En afsal einlífisfólksins er afsal ytri 
hluta og lýsir aðeins ákveðnum lífsmáta. Lífsmátinn er í sjálfum sér 
ekki leiðin til Guðs. Ekki iðkun afsals, heldur vitneskjan um það er 
hið hjálplega á leiðinni til Guðs.

Vitneskja um afsal, eins og hún er útskýrð í fjórða kaflanum, er 
nauðsynleg jafnt fyrir þá sem eru á leið Karma yoga og fyrir hina 
sem fara Sankhya leiðina. Reynsla fæst af afsalsástandinu á báðum 
leiðum og skilji maður ekki vitsmunalega hversu mikilvæg sú 
reynsla er koma upp efasemdir sem hamla frekari framförum.

Karma yoga og Sankhya standa á sameiginlegum merg sem er 
Innhverf íhugun. Innhverf íhugun leiðir beint að handanlægri 
Sjálfsvitund þar sem skilist er við jafnvel fíngerðustu svið hugs-
unarinnar og Sjálfið stendur eitt eftir í sínu tæra Veruástandi 
(2. erindi). Það er ástand hins fullkomna afsals en ástandið næst 
aðeins meðan á íhugun stendur; það er ekki varanlegt. Með því 
að stunda stöðugt og til skiptis, reglulega íhugun og almennar 
athafnir – huglægar athafnir á Sankhya leiðinni og líkamlegar 
athafnir á leið Karma yoga – þroskast handanlæg Sjálfsvitund til 
alvitundar en í henni skynjar maður Sjálfið aðgreint frá athöfnum 
og upplifir náttúrulegt afsalsástand í daglegu lífi. Ástand afsals er 
þá orðið varanlegt. Þetta alvitundarástand þróast áfram þannig að 
aðgreiningin milli Sjálfsins og athafna, sem þegar er til marks um 
fullkomið afsalsástand, rennur saman við hina endanlegu einingu 
guðsvitundar. Ætla mætti að ástandið, sem þessi aðgreining hefur 
runnið inn í, væri handan við vettvang afsalsins en í rauninni er það 
afsal í sinni fullkomnustu mynd. Ekkert er nú eftir annað en tært líf. 
Fjórði kaflinn fjallar um meginregluna um afsal í hverju einstöku af 
eftirfarandi ástandi: handanlægri vitund, alvitund og guðsvitund.

Þekkingin sem veitt var í fjórða kafla auðgar vitneskjuna um 
leiðirnar Sankhya og Karma yoga sem fékkst í öðrum og þriðja 
kafla. Fínlega staðfesti svo fjórði kaflinn það að afsalsástandið er 
sameiginlegur grundvöllur, sameiginleg áfangaskil á leiðinni og 
sameiginlegt markmið beggja leiða. Fimmti kaflinn, sem nú hefst, 
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leggur Sankhya og Karma yoga skýrt og greinilega að jöfnu með 
því að stilla þeim hlið við hlið og notfæra sér þekkinguna sem veitt 
er í þeim fjórða; kaflinn  gerir báðum leiðum þar með jafn hátt 
undir höfði hvað það varðar að veita eilífa lausn mitt í hvers kyns 
önnum.

Í fimmta kaflanum er sett fram heimspeki um yoga eða guðlega 
einingu sem komið er á með afsali athafna. Ætla mætti að það væri 
í mótsögn við inntak athafnayoga, Karma yoga. En ræða drottins er 
svo einstök og undraverð að því fer fjarri að hún veki tilfinningu um 
að afsal athafna stangist á við Karma yoga heldur nær þess í stað 
að leiða Karma yoga og Sankhya saman. Með glæsibrag setur hún 
báðar leiðir jafnfætis hvað varðar afsalið og með því að sýna hve 
nálægt þær standa hver annarri í meginatriðum styðst ræða drottins 
við báðar aðferðir í einu til að leiða fram nýja yogaheimspeki: Yoga 
afsalsins.

Afsal er í sjálfu sér hreinn missir. Afsalsyoga þýðir þá missisyoga: 
Eining – sem verður til við að missa. Svo vel flytur Drottinn mál sitt 
að missir snýst í leið til fullnustu – afsal kemur til skjalanna til að 
vernda líf og uppfylla það.

Án heimspekinnar um afsal verður kenning um athafnir ætíð 
ófullkomin vegna þess að afsal athafna er á gagnstæðum ysta jaðri 
athafnaseminnar. Eins og aðgreining stendur í mótsögn við einingu 
er afsal athafna í mótsögn við athafnayoga. Kenningin er ekki 
heilsteypt nema þessar tvær ýtrustu andstæður, eining og afsal, séu 
teknar með í reikninginn.

Hvorki er afsalsheimspekin einvörðungu viðbót við athafnaheim-
spekina né er hún aðeins nauðsynlegur hluti þeirrar heimspeki. 
Sannarlega má líta á hana í sjálfri sér sem fullgilda heimspeki um 
athafnir. Afsalsheimspekin er svo fullmótuð að með því að halda sig 
algjörlega innan marka afsalsins og án þess að þurfa að taka yfir- 
leitt nokkurt mið af athafnasviðinu nær hún samt utan um heimspeki 
athafnanna. Skýra má gjörvalla Karma yoga heimspekina út frá 
þessari  afsalsheimspeki vegna þess að grundvöllur Karma yoga 
er handanlæg vitund. Og þar sem leiðin til handanlægrar vitundar 
felst í að draga sig í hlé frá ytri reynslusviðum skiptir ekki máli 
hvort við lítum á ferlið til að öðlast handanlæga vitund á þann hátt 
að viðleitnin beinist í áttina að því handanlæga eða á þann hátt að 
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hún snúi frá ytri reynslusviðum. Það fyrrnefnda yrði útskýrt með til-
vísun í Karma yoga og hið síðarnefnda miðað við afsalskenninguna. 
En maður skyldi ekki missa sjónar á þeirri staðreynd að afsal býður 
ekki upp á neina iðkun. Hinn hagnýta hluta afsalsheimspekinnar er 
að finna í tækni Sankhya og Karma yoga. Kennisetningin um afsal 
býður ekki upp á sjálfstæða iðkun og þess vegna er afsal í sjálfu sér 
ekki leið – það er kenning sem byggist á iðkun annarra leiða.

Þegar meginreglur athafna hafa verið reifaðar í III. kafla og vitn-
eskjan um afsal í IV. kafla er samhæfing beggja kenninga útskýrð 
í V. kafla. Undur má heita að afsalið, sem er óhlutkennt, sé haft til 
viðmiðunar fremur en að hafa hliðsjón af athöfnum sem eru áþreif-
anlegar. Með því að sameina jaðargildin tvö, athöfn og afsal, eru 
leiðirnar tvær, Yoga og Sankhya sameinaðar og þannig sett fram 
fullgerð heimspeki um heildstætt líf. Hér er áskorun til sérhvers 
manns: komdu eftir hvaða leið sem er og lausnin hlotnast þér.

Þetta er það sem gerir Bhagavad-Gita að ritningu guðlegrar ein-
ingar. Vandkvæðalaust heldur hún fram hvoru tveggja, yoga athafna 
og yoga afsals athafnanna. Þetta er fullkomnun samræðunnar, af 
vörum yogishvara Krishna, drottins yoganna á öllum tímum.Ýtrustu 
andstæður eru samhæfðar og sameinaðar í þessum kafla. Hann  
fjallar um eilíft frelsi í guðlegri vitund á stigi athafna sem byggjast á 
afsali. Enn fremur er sýnt fram á hvað það er nauðsynlegt að öðlast 
guðlega vitund til þess að verða farsæll í athöfnum daglegs lífs og 
um leið lögð áhersla á að athafnir eru nauðsynlegar til að hljóta 
guðlega vitund. Með því að samhæfa efnislegar og andlegar hliðar 
lífsins er manninum hér opnuð leið til farsældar og frelsunar, hvort 
sem um er að ræða fjölskyldufólk eða einbúa, á hvaða aldri sem er. 
Með kaflanum er öllu fólki boðið að gera götur sínar dýrðlegar í ljósi 
guðdómsins – og einnig að komast til guðlegs frelsis á náttúrulegan 
hátt með því að sinna daglegum störfum.

Óþrjótandi viska er fólgin í erindunum tuttugu og níu í þessum 
fimmta kafla. Hann er stöðugt leiðarljós ekki aðeins þeim sem eru 
vegvilltir og þjáðir heldur einnig sannleiksleitendum og jafnvel 
þeim sem komnir eru vel á leið
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1. erindi

Arjuna sagði:
Þú lofsamar, ó, Krishna, afsal athafnar 
og um leið yoga (athöfn). 
Seg mér nákvæmlega hvort þeirra tveggja er betra.

Hér sannast það sem drottinn hefur áður sagt: „Jafnvel vitringarnir 
eru á báðum áttum“1 þegar kemur að spurningunni um athöfn og 
aðgerðarleysi. Öll viðbrögð og tal Arjuna hingað til bera vitni um 
visku, forsjálni og þekkingu á dharma.2 Hann aðhefst ekkert fyrr en 
hann er viss um allar afleiðingar gjörða sinna.
Þetta er þriðja spurningin3 í sama anda sem Arjuna spyr um bestu 
stefnuna í athöfnum sem hann geti fylgt, sjálfum sér og öðrum til 
góðs. Þessar endurteknu spurningar spretta af því að hann þráir af 
einlægni að vita sannleikann. Þær hæfa vammlausum persónuleika 
og vakna eðlilega hjá þeim sem leitar sannleikans4 og lýtur meistara 
sínum.5 Ef ekki væri fyrir spurningar Arjuna hefði hin mikla viska 
í þessum kafla og þeim næsta ekki komið fram og samræðan við 
drottin væri ekki fullburða. Af þeirri ástæðu standa þeir sem leita 
sannleikans ætíð í þakkarskuld við Arjuna. Ritskýrendum sem draga 
upp þá mynd af honum að hann sé ruglaður í ríminu sést yfir það 
hversu djúpur skilningur hans er. Arjuna spyr djúpra spurninga 
aftur og aftur vegna þess að hann er hagsýnn maður, mjög greindur 
og vill ekki taka neinu sem gefnu. Hann vill fá sérhvert smáatriði 
áætlunarinnar frá Drottni vegna þess að hann veit að minnstu mis-
tök af hans hálfu myndu verka til ills á örlög komandi kynslóða.

Drottinn mælti: „Órannsakanlegir eru vegir athafnanna“.6 Sé þetta 
eðli athafna geta verið óteljandi misfellur í öllum umfjöllunum um 
þær. Ótalmörg sjónarhorn eru möguleg á hvert einasta atvik. Því 

1)  Sjá IV., 16.   2)  Sjá I., 23., 31., 36., 39.-45.  3)  Sjá II., 7. III., 2. 4)  Sjá IV., 34.  
5)  Sjá II., 7.  6)  Sjá IV., 17.
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var það, til þess að leysa gátuna um athafnir í eitt skipti fyrir öll, að 
Drottinn sagði áður við Arjuna: „Ég mun útlista fyrir þér þá athöfn 
sem, þekkir þú hana, frelsar þig frá illu“.7 Svo tók hann til við að  
útskýra þá eilífu visku8 sem býður lausn á öllum vanda varðandi 
athafnir og framgöngu manna á öllum tímum.

Drottinn mælir fyrir um að verk skuli vinna þegar hugurinn er 
í staðfestu frelsisástandi. Í því ástandi er vandalaust að vera, en 
meiri vandi er að lýsa því með orðum svo vel sé. Þess vegna gaf 
Drottinn Arjuna ráðið: „Vertu án gúnanna þriggja“.9 Þá myndi hann 
öðlast raunverulega reynslu af þeirri bindingarneind sem lýst var 
fyrir honum í fræðum Sankhya.10  Víst er hægt að beina leitandanum 
á rétta braut en illmögulegt að gefa honum ákveðna mynd af því 
ástandi vegna þess að það er á sviði sem er handan við talað mál. 

Þar sem athöfn, athafnaleysi og afsal athafnar er allt samrunnið í 
eðli hinnar frjálsu athafnar, verður drottinn í framsögu sinni ýmist 
að tala um athafnir eða athafnaleysi – stundum um athafnayoga 
og stundum um afsal athafna. Það er þörfin fyrir að fá skýringar á 
þessum mótsögnum sem knýr Arjuna til að spyrja spurningarinnar 
í erindinu. Það stafar ekki á nokkurn hátt af skilningsskorti af hans 
hálfu.

Beina ástæðu fyrir spurningunni gæti verið að finna í tveimur 
hendingum í lok fjórða kafla: „ í krafti yoga hefur afsalað sér 
athöfnum“, (41. erindi) og „skaltu ... grípa til yoga“ (42. erindi). 
Sú fyrri sýnir yoga sem meðal til afsals, sú seinni leggur áherslu 
á að grípa til og iðka yoga eftir að þekking á afsali er fengin. Í 
annarri fullyrðingunni er yoga meðalið en afsal markmiðið. Í hinni 
er afsalið meðal og yoga markmiðið. Arjuna tekur eftir þessari 
augljósu mótsögn og spyr spurningarinnar sem opnar þennan kafla. 
Spurningin losar ekki aðeins um flæði mikillar visku frá drottni sem 
leiðir í ljós kjarnann í fræðslu drottins fram að þessu heldur eykur 
einnig við áhrifamátt kennslunnar.

7)  Sjá IV., 16.   8)  Sjá IV., 17.-42.  9)  Sjá II., 45. 10)  Sjá II., 11.-38. 
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2. erindi

Helgur Drottinn mælti: 
Bæði afsal- og athafnayoga 
leiða til hins æðsta góða. 
En af þeim tveimur 
er athafnayogað æðra en afsal athafna.

„Afsal athafna“ (Sanyasa) má skilja á fjóra vegu. Samkvæmt 
fyrstu og algengustu túlkuninni losar maðurinn sig úr hvers konar 
athöfnum veraldarvafstursins. Eftir öðru sjónarmiðinu tekur hann til 
við að iðka Innhverfa íhugun11 í því skyni að afsala sér jafnvel hinu 
fínlegasta hugarástandi og ná þannig Sjálfsvitund. Um þetta snýst 
Sanyasa – að afsala sér öllu á afstæða sviðinu og losa sig undan 
öllum þáttum lífsins grófgerðum sem fínlegum. Samkvæmt þriðju 
túlkuninni lyftist maðurinn, þegar hann tekur til starfa að fenginni 
handanlægri vitund, upp í alvitund þar sem hann finnur fyrir Sjálfinu 
fullkomlega aðgreindu frá athöfnum. Þannig öðlast hann líf þar sem 
öllu er fullkomlega afsalað. Í samræmi við fjórðu túlkunina gerist 
það þegar hann neytir athafnar af fínlegustu gerð, lotningarinnar, að 
hann rís til guðsvitundar en þar umbreytist afsalsástand, upplifað 
í alvitund sem aðgreining Sjálfsins frá athöfnum, í virkan tengilið 
sem sameinar Sjálfið og athafnir. Það tvennt rennur saman í einingu 
guðsvitundar.12 

„Athafnayogað“ var skilgreint í þriðja kafla.13  Þegar hugurinn 
hefur dregið sig í hlé frá athafnasviðinu og er kominn í ástand hinnar 
handanlægu Sjálfsvitundar snýr hann til baka inn á athafnasviðið. 
Um leið og hugurinn kemur til baka gerir Sjálfsvitundin sem þá 
gagntekur hann það að verkum að handanlæg, algjör Vera getur 
myndað samhljóm með athafnasviðinu. Þannig er hinu guðlega veitt 

11)  Sjá II., 45.   12)  Sjá IV., 38.  13)  Sjá III., 3 og 7.
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Vita máttu að sá er alltaf maður afsals 
sem hvorki forðast neitt né þráir;
laus við andstæðupörin, losnar hann auðveldlega frá bindingu, 
ó, þú rammur.

inn í heiminn og það er tilgangur Karma yoga. Veitan nær þroska í 
alvitund og öðlast fyllingu í guðsvitund. 

Í alvitund gerir maður sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá 
athöfnum. Með því verður afsalið lifandi veruleiki í daglegu lífi 
og ber með sér blessun eilífs frelsis. Þannig gerum við okkur grein 
fyrir að Sanyasa og Karma yoga vinna samhliða. Drottinn segir: „af 
þeim tveimur er athafnayogað æðra en afsal athafna“ vegna þess 
að afsal felst í að missa en ferli yoga eða sameiningar er að öðlast; 
og ávinningur er hugnanlegri en tap, enda er hugurinn gripinn 
stöðugt vaxandi hrifningu við hvert skref sem hann þokast nær 
því að sameinast hinu guðlega. Þannig verður ljóst að búist maður 
til að öðlast guðlega einingu er það auðveldara fyrir hugann en ef 
leitast er við að afsala sér hinu veraldlega. Þetta er það sem setur 
Karma yoga ofar en Sanyasa. Það sem meira er, iðkun Karma yoga 
kemur afsalsástandinu á af sjálfu sér. Þegar hugurinn færist í áttina 
að hinu handanlæga, að guðlegri einingu, dregur hann sig sjálfkrafa 
í hlé frá veraldarvafstrinu og til verður afsalsástand. Séð frá þeim 
sjónarhóli er það Karma yoga sem orsakar afsalið. Það er í sjálfu 
sér næg ástæða fyrir Drottin til að segja „er athafnayogað æðra en 
afsal athafna“ jafnvel þótt bæði vinni samhliða og samtímis að því 
að „leiða til hins æðsta góða“.

Eftirfarandi erindi fjallar um raunverulegan sanyasi, þann mann 
sem staðfestur er í afsalsástandinu. 

3. erindi

Í erindinu lýsir Drottinn eiginleikum þess manns sem er „maður 
afsals“, er sanyasi. Hann er laus við langanir en hafnar þó engu; 
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hann tekur lífinu létt eins og það ber að án þess að valda togstreitu. 
Líf hans líður frjálslega fram í samræmi við lögmál náttúrunnar sem 
alheimslögmálið stýrir.14  

Þess háttar áhyggjulausu lífi lifir maðurinn því aðeins að hann 
sé fullnægður. Og fullnægja er einungis möguleg þegar hugurinn 
er staðfestur í sæluvitund, í hinu handanlæga, algjöra, vegna þess 
að á afstæða sviðinu er engin hamingja svo djúpstæð að hún gæti 
endanlega fullnægt þorsta hugarins í fögnuð og sælu. 

Þegar maðurinn er kominn í handanlægt vitundarástand til 
frambúðar er hann leystur undan bindingu og lifir lífinu í eilífu 
frelsi alvitundar. Í því ástandi upplifir hann eilífa Veru fullkomlega 
aðgreinda frá athafnasviðinu. Þetta er það ástand fullkominnar 
aðgreiningar sem drottinn kallar að vera „laus við andstæðupörin“. 
Þesskonar frelsi ríkir í handanlægri vitund, alvitund og guðsvitund.

Orðið „auðveldlega“ er merkingarþrungið. Lausn frá bindingu 
veitist „auðveldlega“ þeim sem hefur sig yfir „andstæðupörin“ 
upp í ástand Veru, þ.e. þeim sem lyftir sér í ástand sanyasi, í ástand 
aðgreiningarinnar sem er náttúrulega fyrir hendi milli Veru og 
athafna.

Unnt er að losna frá bindingu annaðhvort með því að beita visku 
Sankhya eða með því að iðka yoga eins og bent er á í næsta erindi.

4. erindi

Þeir fávísu, en ekki hinir vitru, 
tala um að leið þekkingar (Sankhya) 
og leið athafna (Yoga) séu sitt hvað. 
Sá sem er rækilega heima jafnvel aðeins í annarri þeirra 
nýtur ávaxta beggja.

14)  Sjá viðauka.

Kenning Sankhya dregur fram í dagsljósið aðgreininguna sem 
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stendur milli hverfulla og varanlegra þátta lífsins, milli athafna og 
Veru. Jafnframt því sem yogaiðkunin veitir beina reynslu af Veru 
varpar hún ljósi á skilin milli Veru og athafna. Þannig leiða bæði, 
Sankhya fræðin og yoga, til lausnar frá bindingu.

Orðasambandið „rækilega heima“ er mikilvægt til að átta sig á 
hinum raunverulega boðskap þessa erindis. Til þess að vera „rækilega 
heima“ hvort sem er í kenningu Sankhya eða í yoga er nauðsynlegt 
að maður bæði skilji þau og hafi af þeim reynslu. Sankhya og yoga 
geta hvort um sig veitt lausnina. Þess vegna skiptir ekki máli hvort 
þeirra nýtur forgangs. 

„Hinir vitru“ eru þeir sem hafa náð að lyfta sér upp í frelsisástand. 
Þeir líta ekki svo á að það sé munur á Sankhya og yoga, ekki aðeins 
vegna þess að hvort tveggja ber að sama marki heldur einnig vegna 
þess að uppistaðan í þeim báðum er sú sama þ.e. að iðka Innhverfa 
íhugun. Eini munurinn er sá að í Karma yoga skiptist á Innhverf 
íhugun og starfsemi á sviði skilningarvitanna en á leið Sankhya 
spekinnar skiptist Innhverf íhugun á við huglæga vinnu. En burtséð 
frá þessum lítilvæga mun gildir einu hvort er, Sankhya eða yoga. 
Þess vegna líta hinir vitru ekki svo á að þau séu sitt hvað.15 

Þetta erindi og það næsta grípa á gjörvöllum tilgangi fimmta 
kaflans en hann er að setja yoga og Sankhya jafnfætis hvað árangur 
snertir.

5. erindi

Ástandið sem menn á þekkingarleiðinni komast í 
verður einnig hlutskipti þeirra sem fara athafnaleiðina. 
Sá sem í Sankhya og Yoga sér eitt og hið sama, 
hann sér með sanni.

15)  Sjá 5. erindi og VI., 2. 

Þetta er erindið þar sem heitið er lausn, jafnt fjölskyldufólki sem 
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einbúum. Erindið staðfestir að Sankhya og yoga eru undirniðri 
aðeins eitt. Eilíf frelsun er sameiginlegt markmið þeirra og sjáandi 
Sannleikans sér að þannig er það.

Augljóst er að Sankhya leiðin hentar ekki lífsmáta þeirra sem 
halda heimili en Karma yoga gerir það. Drottinn Krishna segir 
hins vegar á þessum stað að munurinn milli leiðanna tveggja hverfi 
þegar markinu er náð. Aðeins hinir þröngsýnu bera fyrir sig það 
sem greinir á milli. Vitur maður leggur af stað, eftir annarri hvorri 
leiðinni, og nær marki. Hann eyðir ekki tíma sínum eða orku í að 
þaulkanna hvað sé ólíkt með leiðunum tveimur.

Erindið sýnir að Sankhyaspekin og yoga eru sniðin að þörfum 
mismunandi fólks en hvað markmið snertir eru þau eitt og hið 
sama.

Þessi skilningur á efninu er réttlættur enn frekar í 24. og 25. erindi 
en þar er því lýst hvernig eilíf lausn næst ýmist með yoga eða 
Sankhya og í 21. erindi þar sem talað er um að ómæld hamingja 
hljótist af báðum leiðum.

Enn fremur kemur í ljós við að athuga leið þekkingar og leið at-
hafna í smáatriðum að jafnvel sjálfar leiðirnar eru í grundvallar-
atriðum eins. Hin einfalda framvinda í Innhverfri íhugun tryggir 
fullnaðarárangur á báðum leiðum.16 Þannig skýrist það að „sá sem í 
sankhya og yoga sér eitt og hið sama, hann sér með sanni“.

Aðferðirnar tvær leggja upp frá sömu undirstöðu, Innhverfri 
íhugun, og í framhaldinu veita báðar leiðir sömu afsalsreynsluna 
þegar í alvitund er komið. En þótt þar sé komið að leiðirnar hafi 
leitt að sameiginlegu áfangamarki, sem felst í beinni reynslu af 
aðgreiningu Veru og athafna, þýðir það ekki að lokamarki sé náð. 
Til þess að ná algjörri uppfyllingu þarf að ganga skrefi lengra svo 
leiðirnar renni endanlega inn í eitt lokamark, Eininguna miklu í 
guðsvitund.

Í V. kafla er lengst af dvalið við afsalsreynsluna sem báðum leið-
um er sameiginleg. VI. kafli mun fjalla um það í smáatriðum hvernig 
báðar leiðir nota Innhverfa íhugun og í VII. til XII. kafla er lýst 
eiginleikum hins endanlega markmiðs þeirra – guðsvitundar – sem 
og leiðinni þangað.

16)  Sjá III., 28., skýringar. 
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Afsali er vissulega erfitt að ná án yoga, 
ó, þú rammur. 
Vitringurinn sem er einarður í yoga 
kemur til Brahma án langra tafa.

6. erindi

Þetta erindi segir berum orðum að afsalsástandinu sé „vissulega 
erfitt að ná“, erfitt sé að gera sér grein fyrir aðgreiningu Veru frá 
athöfnum nema hugurinn sé tryggilega staðfestur í Veru.

Hérna merkir orðið yoga ekki annaðhvort Karma yoga eða 
iðkunina að komast í handanlæga vitund.  Orðið stendur fyrir sjálft 
einingarástandið, handanlæga vitund.17

Ástand Brahma, þar sem hið afstæða og hið Algjöra standa saman 
í fyllingu, finnst best á einingarstiginu þegar því hefur verið náð 
til frambúðar þ.e. þegar handanlægri vitund hefur verið komið á 
varanlega. Þetta ástand alvitundar veitir reynslu af sanyasa, veitir 
reynslu af aðgreiningu Sjálfsins frá athöfnum; aðgreining hins 
afstæða og hins Algjöra verður hér lifandi raunvera. 

Drottinn talar hér um ferlið sem leiðir að einingu til frambúðar 
þegar hann segir: „án langra tafa“. Það er vegna þess að einingar-
ástandið eða handanlæg vitund er í eðli sínu sælurík og laðar hugann 
því alltaf að sér. Hugurinn kemst í þetta ástand knúinn áfram af eigin 
eðli sem er að vilja alltaf njóta meira. Þannig verður auðvelt að ná 
einingu, fyrirstöðulaust.18 

Nóg er að hið náttúrulega ferli til að komast í þetta ástand skiptist 
á við venjulegar annir í daglegu lífi svo að ástandið verði varanlegt. 
Þannig liggur það fyrir að framvindan í heild er náttúruleg; þess 
vegna tekur hún ekki langan tíma.

Maður sem hefur náð alvitund er alltaf staðfestur í Sjálfinu jafnvel 
á meðan hann sinnir hversdagsathöfnum. Þetta vitundarástand er 
fullþroska ástand Sanyasa, ástand þar sem ríkir fullkomin bindingar-

17)  Sjá II., 40., 45.   18)  Sjá II., 40.
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Einarður í yoga, hreinn í anda, 
sá sem hefur náð fullum tökum á sjálfum sér 
og hefur sigrast á skilningarvitunum, 
og sjálf hans er orðið Sjálf allra vera, 
hann á ekki aðild, jafnvel meðan hann starfar.

neind milli Sjálfs og athafna jafnvel meðan athöfnum er haldið 
áfram á afstæða lífssviðinu. Þess konar fullkomin bindingarneind 
er ekki möguleg nema því aðeins að hugurinn sé staðfestur í eilífri 
fullnægju. Samfelld ástundun til að komast í yoga eða einingu við 
guðlega vitund setur hugann í ástand sem veitir eilífa fullnægju og 
kemur þannig á náttúrulegu sanyasaástandi eða afsali.

Með auknum þroska í átt til alvitundar vex fullnægja og eftir 
því sem innri fullnægja verður meiri er aðgreining Veru og athafna 
skynjuð skýrar þar til hugurinn festir rætur í eðli Verunnar. Hann 
hefur þá náð alvitund. Með því að segja að erfitt sé að ná afsali án 
yoga setur drottinn athyglina á hitt, að einfalt sé að gera yoga og 
sanyasa að daglegum lífsvenjum.

Þetta erindi er lofgjörð um eininguna. Hún leggur grunn að sönnu 
afsali og leiðir af sér ástand Brahma í daglegu lífi mannsins.

Næsta erindi lýsir því hvernig maður hefur sig yfir fjötrandi 
áhrif athafnanna fyrir tilstilli þessarar einingar og lifir lífinu í eilífu 
frelsi.

7. erindi

Hér, líkt og í erindinu á undan, stendur orðið yoga ekki fyrir annað-
hvort Karma yoga eða iðkunina að komast í handanlæga vitund; það 
er notað í merkingunni sameining hugar við Veru.

„Einarður í yoga“: Sá sem er aldrei utan við Sjálfið hvort sem er 
í vöku, draumi eða djúpum svefni. Þess konar maður er staðfestur 
í sjálfum sér og engin afstæð reynsla getur skyggt á stöðu hans í 
algjörri Veru.
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„Hreinn í anda“: sá sem hefur náð ástandi Veru, algjörri vitund, 
sem ætíð er hin sama í eilífum hreinleika sínum og sem hefur 
gert það ástand að sjálfu hugareðlinu. Athafnirnar eru mistur sem 
hjúpar innstu gerð Sjálfsins. Íhugun er framvinda þar sem kafað 
er gegnum öll fíngerðari lög athafnanna; þegar farið er handan við 
fíngerðasta lagið nær hugurinn tæru ástandi Veru. Eftir að hugurinn, 
þar sem hann er Það, kemur aftur út á athafnasviðið er talað um 
að Sjálfið skíni óhindrað í hreinleika sínum. Þegar stöðug ástundun 
hefur leitt það af sér að Sjálfið og hugurinn eru fullkomlega runnin 
saman þá skyggir ekkert með nokkrum hætti á þá tæru Verustöðu 
sem hugurinn er í, jafnvel þótt hugurinn sé önnum kafinn á afstæða 
sviðinu. Þetta er ástandið alvitund þar sem Sjálfið hefur aðgreint 
sjálft sig og athafnasviðið fullkomlega. Í þessu ástandi þar sem 
algjör Vera og afstæður athafnaheimurinn eru upplifuð samhliða er 
talað um að sjálfið hafi verið losað varanlega við öll óhreinindi. Það 
er orðið algjörlega hreint.

„Sá sem hefur náð fullum tökum á sjálfum sér“. Hugtakið sjálf 
hefur tvenns konar merkingu: lægra sjálfið og æðra Sjálfið. Lægra 
sjálfið er sá hluti persónuleikans sem fæst eingöngu við afstæða 
þætti tilvistarinnar. Það tekur yfir hugann sem hugsar, vitsmunina 
sem greina og meta, egóið sem upplifir. Lægra sjálfið starfar aðeins 
á hinum afstæðu tilverustigum – í vöku, draumi og djúpum svefni. 
Þar sem það er ætíð innan afstæða sviðsins getur það með engu móti 
upplifað raunverulegt frelsi algjörrar Veru. Lægra sjálfið helst því á 
hveli fjötranna. Æðra Sjálfið er sá hluti persónuleikans sem aldrei 
breytist, algjör Vera, og hún er sjálfur grundvöllurinn að gjörvöllu 
afstæða sviðinu að meðtöldu lægra sjálfinu. 

Maður sem vill ná tökum á sjálfum sér verður fyrst að ná fullum 
tökum á lægra sjálfinu og því næst æðra Sjálfinu. Til að ná fullum 
tökum á lægra sjálfinu er hugurinn (hugur, vitsmunir, egó) fluttur 
frá grófgerðum sviðum tilvistarinnar á fíngerðari svið þar til hann 
fer handan við fíngerðasta svið hinnar afstæðu tilvistar og kemst í 
handanlæga, algjöra, óformgerða Veru, kemst til guðlegrar vitundar. 
Þetta sviptir lægra sjálfið einstaklingseinkennum sínum sem bundin 
eru af tíma, rúmi og orsakasamhengi, en gefur því frelsi í ástandi 
alheimslegrar tilveru.

Þegar æðra Sjálfið hefur á þennan hátt náð utan um lægra sjálfið 
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og fullkomlega tekið það í sátt, renna sjálfin tvö saman í eitt. Til 
verður ástand þar sem sjálfin eru á nánasta áhrifasviði hvors annars 
í fullkomnum tilvistarsamruna. Þegar guðleg vitund handanlægrar, 
algjörrar Veru á samtilvist með huganum innan hinnar afstæðu 
tilvistar, á sviði tíma, rúms og orsakasamhengis, þá hefur fullum 
tökum á æðra Sjálfinu verið náð. Hið Algjöra hefur, ef svo má að 
orði komast, verið sótt inn á handanlægt svið tilverunnar til að 
hjálpa og þjóna afstæða sviðinu. Hið óbreytandi er flutt inn í líf hins 
síbreytilega. Afstæða tilvistarástandið – vaka, draumar og svefn – 
verður þrungið af algjöru Veruástandinu. Eilífu frelsi hefur verið 
veitt inn á svið fjötranna. Eining guðlegrar náttúrunnar er upplifuð 
í fjölbreytni margþátta sköpunar. Það gerir manninum mögulegt 
að lifa lífi eilífs frelsis í heimi skammærrar tilvistar. Þannig nýtur 
sá sem náð hefur tökum á Sjálfinu, er meistari Sjálfsins, gjörvalls 
afstæða sviðsins og lifir lífi algjörrar Veru í guðlegri vitund.

Áhugavert er að veita því athygli hvernig hægt er með framvind-
unni í Innhverfri íhugun að ná tökum bæði á sjálfinu og Sjálfinu. 
Hreyfing íhugunarinnar inn á við kemur manni í ástand þar sem 
hugurinn, laus undan einstaklingseinkennum, gefur sig æðra 
Sjálfinu á vald. Þetta heitir að ná tökum á lægra sjálfinu. Hreyfing 
íhugunarinnar út á við fleytir huganum út gagnteknum af Verunni. 
Árangurinn af stöðugri ástundun er þá að hugurinn upplifir algjöra 
Veru á öllum sviðum hins afstæða lífs. Það heitir að ná tökum á 
æðra Sjálfinu.

Þannig nær maður tökum á sjálfinu og Sjálfinu með inn- og 
úthreyfingunni í einfaldri tækni, Innhverfri íhugun.

„Hefur sigrast á skilningarvitunum“: hefur náð tökum á þeim. 
Sannleikurinn er sá að skilningarvitin lúta alltaf stjórn hugarins. 
Allir vita að augun sjá aðeins þegar og ef maður vill sjá. Vilji 
hann ekki sjá mun hann ekki gera það jafnvel með opin augu. Svo 
kann því að líta út sem það hafi enga marktæka þýðingu að sigrast 
á skilningarvitunum. Innri merking þessarar hendingar er sú að 
þegar Veran tekur að flæða inn í hugareðlið verður hugurinn líkt 
og ölvaður af tilfinningunni um að vera sjálfum sér nógur. Þegar 
hugurinn starfar í þannig ástandi í gegnum skilningarvitin hegðar 
hann sér á fremur áhyggjulausan hátt svo að mönnum gæti jafnvel 
fundist jaðra við kæruleysi.
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Á þróaðri stigum uppljómunar dregur úr þessari sérstöku 
áhyggjuleysistilfinningu og hegðun hugarins verður meira blátt 
áfram. Athafnir á ytra lífshvelinu komast í samræmi við eðlilegt 
innra þagnarástand. Athafnirnar halda áfram sem eftirtekja af sam-
stillingu hugarins og starffæranna. Samtímis gerir samstilling hugar 
og skynfæra skilningarvitunum kleift að finna til reynslu. Með því 
að Vera flæðir inn í hugann rista reynsluhrif skynfæranna ekki djúpt 
meðan þau eru upptekin af framvindu reynslunnar. Áhrifin sem 
skynfærin verða fyrir eru rétt nægileg til að þau geti orðið fyrir 
reynslunni, en eru ekki nógu djúp til þess að sá fræjum langana 
inn í framtíðina. Þetta gerist með æ skilvirkari hætti eftir því sem 
hugurinn verður staðfestari í Veru. Af þessu tagi er sem sagt innra 
gangverk þess að ná tökum á skilningarvitunum.

Raunverulegur baráttusigur felst í því að óvinurinn hætti að vera 
óvinur; hann er látinn eiga sig og getur dundað við það sem honum 
sýnist en er ekki í neinni stöðu til að gera árás eða annan óskunda. 
Sigurinn á skilningarvitunum vinnst svo gjörsamlega og til fulln-
ustu við að ná tökum á Sjálfinu að skilningarvitin eru látin eiga 
sig við sín störf og þau þurfa á engan hátt að standa gegn neinni 
reynslu á afstæða sviðinu en lífið er tryggilega staðfest í eilífu frelsi 
guðlegrar vitundar.

Eftir að á annað borð hefur fengist reynsla af Sjálfinu aðgreindu 
frá skilningarvitunum og starfsemi þeirra, í alvitundarástandinu, sér 
maðurinn hið innra annars vegar ótakmarkað ástand Veru og hins 
vegar þátttöku í veröld forma og fyrirbæra. Hann sér að allar lifandi 
verur eru bornar uppi af þeirri Veru sem er hans eigið Sjálf.

Þannig skynjar hann Sjálf sitt á náttúrulegan hátt sem „Sjálf allra 
vera“ og finnur í því ástandi að „hann á ekki aðild jafnvel meðan 
hann starfar“.

Einnig má líta á þessa aðildarneind frá öðru sjónarhorni. Lampa-
ljós er ósýnilegt í skini sólar. Glitrandi dropi breytir engu um 
dýrð úthafsins. Gleði af athöfnum verkar ekki til langframa í sælu 
alvitundarinnar. Því er það, að sé maður á annað borð staðfestur 
í þessu ástandi nýtur hann svo mikillar fyllingar af Verunni að 
hann finnur sig aldrei vera utan hennar. Hvað honum viðkemur 
telst það ekki með athöfnum að koma út úr Sjálfinu. Vissulega eru 
heldur ekki líkur á að hann geri það. Þess vegna bendir Drottinn 
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Sá sem er í Einingu, sameinaður hinu guðlega 
og þekkir sannleikann 
finnur til frambúðar „ég hefst ekki að”. 
Þegar hann sér, heyrir, snertir, lyktar, etur, 
gengur, sefur, andar, talar, losar, grípur 
og jafnvel opnar og lokar augunum finnst honum einfaldlega 
að skilningarvitin starfi meðal skynhlutanna.  

á að „hann á ekki hlutdeild jafnvel meðan hann starfar“. Hann er 
tryggilega staðfestur í alheimslegri tilveru sem er, þótt hún sé sjálfur 
grundvöllurinn að öllum athöfnum, án athafna. Gagnvart honum 
gengur allt eins og af sjálfu sér. Þessu ástandi er lýst nánar í næstu 
tveimur erindum.

8. og 9. erindi

„Sá sem er í Einingu, sameinaður hinu guðlega“: guðlega eðlið er 
fullkomlega aðgreint frá athafnasviðinu. Þegar maður hefur gert 
sér grein fyrir því, skynjar hann Sjálfið eins og óháð athöfnum. Þá 
verður boðskapur þessara erinda að lifandi raunveru daglegs lífs.

„Sá sem ... þekkir sannleikann“ er sá sem veit að lífið er tvíþætt, 
afstætt og algjört, og veit að afstæða lífssviðið stjórnast af gúnunum 
þremur.19 Hann veit, vegna þess að hann skilur það og hefur reynt að 
Sjálfið er aðgreint frá athafnasviðinu.

Þessi grundvallarvitneskja um Sjálfið og eðli athafna leiðir af sér 
hugarástand sem staðfestir af sjálfu sér fyrir uppljómuðum manni 
sannleik orðanna: „ég hefst ekki að“. Það er samt ekki þannig að 

19)  Sjá III., 28.   
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maðurinn ríghaldi í þá hugsun, heldur er náttúruleg bindingarneind 
þá innbyggð í sjálfa grunngerð hugarins. Hann upplifir þetta ástand. 
Fyrir honum er bindingarneind lifandi raunvera hins daglega lífs. 
Hann starfar og nýtur reynslu og beitir skilningarvitunum en innra 
með sér á hann fastan sess í Veru. Hann skynjar fyllingu Verunnar 
meðan hann er önnum kafinn á sviði skilningarvitanna. Hann lifir 
tvöfalt: Innri kjarninn í lífi hans er stöðugleiki óbreytanlegrar Veru en 
á ytra borði fer fram starfsemi skynjunarinnar – skilningarvitin eru 
þar upptekin við að skynja hlutina.20 Þetta er það sem drottinn á við 
þegar hann segir „að skilningarvitin starfi meðal skynhlutanna“.

Í þessum tveimur erindum er fylgt eftir hugmyndinni sem sett 
var fram í erindinu á undan. Þegar alvitund er náð með því að 
iðka Innhverfa íhugun og einstaklingsegóið hefur víkkað út í að 
vera alheimslegt, starfar hugurinn sjálfkrafa af hámarksgetu og 
skilningarvitin, sem þá eru fullþroska, vinna af ýtrustu skilvirkni. 
Hlutirnir sem skynjaðir eru haldast samt óbreyttir. Af því leiðir að 
skilningarvitin, sem nú starfa á hærra stigi, skynja hlutina ítarlegar 
og það kemur fram í enn meiri ánægju af hlutunum og skilar meiri 
hamingju á skynsviðinu. Þetta leiðir til þeirrar stöðu að maður 
nýtur skynhlutanna betur en áður en þar sem Veran stendur dýpri 
rótum í sjálfu hugareðlinu ná skynhrifin ekki að fanga hugann. 
Uppljómaður maður stendur þannig á náttúrulegan hátt í þeim 
sporum að skilningarvitin skynja hlutina áfram en hann er frjáls.

Þetta er aðeins líking. Hún felur ekki á nokkurn hátt í sér að þess 
konar maður verði ófær um að njóta reynslu. Hún þýðir það aðeins 
að fyrir uppljómun hafi reynsla hans af heiminum skyggt á Veruna 
en að nú ljómi Vera hans gegnum alla reynslu. Þegar hann horfði á 
blóm fyrir uppljómun skyggði blómið svo gjörsamlega á hugann að 
blómið eitt var eftir og skynjandinn týndist í skynreynslunni. Það 
var líkt og skynhluturinn hefði gert skynjandann að engu.

Líf þar sem hlutir eru yfirgnæfandi, þar sem efnið eitt er að finna 
og eiginleikar anda eða sálar standa í skugganum, er kallað efnislegt 
líf. Eftir uppljómun sér maður enn þá blómið en reynslan af því 
skyggir ekki á Veru vegna þess að maður hefur gert sér grein fyrir 
Verunni aðgreindri frá athafnasviðinu og þannig eru skynjandinn og 

20)  Sjá III., 7.   
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skynhluturinn báðir fyrir hendi, hvor í sínu lagi; báðir eru, ef svo má 
segja, lifandi í fyllingu sinni. Hvorki skyggir blómið á Veruna né 
dregur birta Verunnar úr mikilfengleik blómsins. Í ljósi Veru metur 
maður blómið óendanlega miklu meira og það kemur til leiðar 
sameiningu anda og efnis. Þetta er dásemd Innhverfrar íhugunar; 
hún ber með sér uppljómun sem sameinar öll efnisleg gildi lífsins 
og hið guðlega.

10. erindi

Sá sem í starfi felur alheimslegri Verunni hverja athöfn 
og varpar af sér bindingu, 
er ósnortinn af synd eins og lótusblað af vatni.   

„Alheimslegri Verunni“: Brahma, endanlegri Raunverunni, hinu 
Algjöra og hinu afstæða saman, samtímis.

Hreyfing íhugunarinnar inn á við leiðir hugann til Sjálfsvitundar 
og veitir ástandi Sjálfsvitundarinnar, Veru, inn í hugareðlið. Hreyfing 
íhugunarinnar út á við ber þess konar hug út á athafnasviðið þar sem 
hann starfar að nokkru undir áhrifum Verunnar. Íhugunariðkunin 
og athafnasemi sem eftir fer – íhugun að morgni og að kvöldi og 
starfsemi allan daginn – rækta með manni ástand þar sem hugareðlið 
umbreytist í ástand Veru en hæfileikinn til starfa á öllum sviðum 
daglega lífsins heldur sér til fulls. Aðeins þegar hugurinn, sem 
þannig er rótfastur í Sjálfinu, hrærist í þessu ástandi alheimslegrar 
Veru getur hann orðið „sá sem í starfi felur alheimslegri Verunni 
hverja athöfn“. Í því ástandi hefur maður náð alvitund og hún er á 
stigi alheimslegrar Veru.

Þessi orð þýða ekki að maður eigi meðan hann sinnir starfi sínu 
að halda um leið huganum við hugsun um alheimslega Veruna. Þetta 
erindi flytur ekki vitsmunalegan boðskap um að fela sig alheimslegri 
Veru á vald, eða hugga sig við hugsun um hana, eða gera sér upp 
guðlega stemningu, eða muna eftir Guði meðan unnið er. Það boðar 
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ekki að nein þess konar viðleitni á vegum hugar eða vitsmuna geti 
komið manni til syndleysis. Sérhver athöfn er með náttúrulegum 
hætti falin guðlegri Verunni og hvers kyns binding yfirgefin21 
með eðlilegum hætti þegar hugurinn lyftist, við að iðka Innhverfa 
íhugun, upp á guðlegt vitundarstig sem varir til frambúðar. Þegar 
sjálfið hefur fullkomlega skilið sig frá athöfnum kemur upp sú staða 
að athafnirnar eru sjálfkrafa eignaðar alheimslegri Verunni.

„Ósnortinn af synd“ útleggst: laus við hvers kyns rangsleitni,22  
fullkomlega skaðlaust líf, líf í samhljómi við lögmál náttúrunnar.23 
Þetta ástand næst í alvitund þar sem Sjálfið er fullkomlega aðgreint 
frá athöfnum. Það er í þessu ástandi að athafnirnar stjórnast af valdi 
náttúrunnar, sem annast alla sköpun og þróun. Þess vegna hafa þær 
aðeins lífeflandi áhrif og engin rangsleitni er möguleg.

21) Sjá IV., 20. & III., 30.  22) Sjá II., 38.  23) Sjá viðauka: Alheimslögmálið.  24) Sjá II., 53.   

11. erindi

Fyrir milligöngu líkamans, hugarins, vitsmunanna  
og jafnvel skilningarvitanna einna, 
starfa yogar sem hafa varpað af sér bindingu, 
til að hreinsa sjálf sitt.

Hér gerir Drottinn alveg skýra grein fyrir því að nauðsynlegt sé að 
starfa til að hreinsa sjálfið. Að hvaða ástandi sjálfshreinsunar stefnir 
yoginn þegar hann vinnur verk? Býr ekki yoginn þegar við tært 
vitundarástand með því að iðka samadhi?24 Er iðkun samadhi ekki 
nóg til að hreinsa sálina? Það lítur út fyrir að svo sé ekki vegna þess 
að Drottinn er hér augljóslega að tala um nauðsyn þess að vinna 
sig upp á stig sjálfshreinsunar sem ekki næst með samadhi einu 
saman.

„Yogar“: þeir sem eru sameinaðir hinu guðlega í handanlægri 
vitund, alvitund eða guðsvitund.



341Bhagavad-Gita,   V. KAFLI  

Þegar yogi hefur náð alvitund og er búinn að gera sér grein fyrir 
Sjálfinu aðgreindu frá athafnasviðinu er hann, fyrir tilverknað þeirrar 
uppljómunar, fær um að sinna athöfnum25 þótt hann dvelji eftir sem 
áður í eilífu frelsi Sjálfsins. Þar sem Sjálfið á ekki aðild að starfsemi 
í þessu ástandi uppljómunar fara athafnirnar með náttúrulegum hætti 
fram á stigi „líkama“, „hugar“, „vitsmuna“ og „skilningarvita“.26  

Orðið „einna“ er afar mikilvægt í þessu sambandi. Með því er 
lögð eindregin áhersla á að Sjálfið sé aðgreint frá athöfnum í lífi 
hins uppljómaða manns. Enn fremur merkir það að í þessu ástandi 
uppljómunar séu líkaminn, hugurinn, vitsmunirnir og skilningarvitin 
fær um að starfa alveg óháð hvert öðru.27 

Meðan Innhverf íhugun stendur yfir dregur úr efnaskiptum 
líkamans ofan í lágmark, um það bil sem hugurinn öðlast handan-
læga vitund og gjörvallt taugakerfið kemst í ástand hvílandi 
vöku.28  Það svarar líkamlega til Veruástandsins. Í þessu ástandi 
kemst líf einstaklingsins, huglægt og líkamlega, í stöðu alheimslífs 
alnálægrar Veru – einstaklingshugurinn hvílir í alheimslegri greind 
og alheimstilveran heldur utan um líkamlega tilvist einstaklingsins 
– hugur og líkami verða tæki hennar og taka að bregðast við af 
alheimslegri þörf.

Þegar alvitund er náð verður þetta ástand varanlegt. „Líkami“, 
„hugur“, „vitsmunir“ og „skilningarvit“ gerast verkfæri guðlegs 
vilja, sama hvernig þau starfa. Þegar þau eru í þessu ástandi stjórnast 
athafnir þeirra af guðlegum vilja, almáttugri alheimsgreindinni 
sem annast sköpun alheimsins og gjörvalla þróun. Rétt eins og allt 
í náttúrunni bregst við þörfum hins alheimslega tilgangs bregðast 
einnig líkami mannsins, hugur, vitsmunir og skilningarvit við þörfum 
alheimslífsins þegar þau hafa verið færð á stig alheimsgreindarinnar. 
Þetta er það sem drottinn á við þegar hann segir: „Fyrir milligöngu 
líkamans, hugarins, vitsmunanna og jafnvel skilningarvitanna einna, 
starfa yogar sem hafa varpað af sér bindingu“.

Í þessu samhengi er hendingin „sem hafa varpað af sér bindingu“ 
mjög mikilvæg því að þegar sjálf einstaklingsins er sett undir bein 
áhrif hinnar guðlegu greindar er gjörvallt athafnasviðið fjarlægt frá 
áhrifasvæði einstaklingssjálfsins og þá öðlast sjálfið lausn undan 

25)  Sjá VI., 1.   26)  Sjá III., 7.  27)  Sjá III., 7.  28)  Sjá IV., 38, skýringar. 
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bindandi áhrifum athafnanna. Þar sem maðurinn er hafinn upp á stig 
guðlegrar Veru verður lýsingin „sem hafa varpað af sér bindingu“ 
sjálfkrafa að lifandi raunveru í daglegu lífi hans án þess að nokkurn 
tíma sé þörf á að rækta bindingarneind.

„Að hreinsa sjálf sitt“: tær vitund er hreint ástand Sjálfsins. Það 
er handanlægt í eðli sínu. Hugurinn kemst þangað með því að fara 
handan við allra fíngerðustu reynsluskynjun afstæða sviðsins. Þegar 
það ástand skiptist á við dagleg störf, festist tær vitund til frambúðar 
í huganum. Tærri vitund er þá eðlilega viðhaldið þótt verið sé að 
sinna athöfnum hversdagsins. Í því ástandi verður tvíeðli lífsins að 
lifandi raunveru – lífsþættirnir tveir, Sjálf og Sjálfneind, algjört og 
afstætt, eru aðgreindir og Sjálfið er upplifað sem tær Vera, ótengt 
nokkrum hlut.

Maður skyldi ætla að þessi reynsla af fullkominni aðgreiningu 
Sjálfs og athafna væri hámarkið á ferlinu „að hreinsa sjálf sitt“. En 
ferlið gengur lengra og endar með því að koma á einingarástandi 
sem þekkir engar athafnir, ekki einu sinni aðgreindar frá Sjálfinu. 
Hér hefur aðgreiningin sem veldur því að í alvitundarástandinu 
upplifir maður tvíeðli, ummyndast í ljós Guðs sem leyfir að tvíeðli 
Sjálfs og athafna renni inn í guðlega tilveruheildina, verði eitt í öllu 
í guðsvitund. Þetta eilífa einingarástand lífsins er hinn raunverulegi 
hátindur ferlisins „að hreinsa sjálf sitt“.

Þannig má skipta hreinsunarferlinu í þrjú stig. Það fyrsta er úr 
vökuvitund í handanlæga vitund; annað úr handanlægri vitund í 
alvitund; þriðja úr alvitund í guðsvitund. Á öllum þremur stigunum 
er nauðsynlegt að „starfa ... til að hreinsa sjálf sitt“. Starf sem unnið 
er á fíngerðari lífssviðum gerir manni fært að fara handan við 
athafnasviðið og ná handanlægri vitund. Með því að láta handanlæga 
vitund skiptast á við venjulega, eðlilega athafnasemi daglegs lífs – 
starfsemi við huglægar greiningar hjá einlífismanninum og líkamleg 
störf hjá fjölskyldumanninum – verður handanlæg vitund varanleg 
og festir sig í sessi sem alvitund. Áfram þroskast alvitundin í 
guðsvitund með fáguðustu starfsemi sem hugsast getur, athöfninni 
tilbeiðslu.

Svona vindur hreinsuninni fram, með athöfnum, þar til verkinu 
lýkur endanlega.

Í þessu erindi er að finna tækni til að vinna verk í ástandi alvitundar; 
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því að þar segir: „Fyrir milligöngu líkamans, hugarins, vitsmunanna 
og jafnvel skilningarvitanna einna, starfa yogar …“. Hér framar var 
sýnt fram á, en það var gert þegar útskýrt var hversu mikilvægt orðið 
„einna“ er, að athöfn á þessu stigi er athöfn í ástandi alvitundar og 
hún hjálpar til við að umbreyta alvitundinni í guðsvitund.

12. erindi

Sá sem er sameinaður hinu guðlega, 
sem hefur afsalað sér ávöxtum athafna, 
öðlast varanlegan frið. 
Sá sem ekki er sameinaður hinu guðlega, 
sem knúinn er af löngunum, 
háður ávexti athafnar, 
er í hörðum fjötrum.

Eining með hinu guðlega er forsenda þess að hljóta frelsi29 frá 
fjötrum ávaxta af athöfnum en það fyrir sitt leyti er lykillinn að 
varanlegri friðsæld. Eining með hinu guðlega kemur fyrir í þrenns 
konar ástandi: Í Sjálfsvitund, sem er handanlæg í eðli sínu. Í alvitund, 
sem felur í sér samhliða bæði algjört og afstætt vitundarástand – 
handanlæga Sjálfsvitund ásamt vöku-, draum- og djúpsvefnsvitund. 
Og í guðsvitund sem tekur saman í eitt, Sjálfið og athafnasviðið.

„Hefur afsalað sér ávöxtum athafna“: Þessi hending er hliðstæð 
hendingunni „felur alheimslegri Verunni hverja athöfn og varpar af 
sér bindingu“.30 

Í varanlegu friðarástandi vex bæði innri og ytri lífsþáttum svo 
ásmegin að á endanum verða þeir fullkomlega óháðir hvor öðrum. 
Innri Vera er skynjuð alveg aðgreind frá athöfnum en athafnasemin 
vex svo að styrk að hún gerist fullkomlega sjálfstæð gagnvart Veru. 
Vera og athafnirnar ná hvor um sig fullum blóma.

29)  Sjá IV., 20.   30)  Sjá 10. erindi.  
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Þetta er ástandið þar sem maður lifir samhliða í hinu guðlega og í 
hinu veraldlega, þar sem drifkraftur náttúrunnar fleytir athöfnunum 
áfram án þess að vottur af löngunum sé í sjálfinu og maður er frjáls 
undan fjötrum athafnanna. Þetta er óskastaða Sanyasa – líf þar sem 
athafnaheiminum er fullkomlega afsalað.

„Knúinn er af löngunum“: sá sem ekki er tryggilega staðfestur í 
Sjálfinu eða hinu guðlega. Þar sem hann skortir þess konar staðfestu 
er hann áfram bundinn ávöxtum athafnanna og þess vegna „í hörðum 
fjötrum“ hins gjörvalla athafnaferlis frá upphafi til enda.31 

Erindið sem við erum að skoða lýsir ekki aðeins ástandi manns 
sem er sameinaður hinu guðlega heldur einnig hins sem er ekki 
svo mjög sameinaður. Í erindinu er fjallað um það hvernig binding 
virkar: Þegar maðurinn er ekki sameinaður Sjálfinu eða hinu 
guðlega, veldur þráheldnin við ávexti athafna, sem orsakast af 
löngunum, því að sjálfið og athafnirnar bindast. Ekki má gleyma 
því að þessi binding er þannig séð óraunveruleg; vegna þess að 
sjálfið sem í sinni innstu gerð er eilíflega frjálst getur aldrei verið 
fjötrað. Aðeins svo lengi sem maðurinn hefur ekki32 gert sér grein 
fyrir þessari eilíflega frjálsu stöðu Sjálfsins finnst honum hann vera 
bundinn af athöfnunum og liggur því áfram í fjötrum. Í næsta erindi 
er útskýrt hvernig hann getur losnað úr langanafjötrunum.

31)  Sjá IV., 18.-20.   32)  Sjá 16. erindi.  

13. erindi

Eftir að hafa afsalað sér öllum athöfnum með huganum, 
dvelur íbúi líkamans í hamingju, 
í borg hinna níu hliða, 
hefst hvorki að né kemur athöfn til leiðar.

Hugurinn er tengiliður milli athafnarinnar og þess sem hefst að, 
sjálfsins. Meðan hugurinn er einhliða og beinist aðeins að athöfnum 
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en er ekki undir beinum áhrifum frá Verunni, nær hann ekki 
almennilega að gegna hlutverki sínu sem milliliður. Hann nær ekki að 
tryggja að sjálfið sé frjálst undan áhrifum athafnanna og nær heldur 
ekki að verja athafnirnar gegn takmörkunum einstaklingseðlisins 
þannig að athafnirnar fara á mis við beinan stuðning hinna almáttugu 
náttúruafla.

Erindið útskýrir hvernig hugurinn getur orðið góður milliliður sem 
eykur athöfnum styrk, reisn og vegsemd og fær lífinu frelsi. Hugurinn 
þarf að eiga jafn gott samband við Veruna eins og athafnirnar og til 
þess að það geti orðið verður hann að að byrja á því að fara út af 
athafnasviðinu og inn í Veruhvolfið. Í erindinu er því lýst hvernig 
hugurinn, þegar hann er á annað borð kominn út af athafnasviðinu,33 
upplifir sjálfan sig sem Sjálfið, fullkomlega óbundinn af athöfnum, 
ævinlega í ástandi hins algjöra, „í hamingju“, þögult vitni (sakshi-
kutastha) að öllum atburðum, „hefst hvorki að né kemur athöfn til 
leiðar“.34  

„Í hamingju“: hamingjan dvelur utan seilingar athafnanna þar 
sem „sjálfið er ósnortið af ytri samböndum“.35 Þegar hugurinn er á 
annað borð kominn í þetta ástand veit hann sannleikann um tengsl 
gerandans við athafnir sínar og við ávexti þeirra eins og boðað er í 
næsta erindi.

33)  Sjá II., 55.   34)  Sjá 14. erindi.    35)  Sjá 21. erindi.  

14. erindi

Drottinn á hvorki frumkvæði að athöfn né að verkum veranna. 
Né myndar hann tengilið milli (gerandans), 
athafnarinnar og ávaxta hennar. 
Náttúran annast það.

„Né að verkum veranna“: Af orðalaginu er ljóst að verurnar vinna 
sjálfar sín verk.
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„Né myndar hann tengilið milli gerandans, athafnarinnar og ávaxta 
hennar“.  Hér er átt við að gerandinn sjálfur sé tengiliður milli sjálfs 
sín og athafnar sinnar en tengiliðurinn milli ávaxtar af athöfn og 
gerandans sé náttúran.

„Náttúran annast það“: Náttúra eða eðli gerandans hefur frum-
kvæði að athöfn en það er náttúra eða eðli athafnarinnar sem leiðir 
af sér eiginleika ávaxtarins. Ávöxtur athafnar tengist gerandanum í 
gegnum náttúru gerandans og athafnar hans.

Þetta erindi staðfestir svo ekki fer á milli mála að innri guðleg 
Vera og ytra athafnasviðið eru fullkomlega aðskilin. Erindið upp-
lýsir okkur um það fullkomna afsalsástand sem er náttúrulega fyrir 
hendi milli innri og ytri lífsþátta; því að lífið er samsett úr athöfnum 
á ytra borði ásamt stöðugleika Veru hið innra. Í náttúru, þ.e.a.s. 
innsta eðli hvors þeirra, fyrirfinnst ekki neinn36 tengiliður. Líkt 
og kókoshneta samanstendur af tveimur mismunandi eðlisþáttum, 
harðri umlykjandi skel og innihaldinu sem er fljótandi mjólk, án 
þess að nokkur tengiliður sé milli þeirra eru eðlisþættir lífsins tveir, 
annar óbreytilegur og eilífur en hinn síbreytilegur og afstæður, án 
þess að milli þeirra sé nokkur tengiliður.

Í erindinu á undan var fjallað um það hvernig íbúi líkamans 
er ósnortinn af athöfnum. Í þessu erindi ætlar Drottinn að færa 
Arjuna heim sanninn um að athöfn og samhengið „milli gerandans, 
athafnarinnar og ávaxta hennar“ tilheyri eingöngu hinu afstæða 
lífssviði. Þau tilheyri náttúrunni; þau snerti á engan hátt algjöra 
stöðu Verunnar.37  

Tilgangurinn með sköpuninni er að breiða út hamingju. Gúnarnir 
þrír, skilgetin afkvæmi náttúrunnar, standa fyrir hinni mismunandi 
aðgreiningu í – gerandann, athöfnina og ávexti hennar. Þeir einir 
standa að sköpuninni og eru ábyrgir fyrir henni, viðhaldi og upp-
lausn alls í alheimi, huglægum þáttum hins innra lífs og hlutlægum 
þáttum hins ytri heims.

Hreyfiafl athafnar er í rauninni ekki „ég“-ið. Það er misskilningur 
að halda að „ég“ geri þetta, að „ég“ skynji hitt og „ég“ viti þetta. 
Allt er það ósatt frá grunni. „Ég“ er í sinni innstu mynd óskapað 
og tilheyrir sviði hins Algjöra. Athöfn hins vegar, ávextir hennar 

36)  Sjá IV., 18-20.   37)  Sjá  IV., 18-20.    
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og sambandið milli gerandans og athafnar hans tilheyra afstæða 
sviðinu, sviði gúnanna þriggja.38 Því eru það gúnarnir þrír, skilgetin 
afkvæmi náttúrunnar, sem standa fyrir öllum athöfnum. Það stafar 
af vanþekkingu á raunverulegu eðli „ég“-sins og athafnanna að líta 
á „ég“-ið sem hreyfiafl virkninnar.

Þróun leiðarstefsins í kennslu drottins um þekkingu á athöfnum er 
athygliverð.  Í 48. erindi II. kafla var það boðað að segja skuli skilið 
við bindingu og hástöfum mælt með þess konar lausn frá bindingu í 
64. erindi og því 71. Hugmyndin um að losa sig frá bindingu leiddi 
af sér lærdóminn um bindingarneind í III. kafla, 7. erindi. Í 17. og 
18. erindi sama kafla var útskýrt að bindingarneind náist með því 
að gera sér grein fyrir Sjálfinu. 19. erindi tíundaði reisnina sem er 
yfir verkum unnum í ástandi bindineindar sem næst við að gera 
sér grein fyrir Sjálfinu. 25. erindið nálgaðist viðfangsefnið frá nýju 
sjónarhorni með því að kynna til sögunnar fyrirbærið náttúrulega 
athöfn. Í 26. erindi er mælt með að menn sinni athöfnum eðlilega í 
samræmi við eigið þroskastig. 27. erindi lagði alveg skýrt fyrir að í 
raun og veru er það náttúran sem vinnur öll verk og aðeins þeir sem 
vaða í villu eigni sjálfum sér athafnirnar; uppljómaður maður veit 
að gúnarnir verka hver á annan, að gjörvallt athafnasviðið tilheyrir 
sviði gúnanna og að Sjálfið helst ósnortið af athöfnum þeirra. 30. 
erindi innleiddi þátt Guðs og það að honum megi fela allar athafnir 
gúnanna þriggja í þeim tilgangi að greina athafnasviðið frá Sjálfinu. 
33. erindi afsannaði að það þurfi stjórn af einhverju tagi til að koma 
því í kring að fela Guði athafnirnar og mælti aftur sterklega með 
þeim athöfnum sem eru í samræmi við eðli mannsins eða náttúru og 
eru lausar við hamlandi stýringu. Í 39. erindi var kynnt sú hugmynd 
að fávísi um Sjálfið sé ástæðan fyrir því að menn séu fjötraðir. 43. 
erindi sveiflaði sverði þekkingarinnar til að sníða milli bols og 
höfuðs á þeirri fávísi. 

Lærdómurinn fram að þessu leiðir í ljós það grundvallaratriði 
að ekki er hægt að komast hjá athöfn til þess að losna af sviði 
fjötranna. Í fjórða kaflanum var byrjað að útskýra að Drottinn sé í 
eðli sínu aðskilinn frá óaflátanlegri athafnasemi alheimsins. Það var 
inngangurinn að því að útlista ítarlega lærdóminn um afsal athafna 

38)  Sjá III., 27., 28.   
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sem gengur í gegnum allan fjórða kaflann og nær yfir fyrstu erindi 
þessa fimmta, þangað til því er í þessu erindi lýst yfir að ekki sé um 
að ræða nokkurn einasta „tengilið milli gerandans, athafnarinnar og 
ávaxta hennar“. Það á við um bæði lífssvið – hið alheimslega og 
hið einstaklingsbundna líf. Í erindinu sem hér er til umræðu kemur 
þetta skýrt fram þar sem segir: „Drottinn hefur hvorki frumkvæði 
að athöfn né að verkum veranna“ sem þýðir að hann skapar ekki 
nokkurn hlut. Hann er fullkomlega afskiptalaus um hina óaflátan-
legu athafnasemi við sköpunina.

Þetta er staðan á alheimssviðinu. Sama gildir um einstaklings-
lífið því að ekki er fyrir hendi neinn raunverulegur tengiliður „milli 
gerandans, athafnarinnar og ávaxta hennar“. Þar með er útilokað að 
nokkur þörf sé á að aðhafst eitt eða neitt, eða að reyna á nokkurn 
hátt að gera sér grein fyrir Sjálfinu. Það að segja skilið við hvers 
kyns tilraunir til að uppljómast og lifa fullnægður er hið háa ástand, 
afsal, sem fullgerist í þekkingarástandinu,39 í guðsvitund. Þetta er 
hið dásamlega við afsalið.

Þroskaðasta ástandið, líf í eilífu frelsi, stendur öllum fyrirhafnar-
laust til boða með ákaflega náttúrulegum hætti. Þjáningar og 
gleði lífsins hjúpast um manninn vegna vanþekkingar hans hvað 
þetta snertir, segir í næsta erindi, og í erindinu þar á eftir er dýrð 
þekkingarinnar dásömuð.

39)  Sjá IV., 38.   

15. erindi

Greindin sem gagntekur allt 
tekur ekki við syndinni né heldur verðleikum neins. 
Viskan er hjúpuð vanþekkingu. 
Með því vaða verur sköpunarinnar í villu. 

„Greindin sem gagntekur allt“ er algjör Vera. Þar sem hún gagntekur 
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allt er hún handanlæg í eðli sínu og vegna þess að hún er handan-
læg er hún utan við áhrif athafna. Hún er þögult vitni að gjörvöllu 
afstæða lífinu.

Í erindinu á undan var gerð skýr grein fyrir því að athafnir eru 
eignaðar einvörðungu gúnunum þremur. Þannig kemur ekkert 
hreyfiafl annað en gúnarnir þrír að því að skapa afleiðingarnar, 
góðar eða slæmar.

Uppljómunarástandið er myrkvað af vanþekkingu og „Með því 
vaða verur sköpunarinnar í villu“. Vitneskjan um að hið guðlega á 
ekki aðild að athafnasviðinu og vitneskjan um að manns eigið Sjálf 
er guðleg Vera ber í sér frelsi lífsins. Hins vegar veldur vanþekking 
um þessi sannindi því að menn standa ranglega í trú um að það sé 
hið guðlega sem gefi ávextina af athöfnum þeirra. Hér vill drottinn 
sýna fram á að það sé ástand hins óupplýsta sem orsaki bindingu við 
athöfn og hlutdeild í synd jafnt sem dyggð.

Raunveran er skýrð á tvennan hátt: með vísun í hið Algjöra40  
og með skírskotun til hins afstæða.  Gúnarnir annast athafnir og 
alla hluti á hinu afstæða41 tilvistarsviði en Drottinn, „greindin sem 
gagntekur allt“, helst fullkomlega aðildarlaus.42 Með þessu móti 
dvelja Hún, guðlega greindin, eða Hann, drottinn, í eilífu frelsi. Þeir 
sem lyfta sér á þetta æðsta stig þekkingar43 öðlast eilíft frelsi, hinir 
sitja í fjötrum.

Eftirfarandi tvö erindi varpa skýrara ljósi á þetta atriði.

40)  Sjá II., 45.   41)  Sjá III., 27., 28.    42)  Sjá 14. erindi.   43)  Sjá IV., 38.

16. erindi

En innra með þeim sem eytt hafa
þessari vanþekkingu þarna með visku,
lýsir viskan, líkt og sólin, upp
Það sem er handanlægt.
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„Vanþekkingu“: um að innri og ytri þáttur lífsins eru aðgreindir, um 
að Vera á ekki aðild að athöfnum, um raunverulegt eðli „ég“-sins og 
veraldarinnar, um hina varanlegu og hina síbreytilegu hlið lífsins, 
um eðli frelsis og fjötra.

„Þessari vanþekkingu þarna“: Við að nota atviksorðið „þarna“ 
fremur en „hérna“ með fornafninu „þessari“, vakna þau hugrenninga-
tengsl að vanþekkingin sé fjarri manni sjálfum. Í eðli sínu er 
vanþekking Sjálfinu framandi.

Þegar sagt er að viskan eyði vanþekkingu er í erindinu dregin upp 
sú mynd að það haldist í hendur að vanþekkingu sé útrýmt og að 
viskan ljómi upp handanlæga Veruna. Sólin fjarlægir myrkrið og 
úthellir ljósinu samtímis. Þetta segir með öðrum orðum að þegar 
vanþekking hefur vikið fyrir visku þurfi ekki neins frekar við til að 
gera sér grein fyrir hinu handanlæga. Það er alnálægt og er einungis 
hjúpað vanþekkingu en þegar viskan hefur rofið þann hjúp lýsir hún 
í eigin ljóma. Þetta er ástæðan fyrir því að viskan er talin liggja í eðli 
hins Algjöra, handanlægri Verunni – Viska er hið Algjöra, eins og 
segir í Upanishad: „pragyanam brahma“.

Af erindinu verður ljóst að maður eyðir vanþekkingu með því 
að afla þekkingar, en hann öðlast ekki þekkingu með því að eyða 
vanþekkingu. Þess vegna ætti leitandinn ekki að basla við að komast 
út úr vanþekkingunni, miklu fremur ber honum að reyna að öðlast 
þekkingu með beinni reynslu.44

Vert er að geta þess hér að það líf sem vanþekkingin lítur á sem 
eitt, tæta greiningar Sankhya í tvo ólíka hluta: hinn breytilega og 
hinn óbreytandi.45 Lífshlutana upplifir maður sem tvö mismunandi 
lífssvið við beina reynslu í yoga.46 Skilningurinn sem hlýst með 
Sankhyaspekinni er staðfestur með yoga: Þegar maður tekur, í 
alvitund, að lifa lífinu í  ástandi þar sem Sjálfið er aðildarlaust að 
athöfnum47 fer sannleikurinn í kenningum Sankhya að skipta máli í 
daglegu, hagnýtu lífi. Þetta gerir manni kleift að upplifa að hinir tveir 
þættir lífsins, afstæður og algjör, eru aðgreindir hvor frá öðrum og 
að einmitt á afstæða sviðinu spretta synd og dyggð, sem eru orsakir 
þjáningar og gleði, hvor um sig af bindingu sjálfsins við athafnirnar 
sem fyrir sitt leyti má rekja til þekkingarskorts.

44)  Sjá IV., 38.   45)  Sjá II., 11.-38.    46)  Sjá II., 45.   47)  Sjá II., 48.
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17. erindi

Þegar Það er rótfesta vitsmuna þeirra,
Það, staðfesta veru þeirra,
Það, einurð þeirra,
Það, helgun þeirra,
komast þeir, hreinsaðir með visku af villu og synd,
í ástand sem ekki verður aftur snúið frá.

Erindið sameinar yoga og Sankhya í markmiði beggja um algjöran 
hreinleika og eilíft frelsi. Tekinn er upp boðskapur 4. og 5. erindis 
þar sem efni þessa kafla var reifað.

Orðin „vitsmunir“ og „vera“ skipta meginmáli og einnig í hvaða 
röð þau birtast. Röðin segir okkur að þegar „Það“ er orðið rótfesta 
vitsmunanna sé „Það“ einnig staðfeta gjörvallrar veru manns. 
Jafnframt segir röðin okkur að þegar „Það“ hefur verið rótfesta vits-
munanna meðan á íhuguninni stendur þá haldist „Það“ áfram sem 
einurð vitsmunanna eftir að þeir koma til baka úr hinu handanlæga. 
Og þegar „Það“ er orðið einurð vitsmunanna er „Það“ að fullu orðið 
helgun veru manns.

Hér er valið að láta orðið „vera“ (e. being) standa fyrir sanskrítar-
orðið „atman“ sem merkir ýmist Sjálfið, vitsmunina, hugann, andar-
dráttinn eða líkamann. Ef sagt er að „Það“ sé að fullu orðið helgun 
„veru“ manns merkir það þar með að hugurinn, andardrátturinn og 
líkaminn séu öll farin að hverfast48 um „Það“.

Drottinn gerir okkur ljóst að séu vitsmunirnir og vera manns í 
heild ekki staðfest í handanlægri Raunverunni séu þau ekki tær. Þau 
eru þá enn innan vébanda hinnar skammæju tilvistar, án tengsla við 
það eilífa frelsisástand „sem ekki verður aftur snúið frá“. Hafi menn 
ekki gert sér grein fyrir handanlægum algjörum hluta lífsins verður 
hinn einstaklingsbundni hluti þess að sama skapi lítilfjörlegur og 

48)  Sjá IV., 38.  
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nær ekki að uppfylla tilgang sinn; fjötrarnir standa áfram og hringrás 
fæðingar og dauða tekur engan enda.

Erindið sýnir að tært líf, sem er forsenda fyrir allri farsæld í lífinu 
og er einnig grundvöllurinn að eilífu frelsi, fæst með visku – fæst 
með því að gera sér grein fyrir hinu handanlæga. Í erindinu er einnig 
haldið fram því meginsjónarmiði að hafi maður ekki fest þennan 
algjöra hreinleika lífsins í sessi með því að hefja sig upp í alvitund, 
sé sá möguleiki alltaf fyrir hendi að hann lækki niður á lægra 
lífsþrep. Það þýðir þá líka að svo lengi sem handanlæg vitund er 
ekki orðin varanleg standa áhrif morguníhugunarinnar ekki í fullum 
styrk allan daginn. Eftir því sem klukkustundirnar líða dregur úr 
styrk virkninnar og þar með fellur hreinleiki lífsins um þrep þar til 
hann endurnýjast í kvöldíhuguninni.

„Vertu án gúnanna þriggja“, eins og Drottinn ráðlagði í 45. erindi 
II. kafla, er lykillinn að því að beita lærdómi þessa erindis á daglegt 
líf.

Takmarkið með lífinu er eilíft frelsisástand hins handanlæga sem 
hér er kallað „Það“; sjálf þekkingin.49 Af því að orðið „Það“ er notað 
má skilja að markmiðið með lífinu sé ekki finnanlegt á tilvistarhveli 
fyrirbæranna; það liggi handan þeirra. Raunvera lífsins er ekki það 
sem venjulega er talað um sem líf. Handan við þessa raunveru hérna 
er Það þarna, þessi Raunvera lífsins. Þetta er lífspeki mótuð með 
sýn á afsalið.

Í Upanishad segir: „Tat tvam asi – Það ert þú“, sem segir okkur að 
þetta hérna augljósa skeið fyrirbæratilvistarinnar sem þú telur vera 
sjálf þitt er ekki þitt raunverulega eðli – þú ert í raun Það, handanlæg 
Raunvera.

„Hreinsuð, með visku, af villu og synd“: vísar til 35.- 38. erindis 
IV. kafla.

„Sem ekki verður aftur snúið frá“: Svo lengi sem sjálfið er enn ekki 
runnið saman við eilífðina, svo lengi sem hugurinn er enn ekki búinn 
að ná algjörum hreinleika til frambúðar í handanlægri vitund, situr 
við það sama innan hins afstæða tilvistarsviðs. Meðan þannig háttar 
til heldur hringrás fæðingar og dauða áfram í hinum ýmsu lögum í 
þróun lífsins.50 Þegar maður er búinn að ná alvitund gengur lífið út 

49)  Sjá IV., 38.  50)  Sjá VI., 41.  
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Í brahmín gæddum lærdómi og auðmýkt, 
í kú, í fíl, í hundi jafnt og í þeim sem týnt hefur stétt sinni, 
skynja hinir uppljómuðu það sama. 

fyrir hvel fæðingar og dauða. Ef það á að vera eilíft hlýtur það að 
vera breytingalaust; það getur þá ekki tekið breytingum. Skýrt skal 
tekið fram að þær aðstæður er aðeins unnt að skapa meðan líf manns 
á jörðinni varir. Sem maður rís hann upp „í ástand sem ekki verður 
aftur snúið frá“. Leiðin þangað liggur í gegnum þá grundvallar 
lífsvisku sem lýst er í 45. erindi II. kafla.

Næsta erindi fjallar einnig um að fara handan við margbreytni 
formanna í sköpuninni og brugðið er upp mynd sem sýnir lífið eitt 
í öllu alls staðar. Í erindinu er áfram boðað að afsala sér þessu hér 
til að finna Það.

18. erindi

Þetta erindi segir okkur við hverju er að búast í uppljómunarástandi. 
Þeir sem hafa gert sér grein fyrir Raunveru lífsins „skynja ... það 
sama“, skynja eitt í öllu í gjörvöllu reynslukraðakinu.

„Brahmín“: Brahmín er maður sem er fæddur inn í brahmína-
fjölskyldu og helgar líf sitt því að kynna sér Vedabækur og andleg 
fræði. Þar sem drottinn notar þetta orð í sömu andrá og kú, fíl og 
hund, bendir það til að hann vilji leggja áherslu á að Vera þroskaðs 
manns og Vera dýranna sé sú sama. Og þar sem hann er staðfestur 
í Verunni sem því eina í öllu og er búinn að gera sér grein fyrir 
einingu hins handanlæga, sem liggur allri marbreytni til grundvallar, 
öðlast hann jafngildissýn.

„Lærdómi og auðmýkt“: visku fylgir auðmýkt. Vitur maður 
lítur þannig á að aðgreining og mismunur í sköpuninni séu aðeins 
tímabundin og að ein endanleg Raunvera standi að baki en hann 
heimtar ekki að allir hlutir gerist á einhvern ákveðinn hátt. Hann 
tekur lífinu létt því hann veit að allra hluta bíður sameiginlegur 
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endir. Þennan náttúrulega eiginleika Verunnar í vitringnum túlka 
menn sem auðmýkt. Sannarlega er auðmýkt einkenni viskunnar þar 
sem hún sprettur af vaxandi tilfinningu um að lífið sé eitt í öllu, 
sprettur af tilfinningu um grundvallareiningu allra vera.

Almennt er lagður sá skilningur í auðmýkt að með henni viðurkenni 
maður heiðarlega persónuleg takmörk sín, fávísi og lítilvægi; en hin 
sanna auðmýkt felst í eiginleikum Verunnar og ekki í neins konar 
huglægri afstöðu.

Hugur uppljómaðs manns er að fullu gagntekinn af Veruástandinu 
– lífið er eitt í öllu – og þess konar hugur býr með eðlilegum hætti 
að hugsýn hins eina í öllu, óháð því hvað hann sér. Augljósar 
aðgreiningar í hinni afstæðu tilvist megna ekki að deila hugsýn hans 
í hólf.

Það þýðir ekki að þess konar maður sjái ekki kú eða sé ófær um 
að greina hana frá hundi. Vissulega sér hann kú sem kú og hund 
sem hund en mynd kýrinnar og mynd hundsins ná ekki að blinda 
hann á að Sjálfið er eitt og er hið sama í báðum. Enda þótt hann sjái 
kú og hund er Sjálf hans staðfest í Veru kýrinnar og Veru hundsins 
sem jafnframt er hans eigin Vera. Drottinn bendir á að meðan 
uppljómaður maður snýr sér að og sinnir gjörvallri margvíslegri 
sköpuninni hverfur hann ekki frá þeirri bjargföstu einingu sem hann 
er í með lífinu og gagntekur hug hans og er óafmáanlega runnin 
saman við hugsýn hans.

„Brahmin gæddur lærdómi og auðmýkt“ stendur fyrir allt sem er 
undir ríkjandi sattvaáhrifum. „Kýr“ stendur fyrir allt sem er undir 
blönduðum áhrifum frá rajas og sattva. „Hundur“ stendur fyrir allt 
sem er undir ríkjandi áhrifum rajas og tamas. „Fíll“ stendur fyrir 
allt sem er undir ríkjandi áhrifum af tamas. Sá „sem týnt hefur 
stétt sinni“ stendur fyrir hið lægsta í mannlegu lífi, mann sem lifir í 
fullkominni fávísi, sem hefur tapað þræði þróunar sinnar. Merkingin 
er sú að sá sem hefur gert sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá 
afstæða tilvistarsviðinu er staðfestur í sjálfum sér og alveg ósnortinn 
af áhrifum sattva, rajas eða tamas og tilhneigingum sem þeir koma 
til leiðar. Hugsýn hans er alls staðar söm og jöfn.

Næsta erindi sýnir forgang og mikilvægi þess konar hugsýnar um 
hið eina í öllu.
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19. erindi

Jafnvel hér, í þessu lífi, ráða þeir alheimi 
sem búa yfir hug staðfestum í jafnlyndi. 
Sannarlega flekklaus, 
og jafnt til staðar um allt, er Brahma. 
Þess vegna eru þeir staðfestir í Brahma.

Þegar hugurinn hefur sig upp í alvitund með iðkun Innhverfrar 
íhugunar, staðfestist algjör Vera til frambúðar í eðli hans og hann 
kemst í ástand Brahma, hinnar alheimslegu Veru. Þá er hugurinn á 
lífsstigi þaðan sem hann getur örvað lífið, stýrt því og ráðið á öllum 
stigum, grófum sem fíngerðum. Hann er eins og garðyrkjumaður 
sem kann að vinna á vettvangi næringarsafans og getur því haft 
áhrif í öllu trénu á hvern þann hátt sem hann kýs. Eins má segja 
um öreindasérfræðing að hann geti orsakað breytingar í öllum 
tilvistarlögum tiltekins hlutar með því að beita áhrifum sínum 
á öreindastiginu. Þetta er það sem drottinn á við þegar Hann 
segir: „Jafnvel hér, í þessu lífi, ráða þeir alheimi sem búa yfir hug 
staðfestum í jafnlyndi“, staðfestum í þeirri friðsæld og kyrrð51 sem 
er æðsta stig lífsins.

Erindið upplýsir um staðfesta vitsmuni sem er hér lýst með 
stöðunni: „ráða þeir alheimi“. Fullnægja, vald, viska og geta til 
að styðja við alla hluti eru augljósir eiginleikar hjá sigurvegara 
heimsins. Þessa eiginleika auk margra fleiri er að finna í eðli 
manns sem hefur, meðan hann lifir í heiminum, öðlast jafnaðargeð, 
jafnlyndi hugarins. Það stöðuga jafnvægisástand hugarins, í hinni 
eilífu Raunveru sem er eitt í öllu, tilheyrir sviði tærrar vitundar eða 
alls staðar nálægrar Veru og er sjálf frumuppspretta lífsorkunnar, 
brunnur eilífrar visku, upphaf alls valds í náttúrunni og svalalind 
fyrir alla heimsins farsæld.

Svo lengi sem hugurinn er ekki varanlega vaknaður til ástands 

51)  Sjá VI., 3.  
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Veru, þannig að hann greini athafnasviðið aðskilið frá sjálfum sér, 
á hann áfram hlutdeild í athöfnunum. Svo sannarlega er hann þá 
eins og þræll athafnanna, þræll alheimsins. Hins vegar þegar hann 
nær stöðugleika í Veru og öðlast náttúrulegt jafnlyndi, skynjar hann 
að alheimurinn er aðgreindur frá honum sjálfum en svarar alveg 
sjálfkrafa eins og þjónn öllum hans þörfum. Þetta aðgreiningarástand 
Veru frá athöfnum, sem er grundvöllurinn að jafnlyndi hugarins, 
næst bæði með yoga52 og Sankhya.53 

52)  Sjá II., 48.  53)  Sjá II., 38.  54)  Sjá III., 34.

20. erindi

Sá sem hvorki fagnar því ákaflega 
að veitast það sem honum er kært, 
né harmar mjög þótt hann verði fyrir óþægindum,
sem býr yfir stöðugum vitsmunum, 
sem er laus við tálsýnir, 
hann þekkir Brahma, 
er staðfestur í Brahma.

Þetta erindi lýsir hugarþeli uppljómaðs manns. Það birtir Raunveruna 
að fullu, hið afstæða og hið Algjöra saman. Vissulega kann þess 
konar maður vel að meta sumt og mislíkar annað, hann á sína gleði 
og sorg á afstæða sviðinu en það hrífur hann ekki út úr sjálfum sér. 
Þetta má ráða af orðunum „ákaflega“ sem stendur með „fagnar“ 
og „mjög“ sem stendur með „harmar“. Það sýnir að uppljómaður 
maður, þótt staðfestur sé í guðlegri vitund, stendur föstum fótum á 
jörðinni. Í sínu mannlega lífi er hann guðlegur.

Þegar hugurinn stendur djúpum rótum í sæluvitund Sjálfsins er 
hann í eðli sínu ósnortinn af þeirri bindingu eða andúð sem fyrir 
hendi er í viðfangsefnum54 skynfæranna. Það er ástæðan fyrir því að 
uppljómaður maður hvorki fagnar né harmar. Algeng reynsla einmitt 
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í daglegu lífi er að þegar hugurinn er djúpt sokkinn í eitthvert efni 
nær hann ekki að skynja önnur efni á sérlega djúpum sviðum.. Ef 
hugurinn er alveg upptekinn af hugsuninni um að ná flugvél í tæka tíð 
mun enginn af þeim mörgu hlutum sem fyrir ber á leiðinni eða hljóð 
sem heyrast meðan ekið er um göturnar megna að bægja huganum 
frá flugvellinum. Við þess konar kringumstæður gutlar reynslan af 
hinum hlutunum á yfirborði skynreynslunnar og verkar aðeins dauft 
á hugann. Ef þetta getur gerst í vökuástandi vitundarinnar, hve miklu 
fremur á það þá við þegar annað vitundarástand færist yfir hugann. 

Hugur uppljómaðs manns er virkur í efnisheiminum en reynslan 
af þeim heimi markar ekki djúp spor í hann. Vitsmunir mannsins eru 
stöðugir í eigin innra ljósi, ljósi Sjálfsins. Hann er vakandi í sjálfum 
sér og samt vakandi í hinum ytri heimi. Hann upplifir hið guðlega í 
heiminum, hann lifir hið Algjöra og hið afstæða saman. Því er það 
sem „hann þekkir Brahma, er staðfastur í Brahma.“

Lítum á mann í ástandi vökuvitundar, sem er önnum kafinn við 
reynslu af ytri heiminum, en ber samtímis í huganum reynslu frá 
vitundarástandi draumanna. Fyrir honum er reynsla vökuvitundarinnar 
örugglega áþreifanlegri heldur en draumreynslan, en þessar tvær 
tegundir reynslu vara samtímis. Af því verður ljóst að mögulegt 
er fyrir mann að vera í einu vitundarástandi og hafa á sama tíma 
reynslu af öðru vitundarástandi. Þegar maður, við íhugun, öðlast 
handanlæga vitund er sjálfsnægja hennar svo yfirgnæfandi að jafnvel 
í vökuvitundinni gagntekur Veran allt innra með honum. Einnig er 
það svo að þegar Vera er orðin að fullu og varanlega til staðar í 
huganum við störf, heldur gjörvöll athafnasemi vökuástandsins sig 
aðeins á ytra borði hugarins. Þetta er alvitundarástandið þar sem 
athafnir eru skynjaðar aðgreindar frá Veru.

Bent skal á að Drottinn lýsir tveimur skilyrðum sem þurfi að 
uppfylla eigi maður að uppljómast. Hið fyrra er að hann sé sá 
sem „þekkir Brahma“ það er að segja hann þurfi að hafa skýran 
vitsmunalegan skilning á Raunverunni. Þetta skilyrði er á sviði 
Sankhya. Síðara skilyrðið er að hann sé „staðfestur í Brahma“ það 
er að segja að hann hafi beina reynslu af guðlegu eðli og að það 
komi fram í daglegu lífi hans. Það skilyrði tilheyrir yogasviðinu.

Þess vegna heldur einnig þetta erindi fram lærdómnum úr 4. og 5. 
erindi í þessum kafla sem og úr seinasta erindi IV. kafla með því að 



358

það svarar bæði kröfum Sankhya og yoga varðandi afsalið. Erindið 
lýsir innra afsalsástandi uppljómaðs manns hvort sem hann hefur 
uppljómast við yoga eða með Sankhya.

Þar sem hann hefur gert sér grein fyrir því að Sjálfið er í eðli 
sínu óháð þarf þess konar maður ekki að vaða í villu um það hver 
hann sjálfur er; þannig verða vitsmunirnir stöðugir. Sá stöðugleiki 
vitsmunanna veldur því að hann „hvorki fagnar því ákaflega að 
veitast það sem honum er kært, né harmar hann mjög þótt „hann 
verð fyrir óþægindum“. 

Erindið sem hér er til umfjöllunar varpar ljósi á það náttúrulega 
afsalsástand sem ríkir í lífi uppljómaðs manns sem fagnar ekki 
sérlega neinu ytra. Eftirfarandi erindi skýrir ástæðuna fyrir afsali 
hans: hann dvelur við sælu sinnar eigin Veru.

21. erindi

Sá sem býr yfir sjálfi ósnortnu af ytri samböndum 
þekkir hamingjuna í Sjálfinu. 
Með sjálf sitt sameinað Brahma 
nýtur hann eilífrar hamingju. 

„Sjálfi ósnortnu af ytri samböndum“: Til þess að öðlast reynslu af 
hinu innra Sjálfi í handanlæga vitundarástandinu þarf að útiloka 
reynslu af ytri hlutum. Við síendurtekna reynslu af Sjálfinu verður 
það svo handgengið huganum að innsta eðli hugarins ummyndast 
í eðli Sjálfsins. Þá helst hugurinn í ástandi handanlægrar vitundar 
ásamt vökuvitundinni en hún heldur uppi daglegum störfum eins 
og hingað til. Vegna þess að handanlæga vitundarástandið stendur 
samfellt er Sjálfið alltaf skynjað sem Sjálf. Og samhliða fæst reynsla 
af athöfnum í gegn um vökuvitundina. Með þessu móti er Sjálfið 
skynjað aðgreint frá athöfnum. Í þessu ástandi er sjálfið horfið fyrir 
fullt og allt; það er orðið að Sjálfinu.

Þegar sjálfið hverfur verður að engu samband þess við skynhlut-
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ina sem hugurinn og skilningarvitin annast og er það sem kemur 
reynslunni til leiðar. Það sem eftir stendur er Sjálfið á sínum tæra 
grunni sæluvitundar án nokkurs sambands við skynhlutina sem 
sjálfið hafði séð um. Þetta er það sem Drottinn á við þegar hann 
segir: „Sá sem býr yfir sjálfi ósnortnu af ytri samböndum“. Þegar 
Sjálfið er staðfest um aldur og ævi í sinni eigin innstu eðlisgerð er 
sæluvitund orðin varanleg. Þegar sæluvitundin kemst svo í samband 
við skynhluti verður til ástand sem lýst er með hendingunni: „Með 
sjálf sitt sameinað Brahma“. Það helgast af því að Brahma er 
alvitundarástandið sem heldur utan um athafnir og sæluvitund.

„Sameinað Brahma“: Þessi hending ásamt „sjálf ósnortið af ytri 
samböndum“ er mælikvarði á það hvernig leitandi getur vitað að 
hann hafi náð„Brahmi-sthiti“ 55 eða Brahmaástandi– alvitund. Meðan 
hugurinn hefur reynslu af skynhlutum í gegn um skilningarvitin vakir 
hann í varurð um sjálf sitt aðgreint frá reynslu- og athafnasviðinu. 
Þá er um að ræða alvitundarástandið þar sem hann vakir í heiminum 
og vakir í sjálfum sér.

Margur ritskýrandinn hefur gert lærdómi þessa erindis óleik með 
því að túlka það svo að þar sé verið að lýsa tækni til að njóta sælu 
Sjálfsins og sú aðferð felist í því að búa til stemningu í huganum um 
að maður sé ósnortinn meðan hann njóti ánægju af skynhlutunum. 
Margar þýðingar úr frumtextanum eru að vísu málfræðilega réttar en 
birta samt ranga mynd af því sem textinn felur í sér og fara þveröfugt 
með grundvallaratriði varðandi athöfn og afsal.

Það er hins vegar hin áunna staða frambúðarsæluvitundar, 
fengin með athafnayoga, og jafnframt afsalsástandið sem fæst með 
afsalsyoga byggðu á sæluvitund, sem halda Sjálfinu ósnortnu meðan 
notið er ánægju. Það eru ekki vitsmunalegar æfingar í að reyna að 
halda aftur af huganum og halda honum ósnortnum meðan reynsl-
unni vindur fram sem bera mann til sæluvitundar og í afsalsástand 
þar sem Sjálfið er skynjað aðgreint frá athöfnum. Heldur stafar það 
af því að Sjálfið er í einingarsambandi við Brahma að maður nýtur 
eilífrar hamingju.

Ástæðan fyrir því að ánægja skilningarvitanna nær ekki að 
hafa djúp áhrif á uppljómaðan mann er sú að sjálf hans er orðið 

55)  Sjá II., 72.  
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að Sjálfi sem er í eðli sínu fullkomin sælukennd. Með því að 
vera glaðvakandi í alheimsgreindinni er hann á náttúrulegan hátt 
staddur við uppsprettu allrar skilningarvitagleði. Og með því að 
hann er til frambúðar staðfestur í algjörri sælu, megnar skammæ 
gleði hinnar afstæðu tilvistar ekki að hrífa sjálf hans. Jafnvel þegar 
skynhlutirnir komast í samband við skilningarvit hans er ánægjan af 
þess konar sambandi ekki nægilega mikil til þess að laða sjálfið burt 
úr náttúrulegu ástandi sæluvitundarinnar. Þess vegna helst sjálfið 
ósnortið þótt skilningarvitin séu í fullu sambandi við viðfangsefni 
sín.

Hendingarnar„sjálf ósnortið af ytri samböndum“, „þekkir þá ham-
ingju sem býr í Sjálfinu“ og „með sjálf sitt sameinað Brahma“ leggja 
Sankhya og yoga að jöfnu og taka þannig undir 4. og 5. erindi þar 
sem er að finna kjarnann í lærdómi þessa kafla.

22. erindi

Hvers kyns unaður fæddur af ytra sambandi 
er aðeins uppspretta trega, 
hann á sér upphaf og enda, ó, sonur Kunti. 
Uppljómaður maður fagnar honum ekki.

Þetta erindi stendur sem andstæða við erindið næst á undan að því 
leyti að hér er útskýrt það grundvallaratriði að Sjálfið er óbundið 
en jafnframt er bætt við fyrra erindi með því að varpa ljósi á 
meginregluna um hamingju og þjáningar.

„Sambandi“: Eins og í erindinu á undan er hér átt við samband 
sjálfsins við athafnasviðið eða reynsluna. Brugðið er upp mynd af 
ástandi þar sem sjálfið er ekki ósnortið, mynd af ástandi þar sem 
sjálfið á hlutdeild í reynslusviðinu og gleði skilningarvitanna. Þess 
konar gleði er „uppspretta trega“ sem kemur til af því að sjálfið á aðild 
að henni. Ef Sjálfið hins vegar helst ósnortið verður skynfæragleðin 
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ekki uppspretta trega þar sem Sjálfið í því ástandi er rótfast í eilífri 
hamingju. 

Þegar hugurinn tekur að hafa ánægju af skynhlutum ber það vott 
um að ánægja hans dvelur ekki hið innra; hugurinn liggur ekki 
við festar í sælu Sjálfsins, hann er upptekinn við að rása burt frá 
sælunni. Ef hugurinn snýr ekki lengur í átt að sælunni og ef hann 
er ekki hlutlaus, snýr hann augljóslega að trega og sorgum. Því er 
það að þegar hugurinn er upptekinn af ytri gleði er hann gagntekinn 
af sorgarsviðinu. Allt sem leiðir hugann í áttina út á við verður 
uppspretta trega.

Þessi sannleikur um veraldargleðina gildir þegar hann er skoðað-
ur frá sjónarhóli alvitundarinnar og guðsvitundar, æðstu Raunveru 
lífsins. Horft af vitundarstigi venjulegs manns virðist fráleitt að 
segja að unaður fæddur af ytra sambandi sé aðeins uppspretta trega. 
Samt sem áður gildir jafnvel á því vitundarstigi sama meginreglan: 
svoleiðis unaður er „aðeins uppspretta trega“ og ástæðan er sú að 
„hann á sér upphaf og enda“.

„Uppljómaður maður fagnar honum ekki“: Þegar hinn uppljómaði 
er staðfestur í eilífu hamingjuástandi, í Brahmi-sthiti og skynjar 
Sjálfið aðgreint frá athöfnum er hann innst inni stiginn upp yfir 
fyrirbæraskeið lífsins, upp yfir hverfula gleði afstæða sviðsins og 
er þannig ekki í stöðu til að njóta skammærrar gleði. Þegar smásali 
fer út í heildsölu hættir hann að versla á smásölumarkaðnum sem 
útheimtir meiri fyrirhöfn og skilar minni hagnaði.

Skynreynslan í vökuvitund er frábrugðin hinni, í alvitundarástand-
inu. Því má líkja við að skynja hlutina í gegn um gleraugu í mis-
munandi litum sem valda því að sami hlutur er skynjaður með 
ólíkum hætti. Uppljómaður maður er einfaldlega í þannig aðstöðu 
að hann „fagnar ekki“ unaði eins og hann gerði fyrir uppljómunina 
vegna þess að hann er nú í allt öðru vitundarástandi.

„Uppspretta trega“: Það hversu mikla hamingju maður getur 
upplifað er komið undir vitundarstigi hans. Hverju vitundarstigi 
samsvarar ákveðið hamingjustig. Þessi regla á einnig við um greind 
og vald.

Munurinn á vitund uppljómaðs manns og annars sem ekki er 
uppljómaður er jafn mikill og munurinn á hinu Algjöra og hinu 
afstæða, á ljósi og myrkri. Þess vegna líta hinir vitru á unað skiln-
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ingarvitanna og gleði hinna óuppljómuðu sem uppsprettu trega. Í 
samanburði við eilífa sælu hins Algjöra þar sem hinir uppljómuðu 
eru eðlilega heima er hverfull unaður heimsins „aðeins uppspretta 
trega.“ Þegar Drottinn orðar þetta svona er það til þess að segja 
sannleikann og ýta um leið rækilega við hugum þeirra sem eru á 
kafi í þess konar unaði og sem byrgir þeim sýn.

Ef sjálfið nýtur ánægju af hlutreynslu rekur fljótt að því, þar sem 
hlutirnir breytast, að ánægjan fer forgörðum. Þessi ánægjumissir 
mun valda þjáningu. Þess vegna segir Drottinn: „Hann á sér upphaf 
og enda ... uppljómaður maður fagnar honum ekki“. Þann sem skortir 
samband við Veru hið innra tekur ytri ánægja föstum tökum.

„Hann á sér upphaf og enda“: Þessi hending er andstæða „eilífrar 
hamingju“ í erindinu á undan. Þegar ein ánægja endar verður hlut-
skipti sjálfsins að þola andstæðu ánægjureynslunnar sem er þjáning. 
En hafi maður, í Sjálfinu, náð ástandi eilífrar hamingju er enginn 
möguleiki á að hann þjáist. Án sæluvitundar spretta upp sorgir og 
tregi.

23. erindi

Sá sem megnar, einmitt hérna, 
fyrr en hann leysist frá líkamanum,
að standast örvun fædda af löngun og reiði, 
er sameinaður hinu guðlega. 
Hann er hamingjusamur maður.

„Einmitt hérna“: meðan hann dvelur innan marka hins afstæða sviðs 
daglega lífsins í heiminum. Hæfileikinn til „að standast örvun fædda 
af löngun og reiði“ á rætur í æðstu fullnægju og sprettur af því að 
vera sameinaður hinu guðlega og af vitneskjunni um að Sjálfið er 
aðgreint frá athafnasviðinu í alvitund og eru hlunnindi sem fylgja 
þess konar sameiningu.56  Í þessu varanlega fullnægjuástandi er 

56)  Þetta undirstöðuatriði var kynnt í II.,66.  Í II.,50.-51. var kostunum 
     við staðfesta vitsmuni lýst.
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enginn möguleiki á neins konar örvun. Örvun kemur aðeins upp hjá 
ófullnægðum hug í sífelldri leit að einhverju meira.

„Löngun og reiði“ falla undir umráð hugarins. Til þess að nokkur 
huglæg starfsemi geti átt sér stað er óhjákvæmilegt að samsvarandi 
starfsemi fari fram í hinu líkamlega tauganeti. Huglæg starfsemi 
langana og reiði framkallar mjög kraftmikla líkamlega „örvun“ í 
taugakerfinu. Það er þessi líkamlega örvun sem virkjar taugakerfið. 
Sé um óuppljómaðan mann að ræða er örvunin umsvifalaust túlkuð 
í tali eða athöfn; en í tilviki uppljómaðs manns liggur örvunin við 
akkeri í eilífri þögn líkt og skip sem liggur við stjóra. Í taugakerfi 
hans ríkir varanlegt kyrrt vökuástand sem svarar til tærrar varurðar 
um Sjálfið og þetta ástand skynjunar í kyrrð kemur í veg fyrir að 
langanir og reiði komi róti á taugakerfið. Það er af þessum ástæðum 
sem ástandið í taugakerfi uppljómaðs manns leyfir enga örvun.

Næmi á Sjálfið verkar eins og höggpúði á hugræna sviðinu meðan 
ástand vakandi kyrrðar í taugakerfinu verkar eins og höggpúði á 
líkamlega sviðinu. Þetta er hið eðlilega ástand lífs í alvitund.

Lífið streymir í löngunum. Meðan löngun er fyrir hendi verður 
alltaf möguleiki á reiði og þess vegna eru þær hræringar sem löngun 
og reiði framkalla innbyggðar í lífið. Það er ástæðan fyrir því að 
drottinn mælir ekki með að uppræta langanirnar heldur segir aðeins 
að nauðsynlegt sé að mynda aðstæður til „að standast örvun fædda 
af löngun og reiði“ sjálfkrafa, í þeim skilningi að það beri lífið ekki 
ofurliði.

Þessar aðstæður eru myndaðar á þann hátt að rækta bæði huglæga 
og líkamlega eiginleika með því að iðka Innhverfa íhugun en 
hún fágar hugann og taugakerfið samtímis eins og þörf krefur.57 Í 
alvitundarástandinu sem lýst er þannig að maður sé „sameinaður 
hinu guðlega“, koðnar öll örvun til löngunar og reiði niður áður en 
hún lætur á sér kræla. En Drottinn tekur fram: „fyrr en hann leysist“, 
áður en alvitund er náð. Þar er vísað til þess að sú vitneskja vex, 
eftir því sem oftar er farið í ástand handanlægrar vitundar, að Sjálfið 
er guðlegt í eðli sínu og er fullkomlega óbundið af athafnasviðinu 
svo að löngu áður en maður er raunverulega kominn til alvitundar 
verður innflæði Veru í hugareðlið nægilega mikið til að veita 

57)  Sjá IV., 38., skýringar.
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huganum viðnámsþrótt til að „standast örvun fædda af löngun og 
reiði“. Þörfin á að standast þessa örvun er því aðeins fyrir hendi 
að möguleiki sé á að örvunin kvikni. Það gerist einungis áður en 
alvitund næst fyrir fullt og fast.

Engu að síður er ljóst af þessari lexíu að líta verður á hæfileikann 
til að standast örvun sem eitt einkenni þess að vera sameinaður hinu 
guðlega þar sem ómögulegt er að mæla innflæði Veru í gráðum til 
að ganga úr skugga um hvort fullt og endanlegt innflæði Verunnar í 
hugann hafi átt sér stað. Síðara einkennið sem Drottinn bendir á er: 
„Hann er hamingjusamur maður“. Hjá honum fyrirfinnst engin sú 
„uppspretta trega“ sem talað var um í síðasta erindi.

„Fyrr en hann leysist frá líkamanum“: Þessi hending sýnir að 
það sem hér er kennt er ætlað andlegum nema sem ástundar það 
að sameinast hinu guðlega. Átt er við; áður en hann hefur fengið 
lausn undan bindandi áhrifum athafna; áður en hann hefur öðlast 
alvitund þar sem Sjálfið er varanlega skynjað aðgreint frá athöfnum; 
áður en samsömun sjálfsins og líkamans er uppleyst; áður en ástand 
afsalsins hefur hlotist.

Þetta erindi hefur almennt verið mistúlkað á þann veg að mótstaða 
gegn löngunum sé leiðin til að sameinast hinu guðlega og það hefur 
leitt af sér alls kyns meinlætaiðkun og forskriftir um að slíta sig 
frá löngunum í von um að komast í Einingu. Rangt er að álykta að 
þetta erindi bjóði leið til sameiningar með því að reyna að standast 
langanir. Í erindinu segir aðeins að einingin með hinu guðlega verði 
jafnhliða eðlilegum hæfileika til að standast langanir. Sá hæfileiki á 
hinu afstæða sviði er tjáning sameiningarinnar á algjöra sviðinu. Af 
þessu tvennu er auðveldara að öðlast einingu með hinu guðlega;58 

hún er grundvöllur hæfileikans til að standast langanaáreitið.
Eftir að hafa nú í þessu erindi gert grein fyrir því með hvaða hætti 

hugur yogans helst óhagganlegur á athafnasviðinu, snýr drottinn sér 
í næsta erindi að því að lýsa innra ástandi þess konar hugar.

58)  Sjá III., 40., 45.; VI., 28.
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24. erindi

Sá sem á hamingju hið innra, 
sem á fullnægju hið innra, 
sem á alla sína birtu hið innra, 
sá yogi, orðinn eitt með Brahma, 
öðlast eilíft frelsi í guðlegri vitund.

Erindið kórónar lærdóm þessa kafla um afsal. Það lýsir ástandi þar 
sem gjörvallt lífið beinist í eina átt að sinni innstu birtingu og segir 
að þar ríki eilíft frelsi. Ennfremur varpar það ljósi á þrepskiptinguna 
á leiðinni til uppljómunar: Eftir því sem Innhverf íhugun er iðkuð 
lengur vex innri hamingja; við það vex fullnægja og jafnframt er 
Vera skynjuð skýrar – birtan vex hið innra. Þá vex innri næmni 
og með henni hæfileikinn til að viðhalda Verunni sjálfvakið í öll-
um athöfnum. Þegar maður nær að viðhalda Veruástandinu með 
eðlilegum hætti við allar aðstæður, í vöku, draumi og djúpum svefni, 
hefur hann öðlast eilíft frelsi í guðlegri vitund.

„Sá sem á hamingju hið innra“: Þessi hending er framhald rök-
semdanna í tveimur undanfarandi erindum. Sú fyrri var að „hvers 
kyns unaður fæddur af ytra sambandi er aðeins uppspretta trega ... 
uppljómaður maður fagnar honum ekki“ (22. erindi). Röksemdin felur 
í sér að ytri heimurinn sé enginn hamingjureitur fyrir uppljómaðan 
mann. Og sú síðari „Hann er hamingjusamur maður“ (23. erindi) 
hlýtur að þýða að ef hamingja hans felst ekki í ytri hlutum og hann 
er samt hamingjusamur, hlýtur hamingjan að búa innra með honum. 
Hugurinn reikar um í leit að hamingju en þegar hann umbreytist í 
sæluvitund vegna einingar með hinu guðlega59 finnur hann takmark 
leitar sinnar innra með sjálfum sér. 

Fyrir verkan sæluvitundar verður jafnvel hinn afstæði hluti af 
tilvist mannsins gjörsamlega gagntekinn sælu. Þannig að þegar hann 
skynjar afstæð hamingjusvið hið ytra og algjöra sælu hið innra, 

59)  Sjá 21. erindi.
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leggst gjörvallt líf hans við festar í innri hamingju og þar af leiðandi 
einnig í „fullnægju“.

„Sem á alla sína birtu hið innra“: sem dvelur í ljósi Sjálfsins og 
innri vera hans stendur í ljóma hins innra guðlega. Orðið „alla“ er 
mikilvægt. Það merkir að hann sé gjörsamlega gagntekinn af hinni 
innri birtu, að um gjörvallt líf hans leiki ljós innri Veru. Hann er 
vakandi í sjálfum sér og heldur þeirri vöku hvað sem fyrir ber í hinum 
ytri heimi. Hann er staðfestur á því algjöra stigi tilverunnar sem 
vakir djúpt með hverju eina, á því sviði ótakmarkaðrar sæluvitundar 
sem er sjálfri sér nóg og situr að eigin ljóma.

Það þýðir ekki að hann sé óvirkur í ytra lífi. Það merkir einfaldlega 
að jafnvel þótt hugur mannsins, vitsmunir, ego, skilningarvit og 
líkami starfi öll í sínum tilsvarandi lögum og hann hafi gjörvallan 
fyrirbæraheiminn í kring um sig, standi Sjálf hans fullkomlega 
óbundið. Við því hreyfi þetta ytra svið lífsins aðeins yfirborðslega. 
Þetta er það heildræna ástand tilverunnar þar sem sérhvert lag 
lífsins er sjálfbært og hin ýmsu lög starfa og styðja hvert annað í 
samhljómi. 

„Eilíft frelsi í guðlegri vitund“ er túlkun á sanskrítarhugtakinu 
Brahmanirvana, frelsi sem fætt er af Brahmaástandinu.

Í erindinu segir „sá yogi“ og á við um þann sem þarfnast einskis 
í hinum ytri heimi til að geta verið hamingjusamur. Ekkert í hinum 
ytri heimi dregur hann að sér. Hann hefur enga þörf fyrir ytra ljós 
því að hann vakir í eigin birtu. Staðfestur í frelsi alvitundarinnar 
stendur hann ævinlega frjáls. Reynsla af margbreytni veraldarinnar 
sviptir hann á engan hátt frelsinu; ekkert ytra ljós eða þekking um 
afstæða heiminn getur á nokkurn hátt náð honum úr þessu ástandi. 
Þegar Sjálfsvitund hefur á annað borð fest rætur í hugareðlinu nýtur 
hugurinn þess við allar kringumstæður. 

Drottinn er að segja að ekkert í veröldinni muni geta skyggt á 
ævarandi frelsi yoga í þessu einarða ástandi. Meðan hann starfar á 
afstæðu sviði lífsins stendur hann jafnframt föstum fótum í eigin 
Sjálfi. Hvorki er guðleg vitund í andstöðu við veraldlegt líf né er 
vitund um hina afstæðu veröld í andstöðu við guðlega vitund um 
algjöra tilveru.

Næsta erindi dregur fram fleiri þætti uppljómunarástandsins.



367Bhagavad-Gita,   V. KAFLI  

25. erindi

Sjáendurnir, syndir þeirra upprættar, 
og efanum slegið á dreif, 
sem búa yfir sjálfstjórn 
og una við að gera allri skepnu gott, 
öðlast eilíft frelsi í guðlegri vitund. 

Tökum eftir því að þegar drottinn kynnir til sögu hið eilífa 
frelsisástand sem komið er í kring á afsalsleiðinni, en það gerði 
hann í erindinu á undan, bætir hann í næstu andrá við að þess konar 
ástand einkennist af því að menn „una við að gera allri skepnu gott“. 
Í afsalsástandinu er maður helgaður allri skepnu og er í aðstöðu til 
að gera ekki aðeins sjálfum sér gott heldur öllum öðrum verum. 
Þetta er lærdómurinn sem leggur að jöfnu heimspeki afsalsins og 
heimspeki athafnayogans.

„Sjáendurnir“ eru þeir sem þekkja Raunveruna og hafa rækilega 
gert sér grein fyrir Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum og sjá lífið sem 
guðdómlegan gleðileik en eiga sjálfir enga aðild. 

„Syndir þeirra upprættar“: Syndir eru upprættar bæði með yoga 60  
og Sankhya.61 

„Efanum slegið á dreif“ gildir bæði um yoga 62 og Sankhya.63 
„Búa yfir sjálfstjórn“: Þetta ástand næst bæði í gegn um yoga 64 og 

Sankhya.65 
„Una við að gera allri skepnu gott“: Það er vitundarástand sem 

næst bæði með yoga 66 og Sankhya.67 
Hér rekur drottinn ákveðnar forsendur fyrir því að „öðlast eilíft 

frelsi í guðlegri vitund“. Andlegir leitendur geta hrósað happi yfir 
því að öllum þessum forsendum er fullnægt alveg eðlilega og af 
sjálfu sér með kenningum Sankhya spekinnar þar sem einnig er að 

60) Sjá II., 65.; III.,13., 41.   61) Sjá II., 38.; IV., 21., 30., 36.   62) Sjá II., 72.; V., 20.
63) Sjá IV., 35.; 40., 41.  64) Sjá II., 61.; III., 7.   65) Sjá IV., 18., 20., 21., 23., 28., 41.
66) Sjá III., 20.   67)  Sjá III., 25. 
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finna aðferðina sem drottinn lýsir í 45. erindi annars kafla: „Vertu 
án gúnanna þriggja“. Einföld aðferð til að komast í ástandið „að 
vera án gúnanna þriggja“ er að iðka Innhverfa íhugun, því að hún 
kippir huganum umsvifalaust68 af grófagerða reynslusviðinu í ástand 
handanlægrar vitundar. 

Þegar hugurinn fer handan við meðan á íhuguninni stendur, kemst 
hann í tært vitundarástand laust við hvers kyns stefnuflökt. Eftir að 
hann er á annað borð orðinn rótfastur í Veru fullkomnast þekking 
hans, allar efasemdir,69 hverjar sem þær kunna að hafa verið, hverfa 
eins og dögg fyrir sólu. Þegar maðurinn er hafinn yfir sjálfmiðaða 
eigingirni einstaklingseðlisins, til frambúðar í sæluvitund og í órofa 
tengslum við uppsprettu orkunnar, getur hann ekki annað en farið 
heilshugar um og gert öllum verum gott.

68)  Sjá II., 40.  69)  Sjá IV., 41.

26. erindi

Agaðir menn, lausir undan löngunum og reiði, 
sem hafa tamið hugsanir sínar 
og gert sér grein fyrir Sjálfinu, 
finna eilíft frelsi í guðlegri vitund alls staðar.

Tökum eftir því að 24. erindið heitir eilífri lausn með því að iðka 
yoga, að 25. erindi lofar lausn með Sankhya spekinni og í þessu 
erindi er sama fyrirheit um eilífa frelsun sett fram eins og um afsal 
sé að ræða. Þessi þrjú erindi í réttri röð hvert á eftir öðru spegla 
efnisþráðinn í III., IV. og V. kafla og í sömu röð. Þannig fullkomnar 
drottinn kenningarnar um afsalið.

Erindið, sem nú er til umræðu, lýsir manni sem býr við eilíft frelsi. 
Hann er „agaður“ vegna þess að hann er staðfestur í vitneskju um 
Raunveruna sem veitir honum skýran skilning á afsalsástandinu eða 
þeirri aðgreiningu sem stendur milli Sjálfsins og athafnanna. Með 
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því að komast í það ástand losnar hann undan löngun og reiði og 
hefur tamið hugsanir sínar. Hann hefur „gert sér grein fyrir Sjálfinu“ 
því að hann er til frambúðar staðfestur í tæru ástandi Veru eða í 
Sjálfsvitund – hann er kominn til alvitundar. Staðfestur í guðlegri 
vitund með þessum hætti finnur hann eilíft frelsi alls staðar.

Ástandið sem lýst er hér í 26. erindinu er á hærra stigi en hitt sem 
lýst var í 23. erindi vegna þess að það sprettur nú af því að syndirnar 
hafa verið upprættar og efanum slegið á dreif sem 25. erindið snerist 
sérstaklega um.

23. erindið taldi þann mann hamingjusaman sem, sameinaður 
hinu guðlega, „er fær um ... að standast örvun fædda af löngun og 
reiði“. Það bendir til að í þess konar hamingjusömum manni, sem 
er sameinaður hinu guðlega, geti örvun af löngun og reiði enn látið 
á sér kræla þótt hann sé fær um að standast þá örvun. Erindið nú til 
umræðu sýnir að engar líkur eru á að örvun og reiði blossi upp í þeim 
„sem hafa tamið hugsanir sínar og gert sér grein fyrir Sjálfinu“. Þess 
konar fullnægðir menn lifa í eilífu frelsi í guðlegri vitund.

„Sem hafa tamið hugsanir sínar“: Sú hugsun er tamin sem er í 
samræmi við þróunarferli þess sem hugsar og alls umhverfis hann. 
Hún er í samhljómi við öll lögmál náttúrunnar. Þegar hugurinn 
kemst í handanlægt, guðlegt vitundarástand meðan á íhugun stend-
ur verður hann grundvöllur fyrir öll náttúrulögmálin sem stýra 
þróunarframvindunni í sérhverju lagi sköpunarinnar. Svo þegar 
hugurinn kemur út á hið afstæða lífssvið njóta hugsanirnar eðlilega 
stuðnings allra náttúrulögmálanna. Þess vegna þýðir hendingin 
„hafa tamið hugsanir sínar“ það að maður upplifi Veru í daglegu lífi; 
hún þýðir ekki að maður standi í því að stjórna hugsununum.

„Alls staðar“ þýðir allt lífið hér á jörð og að því loknu.
Arjuna er sýnt fram á að til þess að öðlast lausn þurfi maður ekki 

að deyja eða yfirgefa líkamann. Ef maður hefur kynnst Sjálfinu og 
hugurinn er óhagganlega rótfastur í því, ef hugurinn nemur Sjálfið 
aðgreint frá athöfnum stendur Sjálfið fullkomlega utan við aðild, 
sama hvaða langanir eða reiði koma upp, og er þar af leiðandi laust 
við þær. Þannig gerist það, þegar hugurinn er agaður hvað Sjálfið 
varðar, að hann getur leitt hjá sér allar athafnir, jafnvel starfsemi 
langana eða reiði. Maður í þess konar ástandi hefur á náttúrulegan 
hátt öðlast lausn fyrir lífstíð hér á jörð og áfram eftir dauðann.



370

Munum eftir því að ögun í lífinu,70  lausn frá löngunum og reiði,71  
agaðar hugsanir,72 og að gera sér grein fyrir Sjálfinu73 hlýst bæði 
með yoga74 og Sankhya.75 Þess vegna má álykta af þessu erindi að 
yoga og Sankhya séu jafngild hvað varðar útkomu. Sú ályktun rímar 
við 4. og 5. erindi þar sem tilgangur þessa kafla var reifaður.

Þetta erindi og þrjú þau næstu á undan staðfesta möguleikann 
á að lifa guðlegu veraldarlífi með því annaðhvort að iðka yoga 
eða ástunda visku Sankhya. Í næsta erindi byrjar drottinn að lýsa 
nákvæmlega iðkuninni sem leiðir til þess að maður öðlast alvitund 
(jivan-mukti) á sínu æviskeiði. Með því lýkur lærdómi kaflans sem 
leggur traustan grunn að visku VI. kafla.

70) Sjá III.,7., 17.   71) Sjá III., 43.   72) Sjá III., 43.
73) Sjá III., 43.  74) Sjá IV., 23., 38.   75) Sjá IV., 19.

27. erindi

Er hann hefur skilið ytri sambönd eftir úti; 
beint sjónum innan við augnabrúnirnar; 
komið jafnvægi á innöndun og útöndun 
sem flæða um nasirnar,

Fyrsta atriði hér er að athyglin þarf að hverfa frá ytra sviði skyn-
reynslunnar. „Er hann hefur skilið ytri sambönd eftir úti“ þýðir að 
maður hafi lokað hliðum skilningarvitanna fyrir hvers konar ytri 
reynslu og jafnframt að hann hugsi ekki um hluti sem hrífa skyn-
færin. 

Annað atriðið er að sjónum er beint eitthvert „innan við augna-
brúnirnar“. Það þýðir að sjóninni er beint út á við að innanverðu við 
augnabrúnirnar – henni er beint úr stöðu aftanvert við augnabrúnirnar 
og það er gert með lokuðum augum. Það er slakasta og áreynslu-
lausasta staða augnvöðvanna. Þetta sefar gjörvallt kerfið og hefur 
jafnframt þau áhrif að skilja „ytri sambönd eftir úti“ auk þess að 
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koma „jafnvægi á innöndun og útöndun“. Um þetta atriði ríkir 
útbreiddur misskilningur og erindið hefur verið rangtúlkað á þann 
hátt að þar sé verið að mæla með því að hvessa sjónir á bakhlið 
augnabrúnanna. Þess konar æfingar geta haft gildi í öðrum kerfum 
sem byggjast á áreynslu. Mikla áreynslu þarf til að einbeita sér á 
þann hátt jafnvel með lokuð augu. Þess konar ástundun á ekki heima 
í Bhagavad-Gita þar sem kennd er einföld, áreynslulaus aðferð.

Þriðja atriðið er að komið sé á jafnvægi milli innöndunar og 
útöndunar. Það jafnvægi felst í að öndun sé mjúk og jöfn og hætti 
loks að streyma til skiptis í andstæðar áttir; komist í svifástand.

Margar leiðir eru til að ná þessum þremur markmiðum. Við sumar 
aðferðir hefur stjórn á skynfærunum forgang, við aðrar er það 
stjórn á hugsununum og við enn aðrar er það öndunarstjórn. En sú 
iðkun sem Drottinn vitnar til í þessu erindi verkar á alla þessa þætti 
samtímis og leiðir til ástands sem lýst er í eftirfarandi erindi.76 

76) Sjá einnig skýringar við VI., 13. og 14.

28. erindi

er vitringurinn, 
sem býr yfir stjórn á skynfærum, hug og vitsmunum, 
sem hefur lausn að takmarki, 
sem langanir, ótti og reiði hafa skilist frá, 
að sönnu ævinlega frjáls. 

„Vitringurinn“ (muni): Sjá II. kafla, 56. og 59. erindi.
„Sem býr við stjórn á skynfærum, hug og vitsmunum“ sem „hefur 

kynnst honum sem er handan vitsmunanna“ (III. kafli, 43. erindi).
„Sem hefur lausn að takmarki“ þýðir að öll viðleitni hans snýst 

einbeitt um að frelsast. Hann víkur ekki af þeim örugga vegi sem 
„lausnarleitendur fornaldar“ fetuðu (IV. kafli, 15. erindi). Gjörvallt 
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lífshlaup hans er helgað því að iðka íhugun og leita jafnvægis í 
athöfnum.77 

Árangurinn af þeirri stöðugu iðkun er að hann losnar alveg 
eðlilega við langanir, ótta og reiði. Hendingin „sem langanir, ótti og 
reiði hafa skilist frá“ gefur til kynna að hann hafi ekki gert nokkurn 
skapaðan hlut til að bægja þeim frá – þær hafi skilist frá honum af 
sjálfum sér.78

Erindið sem hér er til umræðu lýsir jafnvel enn fullkomnara 
uppljómunarástandi en því sem sagt var frá í 26. erindi. Þar gefur 
orðalagið „lausir undan löngunum og reiði“ í skyn að maður hafi 
yfirgefið þær. Hendingin í þessu erindi „sem langanir, ótti og reiði 
hafa skilist frá“ gefur hins vegar til kynna að þær hafi yfirgefið 
hann. 

Það á sér þá skýringu að maðurinn er kominn í ástand þar sem 
hann skynjar Sjálfið aðgreint frá athöfnum og finnur þá fyrir því að 
vera „að sönnu ævinlega frjáls“. Það er ástand hins fullkomna afsals 
sem næst í alvitund. Hér birtist uppfylling heimspekinnar um afsalið 
– hvaðeina hefur verið skilið frá Sjálfinu sem stendur þá, frjálst, í 
fullkomnu ástandi bindineindar.

Þetta er augljóslega toppurinn á afsalskenningunum. En spurn-
ingin vaknar: er þetta allt og sumt sem heimspekin um afsalið hefur 
að bjóða? Ef svo er, þá er heimspekin ekki fullveðja vegna þess að 
tilvist sem snýr burt frá öllu getur ekki með nokkru móti verið upp-
fylling lífsins. Þessari áhyggjufullu fyrirspurn svarar næsta erindi 
en það veitir hina þráðu fyllingu lífsins og sýnir að sú lífsfylling er 
raunverulegur hátindur heimspekinnar um afsalið.

77) Sjá skýringar við II., 45.; IV., 18., 21.  
78) Sjá skýringar við 26. erindi og II., 40. og 45.
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29. erindi

Þegar hann hefur kynnst Mér 
sem unnanda bæði yagya og meinlæta, 
sem miklum Drottni allrar veraldar, 
sem vini allra vera, 
öðlast hann frið.  

Hér birtist raunveruleg dýrð afsalsins, það leiðir til „unnandans“ 
mikla: það þróast yfir í sameiningu við Guð.

„Mér“: en „fæðing Mín og virkni Mín eru guðlegar“. (IV. kafli, 
9. erindi); Mér, athvarfi þeirra sem eru lausir við bindingu, ótta og 
reiði; sem hverfa að Veru Minni „hreinsaðir í strangleik viskunnar“. 
(IV. kafli, 10. erindi); sem geri mönnum til góða að því marki sem 
þeir nálgast Mig (IV. kafli, 11. erindi); sem er höfundur hinnar 
fjórföldu reglu í sköpuninni en er eftir sem áður gerandaneind, 
óbreytilegur (IV. kafli, 13. erindi); sem á enga aðild að athöfnum og 
sem langar ekki í ávexti athafnar; en þekking á Mér leysir menn úr 
athafnaböndum (IV. kafli, 14. erindi).

„Yagya“: athafnir sem styðja líf og þróun. Um þær var fjallað í 
smáatriðum í IV. kafla, 24.-33. erindi.

„Meinlæti“: meðal til hreinsunar. Það telst einnig til meinlætis að 
gera yagya. Í 10. erindi IV. kafla er visku lýst sem ströngu meinlæti 
en beiti maður þeirri visku til að hreinsa sig öðlast hann hlutdeild í 
vitund hins Æðsta.

„Þegar hann hefur kynnst Mér sem unnanda bæði yagya og 
meinlæta“: hann sér Mig þeim augum að Ég meðtaki bæði yagya 
hans og meinlæti. Þegar hann hefur aðgreint sig frá athafnasviðinu 
falla athafnir hans undir náttúruna en hún tilheyrir Drottni. Þess 
vegna segir Drottinn: „Þegar hann hefur kynnst Mér sem unnanda 
sbæði yagya og meinlæta“.

„Þegar hann hefur kynnst Mér ... sem miklum Drottni allrar 
veraldar“:79 Þegar hann hefur lyft vitund sinni á mitt vitundarstig. 

79) Sjá III., 22., 30.; IV., 6., 13.
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Það er að segja þegar hann hefur öðlast guðsvitund. Því aðeins er 
unnt að þekkja Guð að maður hafi náð ástandi guðsvitundar. Gerð 
var nákvæm grein fyrir þessu í skýringum við 38. erindi IV. kafla.

„Sem vini allra vera“: Vinur er gleðigjafi. Hann lífgar og eykur 
hamingju. Tilgangur sköpunar Drottins er að breiða út hamingju. 
Mennirnir njóta kærleikans sem Hann breiðir út með sköpun sinni 
hver á sínu vitundarstigi. Með því móti er „miklum Drottni allrar 
veraldar“ einnig unnt að vera lífeflandi vinur og hamingjugjafi allra 
vera. Sá sem þekkir hann með þessum hætti og finnur sig í nánum 
tengslum við hann hlýtur fullnægju. Þá „öðlast hann frið“ segir 
Drottinn.

Til þess að Arjuna flýi ekki í huganum frá raunverulegri stöðu 
sinni í lífinu á náðir óhlutbundinna hugmynda um fjarlægan vin allra 
vera og til þess að hann geti séð hinn mikla Drottin veraldarinnar 
við hliðina á sér að ræða við hann, sýnir drottinn Krishna að hann 
er sjálfur sá Drottinn. Einungis vegna þess að Ajuna lýtur honum 
fullkomlega birtir hann sig svo fullkomlega.

Þessi kafli, sem veitir sýn á viskuna um afsal athafna, endar á því að 
afhjúpa guðlegt eðli drottins Krishna, fullt, kærleiksríkt og friðsamt. 
Það er dýrð viskunnar um afsalið og er einstakt höfundarframlag 
Bhagavad-Gita. Kaflinn skilur manninn ekki eftir í þurru áhugaleysi, 
yfirgefinn og hjálparlausan, heldur bendir hann á að afsalið er bein 
leið til þess að gera sér grein fyrir hinstu rökum, hinu hæsta góða, 
hinni æðstu hamingju sem felst í að hefjast upp í hæðir guðdómsins, 
komast í beint samband við Guð. Þessi árangur í lífinu sem mönnum 
er nánast óskiljanlegur er blessun afsalsins. Drottinn býður mannkyni 
þetta: gakk inn í himnaríki eftir athafnaleiðinni eða á vegi afsals 
athafnanna. Þitt er valið.

Þannig, lýkur fimmta kaflanum í upansihad (lærdómi) 
dýrðlegs Bhagavad-Gita, í vísindunum um hið Algjöra, 

í ritningunni um yoga, í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Karma sanyasa yoga.
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YFIRLIT  UM  LÆRDÓM  SJÖTTA KAFLA

1. erindi. Rétt athöfn unnin í ástandi bindineindar endurspeglar ytra 
og innra líf hins uppljómaða manns.

2.-10. erindi. Ekki skiptir máli hvaða leið er farin svo fremi sem 
hún endi í hinni guðlegu Einingu. Það sem er mikilvægt að vita 
er að sérhver leið hefst á athafnastiginu og henni lýkur í eilífri 
þögn algjörrar Veru sem svo þróast í guðsvitund. Ferlið skiptist í 
þrjú þrep: Frá ástandi vöku í handanlæga vitund, úr handanlægri 
vitund í alvitund, úr alvitund í guðsvitund.

11.-28. erindi. Iðkunin að lyfta sér úr ástandi vökuvitundar í handan-
læga vitund.

29. erindi. Iðkunin að lyfta sér úr handanlægri vitund í alvitund.

30.-32. erindi. Iðkunin að lyfta sér úr alvitund í guðsvitund.

33.-36. erindi. Erfitt er að hafa beina stjórn á huganum en með iðkun 
og bindingarneind verður honum haldið í skefjum.

37.-39. erindi. Hver verða örlög þess manns sem byrjar heilshugar 
að feta leiðina en auðnast ekki að ná marki í þessu lífi?

40.- 45. erindi. Dauðinn er engin hindrun á þróunarbrautinni. Í næsta 
lífi sínu heldur maðurinn áfram að þróast frá því stigi sem hann 
náði í þessu lífi. Takist honum ekki að ná fullkomnun í einu lífi 
nær hann að marki í öðru; því að enginn maður sem á annað borð 
leggur á þessa leið getur misst marks.

46.- 47. erindi. Leitandinn er eindregið hvattur til að leggja á leið 
hinnar Innhverfu íhugunar; ná einingu hugarins með guðlegu 
Sjálfinu í handanlægri vitund; gera sér grein fyrir því Sjálfi 
aðgreindu frá athöfnum í alvitund; hefja sig til Guðs með tilbeiðslu 
og öðlast að lokum fullkomna Einingu með honum.
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Þessi kafli situr sem miðjusteinninn efst í bogahleðslu Bhagavad-
Gita. Hann útskýrir í smáatriðum það sem kalla mætti hið konung-
lega yoga drottins Krishna en það gefur hverjum manni greiðlega 
uppljómun á öllum tímum.

Leiðarstef kaflanna sex er aldeilis stórfenglegt því að það útskýrir 
fyrst lífið í sínum margbreytilegu þáttum og skýrir að því búnu 
samruna allra þáttanna í Einingu guðsvitundar.

Þetta er guðlegt leiðarstef sem túlkar Raunveruna og tekur á sig 
nýjar og nýjar merkingar eftir því sem vitund mannsins þroskast. 
Það gefur lífinu gildi á sérhverju vitundarstigi og veitir fyllingu á 
hverju þrepi í þróun mannsins þar til eilífri uppfyllingu er náð.

I. kafli brá upp mynd af miklum afreksmanni buguðum af djúp-
stæðu hugarvíli sem nagaði hann svo að hann var ófær um að gera 
nokkurn hlut. Með því að setja fram svo öfgakenndar aðstæður er 
þarna óbeint verið að kalla á allsherjarlækningu fyrir allar þjáningar 
og harma í lífi mannsins á öllum tímum.

II. kafli gaf sýn á heildarlífið með því að varpa ljósi á bæði afstætt 
og algjört skeið tilverunnar. Þar var lögð til iðkun sem gæti leyst 
allan vanda hins afstæða hluta lífsins með því að bæta eiginleikum 
algerrar vitundar við hin afstæðu vitundarstig.

III. kafli útlistaði hve athafnir eru mikilvægar til að festa varanlega 
í sessi það ástand einingar sem reynsla fæst af í handanlæga ástand-
inu.

IV. kafli fjallaði um ástandið bindineind eða afsal sem reynsla 
hlýst af  þegar einingarástandið verður varanlegt.

V. kafli sýndi fram á að ástand bindineindar er það sem Sankhya-
leiðin og Karma yoga eiga sameiginlegt.

VI. kafli lýsir iðkuninni sem kemur til leiðar ástandinu bindineind 
og fullnar þannig lærdóminn um athafnir og afsal sem veittur var í 
þriðja og fimmta kafla.

Sjötti kafli, sem nú hefst, er skýring1 við 45. erindi II. kafla en 
það erindi inniheldur miðlægan boðskap Bhagavad-Gita: „Vertu 

1) Kaflinn útlistar einnig frekar það sem fram kom í  II., 48; 
   III.,2, 7, 9, 30, 34, 43; IV., 27, 41, 42; V., 1, 4, 6, 7; 11. 
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án gúnanna þriggja.“ Í kaflanum er þróuð einföld hugleiðslutækni, 
Innhverf íhugun, til að koma á vitundarástandi sem ævinlega heldur 
sjálfvakið í sér Verunni og heldur þar með hug og hegðun í jafnvægi 
á athafnasviðinu. Tækni þessi er hinn hagnýti grundvöllur bæði 
Sankhya leiðarinnar og yoga og fyrir þann afar ólíka lífsmáta sem 
tengdur er við hvora leið um sig, einsetulíf og fjölskyldulíf. Þær hætta 
eiginlega að vera tvær mismunandi leiðir. En jafnvel þótt litið sé á 
þær aðgreindar er samt hægt að segja að þær þróist á sameiginlegum 
grunni og nái sameiginlegu marki. Það er hinn dásamlegi og hagnýti 
lærdómur sjötta kafla.

1. erindi

Dýrðlegur Drottinn mælti:
Sá sem vinnur verk er vinna þarf 
án þess að hirða um ávöxt starfans, 
hann er sanyasi og hann er yogi; 
ekki hinn sem er án elds og athafnar.

Tvær fyrstu hendingarnar í erindinu „vinnur verk er vinna þarf“ 
og „án þess að hirða um ávöxt starfans“ tjá í hnotskurn lærdóm 
gjörvallrar samræðunnar fram til þessa. Um leið boða þær að iðkunin 
sem útskýrð verður í þessum kafla muni gera manni kleift að upplifa 
lærdóminn sem í samræðunni er fólginn. Iðkunin mun gera öllum 
mönnum fært að rækta það æðra ástand guðlegrar vitundar sem ætti 
að vera manninum eðlilegt og sem sanyasa og yogi grundvalla líf 
sitt á.

Augljóst er af inntaki og stefnu samræðunnar að það sem veitir 
fullnægju í lífinu er ekki einhver ákveðinn lífsmáti, hvorki sá sem 
einsetumaðurinn stundar né hinn sem fjölskyldufólkið aðhyllist, 
heldur er það reynslan af Raunverunni og vitneskjan um hana. Þetta 
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verður augljóst af sömu hendingunum í erindinu, en þar er lýst 
vitundarástandi sem yogi og sanyasa eiga sameiginlegt: „Sá sem 
vinnur verk er vinna þarf án þess að hirða um ávöxt starfans“. 

Þetta erindi er framhald af svari drottins Krishna við spurningu 
Arjuna í fyrsta erindi V. kafla um tengslin milli afsals athafna og 
athafnayoga.

Í upphafi svarsins sýndi drottinn að báðar leiðirnar enda á sama 
stað, í frelsisástandi, að þær eru það sama hvað markmið snertir. 
Því næst gerði hann skýra grein fyrir því að athafnayoga (karma 
yoga) stendur skör hærra en afsal athafna (sanyasa) og það leiddi 
í ljós þá staðreynd að um tvær mismunandi leiðir er að ræða. Í 
þessu erindi áréttar Drottinn að þó svo að margt virðist ólíkt með 
leið sanyasans og karma yogans sé að minnsta kosti eitt atriði sem 
þær eiga sameiginlegt: óbundið ástand hugarins gagnvart ávöxtum 
athafna meðan á starfi stendur. Drottinn heldur því fram að þetta sé 
einkenni á bæði sanyasa og yoga, bæði á afsalsástandi og ástandi 
einingar. 

Það kann að hljóma sem þversögn að einingarástand sé það 
sama og ástand afsals en sannleikurinn í þeirri fullyrðingu verður 
ljós í alvitundarástandinu. Í því ástandi er eining hugarins og Veru, 
Sjálfsvitund, orðin varanleg. Þetta er ástand hinnar fullkomnu 
einingar. Í þessu ástandi er Sjálfið upplifað aðgreint frá athöfnum; 
þetta er fullkomið afsalsástand. Þannig eiga afsal og eining samtilvist 
í einu og sama lífsástandinu. 

Hugarástand sem er óbundið af ávöxtum2 athafna myndast við 
reynsluna af Sjálfinu aðgreindu frá athöfnum. Sú reynsla er á 
hinn bóginn sprottin af einingunni sem kemst á við það að öðlast 
handanlæga sæluvitund með aðferðinni sem Drottinn kenndi Arjuna 
þegar í 45. erindi II. kafla.

Drottinn segir við Arjuna: „Verk er vinna þarf“. Með því vill hann 
forða boðskap sínum, um athöfn í ljósi bindineindar, frá rangtúlkun. 
Að öðrum kosti gæti ógæfumaður, með útúrsnúningi, framið morð 
og þjófnað í skjóli þess að hann starfi án bindingar við afleiðingar 
gjörða sinna.

Kenningin um Karma yoga byggir ekki á því hvernig maður 

2) Sjá IV., 19., 20., skýringar. V., 12.
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hugsar. Hún grundvallast á vitundarástandi, Veruástandinu. Mark-
mið hennar er að greiða fyrir flæði Veru inn í eðli hugarins og að 
halda henni þar til frambúðar. Þá verður hún varanleg í gjörvallri 
hugsun, máli og athöfn mannsins, varanleg á gjörvöllu lífssviðinu. 
Þessu er komið í kring mjög eðlilega með því að iðka Innhverfa 
íhugun og láta áreynslulausa athafnasemi fylgja á eftir, lausa við 
streð og strekking.

Markmið bæði Karma yoga og Sanyasa er að koma manni 
í fullkomlega heilsteypt lífsástand. Bindingarneind við ávexti 
athafna, sem hér er lýst sem einkennandi fyrir bæði sanyasann 
og yogann, er alveg sérstakt hugarástand, ekki í hugsanafletinum 
heldur á stigi3 Verunnar.

Gagnslaust væri að gera sér upp að vera án bindingar við ávexti 
athafna meðan á athöfn stendur. Það væri einber hræsni að reyna 
vitsmunalega, í hugsanafletinum eða með ímyndun, að halda í 
einhverja hugmynd eða tilfinningu í líkingu við: „Ég vinn þetta 
verk fyrir Guð eða af skyldurækni og langar4 ekkert í ávexti þess. 
Ég vinn vissulega þetta verk en í rauninni er ég ekki að gera það. 
Ég er Brahma og athöfnin er einnig Brahma og ávöxtur athafnar er 
Brahma líka þannig að jafnvel ávöxturinn er ekkert nema mitt eigið 
Sjálf og það Sjálf er ég nú þegar. Hvaða þörf er þá á því að vera 
að hugsa um ávöxtinn af athöfn?“ Þessi hugsanagangur á ekkert 
skylt við kenninguna um bindingarneind í Karma yoga eða Sanyasa 
og hver sá sem reynir að upplifa bindingarneind á grundvelli þess 
konar hugrenninga blekkir aðeins sjálfan sig. Engu að síður hafa 
kenningar Karma yoga og Sanyasa öldum saman verið misskildar 
einmitt á þennan hátt.

Hvorki Karma yoga né Sanyasa grundvallast á neins konar 
hugsunarhætti né styðjast þau við uppgerð í meðvituðum fleti hugar-
ins; þau byggja á innri stöðugleika hugarins í ástandi uppljómunar. 
Leiðin þangað liggur um Innhverfa íhugun. Ef ekki er beitt réttri 
íhugun til að ná handanlægu vitundarástandi og loks ná alvitund 
munu athafnir manns alltaf binda hann; enginn hugsanaflaumur er 
nógu mikill til að frelsa mann undan fjötrandi áhrifum athafna.

Það er miður að á okkar dögum stendur margt dugmikið fólk, 

3) Sjá IV., 19., 20., skýringar.  4) Sjá IV., 19, 20, skýringar.
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sem þó hefur ekki náð handanlægri vitund, í þeirri trú að það sé 
karma yogi fyrst og fremst vegna þess að það lifir athafnasömu lífi 
og vinnur ákveðna tegund verka og hugsar um þau í samhengi við 
Guð eða á einhvern annan sértækan hátt. Til þess að vera karma yogi 
verður maður að byrja á því að vera yogi. Karma yoga er sett saman 
úr handanlægu tæru vitundarástandi og samhliða athafnasemi. Við 
að iðka Innhverfa íhugun verður hugurinn svo gagntekinn af tærri 
vitund eða Veru að engin leið er að skyggja á hana hversu miklar 
sem athafnir manns verða, hversu áköf sem lífsreynsla hans er. Það 
er Veruástandið ásamt athöfnum sem gera mann að karma yoga.

Reynsla af Verunni er forsenda fyrir Karma yoga og einnig fyrir 
Sanyasa. Hvað varðar vitundarástand eru Sanyasa og Karma yoga 
það sama.

„Án elds“: Yfir eldi er lagaður matur. Samkvæmt hefðum er 
sanyasa ekki ætlað að elda mat svo það bindi hann ekki við búk-
sorgirnar. Þess vegna er það táknrænt fyrir líf sanyasans að vera án 
elds. Á hinn bóginn er eldur líka það sem eyðir. Hvað eyðir stillum 
úthafsins? Vindur sem ýfir upp öldur. Eilíf óformgerð Veran birtist 
sem öldur einstaklingslífs fyrir tilverknað langana. Það er ástæðan 
fyrir því að litið er á langanir sem eld fyrir þann sem kýs að lifa í 
þögn.

Í þessu erindi dregur Drottinn upp mynd af lífi sanyasa, ekki með 
hliðsjón af bindingarneind eða langanaleysi heldur með því að sýna 
hann við störf í frelsi.

2. erindi

Það sem nefnt er Sanyasa máttu vita að er Yoga, 
ó, sonur Pandu, því að enginn verður yogi 
sem ekki hefur losað sig við hvata langananna.
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„Hvata5 langananna“ er þýðing á sanskrítarorðinu sankalpa en það 
nær yfir hugmyndina um fræ sem spírar og verður að löngun.

Drottinn Krishna bendir yoganemanum hér á grundvallaratriði: 
Sankalpa þarf að uppræta til þess að maður geti orðið yogi.

Drottinn er þegar búinn að leggja að jöfnu leiðirnar Sanyasa og 
Karma yoga hvað árangur varðar: „Bæði afsal og athafnayoga leiða 
til hins æðsta góða“ (V., 2.) „Sá sem er rækilega heima jafnvel í 
aðeins annarri þeirra nýtur ávaxta beggja“ (V., 4.). Í þessu erindi eins 
og þeim sem á undan fóru metur hann leiðirnar sjálfar jafngildar 
og hann leggur ríka áherslu á það: „Það sem nefnt er sanyasa máttu 
vita að er yoga.“ Drottinn sannar mál sitt með því að draga fram 
í dagsljósið einfaldan eiginleika sem gerir mann að sanyasa eða 
karma yoga. Hann segir: „Enginn verður yogi sem ekki hefur losað 
sig við hvata langananna.“ Yogi er sá sem býr yfir hug sameinuðum 
guðdómnum og í því handanlæga vitundarástandi eru hvatar 
langananna upprættir.

Spurningin vaknar: Ef nauðsynlegt er að losa sig við sankalpa til 
þess að verða yogi og það er auk þess einkenni á þeim sem er sanyasi, 
hvernig er þá í raun mögulegt fyrir nokkurn mann að gerast sanyasi 
eða yogi? Því að lífið, hvort sem er fjölskyldulíf eða einlífi, er fullt 
af sankalpa og löngunum. Svarið er að maðurinn verður að koma sér 
í hugarástand þar sem ekkert sankalpa er fyrir hendi. Við höfum séð 
að orðræða Drottins er ætluð venjulegu fólki og þar með hljóta allir 
að eiga möguleika á að komast í þess konar hugarástand.

Meginreglu tækninnar til að losa hugann undan sankalpa fékk 
Arjuna frá Drottni í 45. erindi II. kafla og hún verður útskýrð nánar í 
þessum kafla. Meðan á íhuguninni stendur fer hugurinn í gegn um æ 
fíngerðara reynsluástand þar til farið er handan við það fíngerðasta. Á 
þann hátt er hugurinn leiddur í handanlægt vitundarástand og hafnar 
fullkomlega utan við áhrifasvið sankalpa. Það er yogaástandið. Þetta 
er einnig ástand sanyasa þar sem hugurinn hefur afsalað sér öllu 
og stendur eftir einn með sjálfum sér. Með þessum hætti er tæknin 
Innhverf íhugun, sem beitt er til að fara handan við sankalpa, einnig 
tæknin til að verða yogi eða sanyasa.

Þegar iðkuninni vindur fram verður handanlæg vitund varanleg í 

5) Sjá IV., 19, skýringar.
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ástandi alvitundar og í því ástandi er maður búinn að afsala sér til 
frambúðar hvötum langananna.

Næsta erindi fjallar um athafnir nemans og einurð langþjálfaðs 
yoga með hliðsjón af hugarástand án sankalpa.

3. erindi

Athöfn er talin meðal fyrir mann hugsunarinnar 
sem óskar að hefja sig upp í yoga. 
Fyrir mann sem er hafinn upp í yoga, 
og eingöngu fyrir hann, er kyrrð talin meðalið.

„Meðal“: aðferð, vegur, leið.
„Mann hugsunarinnar“: stendur fyrir sanskrítarorðið muni. Muni 

er maður sem fetar leiðina til uppfyllingar með hugsuninni. Starf 
hans fer fram á sviði hugarins andstætt hinu líkamlega athafnasviði. 
Til að varpa ljósi á þetta er rétt að nefna að ef 

hugurinn á yfirleitt að hafa einhverja reynslu verður að eiga sér 
stað hliðstæð virkni í taugakerfinu. Af þessu sambandi hugarins og 
taugakerfisins leiðir að mögulegt er að efna til hvaða reynslu sem 
er með hvoru þeirra sem er. Hatha yoga nálgast uppljómunina með 
því að þjálfa taugakerfið og skilyrða þannig hugann til að hann 
komist í handanlægt vitundarástand og að lokum til alvitundar. Hins 
vegar nálgast íhugunariðkunin, sem vísað er til í þessum erindum, 
uppljómunina á þann hátt að þjálfa hugann og skilyrða þannig 
taugakerfið til að koma á handanlægu vitundarástandi og loks alvit-
und. Sú huglæga nálgun er leiðin sem muni fer.

Með því að nota orðið „muni“ vill drottinn hafa alveg á hreinu að 
athöfn, starf, er ekki eingöngu meðal athafnamannsins heldur einnig 
meðal þess manns sem beitir þekkingu.

„Sem óskar að hefja sig upp í yoga“ þýðir að hann hefur ekki enn 
komist í hugarástand sem er laust við sankalpa eins og því var lýst 
í erindinu á undan.
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 „Athöfn er talin meðal“: Athöfn er meðal eða aðferð til að rækta 
hugarástand sem er laust við sankalpa. Þetta hljómar eins og 
þverstæða lík þeirri í 18. erindi IV. kafla en þar sagði Drottinn: „Sá 
sem í athöfn sér athafnaleysi.“ Hann virðist vera að segja: Komdu 
á kyrrð með athöfn. Djúp merking er í þessum orðum Drottins: 
„Athöfn er talin meðal“. Þau afhjúpa gjörvallan leyndardóminn sem 
felst í yogaleiðinni, aðferðinni til að skapa hugarástand laust við 
sankalpa.

Hendinguna má túlka á mismunandi stigum. Í fyrsta lagi vill 
Drottinn að neminn vinni verk rétt í samræmi við eigið dharma og 
hreinsi sig þannig vegna þess að eftir því sem hann verður hreinni 
kemst betra jafnvægi á hugann. Þær vangaveltur snúa að yfirborði 
lífsins og ber að meta af því að þær beina manni á rétta braut.

Hugleiðingarnar sem eftir fylgja afhjúpa hins vegar dýpri 
merkingu í orðum Drottins. Hann vill að neminn snúi sér að fín-
gerðara formi athafnaseminnar; hann ætlar nemanum að flytja 
hugann frá grófgerðari sviðum athafnanna á hinu almenna reynslu- 
og skynfærastigi þangað sem hann skynjar hugsanir í fíngerðari 
mynd og fer að lokum handan við hina fíngerðustu og kemst 
til handanlægrar vitundar en það er hugarástand án sankalpa, 
hugarástandið þar sem maður „er hafinn upp í yoga“.

Þannig er það með virku athafnalífi sem handanlæg vitund næst. 
Einnig mætti segja að hugurinn komist að raun um eilífan samhljóm 
milli þagnar hins algjöra og athafnsemi hins afstæða með því að 
feta stigu athafnalífsins frá afstæðu ástandi vökuvitundar inn í þögn 
hins handanlæga sviðs algjörrar vitundar og þaðan til baka yfir í 
athafnasemi vökuástandsins. Þetta er alvitund6 þar sem handanlæg 
vitund, ástandið þar sem maður „er hafinn upp í yoga“, verður 
varanlegt. Þess vegna hafa þessi orð Drottins einnig þýðingu á 
stigi alvitundar. Alvitund, fyrir sitt leyti, er grundvöllur fyrir hæsta 
yogaástandið, yoga í guðsvitund, þar sem eilíf eining lífsins ríkir í 
ljósi Guðs. Sá sem hefur náð því ástandi er hafinn upp í yoga í æðsta 
skilningi orðanna.

Þegar Drottinn er búinn að skilgreina athöfn sem meðal til að 
hefja sig upp í yoga snýr hann sér að því að útlista hversu mikilvæg 

6) Sjá III., 20.
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sú „kyrrð“ er sem telst verða að meðali eftir að maður „er hafinn 
upp í yoga“.

„Mann sem er hafinn upp í yoga“: mann með hug sem hefur 
lyft sér úr venjulegri vökuvitund í handanlægt vitundarástand þar 
sem hann er að fullu sameinaður hinu guðlega. Þetta yogaástand í 
handanlægri vitund verður varanlegt í alvitund á þann hátt að kyrrð 
eykst við að Vera flæðir inn í hugareðlið. Það er þess vegna sem 
drottinn segir að kyrrð sé meðalið fyrir þann sem hefur náð að hefja 
sig upp í yoga í handanlægri vitund. Fyrir sitt leyti er kyrrðin einnig 
meðal til að hefja sig úr yoga í alvitund upp í yoga í guðsvitund. Í 
ástandi alvitundar veitir kyrrðin reynslu af Sjálfinu aðgreindu frá 
athöfnum. Í guðsvitund ummyndast sú kyrrð í ljós Guðs og í því 
ljósi leysist sundur upplifunin að Sjálf og athöfn séu tvennt.

Hin eilífa þögn í guðsvitund er efra stig af þögninni sem upplifuð 
er í ástandi alvitundar. Hún er lifandi þögnin í einingu lífsins sem 
er grundvöllur alheimslegrar athafnasemi en skilur jafnframt Guð 
algjörlega frá amstri alheimsins. Þögnin sem skynjuð er í alvitund 
og greinir Sjálfið frá athöfnum er óendanlega miklu minni í sniðum 
því að hún nær aðeins yfir einstaklingsbundna tilvist. Önnur myndar 
grundvöll fyrir gjörvalla sköpunina, hin er aðeins undirstaða 
einstaklingathafna. Á þeim tveimur er eftirfarandi eðlismunur: Í 
alvitund eiga þögn og athöfn samtilvist á einu og sama stigi þar sem 
aftur á móti stig guðsvitundar er fullkomlega laust við tvíeðli; það er 
öll hin lifandi þögn eilífs lífs og Eining gagntekur allar athafnir eins 
og vatn fyllir hverja bylgju. Guðsvitund er tær varurð í Veru sem er 
eitt í öllu. Þegar varurðin um Sjálfið í alvitund þroskast í varurð um 
Guð í guðsvitund, þroskast hún á vettvangi þagnarinnar; gjörvallt 
ferlið er ein af ummyndunum þagnarinnar. Á sérhverju þróunar-
þrepi breytast eiginleikar þagnarinnar. Það er ástæðan fyrir því að 
Drottinn segir: „Fyrir mann sem er hafinn upp í yoga, og eingöngu 
fyrir hann, er kyrrð talin meðalið“.

Þannig er til þrenns konar þagnarástand: Í handanlægri vitund, í 
alvitund og í guðsvitund. Í handanlægri vitund er þögnin laus við 
nokkurn minnsta vott af athöfn. Í alvitund á þögn Sjálfsvarurðar-
innar samtilvist með athöfnum. Í guðsvitund umbreytist samtilvist 
athafna og þagnar í eitt í öllu, í varurð um Guð. Sú þögn guðsvitund-
ar er hæst þróaða ástand þagnarinnar. Það er einbert líf á almáttugu 
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tilverustigi. Það er alnálæg, almáttug, alvitur þögn guðdómsins. Það 
er fullkomlega annars konar þagnarástand en þögnin í alvitund eða 
handanlægri vitund og á ekkert sammerk með þeim.

Öllu því sem fullnuma yogi, staðfestur í alvitund eða guðsvitund, 
nær að áorka kemur vald þagnarinnar í til leiðar. Það er hin eilífa 
þögn algjörrar Veru sem er frumglæðir allra hinna ótölulegu lögmála 
náttúrunnar, skapar og heldur við lífi í alheimi. Í einstaklingslífi 
yoga sem orðinn er eitt með Því reynist sú alnálæga þögn annast 
allt fyrir hann.

Með því að nota orðasambandið „eingöngu fyrir hann“ kemur 
drottinn því alveg skýrt á framfæri að allt muni gerast án þess að 
maður hafist að7.  Þögnin vinni sem meðal þess manns „sem er hafinn 
upp í yoga“ en eingöngu fyrir hann og engan annan. Þegar maður 
öðlast handanlæga vitund fellur taugakerfi hans í kyrrt vökuástand 
sem svarar til og endurspeglar eilífa lífið á stigi þagnar hins alnálæga. 
Því er það að í þessu ástandi gerir guðleg greind allt fyrir hann. Þegar 
handanlæg vitund er orðin varanleg og hefur hlotið stöðu alvitundar 
verður taugakerfið til frambúðar verkfæri hins guðlega: Sjálfsvarurð 
er varanlega staðfest það sem eftir er lífsins. Þetta blessaða ástand er 
í miklu dýpri skilningi fyrir hendi í guðsvitund.

Í næsta erindi útskýrir Drottinn nánar hendinguna „Athöfn er talin 
meðal“. Hann sýnir hvernig ástandið athafnarneind næst með því að 
beita athöfn sem meðali8.  Því næst gerir hann, í erindinu þar á eftir, 
grein fyrir hendingunni „er kyrrð talin meðalið“ og sýnir að Sjálfið 
lyftir sjálfinu upp með „kyrrð“.

4. erindi

Því aðeins að maður hneigist hvorki að 
viðfangsefnum skynfæranna né til athafna, 
því aðeins að hann sé laus undan öllum hvata til langana 
er hægt að tala um að hann sé hafinn upp í yoga.

7) Sjá IV., 38   8) Sjá III., 4.
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Hérna útskýrir Drottinn fyrir Arjuna ástand þess hugar sem er 
staðfestur í yoga, guðlega einingarástandinu. Þegar hugurinn dregur 
sig í hlé frá skynfærasviðinu, meðan á íhugun stendur, losnar um 
tengslin9 við ytri heiminn. Hugurinn snýr þá inn á við, í áttina frá 
sviði „viðfangsefna skynfæranna“, burt frá hveli „athafna“. Eftir 
því sem hugurinn fer lengra inn á við fjarlægist hann grófgerða 
reynslusviðið meira. Hann heldur áfram gegnum æ fíngerðari svið 
hugsana þar til hann fer á endanum handan við fíngerðasta ástand 
hugsunarinnar og kemst í handanlægt Veruástandið. Hér er alveg 
tryggt að hann „hneigist hvorki að viðfangsefnum skynfæranna né 
til athafna“.

Veruástandið er tær vitund fullkomlega utan við afstæða sviðið; 
það er enginn skynheimur eða skynhlutur, enginn vottur af skyn-
virkni, enginn vottur af huglægri starfsemi. Það er engin þrenning 
samsett af þeim sem hugsar, hugsunarferli og hugsun; geranda, 
framkvæmdarferli og athöfn; reynanda, reynsluferli og reynsluhlut. 
Handanlægt einingarástand lífsins, yogaástandið eða tær vitund, er 
fullkomlega laus við sérhvern vott af tvíeðli. Þegar maður er í því 
handanlæga vitundarástandi „er hægt að tala um að hann sé hafinn 
upp í yoga“.

Hér stendur Sjálfið eitt með sjálfu sér, Sjálflýst, Sjálfnægt, í 
fullnægju Verunnar. Hér er maður „laus undan öllum hvata til 
langana“ 10 því að þar sem ekki er neitt tvíeðli þar getur ekki heldur 
verið minnsta sáðkorn langana. En yogaástandið, handanlæg vitund, 
er ekki varanlegt. Þegar hugurinn kemur út úr íhuguninni hneigist 
hann aftur að skynhlutum og athöfnum þótt reyndar sé það ekki 
jafn ákveðið og áður og hvati til langana kemur aftur til sögunnar. 
Þá fyrst þegar maður er búinn að ná alvitund þar sem hann er ætíð 
fullnægður og rækilega rótfastur í Sjálfinu um aldur og ævi, þá fyrst 
er fullnægt til frambúðar skilyrðunum sem sett eru í þessu erindi 
um þann sem er „hafinn upp í yoga“. Auðvitað er þessum skilyrðum 
einnig fullnægt í guðsvitund sem er fullnaðarstig alvitundarinnar. 
Þannig á hendingin „er hægt að tala um að hann sé hafinn upp í 
yoga“ ekki aðeins við um handanlæga vitund heldur einnig um 
alvitund og guðsvitund, eins og kom fram í erindinu á undan.

9) Sjá III., 4, skýringar.    10) Sjá IV., 19; VI., 2.
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5. erindi

Maður verður að lyfta upp sjálfinu með Sjálfinu, 
hann skyldi ekki vanvirða Sjálf sitt. 
Hann einn er vissulega sjálfs sín vinur, 
hann einn er sjálfum sér verstur.

Hér er á einfaldan hátt kennd meginregla um þróun á hvaða sviði 
sem er, andlegu, huglægu eða efnalegu. Sérhver einstaklingur ber 
ábyrgð á eigin þroska á öllum sviðum.

Í erindinu á undan var Arjuna fræddur um inntak uppljómunar; nú 
mælir drottinn fyrir um að hann nái því uppljómunarástandi.

„Lyfta upp sjálfinu“: Í sanskrítartextanum er notað orðið uddharet. 
Það þýðir að reisa, lyfta upp, hækka, upphefja, frelsa úr fjötrum. 
Með því að nota þetta orð vill Drottinn hvetja Arjuna til að lyfta sér 
af stigi skynfæraskynjana, frá lendum hugsana og athafna upp í að 
gera sér grein fyrir Sjálfinu. Hann lætur ekki nægja að blása Arjuna 
í brjóst að rækta með sér ástand handanlægrar Sjálfsvitundar heldur 
bendir honum einnig á beina leið til að gera það: „lyfta upp sjálfinu 
með Sjálfinu“. Ekki þarf neina utanaðkomandi hjálp. Maðurinn 
hefur í sér allt sem þarf til að lyfta sér í hverja þá hæð fullkomnunar 
sem vera skal. Einskis af heiminum er þörf til að lyfta sjálfinu; ekki 
þarf að beita neinni aðferð, engra meðala að leita – sjálfinu lyftir 
Sjálfið eitt.

Þá kann að vakna spurningin: Hvernig getur maður orðið til að 
„vanvirða Sjálf sitt“ þegar því hefur verið lýst yfir að maðurinn sé 
utan seilingar alls þess sem er utan við hann sjálfan? Var ekki þeim 
sem gistir líkamann lýst þannig í 13.-30. erindi II. kafla að hann sé 
handan við áhrif tíma og rúms?

Til að skilja þetta er gott að rifja upp erindið á undan. Þegar 
hugurinn kemst til handanlægrar vitundar verður hann fullkomlega 
tær. Hann öðlast alheimsstöðu. Í erindinu sem nú er til umræðu er 
drottinn að hvetja Arjuna til að hefja sig upp í það ástand og vill 
einnig að hann detti ekki út úr því þegar því hefur á annað borð 
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Maður verður að lyfta upp sjálfinu með Sjálfinu, 
hann skyldi ekki vanvirða Sjálf sitt. 
Hann einn er vissulega sjálfs sín vinur, 
hann einn er sjálfum sér verstur.

verið náð. Vegna þess að þegar hugurinn kemur út úr handanlæga 
ástandinu til að njóta á ný reynslu af veraldlegum skynhlutum fær 
hann aftur sína takmörkuðu stöðu sem einstaklingur og fellur úr 
hæðum hinnar alheimslegu tilveru. Til þess að vara Arjuna við þessu 
segir drottinn: „hann skyldi ekki vanvirða Sjálf sitt“ og á við að 
þegar hann hefur komist í ástand Sjálfsvitundar ætti hann að halda 
því áfram og hefja sig upp í alvitund eins og rætt var í skýringunum 
við 3. og 4. erindi.

Hendingin „hann einn er vissulega sjálfs sín vinur“ gefur til kynna 
að einungis í tæru handanlægu vitundarástandi gagnist hugurinn 
sjálfum sér. Þegar hann kemur út úr Veruástandinu verður hann 
sjálfum sér verstur með því að svipta sjálfan sig alheimslegri stöðu 
sinni; en við að halda áfram að hefja sig með iðkun upp í alvitund, 
hagar hann sér eins og sjálfs sín vinur við að halda hinni alheimslegu 
stöðu.

Þessi lærdómur varpar ljósi á gjörvallt umfang leitarinnar að Sann-
leikanum. Ekkert af hinum ytri heimi skiptir máli í þeirri leit. Því að 
drottinn segir, sjálfið á engan annan vin en Sjálfið. Engin ákveðin 
menning eða lífsmáti leiðir sérstaklega til þess að maður geri sér 
grein fyrir Sjálfinu; engin tilfinning um aðskilnað eða bindingu 
leiðir til eða hamlar gegn því að gera sér grein fyrir sjálfinu. Afsal 
veraldlegra hluta eða lífsmáti einsetumanna hjálpar ekki sérstaklega 
til að afhjúpa Sjálfið vegna þess að það afhjúpar Sjálft sig fyrir 
tilverknað Sjálfs sín gagnvart Sjálfu sér. Með íhugun eru búnar til 
aðstæður þar sem Sjálfið kemur fram óhulið, afhjúpað í sínu tæra 
grunneðli og á það ber engan skugga af neinu.

Íhugun afhjúpar ekki Sjálfið – árétta skal að Sjálfið afhjúpar 
Sjálft sig af Sjálfu sér gagnvart Sjálfu sér. Vindurinn gerir ekkert 
við sólina. Hann blæs aðeins burt skýjunum og sólin ljómar af eigin 
ljósi. Sól Sjálfsins er sjálflýsandi. Íhugunin leiðir aðeins hugann út 
úr þoku hins afstæða. Sjálfið í algjörri stöðu sinni ljómar ævinlega 
í sinni eigin dýrð.

Það sem Drottinn kennir í þessu erindi á við um öll þrep þróunar-
innar. Það verður ljóst af erindunum tveimur á undan og þeim 
tveimur sem á eftir fara. Vert er að leiða að því hugann á þessum 
stað að sjálfið nær fullum þroska í þremur þrepum: Frá vökuvitund í 
handanlæga vitund, úr handanlægri vitund í alvitund og úr alvitund 
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í guðsvitund. Lærdómi erindisins getur maður beitt jafnt á öll þrjú 
stig þróunar sinnar. Á fyrsta stigi þroskast sjálfið þegar það notar 
Innhverfa íhugun sem tæki til að gera sér grein fyrir Sjálfinu. Á öðru 
stiginu, úr handanlægri vitund í alvitund, standa Sjálfið og athafnir 
sjálfsins hlið við hlið þannig að Sjálfið helst í sínu innsta eðli í 
huganum jafnvel mitt í annríki dagsins. Á þriðja eða loka stigi, úr 
alvitund í guðsvitund, vinnur Sjálfið á eigin vegum í þögn, laust 
undan hvers konar athafnasemi. Þess vegna sagði Drottinn í þriðja 
erindinu: „er kyrrð talin meðalið“. Og í erindinu sem við erum að 
tala um núna segir hann: „Maður verður að lyfta upp sjálfinu með 
Sjálfinu“.

6. erindi

Sá einn sem hefur sigrast á sjálfi sínu með Sjálfinu
er sjálfs sín vinur.
En Sjálf þess manns sem ekki hefur sigrað sjálf sitt
mun hegða sér fjandsamlega sem óvinur væri.

Hér er því lýst sem sigurvinningi þegar hugurinn (hin afstæða hlið 
sjálfsins) kemst til Sjálfsljómunar eða í handanlæga vitund: lægra 
sjálfið hefur þá unnið sigur á hærra Sjálfinu. Með sigrinum hefur 
einstaklingshugurinn náð stöðu alheimshugar, hlotið tæra vitund. Sú 
alheimsgreind er þá orðin grundvöllur fyrir gjörvallt daglega lífið; 
hún styður og styrkir öll afstæðu sviðin.

Meðan á íhugun stendur nær hugurinn ástandi handanlægrar 
Veru og þegar hann kemur til baka út úr hinu handanlæga inn á 
svið afstæða lífsins er hann áfram mettaður af Verunni. Með því að 
iðka Innhverfa íhugun reglubundið mettast hugurinn til frambúðar 
af Veru og mettunin helst órofin áfram við hvers konar reynslu í 
afstæða heiminum. Eftirtekjan verður sú að maður skynjar Sjálfið 
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aðgreint frá athöfnum og bindihrif athafnanna renna út í hlutleysi. 
Meðvitandi hugur manns í sínu veraldlega amstri starfar þá frjáls 
með stuðningi og vernd Verunnar. Á þennan hátt gerist það að 
Sjálfið, sem sjálfið hefur sigrað, vingast við sjálfið.

Lægra sjálfið og hærra Sjálfið tilheyra einni óskiptanlegri Raun-
veru sem felur í sér bæði handanlæga og afstæða þætti lífsins. Líkt 
og bræður sem tengdir eru náttúrulegum blóðböndum styðja þau 
hvort annað á allan hátt. Það er einn þátturinn í sambandi þeirra. En 
þættirnir eru fleiri: Þegar ágreiningur rís milli bræðra geta þeir orðið 
banvænir andstæðingar. Það gerist hafi sjálfið ekki sigrað Sjálfið.

Ef maður er ekki byrjaður að íhuga og hann hefur ekki meðvitað 
gert sér grein fyrir Sjálfinu og hugur hans hefur ekki náð inn á áhrifa-
svið handanlægrar Veru, hefur hann ekki öðlast stöðu alheimslegrar 
greindar, hvorki tímabundið né til frambúðar. Það þýðir að lægra 
sjálf hans þekkir ekki hærra Sjálfið og engin samstilling ríkir á milli 
þeirra tveggja. Hvorugt þeirra hefur viðurkennt hitt. Þau standa í 
sínu innsta eðli hvort andspænis öðru vegna þess að annað er afstætt 
og hitt er handanlægt. Á afstæða sviðinu eru þau andstæð. Lægra 
sjálfið starfar sífellt í gegnum skilningarvitin, örvar þau og nýtur 
fjölbreytni hlutreynslunnar og hindrar að hærra Sjálfið sé virkt á 
afstæða tilvistarsviðinu en lætur það í friði, ef þannig mætti að orði 
komast, lokað inni á handanlæga sviðinu. Á móti kemur að hærra 
Sjálfið hegðar sér eins og andstæðingur lægra sjálfsins. Það bjargar 
ekki lægra sjálfinu úr heljargreip hins síbreytilega lífs afstæðu 
tilvistarinnar, heldur lætur það vera, bundið af hringrás fæðingar 
og dauða. Hærra Sjálfið situr þá á sinni ótakmörkuðu orku, visku, 
sköpunargáfu og hamingju en aðeins það getur veitt lægra sjálfinu 
ró og gnótt.

Sigur Sjálfsins yfir sjálfinu og sigur sjálfsins á Sjálfinu kemur út 
á eitt. Það má skilja á hvorn veginn sem er svo lengi sem sigur er 
látinn tákna einingu þeirra tveggja eða að annað þeirra renni inn í 
hitt. Í handanlæga vitundarástandinu rennur sjálfið inn í Sjálfið og 
verður varanlegt í alvitund. Þá er sjálfið eitt með Sjálfinu. Þetta er 
ástandið þar sem sjálfið og Sjálfið styðja hvort annað svo náið að 
þau eiga enga sjálfstæða tilveru hvort gagnvart öðru.

Næsta erindi gerir ítarlega grein fyrir innri og ytri skilyrðum hins 
uppljómaða manns, þess manns sem hefur „sigrað“.
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7. erindi

Með þeim sem sigrað hefur sjálf sitt 
og dvelur í  friðardjúpi, 
er handanlægt Sjálfið stöðugt, í hita og kulda, 
í unaði og kvöl, í heiðri og skömm.

Í 4. erindi þessa kafla greindi Drottinn á milli áhrifasviðs veraldlegra 
athafna og áhrifasviðs Veru. Í 5. og 6. erindi benti hann á leið til 
að koma á samræmi milli beggja sviða. Í þessu erindi lýsir hann 
ásigkomulagi hugarins í því ákveðna ástandi, hvernig manni líði 
innra með sér þegar náðst hefur samræmi milli hins ytra lífs og innri 
Veru. Drottinn segir að maður dvelji í eilífum friði, gagntekinn af 
dýrð hins Æðsta. Í því ástandi er gjörvallt lífið, með öllum sínum 
andstæðupörum, þrungið af dásemd handanlægrar Veru. Þessu eilífa 
friðarástandi í sæluvitund haggar ekki nokkur skapaður hlutur.

Í erindinu er lögð áhersla á að staðfestir vitsmunir eru einarðir í 
eðli sínu.11  Í því næsta er hugmyndinni fylgt eftir og sameinuðum 
yoga lýst í smáatriðum.

11) Sjá III., 4, skýringar.  

8. erindi

Sá yogi er talinn sameinaður 
sem er mettur af þekkingu og reynslu, 
óhagganlegur, herra skilningarvitanna, 
og gildir einu hvort hann sýslar með mold, grjót eða gull.
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Drottinn fjallar hér um hinar tvær hliðar uppljómunar, tvær hliðar 
á því að verða yogi. Önnur er sú að gera sér skýra vitsmunalega 
mynd af Sannleikanum og fæst með því að skilja Raunveruna til 
fulls við að hlusta, hugsa, ígrunda og greina vitsmunalega í sundur 
mismunandi þætti hennar. Það fullnægir þó einungis huganum. Hin 
hliðin er að kynnast Raunverunni af beinni reynslu sem fullnægir 
hjartanu. Það gerist við Innhverfa íhugun.

Drottinn segir að þegar huganum sé fullnægt með því að skilja 
Raunveruna fullkomlega skýrum vitsmunalegum skilningi og 
hjartanu svalað með beinni reynslu af sæluríku og eilífu eðli 
hennar, fyllist maðurinn eilífri hamingju. Aðeins þá er staða hans 
í lífinu tryggð. Sá sem er í eðli sínu „óhagganlegur“ beitir sér á 
skynfærasviðinu jafnan sem „herra skilningarvitanna“ en aldrei eins 
og þræll þeirra. Hann „er talinn sameinaður.“ Hann er yogi og lifir 
lífi sem einkennist af yfirvegun hugarins við hvers konar reynslu á 
sviði margbreytninnar.

Þessi hugmynd um yfirvegað líf á eftir að skjóta oft upp kollinum 
í samræðunni. Sú meginregla er endurtekin með stuttu millibili og 
það gefur ekki aðeins til kynna að innra gildi hennar sé almennt 
mikilvægt, heldur einnig að hún komi Arjuna beint við í núverandi 
stöðu. Um leið kemur það honum í skilning um að hvaða aðferðum 
sem hugurinn beitir til að festa sig í sessi í Raunverunni – hvort 
sem það er athafnaleiðin eða leið afsalsins – verði innflæði Verunnar 
í eðli hugarins það sama eftir að hann er á annað borð orðinn 
staðfastur og það gefur sömu yfirveguðu hugarsýnina. Jafnvel þótt 
hinir uppljómuðu kunni að ástunda mismunandi lífshætti og ólík 
störf eiga þeir þetta sameiginlegt: Þeir búa alltaf yfir skilningi og 
yfirvegaðri hugsýn.

Nú, þegar rætt hefur verið um hugarástand uppljómaðs manns og 
um innri eiginleika sem ráða hegðuninni meðan hann nýtur reynslu 
af ytri heiminum, lýsir Drottinn því í næsta erindi hvernig hinn 
uppljómaði kemur fram við aðra í samfélaginu.
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9. erindi

Frábær er sá sem heldur yfirveguðum vitsmunum 
meðal velunnara, vina og fjandmanna, 
meðal fáskiptinna og hinna óhlutdrægu, 
meðal hatursfullra og meðal skyldmenna,
meðal helgisveipaðra jafnt og syndugra.

„Yfirveguðum vitsmunum“: Þar sem yoginn býr við eilífa innri 
fullnægju, dvelur hugur hans í þögn. Á grunni þeirrar þagnar hvíla 
vitsmunirnir í kyrrð. Það þýðir þó ekki að hann umgangist alla á sama 
hátt. Yogi hrærir ekki í hinum ýmsu samskiptasviðum og lítur ekki 
fram hjá því að menn eru misjafnir. En þrátt fyrir fjölbreytilegustu 
samskipti hvikar hann ekki frá þeim grundvallarskilningi sínum að 
lífið sé eitt í öllu. Hann heldur „yfirveguðum vitsmunum“.

Maður sem býr að yfirvegaðri hugarsýn meðan hann nýtur hlut-
reynslunnar var sagður vera yogi í erindinu á undan. Hugarsýnin 
yfirvegaða sem lýst var í því erindi er eiginleiki yoga hvort sem hann 
hefur komist í ástand sitt á leið Sankhya eða með Karma yoga. Þetta 
erindi lýsir hegðunarviðmiði þess yoga sem er „frábær“.

Fram að þessu hefur Drottinn varið kaflanum til að lýsa öllu því 
sem iðkun íhugunar getur komið til leiðar fyrir manninn. Í erindinu 
sem eftir fylgir útskýrir hann iðkunina í smáatriðum.

10. erindi

Þá er yoginn leggur sig eftir jafnvægi
skyldi hann ætíð halda sig á afviknum stað, einn, 
hemja hug og líkama, 
vænta einskis, án yfirráða.
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„Leggur sig eftir jafnvægi“ þýðir að íhuga. Hvernig yoginn leggur 
sig eftir jafnvægi er nefnt í 27. erindi V. kafla og er útlistað í smá-
atriðum í eftirfarandi fimm erindum þessa kafla.

„Yogi“ vísar hér ekki til fullnuma yoga. Fullnuma yogi hefur ekki 
lengur þörf fyrir að halda áfram iðkunum til að komast í æðra ástand 
því hann hefur þegar náð þangað. Þar sem þegar hefur verið útskýrt 
hve iðkun er nauðsynleg merkir „yogi“ í þessu samhengi þann sem 
leitast við að verða yogi. Jafnframt gefur heitið „yogi“ til kynna 
mann sem hefur náð ástandi sameiningar. Réttast er að gera ráð fyrir 
því að heitið eigi hér við mann sem búinn er að gera sér grein fyrir 
ástandinu Sjálfsvitund eða samadhi en hefur ekki enn öðlast alvitund 
– nitya samadhi eða jivan-mukti. Þess konar yogi verður að hafa 
allan hugann við iðkunina til þess að Sjálfsvitundin verði samfelld 
og festi sig í eðli hugarins að því marki að jafnvel þegar hugurinn 
er úti á afstæða reynslusviðinu sé hann aldrei utan við Veruástandið. 
Það er ástand alvitundar, ástand fullnuma yoga. Svo hann komist 
til alvitundar verður yoginn að íhuga í næði og snúa sér síðan að 
athöfnunum.12  Í þessu erindi leggur drottinn áherslu á að þegar yogi 
íhugar skyldi hann ætíð gera það við eftirfarandi kringumstæður:

1.  halda sig á afviknum stað

2.  einn

3.  hemja hug og líkama

4.  vænta einskis

5.  án yfirráða.

„Á afviknum stað“ er ómissandi atriði vegna þess að framvindan 
í Innhverfri íhugun, hinni beinu leið hugarins að handanlægri sælu-
vitund, er viðkvæm. Hún verður að geta haft sinn gang óhindrað. 
Sé ekki íhugað á afviknum stað eru meiri líkur á truflun. Meðan 
á íhuguninni stendur kafar hugurinn í dýpri lög hugsanaferlisins; 
ef hann er truflaður og hrekkur skyndilega út á hin grófgerðari 
skynfærasvið, upplifir hann harkalegar andstæður milli fínlegra 
og grófgerðra sviða skynjunarinnar. Svo snögg umskipti milli 

12)  Sjá V., 11. 
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andstæðna slíta friðsæld hugarins og það kemur taugakerfinu í 
uppnám.

„Einn“: Ef maður íhugar ekki einn getur tilfinningin um að einhver 
sé nærstaddur, sem fylgist með honum, hindrað mjúka framvindu 
þess að fara handan við. Allt þess konar áreiti sem hægir á hreyfingu 
hugarins í átt að sæluvitund veldur óþarfa álagi á hugann og leiðir af 
sér samsvarandi streitu í taugakerfinu.

„Hemja hug og líkama“: Orðið „hemja“ er sérlega áhugavert. 
Hugurinn er haminn með því að skynja hamingju.13 Eftir því sem 
hugurinn skynjar fíngerðara ástand hugsananna meðan á íhugun 
stendur finnur hann til meiri töfra í hverju skrefi. Sú aukna hamingja 
heldur huganum staðfastlega við íhugunarferlið. Þegar hugurinn 
er haminn með þessum hætti fylgir taugakerfið fordæmi hugarins 
án þess að hvika. Þannig er farið að því að „hemja“ með næsta 
náttúrulegum hætti „hug og líkama“.

Það væri rangt að draga hér þá ályktun að yoginn þurfi stöðugt að 
standa í ströngu við að halda utan um hlutina til þess að „hemja hug 
og líkama“.

„Vænta einskis“: Um leið og Drottinn bendir nemanum á, að „þá 
er yoginn leggur sig eftir jafnvægi skyldi hann ætíð halda sig á 
afviknum stað“, er hann jafnframt að vara nemann við hvers konar 
tilhneigingum til að búast við nokkrum hlut. Það að leggja sig eftir 
einhverju á ekki að fela í sér neinar væntingar um einhver frekari 
framfaraskref og alla vega ekki um neina sérstaka reynslu. Þetta ætti 
að vera alveg laust við væntingar um að það takist að ná markinu. 
Orðfærið minnir á það sem segir í 47. erindi II. kafla og getur hér 
átt við um íhugunina: „Þú ræður athöfninni einni, aldrei ávöxtum 
hennar.“

Viðvörunin um að „vænta“ einskis er afar þýðingarmikil. Meðan 
hugurinn er upptekinn við það í íhuguninni að skynja fínlegra ástand 
hugsanaferlisins á leiðinni handan við er hann á braut sífellt meiri 
töfra. Minnsti vottur af væntingum eða von gerir ekki annað en leiða 
hugann út af sporinu. Síauknir töfrar íhugunarinnar verða til þess að 
hugurinn bregst við hverskyns frávikum með því að streitast á móti. 
„Væntingar“ eru því til þess fallnar að gera hugann vansælan með 

13)  Sjá III., 43; V., 21; VI., 21.
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þeim afleiðingum að spenna kemur einnig í líkamann. Þess vegna er 
meginreglan um að „vænta einskis“ 14 meðan á íhugun stendur gerð 
að umtalsefni hér.

„Án yfirráða“:15  Íhugun er framvinda sem flytur hugann frá vitund 
um yfirráð til vitundar um Veru. Hvað varðar yfirráð sérstaklega er 
hún ferli til að verða yfirráðalaus: Sjálfið verður eitt með sjálfu sér. 
Hugurinn missir meðvitund um líkamann og umhverfið og yoginn 
losnar alveg eðlilega við hvers konar vitund um yfirráð. Drottinn 
talar um að vera „án yfirráða“ og segir með því óbeint að ekkert 
það fyrirfinnist sem sé til gagns fyrir íhugunina vegna þess að það 
sem knýr hana áfram er eðlileg tilhneiging hugarins til að leita á 
hamingjuríkari svið og samtímis setur ferlið mann í ástand þar sem 
allt skilur sig frá sjálfu sér. 

Í orðunum felst einnig að maður skyldi sitja í íhugun viðbúinn því 
að tapa öllu. Þegar maður tekur að missa meðvitund um ytri hluti 
skyldi hann ekki sýta þann missi. Þegar yogi byrjar íhugunina ætti 
hann ekki að reyna að halda í nokkurn hlut. Frjálsum hug skyldi hann 
ganga á vit Veru – vakandi í sjálfum sér en glataður umheiminum. 
Af því mun leiða að hann ræður yfir Sjálfinu mitt í yfirráðum 
umheimsins. Orðatiltækið „án yfirráða“ lýsir Veruástandinu.

Þegar drottinn segir: „Vænta einskis, án yfirráða“ er hann að sýna 
Arjuna hvað hendir í rauninni hugann meðan á íhugun stendur. 
Það væri rangt að reyna að hafa engar væntingar eða langanir um 
yfirráð og eignir meðan maður situr í íhugun vegna þess að ef 
maður reyndi það yrði hugurinn upptekinn af hugsunum um yfirráð 
og aðrar langanir við að reyna að gleyma þeim. Reyni maður að 
gleyma er það ígildi þess að leggja á minnið það sem ætlunin er að 
gleyma. Það væri röng aðferð því að íhugunarferlið gengur ekki út 
á að gleyma grófgerðum hlutheimi yfirráðanna heldur snýst það um 
að njóta fínlegri skynsviða. Tilraun til að gleyma byggir á andúð 
og fordæmingu en aftur á móti sprettur hin sjálfvaka reynsla af 
fíngerðum sviðum hugsunarinnar meðan á íhuguninni stendur af 
fúsu samþykki sem er eðlileg tilhneiging hugar á leið sinni til meiri 
hamingju, á leiðinni til að gera sér grein fyrir Guði.

Þetta erindi afhjúpar kjarna íhugunar – iðkunar sem auðveldlega 

14)  Sjá IV., 21.   15)  Sjá II., 45.
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leiðir hugann í handanlæga vitund og áfram þaðan, með því að Vera 
flæðir sjálfvakið inn í athafnirnar, til alheimslegrar vitundar. Ekki 
má villast á þeirri iðkun og sjálfshjálparkennslu í að stýra lífinu í 
heild. Erindið boðar ekki að yoginn eigi að draga sig eins og munkur 
í hlé frá daglegu lífi. Erindið má ekki skilja þannig að yoginn eigi 
alltaf að halda sig frá samfélaginu, með sjálfum sér, sækjast ekki 
eftir neinu og ráða ekki yfir neinu.

Ef tíminn sem setið er í sjálfri íhuguninni og sá tími sem varið er 
utan íhugunar er ekki skýrt aðgreindur getur þetta erindi og þau sem 
eftir fylgja hæglega misskilist.

Eftirfarandi erindi fer nánar í smáatriði iðkunarinnar.

11. erindi

Á hreinum stað, stöðugur í sæti, 
hvorki mjög hátt né mjög lágt, 
helgur hálmur, hjartarskinn og dúkur 
hvert yfir öðru. 

„Hreinum stað“ þýðir annaðhvort að staðurinn sé hreinn frá 
náttúrunnar hendi eða að þar hafi verið gert hreint og sópað burt 
ryki og skordýrum svo umhverfið sé eins þægilegt og hægt er eða að 
minnsta kosti ekki ljótt og ónotalegt. Bæði staðurinn og sætið ættu 
að bjóða til íhugunar. Íhugandanum ætti að líða vel og það ætti að 
fara vel um hann.

12. erindi

Sestur þar í sætið
huganum beint í einn stað, 
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Fyrsta atriðið sem drottinn vill að sé á hreinu er að maður á að íhuga 
sitjandi, ekki að liggja eða standa. Hugurinn sljóvgast ef legið er og í 
uppréttri stöðu verður hætta á að maður detti um koll þegar hugurinn 
sekkur djúpt inn á við. Til þess að hefja íhugunina þarf hugurinn að 
vera í eðlilegu ástandi. Hugurinn skyldi hvorki vera sljór né mjög 
virkur. Ef hann er sljór og syfja sækir að tapar hann skyngetunni. Ef 
hann er mjög virkur heldur hann sig á sviði grófgerðra skynjana og 
neitar ef svo mætti segja að fara inn á svið fínlegri reynslu rétt eins 
og að sá sem treður marvaðann í vatnsborðinu sekkur ekki. Íhugun 
felst í að sökkva huganum í Sjálfið. Köfunarferlið getur ekki hafist í 
hug sem þarf að sinna uppréttum líkama. Drottinn segir því Arjuna 
að hann eigi að sitja þegar hann ætlar að hefja íhugunina.

„Huganum beint í einn stað“: Einbeitni er best komið í kring með því 
að leyfa huganum að líða inn í æ fínlegra ástand hugsanaferlisins.

„Virkni skynfæra og hugsun hamin“: Allar skynjanir koma til af 
því að hugurinn tengist skynhlutnum í gegnum skynfærin. Meðan 
íhugunin fer fram tekur hugurinn að samsama sig fínlegri svæðum 
skynfæranna og skynjar á þann hátt alltaf fínlegri lög skynhlutarins 
þar til hann á endanum rennur inn í fíngerðasta lag skynfæranna, 
skynjar fíngerðasta ástand hlutarins og staðfestir sig þá, við að fara 
handan við fíngerðasta ástand hlutarins, í ástandi Veru. Með þessum 
hætti er athafnasemi hugar og skynfæra smám saman hamin.

Þegar hugurinn er í algjöra vitundarástandinu er hann laus við 
alla afstæða hegðun og öðlast þannig sitt hreinasta ástand. Það er 
yogaástandið. Drottinn segir: „iðka yoga til að hreinsa sjálfið“. Með 
því á hann við að sú iðkun að komast í þetta ástand sé meðal til að 
öðlast hreinleika líkama, hugar og anda.

Þegar hugurinn skynjar fíngerðasta ástand þess efnis sem íhugunin 
snýst um verður hann skarpur og hárfínn. Samtímis og í sama mæli 
verður andardrátturinn fínlegri. Sá mjúki fínlegi andardráttur leitast 
við að snúa taugakerfinu til venjulegra starfshátta; sérhver óvenjuleg 
starfsemi leitar aftur í venjulegt horf. Þegar hugurinn kemst í 
handanlæga vitund nær hann sínu tærasta ástandi. Samtímis kemst 

virkni skynfæra og hugsun hamin, 
er leiðin greið að iðka yoga 
til að hreinsa sjálfið.
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gjörvallt taugakerfið til hvílandi vöku. Þá verður líkaminn að lifandi 
hljóðfæri sem stillt er á hið guðlega eðli.16 Það er hreinasta ástand 
líkamans.

Hvað varðar hreinsun andans eða sjálfsins, gildir að tært ástand 
andans er Vera og hún er takmarkalaus, alhliða tær vitund. Þegar 
hugurinn nær því vitundarstigi með íhugunariðkuninni finnur 
einstaklingsandinn, fjötraður af rúmi og orsakasamhengi, fyrir 
takmarkalausu alheimslegu eðli sínu. Með ástundun verður þetta 
ástand varanlegt og maður skynjar Sjálfið fullkomlega aðgreint frá 
athöfnum. Það er tærasta ástand sjálfsins eða andans.

Með þessu móti leiðir iðkun yoga – það er að segja að ástunda 
Innhverfa íhugun – til þess að sjálfið hreinsast..

Vert er að gefa því gaum að í 11. erindi V. kafla voru það athafnir 
yogans sem voru taldar leiða til þess að sjálfið hreinsaðist. Sá 
lærdómur fær merkingu með því að stunda yoga.

16)  Sjá IV., 38.

Stöðugur, með líkama, höfuð og háls upprétt og kyrr,
sjónum beint að nefbroddinum án þess að horfa í neina átt.

13. erindi

Hér er lýst aðferðinni við að setja sig í stöðuga stellingu. Þegar 
hálsinn og höfuðið eru upprétt í beinu framhaldi af hryggnum 
er öndunarvegurinn beinn, innöndun og útöndun er mjúk og 
hindrunarlaus. Það kemur í veg fyrir hvers konar óeðlilegar 
hreyfingar líkamans.

Eftir að Drottinn hefur útskýrt aðferðina við að kyrra líkamann 
lýsir hann því hvernig á að kyrra skilningarvitin. Sjónin er virkasta 
skynfærið og ef henni er komið í kyrrð, fylgja hin skilningarvitin 
alveg eðlilega á eftir.   
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Sjónin vinnur, eins og skilningarvitin öll, í gegnum hugann. 
Starfsemi hugarins nær yfir andardráttinn. Svo að til þess að samræma 
hugann, skilningarvitin og andardráttinn er athyglinni „beint að 
nefbroddinum“, punktinum þar sem andardráttur og eðlileg sjónlína 
skerast. Þessu er ætlað að samræma hugarstarfsemi, skilningarvit og 
andardrátt og koma í veg fyrir hvers konar frávik í starfsemi þeirra. 
Það róar hugann og gerir hann einbeittan; það kyrrir skilningarvitin 
og gefur fínlega öndun.

„Sjónum beint að“ þýðir að líta í ákveðna átt og sleppa því sem 
fyrir augu ber, ekki halda áfram að einblína.

„Án þess að horfa í neina átt“ þýðir í fyrsta lagi að láta ekki 
augun reika, í öðru lagi að skerpa ekki sjónir, jafnvel ekki í átt að 
nefbroddinum og í þriðja lagi að loka augunum.

Leiðbeiningar erindisins sem hér eru gefnar misskilja margir 
þannig að átt sé við að einbeita sér að nefbroddinum. Shankara 
segir að ef hér væri átt við að festa sjónir á nefbroddinum fengi jú 
hugurinn að halda nefinu en – án Guðs.

Staðan sem er lýst er laus við alla áreynslu á líkama, hug, 
skilningarvit og andardrátt. Þetta erindi smíðar dýfingabrettið sem 
hugurinn stingur sér af í Veruna. Það lýsir tækni sem nýtist til að 
draga athyglina frá margbreytni hins ytri heims og beina henni að 
kyrru og hljóðu ástandi meðan enn er verið á ytra reynslusviði. 
Héðan leiðir íhugunarferlið svo hugann inn á við.

14. erindi

Með veru sína í  friðardjúpi, 
laus við ótta, nýtur af festu uppdrifs í skírlífiseiðnum,
hugur haminn  og hugsanir fengnar Mér, 
getur hann setið sameinaður
og gert sér grein fyrir Mér sem hinu handanlæga.
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„Með veru sína í friðardjúpi“ merkir að hugurinn sé horfinn á slóð 
vaxandi töfra sem veita meiri fullnægju í hverju skrefi og fylla veru 
manns af æ dýpri þögn og friði. Þetta er ástand sem ekkert getur 
truflað. Það er ekki djúpsvefn því að í honum tapast tilfinningin um 
að vera. Þetta er ástand fyllt djúpum friði þar sem tilfinningin um að 
vera er ekki týnd. Það er tær varurð. Hugurinn hefur snúið af sviði 
skynreynslunnar í ástand Sjálfsins, djúpt friðarástand.

„Laus við ótta“: Á slóð vaxandi töfra, meðan á íhuguninni stendur, 
er ómögulegt að óttast. Í Upanishad ritunum er því haldið fram 
að óttinn fylgi tvíhyggjunni. Laus við ótta merkir laus af sviði 
tvenndarinnar. Í erindinu á undan var hugurinn séður eins og 
dreginn saman undan sviði margbreytninnar. Í þessu erindi er hann 
leystur frá tilfinningunni um tvíeðli. Í hreyfingu íhugunarinnar inn á 
við tekur að losna um tvenndartilfinningu hugarins, hann byrjar að 
færast frá sviði óttans. Þegar þessi framvinda er á annað borð hafin 
bindur hún enda á tvíhyggjuna og kemur á handanlægri vitund en í 
henni er ótti ekki mögulegur.

„Nýtur af festu uppdrifs í skírlífiseiðnum“: Með þessu er ekki átt við 
að iðkunin sem hér er mælt með sé aðeins fyrir þá sem gengist hafa 
undir skírlífiseið. Í því samhengi sem er til umræðu dvelur drottinn 
ekki við hina yfirborðskenndari þætti í lífsháttum nemans, hvort 
hann hafi eða hafi ekki gengist undir einhverja hreinlífiseiða. Hver 
einasta hending í þessu erindi veitir djúpa innsýn í hugarástandið 
sem ríkir meðan á hreyfingu íhugunarinnar inn á við stendur og 
það er lykillinn að því að skilja orðin „nýtur af festu uppdrifs í 
skírlífiseiðnum“.

Öll orka manns sem svarið hefur skírlífiseið beinist jafnan upp á 
við. Gjörvöllu orkuflæði líkama, hugar og skilningarvita er veitt á 
hærri þróunarstig og enginn möguleiki er að orka hans streymi undir 
nokkrum kringumstæðum niður á við. Sama gildir um hug þess sem 
íhugar þegar hann fer djúpt inn á við. Lífsorka mismunandi hvela 
líkama hans, skynfæra og hugar finnur farveg upp á við á hæsta 
þróunarstig og um leið er enginn möguleiki á að nein hugar-, skyn- 
eða líkamsorka streymi niður á við. Sérhver þáttur persónu hans 
hverfist að alheimslegri vitund á handalægu sviði Veru. Með því 
að Innhverf íhugun leiðir til þess að hugurinn lyftist stöðugt nær 
vitundinni um eilífa Veru, mætti líkja henni við skírlífiseið sem 
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hefur í för með sér að gjörvallt lífsflæði þess skírlífa lyftist æ nær 
hinni æðstu vitund.

Hér er því ekki verið að leggja áherslu á að sverja eiða; miklu 
heldur er athyglinni beint að öruggu og tryggu orkuuppstreymi 
manns á beinni braut í guðlegri leit. Það gerist meðan Innhverf 
íhugun fer fram og gerist einnig í lífi skírlífismannsins – maður 
verður að „urdhvaretas“ sem þýðir að orkuflæði manns sé eingöngu 
upp á við.17

„Hugur haminn“: Hugurinn hefur verið settur undir áhrifavald 
eilífrar Veru. Það gerist í handanlægri vitund og þess vegna einnig í 
alvitund og guðsvitund. Í þessu orðapari liggur aðalatriði erindisins; 
allar hendingarnar snúast um það.

Hendingin „hugur haminn“ þýðir ekki að stjórna þurfi huganum 
í andstöðu við eðlilegar hneigðir hans eða þvinga hann til að 
fara í áttina að hinu handanlæga. Leiðin til að staðfesta hugann í 
Sjálfinu er ekki að aga hann með stjórnsemi. Erindið kennir einfalda 
aðferð til að gera sér grein fyrir Sannleikanum en gerir það ekki 
á nokkurn hátt flókið eða erfitt. „Hugur haminn“ dregur hér fram 
bæði eðlilega rósemi hugarins í handanlægri vitund og náttúrulega 
tilhneigingu hans til að líða frjálslega um eina farveginn sem liggur 
að handanlægri sælu sem er að hann upplifi meiri töfra í hverju skrefi 
inn á við meðan á íhuguninni stendur. Hugurinn slakar eðlilega á 
og laðast að því handanlæga vegna töfranna en ekki þvingaður af 
viljanum, þrýstingi vegna ögunar eða með stjórnun.

„Hugsanir fengnar Mér“ þýðir að hugsununum sé vísað áfram 
til mín sem er æðsti Drottinn allrar sköpunar.18 „Hugsanir fengnar 
Mér“ 19  þýðir ekki að hugsa um „mig“. Það merkir að gefa frá sér 
eignarhald sitt á hugsununum. Það þýðir hins vegar ekki að maður 
hætti að hugsa. Það þýðir að sinna hugsunum í ástandi bindineindar 
þar sem Sjálfið stendur ósnortið af hugsunarferlinu, heldur sig í sínu 
eilífa frelsi, en allar athafnir eru með eðlilegum hætti faldar Guði 
sem er grundvöllurinn að gjörvöllu lífi í alheimi.

Í samhengi þessarar umræðu er samt best að líta þannig á hendinguna 
„hugsanir fengnar Mér“ að hún eigi við um íhugunartímann. Orð 

17)  Glóðin sem lifnar í andlitinu meðan á íhugun stendur stafar af þessu uppstreymi orkunnar.
18)  Sjá V., 29.   19)  Sjá einnig IV., 19., 20.
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Drottins gefa til kynna að þegar hugsanir koma upp eigi maður ekki 
að berjast gegn þeim, skyldi ekki reyna að stýra huganum á móti 
þeim eða að reyna að bægja þeim burt; maður á að meðhöndla þær 
af sakleysi. Verði Guðs vilji. Halda íhuguninni í rólegheitum áfram 
án þess að fást um hugsanirnar; eins og þær hefðu þegar verið faldar 
Guði.

Meðan á íhuguninni stendur skyldi maður ekki leyfa sér látalæti er 
hann felur Guði hugsanirnar. Maður ætti að fást við þær líkt og þær 
hefðu þegar verið faldar honum og séu ekki lengur eigin hugsanir; 
maður er fullkomlega afskiptalaus gagnvart þeim.

„Getur hann setið sameinaður“: Getur hann verið í handanlægri 
vitund eða getur verið tryggilega staðfestur í alvitund eða í guðs-
vitund. Orðaparið „setið sameinaður“ vísar hvorki til athafnasemi 
né athafnaleysis; það þýðir aðeins að þegar maður er í handanlægu 
vitundarástandi og í alvitund flæðir Vera svo fullkomlega inn í 
hugareðlið að hugurinn snýr sér algjörlega að Verunni og gengur 
upp í henni, og að í ástandi guðsvitundar hefur Eining lífsins tekið 
hugann fullkomlega upp á sína arma. Í alvitundarástandinu og guð-
svitund helst þessi eining óbreytt hvort sem hugurinn er virkur eða 
óvirkur.

„Gert sér grein fyrir Mér sem hinu handanlæga“: Þessi hending 
skýrir til fulls heildarmerkingu erindisins því að hún dregur það 
fram sem felst í að gefa sig á vald. Undirgefnin verður að eiga sér 
stað á stigi tærrar vitundar, á stigi sjálfs lífsins, á stigi Veru – ekki á 
stigi hugsunar, tilfinninga eða skilnings.

15. erindi

Ætíð þegar hann setur sig þannig í jafnvægi,
öðlast sá yogi frið sem býr yfir öguðum hug,  
hinni æðstu frelsun sem varir í Mér.

„Ætíð þegar hann setur sig þannig í jafnvægi“: Hendingin vísar til 
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iðkunarinnar sem hefur verið til umræðu í undanförnum fjórum 
erindum. Þegar yoginn sest niður til að íhuga setur hann hugann í 
jafnvægi, það er að segja hann leiðir hugann í það undirgefna ástand 
sem lýst var í erindinu næst á undan. 

Máli skiptir að Drottinn notar orðfærið „setur sig … í jafnvægi“ 
fremur en „setur hugann í jafnvægi“. „Setur sig … í jafnvægi“ 
segir að hann setji alla þætti veru sinnar í jafnvægi: líkama, 
andardrátt, skynfæri, hug. Það gerist þegar hugurinn færist inn á 
fíngerð reynslusvæði á leiðinni í tæra vitund. Öll skilningarvitin 
byrja að stilla sig af í eina átt á þöglu úthafi Verunnar, virkni innri 
líkamsstarfseminnar tekur að sökkva í þögnina og andardrátturinn 
stillir sig á það jafnvægi sem ríkir á þöglu stigi alheimslegrar 
öndunar. Allir þeir ólíku hlutar sem maður er samsettur úr hvíla 
saman á stigi tærrar Veru. Þetta kemur af sjálfu sér og samtímis 
yfir hug, skilningarvit, andardrátt og líkama.20 Orðin „setur sig … 
í jafnvægi“ vísa þannig til framvindunnar í Innhverfri íhugun sem 
leiðir beint í ástandið sem Drottinn átti við með fyrirmælunum: 
„Vertu án gúnanna þriggja.“ 21

„Ætíð þegar“ segir að það eina sem yoginn þarf að gæta meðan 
á íhuguninni stendur sé að halda sér í jafnvægi eða að sinna því að 
ná jafnvægi. Annaðhvort heldur hann jafnvægi í tæru Veruástandinu 
eins og reifað var í erindinu á undan eða að eitthvert andartak losnar 
um festu róseminnar og þá verður hann að leita jafnvægis á ný. Hann 
þarf stöðugt að beita sér á þennan hátt. Orðin „ætíð þegar“ gilda 
aðeins um tímann meðan á íhuguninni stendur. Þau teygja sig ekki 
yfir allar tuttugu og fjórar stundirnar í sólarhring yogans.

„Sá yogi … sem býr yfir öguðum hug“: Þegar þessi hending er 
sögð í beinu framhaldi af „setur sig … í jafnvægi,“ varpar hún ljósi á 
tæknina til að „koma á jafnvægi“. Hvernig kemur yogi á jafnvægi ef 
hann dettur út úr jafnvægiástandinu meðan á íhugun stendur? Hann 
notar „agaðan hug“, hug sem starfar skipulega, af mýkt og samræmi 
þannig að virkni hans sé hæg og hljóð. Hugurinn er hægt og eðlilega 
agaður við að líða á milli þess að „koma á jafnvægi“ og vera í 
jafnvægisástandi og svo frá því að vera í jafnvægisástandi til þess að 
„koma á jafnvægi“. Það þýðir að þegar hugurinn rennur út af slóð 

20)  Sjá IV., 38.   21)  Sjá II., 45.
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íhugunarinnar færir yoginn hann blíðlega til baka án þjösnagangs, 
án þess að valda spennu. Með því að temja sér að meðhöndla allt 
sem fyrir ber í íhuguninni mjúklega má rækta agaðan hug sem þá 
hættir að hvarfla stefnulaust og án ástæðu um ytri virknisvið.

„Öðlast sá yogi frið:“ Þegar hugurinn kemst í jafnvægi meðan 
íhugunin fer fram líður hann inn í fíngert ástand hugsana. Við að 
skynja vaxandi töfra í hverju skrefi verður hugurinn fullnægðari og 
það fær honum frið.

„Æðstu frelsun“: Eftir að vera búinn að nota orðið „frið“ vill 
Drottinn skýra eðli þess friðar til aðgreiningar frá hinum friðnum 
sem maður kann að njóta í svefni þegar byrði hugsananna hefur um 
skeið verið létt af honum eða þegar fullnægja kemur yfir hann af 
ólíkustu ástæðum í daglega lífinu. Þess vegna bætir hann því við að 
þessi friður sé hin æðsta frelsun. Sá sem byrjar að íhuga á réttan hátt 
undir leiðsögn þjálfaðs22 kennara þroskar vissulega með sér ástand 
varanlegs friðar og eilífa frelsun samhliða því að lifa annasömu 
veraldlegu lífi.

„Sem varir í Mér“: Hin æðsta frelsun felst ekki í einhverjum 
ofurkröftum eða náttúruöflum heldur í mér, miklum drottni allrar 
sköpunar. Fyrir tilverknað Veru minnar hefur þessi mikilfenglegi 
alheimur með gríðarlegum og andstæðum höfuðskepnum sínum 
eilífa og sjálfsprottna tilvist án þess ég eigi aðild þar að. Þetta er það 
sem átt er við með „æðstu frelsun sem varir í Mér“, segir Drottinn, 
og þetta hugarástand án aðildar þroskast við „agaðan hug“ eftir því 
sem hann öðlast meiri „frið“ 23 og kemst nær guðsvitund.

Vert er að benda á að í þessu erindi er því haldið fram að 
íhugunariðkunin leiði af sér frið og frelsun en í 28. erindi er aftur 
á móti sagt að hún leiði til takmarkalausrar gleði. Hér er ekki vísað 
í þá gleði vegna þess, eins og fram kemur í 28. erindinu, að gleðin 
sprettur af „lýtalausu“ lífi og því er komið í kring með iðkuninni 
sem lýst er í þessu erindi.

22)  Sjá viðauka: Innhverf íhugun.
23)  Sjá 3. erindi þar sem segir „fyrir hann er kyrrð talin meðalið.“
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16. erindi

Yoga er sannarlega hvorki fyrir þann sem etur of mikið,
né fyrir þann sem hirðir ekki um að eta neitt, ó, Arjuna; 
það er ekki fyrir þann sem hneigist um of að svefni,
fremur en fyrir þann sem stundar vökur.

„Etur“og „eta“: Þessi orð fjalla um að fóðra skynfærin með 
viðfangsefnum. Ekki skyldi fóðra skynfærin um of með ánægjuefnum 
þeirra né ætti að svipta þau skynreynslunni með öllu.24 

„Svefni“ fylgir ástand þar sem skynjunin er ekki virk en um „vökur“ 
gildir hið gagnstæða. Hér er gefið í skyn að ef maður „hneigist um of 
að svefni“ eða leitast um of við að halda sér vakandi reynist honum 
erfitt að hefja sig yfir ástand svefns og vöku; en að hefja sig yfir það 
er algjört grundvallaratriði í yoga.25 

Almennt er viðurkennt að of mikið af hverju sem vera skal sé 
vont. Jafnvel maturinn, sem er orkugjafi, veldur sljóleika og dregur 
úr skilvirkni ef etið er of mikið eða of lítið. Hér er drottinn að 
vara við því að farið sé yfir strikið í hvora áttina sem er. Í báðum 
tilvikum sljóvgast hugurinn og nær ekki í fíngerðara reynsluástand 
íhugunarinnar. Haldi hann sig aðeins á grófgerðum reynslusviðum 
er hætt við að hann nái ekki fullri virkni. Þannig er sóað dýrmætri 
mannlegri tilveru sem ætlað er að breiða út hamingju og gera sér 
grein fyrir lífsheildinni allri, hinni æðstu frelsun sem rætt var um í 
erindinu á undan.

Í þessu erindi er mælt með að lifa venjulegu, þægilegu og 
reglubundnu daglegu lífi til að ná árangri í iðkun yoga.

24)  Sjá II., 64., 67..   25)  Sjá II., 69. skýringar.
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17. erindi

Fyrir þann sem er hófsamur í mat og endurnæringu, 
hófsamur í erfiði við störf, 
hófsamur í svefni og vöku, 
fyrir hann er yogað sem eyðir sorg.

Hér fær sá maður víðtæka meginreglu til að fylgja sem vill lifa lífinu 
í innri friði og hamingju samhliða farsælu athafnalífi í hinum ytri 
heimi. Líkaminn ætti að fá þá hvíld sem hann þarfnast og maður 
ætti að sinna störfum sínum, en ekki þangað til hann örmagnast. 
Endurnæringu skyldi maður veita sér í hófi svo að hvorki sé of 
lítið né of mikið. Drottinn á við að lífið skuli líða reglufast áfram 
með hæfilegu starfsframlagi og að hver hlutur skuli metinn að 
verðleikum. Maður ætti að forðast óhóf í öllum greinum og íhuga 
reglulega því að það leiðir til innri friðar og frelsis úr fjötrum eins 
og lýst er í fimmtánda erindi.

„Yoga“, eining, er ekki aðeins ástand þar sem hugurinn er gagntek-
inn af guðlegri vitund. Einingin er samtímis lífsástand einstaklings 
þar sem sérhver þáttur veru hans er í fullkomnu samræmi við guðlegt 
líf og við líf náttúrunnar. Það ástand getur því aðeins orðið varanlegt 
að líkamlega taugakerfið sé nægilega þjálfað til að halda ástandinu 
við. Hugurinn er þá, eins og bent var á í skýringunum við 15. erindi, 
stilltur inn á alheimshugann eða greind Guðs en starfsemi líkamans 
stillir sig inn á starfsemi alheimsnáttúrunnar. Geta skilningarvitanna 
eykst að hámarki svo þau megna að skynja og njóta hlutanna á sviði 
hins guðlega leiks. En til þess að líkaminn, líffærin og skynfærin geti 
starfað á eðlilegastan hátt og í fullkomnum samhljómi við lögmál 
náttúrunnar er grundvallarnauðsyn að lífsvenjur séu hófsamar, að 
öllu sem tengist mat og starfi sé haldið innan hófsemdarmarka, að 
gætt sé meðalhófs.

„Hófsamur í svefni og vöku“: Það sem raunverulega er sagt í 
þessari hendingu er að svefn- og vökuástandið eigi að halda manni 
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aðeins hæfilega föngnum.26 Það þýðir að vökuástandinu, því ástandi 
sem gefur manni færi á að þekkja og skynja hlutveruleikann, sé 
aðallega haldið við með skynfærunum en að Veran haldi utan um 
hugann. Og í svefni eru líkaminn og skynfærin fullkomlega dregin í 
hlé frá starfsemi en hugurinn fellur ekki í svefn; það er að segja að 
enda þótt hann sé laus undan hvers konar starfsemi er hann vakandi 
í skynjun sinni. Þannig er maður „hófsamur í svefni og vöku“ í þeim 
skilningi að maður er ekki gjörsamlega altekinn af þeim.

„Hófsamur í mat“: Til þess að geta verið hófsamur í mat er nauð-
synlegt að sjá svo um að allt kerfið starfi eðlilega. Með reglulegri 
íhugun að morgni og kvöldi er innri starfseminni haldið í eðlilegu 
horfi27 og þá verður maður á náttúrulegan hátt  „hófsamur í mat og 
endurnæringu“.

„Endurnæring“ þýðir að endurnæra eða skapa á ný eðlilega virkni 
alls heila kerfisins svo að það sé fært um að starfa af hámarks getu. 
Þegar vissir hlutar af gangverki líkamans eru látnir vinna eina 
ákveðna tegund starfs þreytast þeir og maður missir niður skilvirkni 
í þeirri starfsemi. Ef maður snýr sér að annarri starfsemi verða 
aðrir hlutar af gangverkinu virkir en þreyttu hlutarnir hvílast og 
endurheimta við það skilvirkni sína. Þetta er kallað að endurnæra 
sig. Þær myndir endurnæringar sem byggjast á breyttri virkni á ytri 
sviðum lífsins endurnýja ekki allt kerfið í einu og endurskapa þess 
vegna ekki skilvirknina að hámarki. Innhverf íhugun hressir og 
endurskapar á þann hátt að hún kemur öllu kerfinu í ástand hvílandi 
vöku og yngir það upp. Þannig uppfyllir hún markmið endur-
næringarinnar um endursköpun.

„Hófsamur í erfiði við störf“ merkir að maður eigi ekki að jaska sér 
út við vinnuna. Í því felst í fyrsta lagi að maður þurfi að vera nógu 
sterkur til að þreytast ekki – með öðrum orðum að maður þurfi að 
vera atorkusamur, vökull og laus við leti. Og í öðru lagi að verkið 
þurfi að vera í samræmi við manns eigið dharma,28 samrýmanlegt 
lögmálum náttúrunnar,29 því að annars veitir náttúran þögult viðnám 
gegn viðleitninni og maður neyðist til að leggja í óþarflega mikið 
„erfiði við störf“. Bæði þessi skilyrði eru uppfyllt með því að iðka 

26)  Sjá II., 69.   27)  Sjá skýringar við 14. erindi.  
28)  Sjá I., 1., skýringar.   29)  Sjá viðauka: Alheimslögmálið. 
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Innhverfa íhugun reglulega þar sem hún veitir aukna orku og kemur 
á samræmi í náttúrunni.

Ekki má skilja það að vera „hófsamur í erfiði við störf“ þannig, 
að það sé forsenda fyrir yoga. Þessir eiginleikar vaxa eftir því sem 
iðkuninni vindur fram. Eiginleikarnir eru ekki eitthvað sem er hægt 
að öðlast nema á þann hátt að umbreyta sjálfu eðli mannsins og 
þess umhverfis sem hann hrærist í. Eftir því sem íhugunariðkuninni 
miðar áfram ummyndar hún áreynslulaust bæði innra eðli manns 
og umhverfisáhrifin. Þannig verður maðurinn sjálfkrafa „hófsamur 
í erfiði við störf“.

Við allar kringumstæðurnar sem taldar eru upp í þessu erindi er 
lögð áhersla á hófsemi en henni er best framfylgt með því að iðka 
Innhverfa íhugun reglulega. Þess vegna má líta svo á að Innhverf 
íhugun sé skilvirkasta aðferðin til að hressa og endurskapa.

„Yogað sem eyðir sorg“: Áður hefur komið fram að handanlægt 
vitundarástand er yogaástand. Ekki leikur vafi á að það sé sæluástand 
en hvernig getur sæla sem liggur í handanlægu ástandi hjálpað 
til við að binda enda á sorg og þjáningu á afstæða lífssviðinu? 
Með því að sækja handanlæga sæluna og flytja hana á afstæð 
tilvistarsvið tekur sæla völdin á hvelum þar sem áður réðu sorgir 
og þjáningar. Hendingin „yogað sem eyðir sorg“ leiðir í ljós að hin 
mismunandi atriði, sem talin eru upp í erindinu varðandi hegðun, 
eru grundvallaratriði í iðkun sem ætlað er að ummynda handanlæga 
tæra vitund í alheimslega vitund.30

Þetta erindi skýrir hina almennu hegðun sem markar einu leiðina 
til þess að sælan sem menn skynja í íhuguninni seytli inn á afstæðu 
tilvistarsviðin. Allt sem erindinu er ætlað að gera er að ráða hinum 
andlega leitanda frá því að leggja of mikla áherslu á einhvern 
einstakan þátt í afstæðu lífi. Ef hann aðeins gefur hlutunum vægi 
við hæfi verður líf hans áreynslulaust í öllum greinum. Þetta er 
tilvistarstig samhljómsins og það leggur grunninn að lífi í guðlegri 
Veru í heiminum. Það er útskýrt nánar með orðinu „sameinaður“ í 
eftirfarandi erindi.

30)  Sjá II., 69.   
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18. erindi

Þegar hugur hans, fullkomlega sestur að, 
er staðfestur eingöngu í Sjálfinu, 
þegar hann er laus við löngun í nokkra nautn, 
þá er sagt að hann sé sameinaður.

Hér er lýst hugarástandi sem maður kemst í við iðkunina sem fjallað 
hefur verið um í síðustu erindum.

„Hugur hans fullkomlega sestur að“: Átt er við handanlæga vitund 
þar sem hugurinn er orðinn að ótakmörkuðu, kyrru úthafi tærrar 
vitundar og ekki bærist ein einasta hugsunarbylgja. Einnig á þetta 
við um alvitund sem, eins og úthafið, heldur óhaggað stillu sinni 
þrátt fyrir öldugang hugsunar og skynjana.

Því má halda fram að það liggi í sjálfu eðli hugarins að ganga 
fullkomlega upp í sérhverjum skynhlut, og var ekki líka sagt í 67. 
erindi II. kafla að skynfærin beri vitsmuni manns burt „eins og skip 
undan vindi á vatni“? Ef þetta er svo, sest þá ekki hugur á valdi 
skynfæranna fullkomlega að í snertifletinum milli skynfæra og 
skynhluta þeirra til að njóta hamingjunnar sem út úr því má hafa? 31 

Til þess nú að gefa ekkert færi á þess konar rökum og til þess að 
koma í veg fyrir misskilning segir drottinn: „Staðfestur eingöngu 
í Sjálfinu“: Merking hendingarinnar er á tveimur plönum: Á 
handanlæga vitundarstiginu og á stigi alvitundar. Á handanlæga 
stiginu er ekkert nema aðeins Sjálfið. Eðli Sjálfsins er tær vitund, 
alheimsleg greind, alheimstilvera, alheimslíf, eilíf Vera, algjör 
sæla. Það er handanlægt, alltaf hið sama, ævarandi. Það er „smærra 
en hið smæsta“, það er þögnin.  Orðið „Sjálf“ tjáir ósegjanlegan, 
handanlægan Sannleika lífsins. Þegar hugurinn kemur á þetta svið 
fellir hann einstaklingseinkenni sín og tekur á sig rétta mynd sem 
tær Vera.

Á stigi alvitundar merkir hendingin „staðfestur eingöngu í 

31)  Sjá 25. erindi. 
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Sjálfinu“ að mitt í öllu því sem maður aðhefst, hvort sem er í önnum 
eða kyrrð vöku-, draum- eða svefnástands geri hann sér grein fyrir 
Sjálfinu fullkomlega aðgreindu frá athafnasviðinu og haldist þannig 
staðfestur aðeins í Sjálfinu. Hinar ýmsu skynjanir lífsins ná ekki að 
skyggja á þetta ástand alheimstilvistar hans og þá algjöru fullnægju 
sem huganum hefur þá hlotnast.

Nú, þegar Drottinn hefur útskýrt staðfasta og óhagganlega 
eiginleika hugar í eilífu fullnægjuástandi, snýr hann sér að hagnýtu 
gildi þess konar hugarástands; því að lífsviðhorf eða hugarástand 
sem kemur ekki að neinu gagni í daglegu lífi skiptir litlu máli í 
heiminum. Drottinn var búinn að segja Arjuna að yogað sem hann 
útlistar hér hafi verið fengið fyrstu stjórnendum heimsins32 sem þar 
með setur það í einkar hagnýtt ljós. Enn fremur gengur það í gegnum 
gjörvalla samræðuna að jafnan eftir hverja háandlega, óhlutbundna 
útlistun segir Drottinn eitthvað til að binda hana við hagnýtt líf. 
Hérna segir hann: „Laus við löngun í nokkra nautn“.

„Laus við löngun í nokkra nautn“ þýðir fullnægður. Löngun eftir 
nautnum stafar af fullnægjuskorti sem getur verið vegna þess að 
skynhlutirnir séu ekki til taks eða að skynfærin séu ófær um að 
skynja þá gleði sem er til staðar.33 En þegar maður er á annað borð 
staðfestur í ástandinu sem lýst er í þessu erindi er hann eilíflega 
fullnægður og sú varanlega fullnægja hefur ekkert aflögu fyrir 
löngun í nautnir.34 

Ástandið að vera „laus við löngun í nokkra nautn“ er á stigi þar 
sem algjör fullnægja ríkir í lífinu, þar sem einstaklingsveran er eitt 
með hinni alheimslegu Veru. Það ástand er á stigi hins „eilífa frelsis 
í guðlegri vitund“.35 Á því stigi þar sem þú nærð „að láta vitundina 
vaka í Sjálfinu“:36 Á stigi einingar og þekkingar.37 Ástandið uppfyllir 
þær háleitu væntingar sem vaktar eru í 55. erindi II. kafla og í 38. 
erindi IV. kafla og samsvarar því sem lýst er í 8. erindi V. kafla. Þetta 
ástand er á því stigi þar sem leiðirnar Sankhya og Karma yoga koma 
saman í sameiginlegu markmiði eins og lýst er í 5. erindi V. kafla.

„Sameinaður“: Í 8. erindi var þetta orð notað til að gefa hugmynd 
um yfirvegaða hugsýn. Hér og einnig í 14. erindi er lögð langtum 

32)  Sjá IV., 1., 2.   33)  Sjá II., 59.   34)  Sjá III., 17., 18. ; IV., 2.   35)  Sjá V., 24.-26.         
36)  Sjá III., 30.   37)  Sjá IV., 10., 18.-24., 35., 41; V., 7., 19.-21., 23.; VI., 4., 8.
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víðari merking í orðið. Það er látið standa fyrir gjörvalla veruna, 
ná yfir allt svið hugarins, þögn hans, langanir og starfsemi, yfir allt 
heila lífssviðið sem liggur á milli hinna tveggja jaðargilda, fjötra og 
eilífs frelsis, milli hins einstaklingsbundna manns og alheimslega 
guðdóms. Það gefur til kynna alvitund sem tekur bæði til hins 
afstæða og hins Algjöra.

19. erindi

Lampalogi sem flöktir ekki á gustlausum stað – 
við þessháttar er líkt yoganum 
sem hefur hamið hugsunina 
með því að iðka einingu við Sjálfið.

Þetta erindi á sér hliðstæðu í 69. erindi II. kafla þar sem segir að í 
því sem er nótt fyrir öllum verum þar vaki sá sem hefur sjálfsstjórn. 
En líkingin í þessu erindi er djúpstæðari því að þar sem í öðrum 
kaflanum er fjallað um skilningarvit og stjórnun þeirra,38 táknar 
lampi á gustlausum stað „hugsun“ sem stendur með sjálfri sér laus 
undan áhrifum skilningarvitanna.

Þetta gæti verið skýringin á því að uppljómaðir menn virðast 
tjá sig með mismunandi hætti á hinum ýmsu tímum. Þegar þess 
konar menn stíga fram til að útskýra Sannleikann er tjáningarmáti 
þeirra og dýpt hugsunar komin undir tímanum og kringumstæðum 
í umhverfinu. Framsetning þeirra ræðst af því hversu tær vitund 
áheyrendanna er. Á þessu stigi er vitund Arjuna orðin nægilega tær 
til að hann skilji nákvæmlega ástandið innra með „yoganum sem 
hefur hamið hugsunina með því að iðka einingu við Sjálfið“.

Áttum okkur á að öll hlutlæg reynsla kemur til af því að hugurinn 
samsamast hlutnum í gegnum skilningarvitin. Ef maður í íhugun 
lætur til dæmis hugann hvíla á einhverri hugsun getur hann skynjað 

38)  Sjá II., 68. 



414

grófgert og fínlegt ástand þeirrar hugsunar vegna þess að hugurinn 
samsamar sig talskyninu.

Meðan á íhuguninni stendur skynjar maður að reynsluefnið dvínar 
smám saman og þegar komið er handan við fínlegasta reynslu-
ástandið er hugurinn laus undan áhrifum bæði reynsluefnisins og 
skynfærisins sem það var skynjað í gegnum. Svo lengi sem hugurinn 
er undir áhrifum skynfæranna og reynsluefna þeirra er hann eins 
og logi sem flöktir í gegnumtrekk en þegar hann er á annað borð 
laus undan hrifunum verður hann stöðugur eins og „Lampalogi sem 
flöktir ekki á gustlausum stað“.

Svo lengi sem hugurinn samsamar sig reynsluefninu er hann 
reynsluhugur; en þegar reynsluefnið hefur fjarað út að því marki að 
það er alveg horfið, hættir hugurinn að vera hinn reynandi hugur. 
Meðvitandi hugur verður að vitund. Í þessu umbreytingarferli 
upplifir hugurinn áður sitt eigið tæra einstaklingseðli.

Athyglisvert er að í erindinu er ekki talað um að hugurinn heldur 
„hugsunin“ sé hamin. Notað er sanskrítarorðið chitta en það stendur 
fyrir þann þátt hugarins sem er samansafn af hljóðlátum og rólegum 
hrifum eða fræjum langana. Chitta er eins og gárulaust vatn. Það er 
kallað „manas“ eða hugur þegar bylgjur rísa. 

Þegar hugurinn kemst í þetta ástand chitta eða „hugsunar“ stendur 
hann stöðugur eins og „lampalogi sem flöktir ekki á gustlausum 
stað“. Hann heldur einstaklingseðli sínu í hinu umfangslausa – í 
óhlutbundinni fyllingunni umhverfis sig – því að það er ekkert 
fyrir hann til að hafa reynslu af. Hann stendur ótruflaður, vakandi 
í sjálfum sér.

Ímyndum okkur hljóða bylgju á hljóðu úthafi reiðubúna að breiða 
úr sér og hverfa í hið hljóða djúp. Það tæra einstaklingseðli hugarins, 
það tæra einstaklings-„ég“ sem fram kemur í þessu erindi, rennur 
viðstöðulaust saman við handanlæga Sjálfsvitund; eins og Drottinn 
bendir á þegar hann talar um „einingu við Sjálfið“: Hugurinn 
sameinast guðlegri Veru.

Þetta ástand, guðleg eining eða yoga, er skilgreint undir mismun-
andi sjónarhornum í fjórum næstu erindum og eftir það eru sex 
erindi tileinkuð framvindunni þegar handanlæg vitund umbreytist í 
alvitund. Þá leiða þrjú erindi í ljós kjarna leiðarinnar úr alvitund til 
guðsvitundar en í henni nær yoginn hátindi árangurs.
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Erindið lýsir skrefi til viðbótar í iðkuninni. Seinustusem erindi hafa 
leitt hugann í ástand þar sem hugsunin – hinir staðföstu vitsmunir – 
standa einir, stöðugir og óbifanlegir. Þetta erindi segir að þegar þeir 
stöðugu vitsmunir öðlist, með áframhaldandi iðkun, skýra reynslu 
af einstaklingseðli sínu taki þeir að draga sig í hlé. Ferlið að draga 
sig í hlé hefst á því að einstaklingsvitundin víkkar út og þegar það 
gerist verða vitsmunirnir sem eru að losna úr einstaklingsástandinu 
í meira mæli alhliða, byrja að öðlast ótakmarkaða stöðu Verunnar. 
Meðan vitsmunirnir eru að renna saman við Veruna greina þeir Veru 
sem eigið Sjálf, ná sæluvitund – og yoginn „finnur ... fullnægju í 
Sjálfinu“ .

Sjálfið, eins og fram kom í skýringunum við 18. erindi, er handan-
lægt í eðli sínu; hugurinn gerir sér ekki grein fyrir Sjálfinu nema 
hann fari handan við alla reynslu. Við það að fara handan við alla 
reynslu dregur hugurinn sig í hlé frá skynhrifum fjölbreytninnar og 
öðlast reynslu af einingu innan síns eigin einstaklingseðlis. Þá, með 
því að fara handan við einstaklingsástandið, víkkar hugurinn út í 
alheimslega Veru. Þetta Veruástand, hið handanlæga vitundarástand, 
er það sem verið er að vísa til með orðunum „þar sem hann sér 
Sjálfið með Sjálfinu einu“ .

Orðið „einu“ er þýðingarmikið vegna þess að með því er lögð 
áhersla á að það er handanlægt Sjálfið sem mótar inntak Veru sinnar 
og að ekkert í afstæðri tilvist getur með nokkru móti skynjað eða 
skilið Það. Hreinleiki Þess, eilífur og æðstur, er af því tagi að jafnvel 
fínlegasti þáttur einstaklingslífsins, hinir staðföstu vitsmunir, eru 
Því framandi og er meinaður aðgangur að Því. Vitsmunirnir verða 
að falla frá tilvist sinni til þess að hljóta sess í eilífri Veru Sjálfsins.

Í þessu (ástandi) þar sem hugsunin 
hvílir, staðfest með yogaiðkun, 
þar sem hann sér Sjálfið aðeins með Sjálfinu,
finnur hann fullnægju í Sjálfinu;  

20. erindi
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Þetta er hið dásamlega eðli Sjálfsins. Við heimkomuna öðlast 
ferðalangur frið. Hamingjan flæðir yfir efstu brúnir. Sælan í þessu 
ástandi útilokar alla harma, stóra sem smáa. Engin dimma nær að 
þrengja sér inn í skært skin sólarinnar; hvorki fær sorgin þrifist í 
sæluvitund, né getur sæluvitundin komist í kynni við neinn stærri 
ávinning en sjálfa sig. Þetta sjálfsnægjuástand skilar manni stað-
festum í sjálfum sér, fullnægðum af eilífri ánægju.

Erindið, sem hér er til umfjöllunar, markar upphaf langrar 
málsgreinar sem nær hámarki í 23. erindi. Hvergi annars staðar í 
Bhagavad-Gita er að finna jafn yfirgripsmikla málsgrein. Það er af 
því að þessi fjögur erindi eru útlistun á yoga, hinu guðlega einingar-
ástandi, í allri sinni dýrð. Þetta erindi lýsir guðlegu einingarástandi 
í handanlægri vitund. Næsta erindi sýnir það í ljósi alvitundar, 
þriðja erindið skoðar það með hliðsjón af hinum æðsta ávinningi, 
guðsvitundinni og það fjórða snýst um að uppræta þjáningu.

21. erindi

er hann hefur kynnst því sem er óendanleg gleði og sem, 
í stöðu sinni handan  skilningarvitanna, 
hlýst með vitsmununum, og er staðfesta hans, 
hvikar hann sannarlega ekki;  

Til að finna út hvers vegna skilningarvitin geta ekki notið reynslu 
af því sem er „óendanleg gleði“ verður maður að átta sig á uppruna 
skilningarvitanna og viðfangsefna þeirra. Sköpunin hefst á prakriti 
eða náttúrunni og birtist í gúnunum þremur, sattva, rajas og tamas. 
Í sköpunarframvindunni taka gúnarnir þrír á sig mynd sem „mahat 
tattva“, frumorsök vitsmunanna. Hún leiðir af sér „aham tattva“, 
frumorsök hugarins sem fyrir sitt leyti kemur fram í hinum fimm 
„tanmatra“, en af þeim spretta skilningarvitin fimm. Þá gerist það, 
eftir því sem sköpuninni vindur fram, að hinar fimm tanmatra 
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mynda höfuðskepnurnar fimm og saman teknar eru þær uppistaðan 
í gjörvöllu hinu hlutgerða sköpunarverki.

Spannvídd skynreynslunnar takmarkast við það sköpunarsvið sem 
rekja má til þessara fimm höfuðskepna. Skilningarvitin gera manni 
aðeins fært að skynja gleði hins hlutlæga heims. Sæla eilífs lífs 
liggur langt utan skilningarvitanna en er strax handan vitsmunanna. 
Vitsmunirnir geta greint hana en skilningarvitin ekki.

Drottinn segir að óendanleg gleði sé handanlæg í eðli sínu; því 
aðeins sé hægt að kynnast henni að vitsmunirnir, sem eru hið 
fíngerðasta af öllu afstæðu, falli frá sjálfum sér og gangist undir 
handanlægt Sjálfið eins og útskýrt var í erindinu á undan. Hafi maður 
á annað borð komist í kynni við Sjálfið verður hann svo upptekinn af 
því að hann getur aldrei aftur lent fyllilega utan áhrifa þess.

„Hlýst með vitsmununum“: Þótt óendanleg gleði hljótist af því 
að falla frá vitsmununum segir hér samt sem áður: hún „hlýst með 
vitmununum“. Þegar krónprinsinn er krýndur konungur hættir 
krónprinsinn að vera til en samt sem áður má segja að krónprinsinn 
hafi „hlotið“ konungdæmi. Það er í þessum skilningi sem ástand 
hins handanlæga Sjálfs „hlýst með vitsmununum“.

„Hvikar hann ... ekki“: Ástand handanlægrar vitundar leyfir 
ekki neina virkni en sé það stundað að fara stöðugt handan við 
afstæða sviðið þjálfast hugurinn svo að hann staðfestist í sælunni, 
óhagganlegur, jafnvel á athafnasviðinu.

Erindið leiðir í ljós grundvallareinkenni yoga í alvitund: 
„Óendanleg gleði“, „í stöðu sinni handan skilningarvitanna“, „hlýst 
með vitsmununum“, og þar sem hún „er staðfesta hans, hvikar hann 
sannarlega ekki“.

Þessu ástandi er lýst í smáatriðum í 24. til 29. erindi.

22. erindi

Er honum  hefur hlotnast þannig 
að hann metur engan annan feng meira,  
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Svona dýrðlegt er æðsta ástandið, yogað, æðsta ástand guðlegrar 
einingar í guðsvitund, hið blessaða líf sem er eitt í öllu og er af því 
tagi „að hann metur engan annan feng meira“. Þetta er ástandið þar 
sem aðgreining Sjálfs og athafna – eins og hún er upplifuð í alvitund 
– nær fullkomnun sinni í einingu lífsins, í ljósi Guðs sem þekkir 
enga tvíhyggju.  Það verður svo samofið lífinu að öll sú sorg og 
mæða „haggar honum ekki“ sem þrífst í afstæðum hluta lífsins.

Dásemd þessarar ræðu Drottins er fólgin í orðunum: „staðfestur 
í því haggar honum jafnvel ekki þyngsti harmur“. Jafnvel þegar 
Drottinn talar, eins og hér, um æðsta ástand lífsins og kemur fram 
í orðunum: „er honum hefur hlotnast þannig að hann metur engan 
annan feng meira“, hagar hann máli sínu samkvæmt skilningsgetu 
hins mannlega hjarta sem er varnarlaust gagnvart sorgum. Það 
má með sanni segja að hann víkki sjálfa skilgreininguna á þessu 
heilaga guðlega einingarástandi, yoga, svo það nái út yfir mannlegar 
þjáningar. Með því er gefið til kynna að þetta blessaða guðlega 
einingarástand taki af alúð utan um lífsþætti sem jafnvel eru í 
megnustu andstöðu við guðdóminn. Í næsta erindi er þessu atriði 
fylgt eftir.

Um ástandið guðsvitund er fjallað í smáatriðum í 30.–32. erindi.

staðfestur í því 
haggar honum jafnvel ekki þyngsti harmur;

23. erindi

þessi óeining milli einingar og sorgar 
beri nafnið yoga (eining), 
það yoga skyldi iðkað af  
óbilandi einurð og geiglausu hjarta.

Í erindinu birtist andlegur lærdómur drottins um einingu í 
„óeiningu“. Hann sýnir að yoga er alhliða; það er að finna jafnvel 
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þar sem „óeining“ stendur. Hann segir að jafnvel óeining hugar og 
harma sé eining og að þá einingu (yoga) beri að stunda af einurð og 
festu hugarins. Drottinn vill að allir iðki þetta: Þeir sem geta iðkað 
það í nafni einingar geri það, hinir sem geta það ekki, iðki í nafni 
óeiningar. Orðið eining er ætlað þeim sem geta skilið algjöra sælu 
og langar til að njóta hennar jafnvel að því marki að verða hún. 
Orðið óeining er fyrir hina sem geta ekki skilið þessa sælu eða sjá 
ekki að þeir geti sjálfir sóst eftir henni. En þeir síðarnefndu hafa 
áreiðanlega kynnst depurð í lífi sínu og vilja væntanlega komast frá 
henni. Þeir ættu því að hefja þessa iðkun í þeim tilgangi að binda 
enda á depurðina Það þarf að fara  með hugann út fyrir áhrifasvið 
þjáningarinnar vegna þess að engin þörf er að þjást í lífinu þegar heil 
hamingjumiðstöð er innra með manni sjálfum.

Farið er yfir það í næstu fimm erindum hvernig yogaiðkuninni, 
sem bindur enda á alla þjáningu manns, er fram haldið.

Erindi 20–23 voru helguð því að skilgreina yoga. Ástæðan fyrir 
skilgreiningu yoga í fjórum erindum er að sýna fram á að yoga nægi 
til að uppfylla öll fjögur markmiðin í lífinu sem mælt er fyrir um í 
ritningum hindúa. Samkvæmt þeim eru markmið lífsins að uppfylla 
1. dharma, 2. artha, 3. kama og 4. moksha.

1. Dharma er náttúruleg skylda manns og felur í sér alla siðferði-
lega góðsemi, rétta hegðun, frelsi, lög og réttlæti – öll þau grund-
vallaratriði sem efla og styðja lífið. Öllum eru þeim fyllilega gerð 
skil hafi maður á annað borð gert sér grein fyrir sjálfum sér, sé upp-
ljómaður. Því að við að þekkja og skynja Sjálfið kemst maður á 
stig í lífinu sem er undirstaðan undir öllu siðferði, dygðum og réttri 
hegðun og á því stigi er hann fær um að fylgja öllum lögmálum 
náttúrunnar39 og vinna allri sköpun vel. Í 20. erindi,  þar sem lýst 
er einingu hugarins og Veru, hefur allt verið uppfyllt sem dharma 
kveður á um. 

2. Artha er uppfyllt í 21. erindi. Artha þýðir auður, viðskipti, 
hagur, nytsemi, umbun og ávinningur. Þegar maður skynjar eilífa 
sælu, hefur öllum þess konar löngunum verið algjörlega fullnægt 
þar sem eini tilgangur artha í öllu tilliti er að hlaða upp fleiri og 
meiri hamingjugjöfum.

39)  Sjá viðauka: Alheimslögmálið. 
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3. Kama er þrá. Löngun eða þrá miðar í eðli sínu að hamingju og 
að því að bægja burt þjáningum. Öllum metnaði í þá átt er fullnægt 
þegar maður gerir sér grein fyrir eilífri sælu Sjálfsins. Þegar maður 
leitar einskis frekar og þráir enga meiri hamingju, er manni fullnægt 
frá sjónarhóli kama. Þegar þess konar fullnægju er lýst í 22. erindi, 
blasir við hátindur uppljómunar í kama. Það veitir öryggi jafnvel 
gegn miklum sorgum og gefur manni hæstu hamingju.

4. Moksha er frelsun. 23. erindi boðar frelsun frá hvers kyns sárs-
auka og sorg fyrir tilverknað yoga eða einingar með því æðsta eins 
og lýst er í 20. erindi.

Erindi 20–23 eru meginstoðirnar fjórar í hinni stórfenglegu yoga-
byggingu. Þær standa þarna til að minna menn af öllum kynslóðum 
á að ekki er nauðsynlegt að þjást í lífinu, að það er auðvelt að ná 
takmarki lífsins og auðvelt að svala öllum metnaði, vonum og þrám. 
Leiðin liggur í göngu hugarins inn á við, liggur í því að staðsetja 
hljóðlega hina duldu, alhliða Veru, en geisli af eilífu ljósi hennar 
nægir til að stökkva á dreif rökkri fáviskunnar svo að blessun 
almáttugs Guðs rigni yfir.

Með því að skilgreina yoga slétta þessi erindi konungsbraut til 
fullnægju á öllum sviðum40 mannlífsins. Lánsamir eru þeir sem 
leggja á hraðbrautina, þeir sem iðka Innhverfa íhugun.

Taka verður skýrt fram á þessum stað að takmark yoga næst ekki 
endanlega með því að gera sér grein fyrir Sjálfinu í handanlægu 
ástandi (20. erindi). Enda þótt það sé lokastigið af því sem næst í 
hreyfingu íhugunarinnar inn á við og enda þótt það gefi yoga fullt 
gildi, því að það kemur á fullkominni einingu með guðlegri vitund, 
er það samt ekki fullkomnað. Heildarmarkmiðinu með yoga hefur 
enn ekki verið náð. Markmiði yoga er ekki náð fyrr en sú guðlega 
vitund, sem næst í handanlæga ástandinu, heldur sjálfri sér við öllum 
stundum á eðlilegan hátt án tillits til hins mismunandi ástands vöku, 
draums eða svefns og án tillits til virkni hugarins í athöfnum eða í 
þögn. Yoga, hin guðlega eining, sem næst í Sjálfsvitundarástandinu 
eða Atmananda verður að vaxa í alvitund eða Brahmananda sem fyrir 
sitt leyti er einnig yogaástand. Það leiðir á endanum til guðsvitundar, 
leiðir á hátind yoga þar sem ekki er vottur af sorg eða þjáningu.

40)  Vísar til Vísindanna um Veruna og listarinnar að lifa eftir Maharishi Mahesh Yoga. 
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24. erindi

Er hann hefur undanbragðalaust  
sagt skilið við langanirnar 
sem fæða af sér hvata (til athafna), 
og ræður þorpi skilningarvitanna 
á allar hliðar með huganum eingöngu,

Eftir að hafa skilgreint þrenns konar yogaástand hingað til, lýsir 
drottinn því í þessu erindi og þeim fjórum sem eftir fylgja hvernig 
yogaástandið í handanlægri vitund umbreytist í yogaástand í 
alvitund.

Svo snjall er framsögumáti Drottins að inn í hvert og eitt þessara 
fimm erinda41 í röð nær hann ekki aðeins að flétta efnisþræði um 
að öðlast handanlæga vitund, heldur einnig þar við hliðina öðrum 
efnisþræði: um að framkalla alvitund eftir að handanlægri vitund 
hefur þegar verið náð. Framsetning þessara tveggja efnisþráða 
samhliða er kennsla í sjálfri sér. Hún sýnir í fyrsta lagi að leiðin til 
alvitundar felur í sér leiðina að handanlægri vitund og í öðru lagi 
að alvitund framkallast jafnhliða því sem handanlæg vitund vex í 
huganum.

„Hvata (til athafna) “: Á við örvunina sem löngun framleiðir í 
taugakerfinu og kemur skyn- og starffærunum að verki. Sú örvun 
gengur þvert á framvinduna sem miðar að því að ná ástandi hinnar 
hvílandi vöku í taugakerfinu og samsvarar handanlægri vitund. Það 
er ástæðan fyrir því að þegar Drottinn útskýrir heildarframvinduna 
við að festa handanlæga vitund varanlega í sessi, leggur hann áherslu 
á nauðsyn þess að koma í veg fyrir truflun frá andstæða ferlinu. Samt 
sem áður skyldi hafa í huga að jafnvel þótt Drottinn vari þannig við, 
er hann ekki að mæla með því að stunda einhvers konar stjórn á 
löngunum. Hann veltir því upp sem grundvallaratriði að langanir 
séu ekki gagnlegar42 á leiðinni vegna þess að  þær örvi taugakerfið 

41)  24. – 28. erindi.
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til ytri starfsemi og að örvunin sé andstæð þeirri innri starfsemi að 
skynja fíngerðara ástand hugsananna eftir því sem hugurinn nálgast 
handanlæga vitundarástandið.

Þegar Drottinn segir: „Er hann hefur undanbragðalaust sagt skilið 
við langanirnar sem fæða af sér hvata (til athafna), og ræður þorpi 
skilningarvitanna á allar hliðar með huganum eingöngu“, er hann 
að tala um að leiða hugann í Innhverfri íhugun svo hann geti notið 
reynslu af hugsun á fíngerðum stigum.

Eftir að hugurinn hefur kynnst sæluvitund á sviði hins handan-
læga, leiðist hann mjög eðlilega og sjálfkrafa í þá átt sé honum leyft 
að halda áfram ótruflaður. Drottinn segir: „með huganum eingöngu“ 
sem þýðir að maður beiti ekki neinum þvingunum eða valdstjórn til 
að loka hliðum skilningarvitanna. Skilningarvitin munu af sjálfu sér 
búast hljóðlega til að fylgja huganum á ferð hans til þess handan-
læga. Í hljóðlátri hreyfingu hugarins inn á við, meðan á íhuguninni 
stendur, eru langanir yfirgefnar sjálfkrafa. Drottinn segir hér aðeins 
að maður ætti að láta hugann feta sína kunnu slóð til hins handanlæga 
á sem eðlilegastan og venjulegan hátt.

„Þorp skilningarvitanna“: Staðurinn sem skilningarvitin búa á. 
Um er að ræða skipulag taugakerfisins. Taugakerfið í heild er þorpið, 
einstök skilningarvit eru þorpsbúar og hugurinn er landeigandinn. 
Þannig að þegar drottinn segir: „ræður þorpi skilningarvitanna á 
allar hliðar með huganum eingöngu“ er aðalatriðið sem hann vill 
koma á framfæri þetta: Ráða þarf huganum til að hafa áhrif á þorps- 
búana og koma þorpinu í betra horf svo að starfsemi þess, starfsemi 
taugakerfisins, fari fram í takt við lögmál náttúrunnar um leið og 
Sjálfið er áfram skynjað í sínu eðlilega ástandi innan eilífrar Veru. 
Þetta færir gjörvallt lífið í sitt náttúrulegasta horf: Algjör Vera og 
afstætt athafnasviðið eru áfram aðgreind en þó samofin heild í lífi 
einstaklings í ástandi alvitundar.

Iðkunin er algjörlega huglæg en hún verkar beint á allt taugakerfið 
sem skilningarvitin starfa í gegnum. Vert er að gefa því gaum að 
þegar Drottinn byrjar fræðsluna um að öðlast alvitund talar hann um 
hinn líkamlega lífsþátt, taugakerfið, og leggur áherslu á að leiðrétta 
þurfi starfsemi þess. En taugakerfi mannsins er svo ofur flókið og 

42)  Sjá III., 37.
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fínlegt að ekki er mögulegt að leiðrétta starf þess eftir líkamlegum 
leiðum. Þennan vanda leysir drottinn í orðunum „með huganum 
eingöngu“. Með þeim orðum ræður hann nemanum frá því að gera 
nokkra tilraun til að stjórna skilningarvitunum beint eða hafa nein 
líkamleg áhrif á taugakerfið. Endurskipulagning taugakerfisins er 
frumskilyrði þess að gera handanlæga vitundarástandið43 varanlegt 
en því verður að koma í kring á huglægan hátt. Reyni andlegi 
iðkandinn að stjórna skilningarvitunum á þeirra eigin forsendum 
eða ef hann reynir að stjórna þeim með huglægum aðferðum sem 
ganga gegn náttúrulegum tilhneigingum þeirra endar það bara í 
togstreitu. Iðkunin sem kennd er í þessu erindi er algjörlega laus við 
mögulega togstreitu.

„Ræður þorpi skilningarvitanna á allar hliðar“: Þessi hending 
bendir á tæknina til að ráða öllum skilningarvitum á sama tíma 
án þess að veita þeim neitt viðnám hverju fyrir sig á vettvangi 
skilningarvitanna sjálfra og án þess að hefta eðlilega tilhneigingu 
þeirra til að leiða hugann að viðfangsefnum sínum. Þessi þáttur 
kennslunnar er afar dýrmætur. Þegar skilningarvitin snúa sér inn, í 
hreyfingu íhugunarinnar inn á við, og út, í hreyfingu íhugunarinnar 
út á við, eru þau að endurskipuleggja sig á alveg eðlilegan hátt 
þannig að öll starfsemi þeirra kemst af sjálfsdáðum í samhljóm 
við náttúrulögmálin. Þetta endurskipulagningarferli raskast ef 
skilningarvitin eru hamin. Aðeins ef skapaðar eru aðstæður þar sem 
skilningarvitunum er gefinn laus taumur í hreyfingunni inn á við sem 
og í hreyfingunni út á við eftir sínum eigin eðlilegu tilhneigingum til 
að njóta, getur maður mögulega gert sér grein fyrir því að hamingjan 
er í ríkara mæli fólgin í stefnunni inn á við. Og með því að gera sér 
grein fyrir þessu, venur hann sig við að dvelja í sælu Verunnar og 
það leiðir til alvitundar.

43)  Sjá IV., 38.
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25. erindi

skyldi hann smám saman draga sig í hlé 
gegnum vitsmuni sem þolinmæði ræður;
er hann hefur staðfest hugann í Sjálfinu, 
skyldi hann ekki hugsa yfirleitt.

Þetta erindi skýrir orðin „hvílir“ (í 20. erindi) og „sagt skilið við“ 
(í 24. erindi). Erindið leggur áherslu á að framvindan við að leita 
hvíldar skuli líða stig af stigi og bætir við „sem þolinmæði ræður“ til 
þess að það sé á hreinu að ekki skuli gera neitt til að flýta eða breyta 
þessu ferli. Þegar það er á annað borð komið af stað á að leyfa því 
að hafa sinn gang.

Atriðin um þolinmæði og að líða stig af stigi eru afar þýðingar-
mikil. Ef maður verður óþolinmóður og reynir að ýta huganum inn í 
hið handanlæga býður það upp á margs konar vandkvæði. Þjappaður 
kraftur hugsananna er mjög mikill á þessu fíngerða stigi hugsunar 
þar sem hugurinn er að líða út úr hugsuninni og er við það að missa 
skynjun á afstæða sviðinu. Fái framvindan að vera ótrufluð og er 
leyft að hafa sinn gang án afskipta líður hugurinn inn í Sjálfið. Hins 
vegar, ef verið er að beita þrýstingi eða einhvers konar þvingun til að 
fylgjast með huganum eða stýra framvindunni, hrekkur hugurinn út 
af sporinu sem hann var eðlilega kominn á, missir jafnvægi, kemst í 
uppnám og fær ónotatilfinningu. Það er þess vegna sem ferlið verður 
að fá að eiga sér stað hljótt með þolinmæði, laust við kvíða eða 
kappsemi. 

Maður á ekki að leggja hart að sér til að fara handan við. Kapp af 
hvaða tagi sem er hamlar aðeins framvindunni að fara handan við. 
Hugurinn nálgast Sjálfið eðlilega vegna þess að snúi hann í áttina 
þangað laðast hann að sívaxandi hamingju. Því segir Drottinn að 
það ætti að leyfa honum að fara í þá átt afskiptalaust og eðlilega.

„Vitsmuni sem þolinmæði ræður“ býr yfir innri merkingu auk 
þeirrar augljósu sem snýst um að vitsmunirnir skuli vera þolinmóðir. 
Hún er sú að vitsmunirnir eigi ekki að starfa meðan ferlið stendur 
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yfir. Það sem er að gerast eiga vitsmunirnir ekki að skoða og skil-
greina eða gaumgæfa. Ekki er þörf á að skoða ferlið nákvæmlega. 
Vitsmunirnir þurfa aðeins að vera móttækilegir og vakandi en ekki 
á nokkurn hátt skilgreinandi eða á verði. Þeir þurfa aðeins að taka á 
móti reynslunni eins og hana ber að.

„Skyldi hann smám saman draga sig í hlé“ svo að hugurinn geti, 
eftir því sem hann kafar í dýpri lög hugsanaferlisins, orðið fágaðri og 
fær um að skynja enn fíngerðara ástand og geti haldið afskiptalaust 
áfram. Ef maður sem stendur í mikilli birtu stekkur skyndilega inn í 
dimman helli getur farið þannig að augu hans nái ekki að greina það 
sem í hellinum er að finna; en ef hann fer hægt inn venjast augun 
minni birtu og þá getur hann séð. Hugurinn fer, þegar hann dregur 
sig í hlé djúpt inn á við, af grófum á fíngerð reynslustig. Þess vegna 
er svo áríðandi að hann fari sér að engu óðslega heldur þoki sér 
smám saman innar af þolinmæði.

Enn fremur er algjörlega nauðsynlegt þegar einstaklingseðli vits-
munanna byrjar að færast í ástand Veru að framvindan sé hæg. 
Einungis þannig verður sælan innan skynvíddar.

„Skyldi hann ekki hugsa yfirleitt“. Drottinn segir að þegar hugurinn 
sé staðfestur í Sjálfinu ætti maður ekki að reyna að hugsa vegna þess 
að handanlæga vitundarástandið er handan við getu hugarins til að 
hugsa. Allar tilraunir til hugsunar í því ástandi eru dæmdar til að 
mistakast. Þetta er ástand þar sem maður bara nýtur þess að vera. 
Það er ekki á því stigi að hugsanir geti átt sér stað. Drottinn fræðir 
andlega leitandann um eðli þessa ástands til þess að hann fari ekki 
að búast við einhverjum góðum hugsunum í því.

Drottinn segir: „Ekki hugsa yfirleitt“. Þetta ástand að hugsa ekki 
leiðir eðlilega af því að hugurinn er staðfestur í Sjálfinu; og það 
stendur eingöngu meðan íhugunin varir. Það þýðir þó ekki að maður 
eigi að sleppa því að hugsa þegar hann er staddur utan íhugunar því 
ef hann venur sig á að hugsa ekki lifir hann daufu og gagnslausu 
lífi.

Þegar hugurinn kemur út úr Sjálfinu, út úr hinu handanlæga 
ástandi sem hann er í meðan íhugun varir, lendir hann á hugsun; það 
sem á að gera þá er útskýrt í næsta erindi.

„Skyldi hann smám saman draga sig í hlé gegnum vitsmuni sem 
þolinmæði ræður“: Einnig þessi hending er þýðingarmikil á leiðinni 
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til alvitundar þar sem handanlægri vitund hefur þegar verið náð. 
Þegar hugurinn kynnist Veruástandinu við það að iðka Innhverfa 
íhugun tekur maður að fá á tilfinninguna að hann sé á vissan hátt 
án aðildar að athöfnum. Tilfinningin um bindingarneind eflist 
með áframhaldandi iðkun. Þetta er það sem  drottinn á við með 
hendingunni „smám saman draga sig í hlé“ á leiðinni til að öðlast 
alvitund. Hann bætir við að þetta ætti að gera í gegnum „vitsmuni 
sem þolinmæði ræður“ svo að vitsmunirnir túlki ekki reynsluna í 
fljótfærni eða ranglega. Vert er að taka fram að þegar vitsmunirnir 
skynja þessa tilfinningu um bindingarneind verða athafnir í hinum 
ytri heimi miklu skilvirkari og bera ríkulegri ávöxt. Ef maður fær 
hins vegar ekki almennilegar skýringar á bindingarneindinni í þessu 
samhengi er hætta á að hann ruglist í ríminu og sú mikla lífsblessun 
gæti farið að þvælst fyrir honum.

„Er hann hefur staðfest hugann í Sjálfinu, skyldi hann ekki hugsa 
yfirleitt“: Þegar hugurinn er varanlega búinn að öðlast handanlæga 
Sjálfsvitund er ekki lengur reiknað með því að hann beiti sér í neinu 
huglægu starfi og látið var liggja að nauðsyn þess strax í seinasta 
erindi. Þegar hugurinn er varanlega staðfestur í Sjálfinu hefur hann 
náð markmiði lærdómsins í erindinu á undan: hann hefur hlotið 
alvitund.

Hendingin „skyldi hann ekki hugsa yfirleitt“ dregur fram 
grundvallareinkennin á alvitund. Í fyrsta lagi er þessu ástandi í lífinu 
ekki haldið við með hugsun eða tilfinningu: Því er lifað náttúrulega 
á Verustiginu. Í öðru lagi hefur Sjálfið í þessu ástandi aðgreint sjálft 
sig svo fullkomlega frá athafnasviðinu að jafnvel þótt hugurinn sé að 
hugsa stendur Sjálfið fullkomlega44 utan við hugsanaferlið. Þetta er 
það lífsástand sem verið er að vitna til í 3. erindi: „Fyrir mann sem er 
hafinn upp í yoga og eingöngu fyrir hann er kyrrð talin meðalið.“

Í erindinu á undan þessu var lýst gildi huglægrar starfsemi meðan 
á hreyfingu íhugunarinnar inn á við stendur. Í eftirfarandi erindi er 
bent á hvert skuli beina huglægri starfsemi  þegar hugurinn kemur 
út úr handanlæga vitundarástandinu. 

44)  Sjá V., 7.-9.
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26. erindi

Hvað sem veldur
að hvikull og óstöðugur hugur reikar burt; 
horfinn frá því, 
skyldi hann færa hugann undir áhrif  Sjálfsins eingöngu. 

„Horfinn frá“. Orðið í upprunalega textanum er niyamya sem þýðir 
að hafa komið á reglu eða aga. Hér merkir það að vera snúinn aftur 
til Sjálfsins. 

Þetta er galdurinn við að íhuga svo gagnist. Eðlilegt er að þegar 
hugurinn hefur stungið sér í Sjálfið og er kominn aftur út á afstæða 
sviðið sé honum beint til baka að íhugunarmeðalinu svo hann geti 
tekið aðra dýfu. Á fyrri stigum íhugunarinnar taka menn yfirleitt 
eftir því að í hreyfingu íhugunarinnar út á við koma einhverjar 
hugsanir í hugann. Þess vegna ráðleggur Drottinn að leiða hugann 
frá óviðkomandi hugsunum að íhugunarmeðalinu á ný svo að hann 
komist enn og aftur inn á rétt spor og með því að skynja fíngerðara 
ástand meðalsins komist hann aftur í hið handanlæga.

Drottinn segir: Snúðu huganum að Sjálfinu. Það býður ekki 
heim erfiðleikum af neinu tagi. En því miður, fyrir þá sem vilja 
nálgast Bhagavad-Gita, hafa ritskýrendur haldið því fram að stjórna 
þurfi huganum og aga hann og þannig gefið í skyn að þess konar 
nálgun fylgi mikil áreynsla og erfiði. Þvert á móti er ekki að finna 
nokkra einustu hugmynd um stjórn eða ögun hugarins í lærdómi 
Drottins. Satt er það að hann notar tvö lýsingarorð til að meta „hug“: 
„hvikull“ og „óstöðugur“. En við verðum að muna að Drottinn lýsir 
hér framvindu sem leiðir hugann inn á við, að Sjálfinu, þar sem 
aftur á móti þessi tilteknu lýsingarorð vísa til hugarins þegar hann 
er staddur mitt í hreyfingu íhugunarinnar út á við. Það er alveg rétt 
að hugurinn fari inn í „hvikult“ ástand þegar hann kemur út af sviði 
hinnar handanlægu einingar líkt og þegar bylgjur taka að birtast á 
kyrru yfirborði úthafsins. Þegar óviðkomandi hugsanir koma upp 
í hugann af og til meðan á íhuguninni stendur, ætti að líta á það 
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– sé íhugunarferlið  hið rétta – sem hreyfingu íhugunarinnar  út á 
við. Ekki skyldi taka það sem merki um að hugurinn sé í eðli sínu 
„hvikull“ og „óstöðugur“ þótt ritskýrendur hafi gert ráð fyrir að svo 
sé.

Ef maður tekur eftir því að hugurinn leiðist út í hugsanir, jafnvel 
þótt hann hafi ekki náð til handanlægrar Veru en sé aðeins á leiðinni 
í hana meðan á hreyfingu íhugunarinnar inn á við stendur, ætti 
það heldur ekki að skrifast á innbyggðan veikleika hugarins. Það 
getur stafað af streitu í taugakerfinu eða getur verið vegna þess 
að viðeigandi leiðsögn skorti. Það getur stafað af ónógu framlagi 
annaðhvort af hendi kennara eða nemanda en vanalega er það kenn-
arinn sem ekki skilar sínu.

Drottinn kennir með öðrum orðum að ef það gerist að hugurinn 
dragist að einhverju ytra skuli maður hægt og hljótt beina honum til 
baka á sporið sem liggur að Sjálfinu. Eðli hugarins er að leita á meiri 
hamingjuslóðir. Þegar hugurinn byrjar, meðan á íhugun stendur, að 
skynja viðfangsefni athyglinnar í fíngerðara ástandi tekur hann að 
hafa reynslu af síauknum töfrum í hverju skrefi. Þá er ómögulegt að 
hann fari annað en í áttina til hins handanlæga.

Þetta gildir um kerfið Innhverfa íhugun, sem er aðalumfjöllunar-
efni erindanna hér.

Gildi þessa erindis með hliðsjón af alvitund liggur í því að 
áherslan er lögð á hve nauðsynlegt er að ganga hugarins í hreyfingu 
íhugunarinnar inn á við skiptist á við hreyfinguna út á við. Það er 
til að greiða fyrir innflæði Veru í eðli hugarins svo að öll starfsemi 
hans geti notið stuðnings guðlegra gilda og auðgast af þeim og svo 
að gjörvallt lífið geti loks orðið guðlegt í alvitund.

Eftirfarandi erindi varpar ljósi á eðli alvitundar, með vísun til 
æðstu hamingju, og dregur saman grundvallareinkenni leiðarinnar 
þangað.

27. erindi
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Því æðsta hamingja kemur til yogans 
sem býr að hug í friðardjúpi, 
sem hvatinn til athafna bærist ekki hjá, 
sem er án lýta og orðinn eitt með Brahma.

Drottinn hafði svipuð orð um æðstu hamingju í 21. erindi. En frá og 
með 24. erindi hefur hann verið upptekinn af að lýsa aðferðinni sem 
nota má til að öðlast æðstu hamingju. Meðan íhugað er fer hugurinn, 
þegar hann skynjar fíngerðari þætti íhugunarefnisins, að lokum jafn-
vel handan við fíngerðustu skynjunina og þá er engin starfsemi. Þetta 
er það sem Drottinn á við þegar hann segir að „hvatinn til athafna“ 
(rajas) „bærist ekki.“ Þetta er svið hins handanlæga, ástand tærrar 
vitundar, flekklaust, syndlaust. Hér hættir einstaklingshugurinn að 
vera; hann kemst í stöðu guðlegrar greindar. Þegar hann er kominn 
út fyrir mörk langana og þrár einstaklingshugarins er hann að fullu 
staðfestur í djúpum friði og öðlast æðstu hamingju.

Hæfni til reynslu deyr út þegar hugurinn hverfur frá einstaklings-
einkennum sínum.  Veruástandið þekkir ekki að þekkja. Það er ástand 
sem fer handan við alla þekkingu og reynslu. En ef því er þannig 
farið, hvernig er þá hægt að tala um að hugurinn hafi reynslu af 
æðstu hamingju?  Í fyrsta lagi skulum við taka eftir því að Drottinn 
notar orðið „upaiti“ sem þýðir „kemur til“. Orðið „reynir“ er ekki 
notað. Engu að síður er það svo að jafnvel þótt orðið „reynir“ hefði 
verið notað kæmi það út á eitt. Hugurinn er fær um að njóta reynslu 
alveg að mörkunum áður en farið er handan við, að mótum hins 
afstæða og hins Algjöra. Í þessum punkti reynir hugurinn algjöra 
sæluvitund í eðli sínu. Frá þessu er greint í Upanishad ritunum þar 
sem sérstaklega er staðhæft að Raunveruna geti einungis hugurinn 
reynt. Reynslu af Raunverunni öðlast hugurinn ætíð á mótunum: 
Þegar hann er um það bil að fara handan við í lok hreyfingar 
íhugunarinnar inn á við og þegar hann er á leið út úr hinu handan-
læga við upphafið á hreyfingu íhugunarinnar út á við.

„Í friðardjúpi“: Samanber 7., 14. og 15. erindi í þessum kafla og 
70.-71. erindi í II. kafla. Drottinn á við frið sem jafnvel athafnasemin 
skyggir ekki á – þann eilífa frið sem hlýst þegar maður „í athöfn 
sér athafnaleysi“ (IV., 18.) „nýtur æðsta friðar“ (IV., 39.), eignast 
„varanlegan frið“ (V.,12.).  
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Það sem er í eðli sínu „hvatinn til athafna“ (rajas) var útlistað í 
skýringum við 45. erindi II kafla 

„Sem er án lýta“: Sem er staðfestur í algjörum tærleika Veru, full-
komlega aðgreindur frá athafnasviðinu. Þar eð athafnir hans eru 
fullkomlega í samræmi við lögmál náttúrunnar45 eru þær lausar við 
lýti.

„Orðinn eitt með Brahma:“ Hefur öðlast handanlæga vitund.
Gaman er að sjá í þessu eina erindi hvernig lýst er bæði alvitundar-

ástandinu sjálfu og leiðinni til að ná því. Í erindinu kemur skýrt fram 
að æðsta hamingja hlýst í alvitund og þrjár forsendur eru fyrir því 
að hljóta hana: Hugurinn verður að vera „í friðardjúpi“, „hvatinn til 
athafna“ má ekki „bærast“, og maður verður að vera „án lýta“.

Í lærdómi þriggja síðustu erinda hefur leiðin til alvitundar í eðli 
sínu verið skilgreind í smáatriðum en kemur í þessu erindi fram í 
einstökum hendingum. „Býr að hug í friðardjúpi“ vísar í 24. erindi. 
„Sem hvatinn til athafna bærist ekki hjá“ vísar í 25. erindi. „Sem er 
án lýta“ vísar í 26. erindi.

Guðlegt viskublóm þessa erindis springur að fullu út í næstu fimm 
erindum.

45)  Sjá V., 7.-9.

28. erindi

Ætíð þegar hann setur sig þannig í jafnvægi, 
nær yoginn, laus við lýti, 
hæglega sambandi við Brahma, 
sem er óendanleg gleði. 

Hérna segir drottinn alveg berum orðum að það sé hreint ekki erfitt 
að gera sér grein fyrir alvitund. Hún náist auðveldlega.

„Ætíð þegar hann setur sig þannig í jafnvægi“ dregur saman 
efnisatriðin sem velt var upp í fjórum undanförnum erindum.
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„Ætíð“ á hér ekki við um samfelldan tíma. Átt er við eitthvað sem 
gerist reglulega og er hluti af daglegum önnum. Ætíð tengist beint 
við „þannig“ sem gefur til kynna að jafnan þegar yoginn leitar eftir 
hugarró skuli hann gera það á þennan sérstaka hátt.

„Laus við lýti“: Sérhver reynsla á sér ófrávíkjanlega samsvarandi 
ástand í taugakerfinu.46 Eðlilegasta ástand taugakerfisins hjá mann- 
inum er það sem getur haldið uppi „sambandi við Brahma“, alnálæga 
Raunveruna. Ekki getur farið hjá því að það ástand sé ofur fíngert og 
sveigjanlegt og það verður því aðeins til, að taugakerfið sé algjörlega 
hreint. Þess konar hreinleiki útheimtir að taugakerfið starfi á engan 
hátt í andstöðu við lögmál náttúrunnar. Áhrifin sem frá því stafa ættu 
að efla allt líf og uppfylla alheimstilganginn.

Athyglisvert er að fyrri hluti 15. erindis er sá sami og í þessu erindi 
nema hvað yoginn þar „býr yfir öguðum hug“ en er hér orðinn „laus 
við lýti“. Þessi þýðingarmikli munur leiðir til samsvarandi breyttrar 
niðurstöðu. Í fyrra tilvikinu er útkoman „friður“ og „frelsun“; hér er 
hún „óendanleg gleði“. 

Ljóst er af þessum samanburði að ef taugakerfið er ekki laust við 
lýti, jafnvel þó að með því megi skynja frið og frelsi, nær það ekki 
að vekja óendanlega gleði.

Sá sem endurtekið „setur sig þannig í jafnvægi“, það er að segja 
kemst reglulega til handanlægrar vitundar, fágar smám saman tauga-
kerfið þar til það verður nægilega hreint til að það geti haldið uppi 
hinu sérstaka vitundarástandi lýst sem „sambandi við Brahma“.

„Nær... hæglega“: Nær sambandi auðveldlega af því að iðkunin 
er auðveld og þeir lífshættir sem mælt er með eru líka auðveldir 
og þægilegir. Iðkunin er auðveld vegna þess að hún gerir ráð fyrir 
að hugurinn hreyfist sjálfkrafa í stefnu sem honum er eiginleg, það 
er að segja í áttina að sælu. Þegar því er haldið fram að leiðin sé 
auðveld minnir það á lærdóminn í 40. erindi II. kafla og bætir við 
þann lærdóm en þar staðhæfir Drottinn að í þessari aðferð fyrirfinnist 
engin mótstaða.

Það hefur verið gert ljóst að með því að iðka Innhverfa íhugun, 
sem leiðir hugann að handanlægri vitund, hreinsast jafnframt allir 
þættir lífsins og stilla sig inn á náttúruna. Ein aðferð, iðkunin 

46)  Sjá IV., 38.
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Innhverf íhugun, skilar öllu þessu.47 Iðkunin sjálf er í samhljóm við 
innsta eðli hugarins og einmitt það gerir auðvelt að ná „sambandi 
við Brahma“.

„Sambandi við Brahma“: Því var haldið til haga í skýringunum 
við 20. erindi að í handanlægu vitundarástandi verður hugurinn Vera. 
Þegar Vera geymist á eðlilegan hátt í minni, jafnvel meðan hugurinn 
er úti á afstæða sviðinu, þá hefur hann gert sér grein fyrir „sam-
bandi við Brahma“. Þess konar samband táknar samhljóm milli hins 
algjöra og hins afstæða vitundarástands. Með því að ástunda það sem 
lýst er í undanfarandi erindum ásamt því einfaldlega að lifa lífinu 
segir drottinn að þetta háþróaða vitundarástand náist „hæglega“. Af 
því sprettur „óendanleg gleði.“ 

Tekið skal fram að það er „sambandið“ sem er óendanleg gleði 
en ekki „Brahma“ sjálft. Brahama, sem er gjörfyllandi sælumassi, 
sýnir engin auðkenni sælu. Því má líkja við orkumassa – efni – sem 
sýnir engin auðkenni orku. Þetta erindi dásamar „sambandið“, það 
opinberar ekki eðli Brahma.

Brahma er það sem ekki verður tjáð með orðum jafnvel þótt 
Upanishadritin notist við orð til að fræða okkur um eðli þess. Á 
málsviðinu liggur Brahma milli tveggja andstæðna. Það er algjört 
og afstætt samtímis. Það er hið eilífa ævarandi um leið og það er 
síbreytandi. Það er sagt vera bæði þetta hérna og það þarna. Talað 
er um að það sé sat-chit-ananda en feli í sér það sem er ekki sat, 
það sem er ekki chit og það sem er ekki ananda.48 Það er utan máls 
og hugsunar en gjörvöll drægni hugsana og máls er þó innan Þess. 
„Innan sinna vébanda“ og „utan þeirra“ eru aðeins orðaleppar. Eins 
og öll önnur orðræða um Brahma gagnast hún hvorki Brahma né 
þeim sem talar né þeim sem hlustar. Brahma upplifir maðurinn 
auðveldlega en ekki er hægt að ræða það í þeim skilningi að orð 
eru of takmörkuð til að ná utan um það sem er ómælisfylling 
handanlægrar Veru og á sama tíma fylling hins virka lífs. Í 29. erindi 
II. kafla er talað um það sem „undur“ vegna þess að það er ekkert 
sem hægt er að skilja vitsmunalega; það er ekkert sem hægt er að 
skynja tilfinningalega.

47)  Sjá Viðauka: Innhverf íhugun.
48)  Sat, eilíft. Chit, vitund. Ananda, sæla. 
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Þetta erindi þar sem notuð er atvikslýsingin „hæglega“ bætir 
merkingu við fyrri erindi um Brahma: „Þetta er ástand  Brahma, 
ó, Partha. Þegar maður hefur náð því, veður hann ekki í villu. Sé 
hann staðfestur í því, jafnvel á síðasta andartaki, hlýtur hann eilíft 
frelsi í guðlegri vitund“.49 „Með sjálf sitt í einingarsambandi með 
Brahma nýtur hann eilífrar hamingju“;50 „orðinn eitt með Brahma, 
öðlast eilíft frelsi“.51

Brahma er lífsinntak okkar og í sannleika sagt má „hæglega“ 
upplifa það.

Erindið er dásamlegt og í því birtist jafnframt dýrð Bhagavad-
Gita. Það sem er um eilífð dásamlegt við markmið mannlegrar 
viðleitni, er að maður nær „hæglega sambandi við Brahma sem er 
óendanleg gleði“.

49)  II., 72.  50)  V., 21.  51)  V., 24.  52)  Sjá einnig IV., 35.

29. erindi

Þegar sjálf hans er staðfest í yoga, 
sýn hans alls staðar jöfn, 
sér hann Sjálfið í öllum verum, 
og allar verur í Sjálfinu.

Erindið lýsir Brahma-ástandi og ljær jafnframt því „sambandi“, 
sem fram kom í erindinu á undan, hagnýta þýðingu.

Eðli Brahma kemur fram í tveimur hendingum sem stillt er saman: 
„Sjálfið í öllum verum“ og „allar verur í Sjálfinu“,52 – hið Algjöra 
og hið afstæða, hvort innan í öðru. Þetta gerir að verkum að Brahma 
virðist merkingarlega óskiljanlegt. Jafnvel þótt hugsað sé um hvort í 
sínu lagi, hið afstæða og hið Algjöra, margbreytni sköpunarinnar og 
eininguna sem liggur henni til grundvallar, er það huganum ofviða 
að ná utan um þó ekki væri nema annað þeirra í einu; hvað þá þegar 
þau eru samtvinnuð í Brahma! Svo dásamlegur er lærdómur Drottins 
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að hann gerir okkur fært að skilja skýrt merkingu hins óskiljanlega 
og sýnir okkur hvernig má upplifa það „hæglega“.

Eiginleikar reynslunnar eru komnir undir vitundarástandinu. 
Þegar hugurinn er kátur kæta mann allir hlutir; sé hugurinn dapur 
og vansæll verður hann svartsýnn. Þegar ástand Veru flæðir um 
hugareðlið meðan á íhugun stendur gerir flæðið hugann guðlegan. Og 
þegar það flæði verður varanlegt tekur hugurinn að upplifa einingu 
á gjörvöllu sviði margbreytninnar. Gjörvallt margbreytnisviðið er 
þá skynjað í ljósi innri guðlegrar einingar. Þegar hugurinn fyllist 
af guðlegri Verunni verður hugsýnin eðlilega full og jöfn. Hún er 
stöðug og óbjöguð af margbreytni hins veraldlega lífs. Þetta er 
hugsýn þess manns sem náð hefur „sambandi“ við Brahma.

Vert er að gæta þess að hin jafna hugsýn er árangurinn af „sambandi 
við Brahma“. Ekki má líta á hana sem leið til að gera sér grein fyrir 
Brahma. Ef óuppljómaður maður reynir að rækta með sér jafna 
sýn á lífið ruglar hann bara sjálfan sig og aðra. Þess konar viðleitni 
endar í einkennilegum tilbúnum stemningum og enn einkennilegri 
hegðun. Og ábyrgðina á því bera ritskýrendur sem draga af þessu 
erindi ályktanir um uppgerðarstemningar á þeirri forsendu að þeir 
skilji Raunveruna og upplifi hana.

Þetta erindi er dásamlegra en orð fá lýst. Afar ljóslega túlkar 
það Brahma sem er óumræðilegt og birtir Það jafnframt fyrir 
hugarsjónum manna á þeirra vitundarstigi. Það er þetta sem hefur 
gert Bhagavad-Gita að „mjólkinni“ í Upanishad.

Eftirfarandi þrjú erindi leiða þessa helgu sýn til fullkomnunar í 
guðsvitund.

30. erindi

Sá sem sér Mig hvarvetna, 
og sér hvaðeina í Mér, 
hvorki er ég glataður honum 
né er hann glataður Mér.
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Þegar maður hefur öðlast þá sýn um eitt í öllu sem lýst er í erindinu 
á undan; þegar fylling Veru flæðir yfir barma gegnum hugann inn 
á skynsviðin; þegar andleg eining ríkir jafnvel á skynfærastiginu; 
þegar Guð, eitt í öllu,53 tekur að sér lífið, hefur náðst það ástand að 
hvað svo sem maðurinn skynjar þá skynjar hann Veruna í formgerðri 
mynd. Þá er vitund hans í beinu sambandi við Drottin; við Veru í 
formgerðri mynd, sem verður fyrir honum að lifandi Raunveru á 
þessu æðsta, guðlega vitundarstigi. Þá eru hann og drottinn hans 
ekki glataðir hvor öðrum.

Þetta beina samband manns við Guð kemur fyrst fram á stigi Veru 
og finnst eftir það á tilfinningastiginu. Þaðan nær það inn á svið 
hugsunarinnar og færist þá áfram á skynreynslustigið. Guð tekur 
þannig við lífi mannsins á öllum stigum. Maðurinn býr við friðhelgi 
Guðs. Líf hans líður í kærleika; í sælu; í visku; í guðsvitund. Hann 
lifir alhliða tilvist. Hann hreyfir sig um jörðina og hann býr í ríki 
Guðs, á guðlegum lendum Verunnar langt ofar mannlegri hugarsýn 
og langt handan við mannlega hugsun.

Leiðin til að rækta þetta blessaða ástand er að fara handan við 
hugsunina. Það hefur gildi í sjálfu sér að hugsa statt og stöðugt um 
þetta – það fyllir hugann notalegri hugsun – en það kemur manninum 
ekki í ástandið sem hann þráir. Óendanlega miklu meira virði er að 
fara handan við hugsun en að hugsa.

Hleypum því huganum handan við hugsunina og inn á umráðasvið 
hins algjöra hreinleika þar sem Guð dvelur. Einber hugsun um það 
sóar tímanum á yfirborð lífsins. Hugsun heldur huganum frá því 
blessaða umráðasviði. Hugsun um brauð framkallar hvorki bragð 
né magafylli. Ef þig langar í brauð skaltu fara fram í eldhús og fá 
þér það í staðinn fyrir að sitja bara fyrir utan og hugsa um það. Við 
höldum aðeins svo lengi áfram að hugsa um Guð, eða að reyna að 
finna fyrir honum, sem okkur skortir þekkingu á honum, svo lengi 
sem við vitum ekki hvernig á að brjótast í gegnum fyrirbærasvið 
reynslunnar og ganga inn á áhrifssvið handanlægrar sælu, inn í tært 
konungsríki almættisins.

Sögulegar heimildir um bein samskipti heilagra manna og vitringa 

53)  Sjá IV., 35.
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við Guð herma af helgu lífi þeirra en leyndarmálið á bak við faræld 
þess konar lífs er að þeir fóru út fyrir svið hugsana, tilfinninga og 
reynslu. Lykillinn að því að gera sér grein fyrir Guði felst í því að 
fara handan við hugsunina um Guð. Hugsun sem heldur áfram að 
vera hugsun skyggir á guðsvitund. Tilfinningar skyggja með sama 
hætti á helga sæluna. Hugsuninni um Guð er fullnægt með því að 
hún sjálf deyi út. Og einnig verður að binda enda á tilfinningar til 
þess að hjartað geti fyllst af ótakmörkuðum kærleika Guðs.

Vitundarástandið sem þekkir dýrð mikils Drottins allra vera 
er guðlegt. Það framkallast með því að iðka íhugun stöðugt og 
reglulega og skynja handanlæga Veru sem á endanum veitir manni 
alvitund, ástand þar sem hjarta og hugur eru fullþroska. Eiginleikar 
hjarta og hugar sem eru í fullum blóma gera manninum þannig fært 
að skilja og upplifa guðlega Veruna. Tengslin milli hins óformgerða 
Algjöra og hinnar efnisgerðu Veru þroskast af sjálfu sér. Reynsla 
af persónulegum Guði hlýst á skynsviðinu. Hann verður lifandi 
Raunvera í daglegu lífi. Sérhver hlutur í sköpuninni speglar ljós 
Guðs eins og manns eigið Sjálf sér það.

Heimspekingar kalla þetta dulræna reynslu en hún er ekki 
dulrænni en úrverk er í augum barns. Á einu vitundarstigi er hún 
hversdagsleg, á öðru stigi dulræn og á enn einu stiginu er hún 
ómöguleg. Maður gerir sér í þeim mæli grein fyrir persónugerðum 
eða ópersónugerðum hliðum Guðs sem verustig hans leyfir eða eftir 
því hver hreinleiki vitundarinnar er (28. erindi). Ekki er mögulegt 
að grípa innihald guðsvitundar í neinu öðru vitundarástandi en 
í guðsvitundinni sjálfri; en hitt er hverjum manni fært, á hvaða 
mannlegu vitundarstigi sem er, að hefja sig upp í guðsvitund með 
því að iðka Innhverfa íhugun, sem er einföld og bein leið til að 
þroska með sér tæra vitund.

Undurblíður sætleiki fullvissunnar sem Drottinn veitir í þessu 
erindi vitnar um dásemd lífsins. Erindið er, hefur verið og mun 
áfram vera uppspretta andagiftar og leiðarljós mörgum eldheitum 
sannleiksleitanda; mörgum funheitum fylgjanda Guðs. Þess konar 
mönnum er gefið að njóta kærleika almættisins og verndar sem það 
veitir. Það er gæfa þeirra; þeir deila lífi sínu með Guði. Upplifun 
þeirra um eitt í öllu frá einni andrá til annarrar er einingin í hinu 
Algjöra þar sem allt er sem eitt; allt er eitt í eilífu lífi margbreytn-



437Bhagavad-Gita,  VI. KAFLI  

innar í sköpuninni – hinu mikla eina í öllu sem tákngerist í hinu 
guðlega í formgerðri mynd, í almáttugum persónugerðum Guði.

Drottinn veitir fullvissu í þessu erindi og endurtekur það í 
eftirfarandi erindum af enn dýpri sannleika og meiri dásemd.

31. erindi

Staðfestur í einingu, 
sá sem tilbiður Mig, er bý í öllum verum, 
hver sem lífsmáti hans er sá yogi lifir í mér. 

Það einkennir alveg sérstakt vitundarstig að tigna Guð án afláts 
meðan maður gengur í gegnum hin ýmsu skeið mannlegs lífs á 
jörðinni. Til þess að það sé á hreinu að tilbeiðslan byggist ekki á að 
hugsa um Guð segir Drottinn: „Hver sem lífsmáti hans er“. Þetta er 
sú lífsfylling í Guði sem breytist í engu þótt hugur og skynfæri séu 
önnum kafin við hinar ýmsu athafnir. Þegar maður horfir á hlutina 
í gegn um græn gleraugu skiptir ekki máli hvað hann sér, það er 
grænt. Engu skiptir hvað tilbiðjandinn aðhefst, Guð er þar í vitund 
hans; Guð er þar fyrir hugarsjónum hans og í veru hans.

Orðið „tilbiður“ skiptir miklu máli. Í því kemur fram dálæti, 
hollusta, traust og undirgefni. Af sjónarhóli hins venjulega vitundar-
stigs getur verið erfitt að skilja þetta og enn erfiðara er að útskýra 
eðli guðsvitundarinnar. En það getur gefið nokkra hugmynd að 
greina skýrt muninn milli hinna ýmsu stiga vitundar.

Barn hefur gaman af leikföngum; vitundin vex og bækur taka við; 
þegar barnið þroskast meir byrjar framgangur í veröldinni að fanga 
áhuga þess. Með vaxandi vitundarþroska lyftist barnið á önnur 
stig í áhuga og skilningi. Með líkum hætti beinist eðlilegur áhugi 
mannsins, eftir að vitund hans hefur þroskast í alheimslega stöðu, 
að æðsta stigi sköpunarinnar. Guð, hin formgerða Vera á æðsta stigi 
sköpunarinnar, tekur að laða hann til sín; maðurinn tekur að hefjast 
til guðsvitundar. Þótt hann sé áfram í heimi meðbræðra sinna fer 
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hann að lifa í veröld Guðs. Og þegar hann er varanlega staðfestur 
í því blessaða ástandi eiga við um hann þessi kærleiksríku orð 
drottins: „Hver sem lífsmáti hans er, sá yogi lifir í mér“.

Til þess að skýra betur í hverju tilbeiðsla felst bætir drottinn við 
orðin „tilbiður mig“ hendingunni „er bý í öllum verum“. Tilbeiðslu-
kenndin er það sem heldur tilbiðjandanum hjá Guði sínum. Í henni 
felst persónulegt samband. Það sem er ópersónulegt og alhliða 
af sjónarhóli venjulegrar mannlegrar vitundar verður náið og 
persónulegt í þessu vitundarástandi, vegna þess að það er á stigi 
þar sem samræmi ríkir milli hins óformgerða Algjöra og hinnar 
formgerðu Veru, Drottins allrar sköpunar. Það væri rangt að álykta 
af orðum Drottins hér að yoginn reyni að sjá persónulegan Guð í 
öllum hlutum. Það væri ekki aðeins óraunhæft heldur líka þungur 
róður að ekki sé meira sagt. Guðleg Vera er tilbeðin með því að lifa 
sem allra eðlilegustu lífi, byggðu á guðsvitund. Maður sem reynir að 
sjá Guð sinn hér, þar og alls staðar er að ímynda sé eitthvað sem er 
langt frá sannleika þessa erindis og enn lengra frá hagnýtu lífi.

Þegar einstaklingsvitundin hefur þróast í alvitund, þroskast 
fylling hins guðlega vitundarástands í guðsvitund. Það er í staðfestu 
ástandi guðsvitundar sem komið er að því að tilbiðja Guð, „mig er 
bý í öllum verum“. Þá verður sérhver hugsun blóm við fætur Guðs, 
sérhvert orð er bæn og sérhver athöfn fórn til hans. Ritningarnar 
syngja Guði dýrð með því að lofa dýrð þess konar guðsmanns sem 
Drottinn segir um: Hann „lifir í mér“.

Þegar Drottinn er búinn að sýna fram á að uppljómaður maður 
nær á hans tilverustig staðfestir hann í næsta erindi jafngildissýn 
þess konar manns á lífið.

32. erindi

Sá sem lítur allt sömu augum í ljósi Sjálfsins, 
hvort sem er unaður eða kvöl, 
hann er metinn æðstur yoga, ó, Arjuna. 
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Erindið dregur fram hagnýtt gildi guðsvitundar og víkkar tign 
þeirrar uppljómunar svo að hún nær út yfir allt umhverfis hinn upp-
ljómaða mann.

Í 29. erindi var talað um uppljómunarástandið með hliðsjón af 
ópersónugerðri Veru; í 30. erindi var ástandið persónulegt. 31. erindið 
kom á nánu sambandi persónulegs Guðs við hinn uppljómaða mann 
og hélt til haga hollustuböndum undirgefninnar sem viðhalda 
helgu ástandi einingar með Guði. Í erindinu sem nú er til umræðu 
eru hollustuböndin leyst upp því að þau geta ekki lengur verið til 
staðar eftir að nánd einingarinnar er fullkomnuð. Þótt tilbeiðslan eða 
undirgefnin hafi þjónað sem tengiliður til að viðhalda einingunni er 
hún samt að einhverju leyti formsatriði. Formsatriðið tilbeiðsla er 
unaður sem ræður ríkjum í hjarta og gjörvallri veru guðsmannsins, 
gefur lífi hans merkingu og gerir það dýrðlegt á öllum sviðum; en 
gleðin af þess konar tilbeiðslu er gleði af einingu sem notið er úr 
fjarlægð. Þegar einingin nálgast það að fullkomnast verður hlutverk 
þess tengiliðar sem felst í tilbeiðslunni, aðdáun og undirgefni, að æ 
meira leyti það að leysa sjálfan sig upp svo að tilbiðjandinn og hið 
tilbeðna geti dvalið saman þar sem fullkomlega ríkir eitt í öllu, eitt í 
öllu í algjörri Einingu. Þá eru hann og Guð hans eitt í sjálfum honum. 
Þá er hann sjálfur orðinn Hann sjálfur; hugarsýn hans helgast af 
Honum sjálfum, unaður hans og kvöl helgast af Honum sjálfum.

„Í ljósi Sjálfsins“: Í ljósi síns eigin Sjálfs.54 Í ástandinu sem lýst var 
í erindinu á undan hefur eining tilbiðjandans með Guði náð þvílíkri 
fullnustu að líf hans er líf Guðs. Alls staðar og í öllu upplifir hann 
Guð og sér alla hluti í ljósi Guðs. Þetta upphafna ástand í einingu 
með Guði verður enn dýrðlegra í þessu erindi þar sem drottinn 
segir: „Lítur allt sömu augum í ljósi Sjálfsins“. Hér er munurinn á 
milli tilbiðjandans og Guðs, sem enn var greinanlegur í ástandinu 
sem lýst er í erindinu á undan, ekki lengur fyrir hendi. Eining hans 
með Guði, sem var á því stigi að hún leyfði enn tilbeiðslusamband 
við hann, er orðin að miklu afdráttarlausari einingu. Nú er Guð 
hans eitt með sjálfum honum; æðsta guðleg eining ríkir í honum. Í 
persónuleika hans skín eilíf dýrð þess guðlega skært og í svo miklum 
ljóma að hún staldrar ekki aðeins á stigi Veru hans heldur gagntekur 

54)  Sjá IV., 35.
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tilfinningarnar, hugsunina, hugarsýn hans og gjörvallt reynslusvið. 
Hugarsýn hans sem áður var lituð af því að tilbiðja Drottin er nú 
skýr í ljósi hans eigin Sjálfs, þrungin hans eigin eilífu Veru; í þeirri 
Veru dvelur Guð í dýrð, ber hana uppi og viðheldur því eilífa frelsi 
sem ástkær tilbiðjandi hans hefur öðlast í honum.

Að fenginni þessari fullnaðarfrelsun lifir maður lífinu í fylli og 
gnótt. Sýn hans er þannig að í henni birtast allir hlutir alveg eðlilega 
eins og í ljósi hans eigin Sjálfs vegna þess að hann sjálfur og 
hugarsýnin sem hann hefur eru tjáning Sjálfsins.

Drottinn notar orðin „unaður eða kvöl“ til að sýna að andstæðupör 
– eins og reyndar gjörvöll fjölbreytni sköpunarinnar sem birtist 
yoganum sem einstaklingi – megna ekki að greina sig hvert frá öðru 
í hugarsýn yogans. Hann býr að sýn á lífið sem heild. Andstæðupör 
eins og unaður og kvöl sem standa fyrir mikinn mismun á lægri 
þroskaþrepum megna ekki að sundra jafngildi sýnar hans. Til að gera 
þess konar sýn skiljanlega venjulegu vitundarstigi mætti líkja henni 
við jafngildissýn föður á fjölbreytt leikföng barna sinna þótt gullin 
séu ærið ólík í þeirra augum, á þeirra óþroskaða vitundarstigi.

Erindið sýnir hæðir uppljómunarinnar en hún felst í að gera sér 
grein fyrir að í æðstu mynd er lífið eitt í öllu, litið í ljósi manns 
eigin Sjálfs. Engin lífsins sundurleitni megnar að bægja burt þessu 
æðsta einingarástandi. Sá sem er kominn í það ástand styður við 
allt og alla því að hann er líf að eilífu. Hann brúar bilið milli hins 
afstæða og hins Algjöra. Hið eilífa Algjöra er í honum á sviði 
hins forgengilega fyrirbæraheims. Hann lifir til að gefa lofsöng 
Upanishad ritanna, „purnamadah purnamidam“, merkingu. – Það 
algjöra er í fyllingu, þetta afstæða er í fyllingu. Sá sem upplifir 
þá æðstu Raunveru í daglegu lífi „er metinn æðstur yoga“ mælir 
Drottinn. Yoga nær fullkomnun í þessu ástandi; ekkert stig Einingar 
er æðra en þetta, sem hann hefur náð. Hann stendur föstum fótum á 
æðsta vitundarstigi. 

Þeir sem pæla í frumspekinni um einingu með Guði gætu haft 
áhuga á því að í samhenginu sem hér er til umræðu hefur ljóslega 
verið dregið upp tvenns konar einingarástand. Ástandið sem lýst er í 
þessu erindi er einungis þróaðra einingarástand en hitt sem talað var 
um í næsta erindi á undan. Sú eining, þar sem tilbiðjandinn heldur 
sig enn við drottinvald Guðs síns, rennur mjög eðlilega inn í miklu 
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nánari einingu með honum. Grundvallaratriðið eining haggast ekki. 
Þetta mál verður ekki leyst með frumspekilegum vangaveltum eða 
guðfræðilegum skilningi. Að því undanskildu að vitund manns 
sé raunverulega hafin á stig guðsvitundar munu allar lýsingar eða 
túlkanir á muninum milli þessa tvenns konar ástands einingar eiga 
langt í land að sannleikanum því eins og þegar hefur verið tíundað 
þá er ekki hægt að meta framþróaðra vitundarástand rétt af lægra 
vitundarstigi.

Sælir eru þeir sem lifa í einingu með Guði. Þeir eru leiðbeinendur 
manna á jörðinni og þoka áfram þróun allrar sköpunarinnar. Þeir 
standa ofan við takmarkanir trúarbragða eða kynþáttar. Hvort sem 
þeir leika með Guði eða lifa hann sem eitt með eigin Veru er nokkuð 
sem þeir verða að eiga við Guð sinn. Þeir lifa sem tilbiðjendur Guðs 
eða þeir sameinast, verða eitt með honum sem þeim er kærastur. Það 
er mál sem þeir útkljá sín á milli. Það ræðst á einingarstiginu. Eitt 
sjónarmið þarf ekki að útiloka annað. Það er synd gagnvart Guði að 
gera ágreining um kennisetningar varðandi eininguna. Fylgjendur 
beggja kenninga ættu að sækjast eftir því að ná hvorir sínu marki 
og finna þar, í þeirri vitund, að hitt sjónarmiðið er einnig rétt á sinni 
forsendu.

33. erindi

Arjuna sagði:
Þetta yoga sem Þú lýsir þannig að jafngildi einkenni það, 
ó, Madhusudana, 
ég sé ekki staðfestu og endingu þess,vegna flökts.

Arjuna hefur skilið leiðbeiningar Drottins varðandi það að rækta 
með sér guðsvitund. Nú dregur hann fram álitaefni vegna hvatningar 
Drottins í 26. erindi þar sem nefndur er „hvikull og óstöðugur hugur“. 
Spurningin er: ef hugurinn er í rauninni „hvikull og óstöðugur“ eins 



442

og Drottinn sjálfur segir, hvernig getur hann þá verið sá sem „lítur 
allt sömu augum“ 55 og sér eitt í öllu í guðsvitund?

Spurning Arjuna felur ekki í sér neinar efasemdir um að mögulegt 
sé að rækta guðsvitund jafnvel með flöktandi hug. Það sem hann er í 
vafa um er stöðugleiki hennar og ending ef hugurinn flöktir.

Þetta þekkja margir sjáendur og tilbiðjendur Guðs. Eftir að hafa 
skynjað skyndileiftur af guðlegum ljóma verða þeir vansælir vegna 
þess að hann stendur ekki alla tíð. En ástæðan fyrir því að þeir finna 
ekki ljóma guðsvitundar þegar athyglin flöktir er eingöngu sú að 
þeir hafa ræktað hann á stigi athyglinnar. Rangt er að halda að það 
sé komið undir athyglinni hvort guðsvitund endist stöðugt. Ef hún 
endist ekki stafar það einungis af Veruskorti. Því að undirstaða 
guðsvitundar er varurðin um eitt í öllu í lífinu sem þroskast á 
traustum grunni alvitundar. Þetta mun drottinn útskýra í svari við 
spurningu Arjuna. Næsta erindi lýkur við spurninguna.

55)  Sjá 32. erindi.  56)  Sjá II., 60., 67.  57)  Sjá II., 40.

34. erindi

Því að hugurinn flöktir, ó, Krishna, 
ofsafenginn, öflugur og óvæginn. 
Mér finnst jafn erfitt að hemja hann og vindinn.

Drottinn gerði þegar í II. kafla56 grein fyrir því að skilningarvitin eru 
í eðli sínu „flöktandi“, „ofsafengin“, „öflug og óvægin“. Það liggur 
í hlutarins eðli að hugurinn er aldrei stöðugur á skynfærastiginu. 
Arjuna minnir Drottin á þá staðreynd.

Engin ástæða er til að ætla að Arjuna hafi sést yfir það grundvallar-
atriði í lærdómi Drottins að það er auðvelt57 að þroska með sér 
guðsvitund, burtséð frá flakki hugarins um skynfærasviðið og án 
tillits til þess að skynfærin hafa hamlandi áhrif á hugann. Arjuna 
er aðeins hræddur um að missa af guðsvitundinni  þegar hugurinn 
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dregst að skilningarvitunum. Svo að hann langar að fá að vita um ein-
hverja aðferð til að ná stjórn á huganum og gera honum þannig kleift 
að rækta og njóta jafngildishugsunar í guðsvitund. Spurning hans er 
í raun um það hvernig eigi að stjórna huganum á skynfærastiginu og 
með hliðsjón af því gefur Drottinn svar sitt.

Um spurningu Arjuna í þessum tveimur erindum er sá mis-
skilningur útbreiddur að það sé erfitt að öðlast guðsvitund vegna 
flökkunáttúru hugarins. Lendingin verður þá sú að halda annað-
hvort aftur af ákafa manna til að þroska með sér guðsvitund eða 
leitendurnir leggjast í erfiðar æfingar til að stjórna huganum og 
kyrra athyglina. Þetta aumkunarverða ástand mála, á upphöfnum 
sviðum guðlegrar sýnar, kemur eingöngu til af því að mönnum hefur 
sést yfir eitt grundvallaratriði: að guðsvitund hvílir á Verustiginu í 
alvitund en ekki á nokkurri hugsun, skilningi, einbeitingu eða 
samfelldri athygli.58 

Það skal tekið fram að þegar drottinn leggur, í svari sínu til Arjuna, 
áherslu á að iðkun sé nauðsynleg, er þess konar iðkun ætluð til að 
þroska handanlæga vitund yfir í alvitund og þaðan í guðsvitund en 
hreint ekki til að styrkja athyglisgáfuna.

58)  Sjá II., 45.; III., 43. 

35. erindi

Hinn sæli Drottinn mælti:
Engin spurning, ó, rammur, 
hugann er erfitt að hemja, hann flöktir, 
en með iðkun og bindingarneind
er honum haldið í skefjum, ó, sonur Kunti.

Drottinn fellst á að erfitt sé að stjórna huganum þegar hann er í 
flökkuham vegna þess að lífið er í eðli sínu af því tagi að hugurinn 
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verður að sinna margvíslegustu hlutum. Sé huganum haldið á aðeins 
einni braut munu önnur lífssvið verða útundan. Hugurinn er knúinn 
til að flakka og það gerir honum erfitt um vik að halda sig á sama 
stað. Það er andstætt eðli hans að honum sé haldið kyrrum. Kyrrstaða 
á ekki heima í afstæðu lífi. Þetta fellst Drottinn á og segir: „hugann 
er erfitt að hemja“.

Ekki má samt missa sjónar á því að jafnvel meðan hugurinn flöktir 
og flakkar „er honum haldið í skefjum“ á þann hátt að veita honum 
hamingjureynslu. Sú staðreynd um eðli hugarins gerir að verkum að 
Drottinn getur bent Arjuna á leið til að „halda“ huganum hvar sem 
hann er staddur og sýnt honum nokkuð sem gerir hugann stöðugan 
jafnvel meðan hann heldur áfram að flökta.

Þegar Drottinn talar um að „hemja hugann“ með iðkun og 
bindingarneind á hann ekki við að hugurinn hætti flakkinu og verði 
upp frá því fastur og stöðugur það væri óhentugt í daglegu lífi. Hann 
bendir aðeins á að iðkun og bindingarneind koma því í kring að 
svið hinnar alnálægu Veru sé stöðugt og vegna þess helst hugurinn 
varanlega í sælu síns eigin innsta eðlis.

„Með iðkun og bindingarneind“ er átt við að iðka reglulega Inn-
hverfa íhugun og sinna eftir það daglegum störfum án þess að 
erfiða. Ekki er mælt með iðkun til að verða fær í að halda huganum 
föstum og stöðugum. Iðkuninni er ætlað að rækja Veru. Ástandið 
bindingarneind liðkar fyrir því að Vera flæði inn í hugareðlið.

„Bindingarneind“ stendur fyrir einfalda, auðvelda og áreynslu-
lausa lifnaðarhætti með réttu gildismati sem gerir engu óhæfilega 
hátt undir höfði; því að binding takmarkar lífið með því að leggja 
aðeins áherslu á einhvern einn ákveðinn þátt þess. Bindingarneind 
merkir alls ekki að halda sig frá skyldum sínum í lífinu heldur fremur 
að meta að verðleikum alla þætti í hagnýtu lífi meðan Sjálfið helst 
af sjálfsdáðum aðgreint frá athöfnum. Það gerist þegar handanlæg 
vitund vex upp í alvitund. Hér er verið að tala um sjálft ástandið 
bindingarneind en ekki iðkunina að komast í það ástand. 

„Iðkun“ kemur huganum í samband við handanlæga Veru en 
áreynslulaust líf í „bindingarneind“ gefur hins vegar færi á að upplifa 
Veru á athafnasviðinu og veita guðsvitundinni loks þá staðfestu og 
endingu sem var aðaláhyggjuefni Arjuna í 33. erindi og er takmark 
alls yoga.
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Alvitund er hið fullkomna ástand bindineindar. Iðkun þarf að 
halda áfram í ástandi bindineindarinnar til þess að guðsvitund náist 
og haldist við. Iðkun á því stigi er tilbeiðsla.

36. erindi

Fyrir agalausan mann er yoga þrautin þyngri, 
virðist Mér, 
en því getur náð með réttum meðulum 
agaður maður sem leggur sig allan fram.

„Yoga“ vísar í þessu erindi til ástandsins yoga í guðsvitund því að 
spurning Arjuna, sem Drottinn svarar hér, snýst um það ástand.

„Agalausan mann“ lýsir í þessu samhengi manni sem ekki hefur 
agað sjálfan sig eins og mælt er fyrir um í 24. og 25. erindi; manni 
sem ekki er búinn að ná alvitund.

Drottinn nefnir í erindinu þrjú skilyrði fyrir því að ná árangri í 
yoga: „rétt meðul“,59  „leggja sig allan fram“,60  og „agað“ 61 líf.

„Með réttum meðulum“ vísar í „iðkun og bindingarneind“ úr 
erindinu á undan.

Orðasambandið „leggur sig allan fram“ gefur til kynna að ástandið 
yoga í guðsvitund sé ekki ætlað sljóu og lötu fólki: það er fyrir 
ábyrga menn og dugmikla. Með þessu vísar Drottinn því á bug að 
Arjuna þurfi að óttast um að missa guðsvitundina meðan hugurinn 
er upptekinn á hinum margvíslegu sviðum lífsins (33. erindi).

„Agaður maður“ á við um mann sem býr við gott gildismat, sem 
ruglar ekki saman athöfnum afstæða lífsins og Sjálfinu eða algjörri 
Veru. Það á við um mann sem er kominn til alvitundar.

Maður skyldi ekki halda að hann þurfi að reyna einhver ósköp á sig 
til að lifa öguðu lífi. Tvær leiðir eru til að venja hund. Önnur er erfið, 
hin auðveld. Sú fyrri væri að hlaupa á eftir hundinum, grípa hann og 

59)  Sjá 3. erindi.  60)  Sjá 1. erindi; III., 8., 9.  61)  Sjá V., 26.
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reyna að binda við dyrnar. Hin er að hlaupa ekki á eftir honum; ekki 
reyna að fanga hann; ekki reyna að binda hann við dyrnar. Sleppa 
frekar hundinum svo að hann geti hlaupið hvert sem hann vill en 
setja smávegis af uppáhalds mat hundsins út fyrir dyrnar. Hundurinn 
heldur sig þá alltaf við dyrnar eða alltént þegar maður ætlast til. 
Þetta er einföld leið til að koma böndum á hundinn án þess að binda 
hann niður. Við viljum aga hugann og auðvelda leiðin til þess er 
ekki að gera það með því að fjötra hann. Hugurinn laðast að meiri 
hamingjusviðum og þá er ekki annað en leiða hann á eitthvert svið 
ríkara af lífshamingju þar sem hann mun halda sig af eigin hvötum 
til að njóta þeirrar hamingju. Við að iðka Innhverfa íhugun, sem 
gefur fullnægju með reynslunni af Veru, festist alvitund eðlilega í 
sessi og veitir lífinu þannig í agaðan farveg. Það er einfalda leiðin til 
að komast í agað hugarástand.

Í erindinu er drottinn ekki að mæla með neinni sérstakri leið, 
hvorki einfaldri né erfiðri. Hann er aðeins að minna á frumskilyrðin 
fyrir því að ná árangri í yoga: að nauðsynlegt sé að lifa öguðu lífi. 
Grundvallaratriðið sem drottinn setur fram er óumdeilt: „Fyrir 
agalausan mann er yoga þrautin þyngri“. Hugurinn er agalaus ef 
hann er ekki fullnægður en gjörvallt skynsviðið stendur honum á 
sama tíma opið til að kanna. Hann verður agaður við það að öðlast 
fullnægju með varanlegri reynslu af handanlægri algjörri sælu62 í 
alvitund. Orðið „agaður“ gefur til kynna að jafnvel þótt hugurinn 
samsami sig skilningarvitunum og njóti viðfangsefna þeirra missi 
hann ekki jafnlyndið sem varð varanlegt við það að Sjálfið, aðgreint 
frá athöfnum, rann upp fyrir honum.  

62)  Sjá II., 59.

37. erindi
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Arjuna sagði:
Hvaða marki nær sá, ó, Krishna, 
sem ekki er fullnuma í yoga, 
er gæddur trúartrausti,
en leggur sig ekki nægilega fram, 
og hugur hans hvarflar frá yoga? 

Rætur þessarar spurningar má rekja til þess sem drottinn talaði 
um í 24. til 28. erindi, að alvitund náist með iðkun, náist með „við-
leitni“.

Beint tilefni spurningarinnar eru hins vegar eftirfarandi orð í 
erindinu á undan: „því getur náð – með réttum meðulum – agaður 
maður – sem leggur sig allan fram“. Skilyrðin þrjú sem þarna koma 
fram fyrir því að ná æðstu guðlegri jafngildissýn hugarins,63 ná því að 
hugurinn líti allt sömu augum, gera það að verkum að Arjuna sýnist 
hann eiga harla langa leið fyrir höndum. Drottinn var áður búinn að 
segja honum að „við þetta (yoga) fer engin viðleitni forgörðum og 
mótstaða fyrirfinnst ekki. Jafnvel smávegis af þessu dharma leysir 
undan miklum ótta“.64  Þannig að þegar hann setur núna þrjú skilyrði 
fyrir því að ná yogaástandi eða æðstu jafngildissýn, vill Arjuna vera 
viss um hvort það borgi sig yfirleitt nokkuð að fara inn á þá braut, 
ekki síst þegar haft er í huga að maður nær ef til vill alls ekki marki 
í þessu lífi. 

Enn eitt umhugsunarefni er í þessu erindi. Þegar Arjuna heyrir 
um skilyrðin þrjú fyrir því að komast í yogaástand í guðsvitund, 
vill hann fá að vita hvort hægt sé að stytta sér leið. Arjuna langar 
að vita hversu langt trúin geti fleytt manni á þessari vegferð því að 
væntanlega býst hann við að auðveldara muni vera að gera sér grein 
fyrir Guði einungis með hjálp trúarinnar. Þess konar spurning frá 
Arjuna kemur ekki á óvart þar sem hann er mjög hagsýnn maður. 
Hún stafar ekki af einhvers konar tilraun af hans hálfu til að sleppa 
við fyrirhöfn. Hún stafar af þeim mjög svo hagsýna skilningi sem 
hann býr yfir. Vitrir eru þeir sem skilja umfang leiðar frá upphafi til 
enda áður en þeir leggja á hana og enn viturri eru þeir sem kunna að 

63)  Sjá 32. erindi.  64)  Sjá II., 40.  
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stytta sér leið að markinu. Spurning Arjuna speglar íhygli hans og 
það hversu vökull hann er í samræðunni við Drottin.

Arjuna spyr: „Hvaða marki nær sá?“ Hver verða örlög hans, hvert 
fer hann? Hann hefur áhyggjur af þessu máli vegna þess að hann er 
meðvitaður um alheiminn. Umsagnir hans í upphafi samræðunnar 
um dharma, um forfeður sína, um helvíti og himnaríki og um innviði 
samfélagsins sýna að hann þekkir lífið og heiminn út og inn. Svo 
margvís maður um lífið hefur eðlilega áhuga á að fræðast um það 
hvað menn eru yfirleitt að vilja á yogabrautinni. Og þeim mun meiri 
ástæðu hefur hann til að spyrja út í þetta að Drottinn er að tala við 
hann um það sem muni henda á hinum óhlutbundnu vitundarsviðum 
sem virðast harla fjarri hagnýtu veraldarvafstri – eða því sem er helst 
aðkallandi á orrustuvelli.

Í næsta erindi skerpir hann spurninguna.

Vegvilltur á leið til Brahma, ó, rammur, 
án fótfestu og fallinn frá hvoru tveggja, 
leysist hann ekki sundur eins og tætt ský?

38. erindi

„Vegvilltur á leið til Brahma“ þýðir að vera fallinn frá því að iðka65 

reglulega Innhverfa íhugun  sem þroskar alvitund. Spurningin snýst 
um mann sem byrjar að iðka  en heldur því af einhverjum ástæðum 
ekki áfram. Orðið „vegvilltur“ gefur til kynna að ástæðan fyrir því 
að halda ekki áfram að iðka búi hjá nemanum. Ekkert er að finna 
hjá Guði eða í leiðinni til hans sem gæti latt nemann eða neytt hann 
til að hætta iðkuninni. Ef hann hættir getur það ekki stafað af öðru 
en hans eigin vegvillu. Villan á hinn bóginn gæti verið vegna þess 
að hann viti ekki nógu mikið um takmarkið eða hafi efasemdir um 
eigin getu til að ná því; eða hann skorti góðan skilning á því hvers 

65)  Sjá II., 45.
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virði það er. Allt gæti þetta stafað af skorti á almennilegri leiðsögn. 
Hvað sem orsakar það að hann hættir að iðka þá getur það einungis 
stafað af því að hann fer villur vegar. Arjuna sýnir með því að nota 
hér orðið „vegvilltur“ hve djúpan skilning hann hefur á boðskap 
Drottins. Jafnvel þótt hann sé að spyrja spurningar um mann sem 
fallinn er frá því að iðka kemur hann því strax til skila að hann álíti 
þess konar mann fara villur vegar.

„Án fótfestu“: Arjuna veit um mismunandi vitundarstig og um 
mismunandi lífsástand sem samsvarar þeim. Hann veit einnig að 
þegar vitund manns þróast af einu stigi á annað gagnast honum ekki 
lífið á fyrra stiginu. Spurning hans snýr að þeim sem hefur með 
nokkurri ástundun hafið sig yfir venjulegt mannlegt vitundarstig en 
er ekki enn búinn að ná alvitund sem tryggir frelsi og er grundvöllur 
guðsvitundar. Þess konar maður er laus af mannlega stiginu en hefur 
ekki enn náð fótfestu á guðlega stiginu. Hann er hvorki hér né þar. 
Þetta er það sem Arjuna vill segja með „fallinn frá hvoru tveggja“ og 
í framhaldi af því dregur hann upp mynd af hræðilegri eyðileggingu 
með orðunum „leysist hann … sundur eins og tætt ský“.

Arjuna vill skilja örlög þess vegvillta manns sem fallinn er frá 
því að iðka. Spurningin hljómar einföld en hún er í rauninni afar 
flókin vegna þess að það kunna að fyrirfinnast óteljandi vitundarstig 
frá hinum óupplýsta til þess manns sem hefur öðlast fulla lausn og 
uppljómun. Og í næsta erindi áttar Arjuna sig á því að nákvæmt 
svar getur aðeins komið frá Honum sem þekkir gjörvallt umfang 
lífsins og alla þá möguleika sem standa milli vitundarástands hins 
óupplýsta og hins uppljómaða.

39. erindi

Þú ert fær um að slá þessum efasemdum mínum 
fullkomlega á dreif, ó, Krishna. 
Sannarlega er enginn utan Þú 
sem getur tvístrað þessum efa.
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Eftir að hafa hlustað á Drottin er Arjuna nú orðinn sannfærður um 
ómælisdýpi visku hans. Orðin „enginn utan Þú“ benda til þess að 
jafnvel á meðan Arjuna spyr spurningarinnar skynji hann að þetta sé 
ekki rétti tíminn fyrir hana, orrustuvöllurinn sé enginn staður fyrir 
frumspekilegar pælingar. En hann réttlætir spurningu sína með því 
að benda á að ef hann spyr hennar ekki núna geti farið svo að hann 
fái aldrei aftur tækifæri til þess þar sem enginn annar geti svarað 
henni. Svo virðist sem umræðan í 28.-32. erindi hafi sannfært Arjuna 
um þá takmarkalausu visku sem liggur við fætur drottins Krishna.

Ef neminn sýnir að hann kann að meta visku meistarans streymir 
viskan frá meistaranum í fíngerðara andrúmslofti vinsemdar og 
væntumþykju. Þetta verður ljóst af fyrsta orðinu í svari drottins 
Krishna í næsta erindi og af því fossandi viskuflóði sem hann úthellir 
þegar hann bregst við spurningu Arjuna.

40. erindi.

Dýrðlegur drottinn mælti:
Ó, Partha, hvorki tortímist hann 
í þessum heimi né að lífi loknu; 
því að engum sem vinnur heiðvirð verk, 
sonur minn, farnast illa.

Sé einhver byrjaður að þvo flík en nær aðeins að skola hana eina 
umferð hefur honum að minnsta kosti tekist að ná burt nokkru af 
óhreinindum jafnvel þótt flíkin sé ekki alveg orðin hrein. Hann hefur 
í það minnsta ekki óhreinkað hana meira. Nú byrjar maður að iðka 
íhugun og jafnvel þótt hann íhugi aðeins nokkrum sinnum og fari 
aðeins einu sinni eða tvisvar handan við, fellur honum alla vega í 
skaut meiri eða minni tærleiki sem hugurinn hlýtur við það.
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Er hann hefur náð til heima hinna réttlátu  
og dvalist þar um ótalin ár, 
fæðist sá sem vék af vegi yoga 
á heimili hinna hreinu og frábæru.

41. erindi.

„Sá sem vék af vegi yoga“ er annaðhvort sá sem náði ekki að iðka 
íhugunina til fullnustu á æviskeiði sínu og auðnaðist þess vegna ekki 
að komast í þá alvitund sem leiðir örugglega til lausnar eða hinn sem 
hefur misst áhugann og fallið frá yogaiðkun eftir nokkurn tíma.

Hreinleiki vex af íhugun í hlutfalli við iðkun. Aukinn hreinleiki 
leiðir til betra og hærra vitundarstigs hérna, sem hækkar enn að lífi 
loknu.

Meðan á íhugun stendur kemst hugurinn til handanlægrar 
vitundar og losnar undan öllum skuggum afstæðisins. Hann kemst 
í sitt raunrétta ástand alheimslegrar tilveru sem dregur ekki dám af 
neinum skuggamyndum fávísinnar. Þetta er hreinsað hugarástand 
og fullkomlega laust við áhrif syndarinnar. Er hugurinn hefur náð 
því kemst hann svo fullkomlega í ástand alhliða Veru að þegar hann 
snýr á ný til afstæða sviðsins ber hann fullnægjuna með sér inn á 
umráðasvið hugsunar, máls og athafna. Það stillir hegðun mannsins 
með alveg eðlilegum hætti á að vera réttvís hvernig sem á lífið er 
litið og af því leiðir að hann nær til heima hinna réttlátu sem hin 
ýmsu svið tilverunnar, ofar hinum mannlegu, eru sögð samanstanda 
af.

Þegar réttvíst fólk, sem ekki hefur tekist að ná alvitund, deyr, fer 
það á eitt eða annað þessara sviða því að litið er á mannlífið sem 
aðkomuleið að þeim öllum. Hér er lífið lengra og verulega miklu 
hamingjuríkara þar sem þessi svið samsvara hærri stigum vitundar. 
Æðsta vitundarstigið er algjör Vera sem hefur eilíft líf. Á hinum 
jaðri kvarðans, þar sem hreinleiki er minnstur, er lífið óendanlega 
stutt. Hreinleikinn ákvarðar lífslengd á hverju sviði og einnig hve 
mikil hamingjan er.
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Taittriya Upanishad lýsir ólíkum stigum hamingju sem hinar ýmsu 
verur sköpunarinnar njóta. Mismunandi lífsþrep verða hlutskipti 
manna í samræmi við regluna um orsök og afleiðingu. Það hversu 
réttvísu lífi er lifað í þessum heimi ákvarðar hvert hinna hærri þrepa 
næst.

Heimar hinna réttvísu eru þess vegna heimar mikillar hamingju 
þar sem verur njóta mun meiri samstillingar og frelsis en hlutskipti 
manna á jörðinni býður upp á. En þær fást ekki lengur við að iðka 
yoga. Til þess verða þær að snúa aftur til jarðar. Þegar þær koma 
aftur hingað fæðast þær „á heimili hinna hreinu og frábæru“ þar 
sem þeim er búið hentugt andrúm fyrir yoga. Þær taka aftur til við 
iðkunina og öðlast endanlega lausn.

Eða hann fæðist inn í raunverulega yogafjölskyldu, 
visku gædda, 
þótt þess konar fæðingu á jörðu 
sé torveldara að hljóta.

42. erindi.

Drottinn vill koma því á framfæri við Arjuna að það sé auðveldara 
að fæðast „á heimili hinna hreinu og frábæru“ heldur en að fæðast 
inn í „yogafjölskyldu, visku gædda“. Til þess liggja tvær ástæður: 
Ekki aðeins eru þess konar yogafjölskyldur sjaldgæfar í heiminum 
heldur þarf maður að hafa náð háu hreinleikastigi áður en hann getur 
fæðst inn í heilagt fjölskylduandrúm yogans. En fæðist maður inn 
í það andrúmsloft gefst honum færi á að gera sér skjóta grein fyrir 
guðsvitund.
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43. erindi.

Þar endurheimtir hann það einingarstig 
sem vitsmunir hans höfðu náð í fyrri líkama 
og fyrir tilverknað þess, ó, ástmögur Kurunga, 
leggur hann sig enn eftir fullkomnun,

„Þar“:  umgengst hann „raunverulega yogafjölskyldu visku gædda“ 
(42. erindi) eða býr „á heimili hinna hreinu og frábæru“ (41. erindi).

„Endurheimtir hann“: byrjar hann lífið við það „einingarstig 
sem vitsmunir hans höfðu náð í fyrri líkama“. Þetta má skilja af 
dæmi. Gerum ráð fyrir að dýfa þurfi flík hundrað sinnum í litunarlög 
til þess að hún nái fullum lit en þegar flíkinni hafi verið dýft tíu 
sinnum í löginn loki litunarvinnustofan. Þá er farið með flíkina á 
aðra vinnustofu. Seinni litunarstofan getur ekki annað en byrjað frá 
elleftu dýfu. Þannig að jafnvel þótt ekki hafi tekist að ljúka lituninni 
á fyrri vinnustofunni þá heldur verkið áfram á þeirri næstu þar sem 
frá var horfið. Þegar maðurinn byrjar að íhuga tekur Vera að flæða 
um innstu hugarfylgsni hans. Ef hann hættir að íhuga í þessu lífi 
eftir að visst innflæði hefur átt sér stað eða líkaminn ferst gildir 
einu hvenær hann tekur aftur til við iðkunina, hann mun gera það 
á stigi þess vitundartærleika sem hann hafði náð með fyrri iðkun. 
Hreinleikinn sem næst í þessu lífi glatast ekki við líkamsdauðann.

44. erindi.

af  fyrri iðkun í sjálfri sér hneigist hann að því 
án þess að fá rönd við reist. 
Jafnvel nemi í yoga fer út yfir Vedurnar.
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„Af fyrri iðkun í sjálfri sér“: Vegna þess að hann iðkaði í fyrra lífi. 
Orðin „í sjálfri sér“ gefa til kynna að fyrri iðkun búi í sjálfri sér yfir 
nægum krafti til þess að beina manni á yogabraut. Náttúran verður 
hliðholl og kringumstæður mótast honum í vil svo hann byrjar aftur 
að íhuga.

„Hneigist hann að því án þess að fá rönd við reist“ þýðir að hann 
byrji að íhuga hvort sem hann leiti meðvitað eftir að hefja iðkunina 
eða hneigist ómeðvitað til þess vegna uppsafnaðra hrifa af iðkun í 
fyrra lífi.

Drottinn á við að engin freisting af öðrum toga í lífinu megni að 
halda honum frá því að taka aftur upp þráðinn. Ekkert heldur aftur af 
honum, ekki einu sinni fyrirheit um að hitt og þetta verði hagstæðara 
ef hann fremji vedískar athafnir og helgisiði.66 Einbeittur heldur 
hann á yogabrautina og með því að leggja sig allan fram nær hann 
markinu fljótlega.

„Fer út yfir Vedurnar“: Fer handan við afstæða sviðið og kemst til 
handanlægrar vitundar. Drottinn á við að jafnvel „neminn“, sá sem 
er að byrja í yoga, fari handan við afstæða lífssviðið vegna þess að 
það er hægðarleikur fyrir hugann að ná algjörri handanlægri vitund 
eins og þegar kom fram í 40. erindi II. kafla. Hér er þeim sem leggur 
stund á yoga veitt mikil von hvort sem hann er lærdómsmaður eða 
eitthvað annað.

45. erindi.

En yoginn sem leggur sig fram af einurð, 
hreinsaður af allri synd 
og fullnuma eftir margar fæðingar, 
nær að svo komnu handanlægu marki.

66)  Sjá II., 42., 43.

Þetta erindi hefur valdið miklum misskilningi og haldið aftur 
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af mörgum vegna þess að fólk ályktar sem svo að drottinn sé hér 
að setja fram lögmál um að það útheimti mörg lífsskeið að ná 
uppljómun. Þannig álykta menn ef þeir túlka orðið „fæðingar“ ekki 
rétt. Fæðing þýðir að taka nýjum líkama.  Með því að sundurgreina 
hvað gerist þegar einstaklingshugurinn hlýtur alheimsstöðu í 
handanlægri vitund verður niðurstaðan sú að einstaklingurinn hættir 
að vera til – hann verður tær tilvera. Þegar hann kemur út úr hinu 
handanlæga öðlast hann einstaklingslíf á ný. Fæðing merkir þannig 
að endurheimta einstaklingsbundna tilvist. Misskilningur á málfari 
ritninga um yoga stafar af því að reynslu af yogaástandinu vantar og 
af því að vitneskju skortir um smáatriðin varðandi iðkun yoga. Við 
svo búið eru mistúlkanir óumflýjanlegar.

Þegar hefur verið vísað í þrenns konar ástand yoga:67 Yoga í 
handanlægri vitund, í alvitund og í guðsvitund. Hugtakið „fullnuma“ 
sýnir að erindið vísar til guðsvitundar. Drottinn segir: „fullnuma eftir 
margar fæðingar“. Með því á hann við fullnuma eftir að hafa iðkað 
það viðvarandi og endurtekið að ná handanlægri vitund og vera 
þannig endurfæddur í heiminn mörgum sinnum þar til alvitund er 
náð. Alvitundarástandið sem Drottinn segir að megi ná „hæglega“ 68 
býr til þann trausta grundvöll sem guðsvitund vex upp af.

Um það að guðsvitund vaxi úr ástandi alvitundar segir Drottinn: 
„finnur þetta af sjálfu sér í fyllingu tímans innra með sér“.69  

Tökum eftir því að orðaval Drottins „í fyllingu tímans“ felur ekki 
í sér vísbendingu af nokkru tagi um mörg lífsskeið. Þar af leiðandi 
er hreint engin ástæða til að túlka orðavalið „margar fæðingar“ sem 
mörg lífsskeið. Lærdómurinn er sá að með því að iðka Innhverfa 
íhugun öðlast maður fljótt og vel handanlæga vitund og með því að 
ástunda það stöðugt að komast í handanlæga vitund hefst maður til 
alvitundar „án langra tafa“ 70 og því næst til guðsvitundar.

Túlka má „margar fæðingar“ sem mörg líf samkvæmt bókstaflegri 
orðanna hljóðan en ljóst er að sá skilningur á aðeins við um þann 
„sem ekki er fullnuma í yoga“ í þessu lífi vegna þess að hann „leggur 
sig ekki nægilega fram“ og vegna þess að „hugur hans hvarflar frá 
yoga“.71  En jafnvel hann nær hinu handanlæga marki, segir drottinn, 

67)  Sjá skýringar við 3. erindi.  68)  Sjá 28. erindi.  
69)  Sjá IV., 38.  70)  Sjá V., 6.  71)  Sjá 37. erindi 
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með því að hreinsa sig smám saman með iðkunum á mörgum 
lífsskeiðum.72 Þetta er það dásamlega við yoga, að þegar á annað 
borð er byrjað á því mun það vinna sitt verk. Færi það manninum 
ekki endanlega fyllingu í þessu lífi vegna þess að hann iðkar ekki 
nóg hefur það samt sín áhrif í lífum hans í framtíðinni með því að 
beina honum aftur að iðkuninni og að endingu til lausnar.

„Handanlægu marki“: Með öðrum orðum að markmiðinu handan-
lægri vitund. Þegar handanlæg vitund er orðin varanleg í alvitund er 
markið framundan guðsvitund.

72)  Sjá 43. og 44. erindi.

46. erindi.

Yogi er fremri þeim alvörugefnu og ströngu, 
hann er jafnvel metinn meir en hinir lærðu. 
Yogi er hafinn yfir menn framkvæmda. 
Vertu því yogi, ó, Arjuna.

Í erindinu neitar Drottinn því að það hafi nokkurt gildi að gera 
eitthvað, streitast við eða erfiða í því skyni að ná uppljómun. Sá 
alvörugefni og strangi streitir bæði líkama og hug. Yogaiðkun 
hreinsar taugakerfið, fágar það og leiðir til handanlægrar vitundar 
með því að eyða allri streitu. Þess vegna standa strekkingur og 
strangleiki neðar en yoga hvernig sem á er litið.

Lærdómsmaðurinn í þessu samhengi er sá sem hefur fræðilega 
vitneskju um gúnana þrjá, Sjálfið og Guð, en hefur ekki haft beina 
reynslu af þeim. Sannarlega er hann neðar settur en yoginn sem 
þekkir eðli þeirra af eigin raun.

Leið starfsins fer sá sem leitast við að hreinsa líkama, hug og 
sál, með því að leggja fyrir sig trúarlega réttmæt störf, með ölmusu 
og með því að rækja skyldur sínar af samviskusemi; með sérhverju 
verki sem miðar að því að hreinsa hugann svo hann öðlist uppljómun. 
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Einnig þessi leið liggur neðar en yoga sem ljómar upp hugann með 
auðveldum og beinum hætti.

Vissulega er satt og rétt að allar þessar leiðir hafa hreinsandi áhrif 
og hjálpa þannig til að sattva vaxi í huganum. Þar sem hugurinn 
verður með þessu móti æ tærari nær hann að lokum stöðu Sjálfsins. 
Hugmyndafræði allra þessara leiða er rétt en þær standa skör lægra 
en yoga. Þær taka ekki aðeins mjög langan tíma heldur eru þær 
bundnar við sviðið sem Drottinn segir um: „Athöfn er talin meðal“.73   
En eins og Drottinn segir einnig þá „er kyrrð talin meðalið“ á 
heimavelli yogans.74 Það er talsvert miklu fremra lífsástand.

Yfirburðir yogans liggja ekki aðeins í því að hann gerir sér fljótt 
og hæglega grein fyrir hinu Æðsta, heldur í því að hann gerir sér 
grein fyrir því í endanlegri dýrð þess, gerir sér grein fyrir dýrð 
áþreifanlegrar Veru sem birtist í algjörri tilveru Guðs. Þetta er dýrð 
guðsvitundar í lífi mannsins, dásemd sem nær út yfir ágæti hins sem 
fæst með strangleik, þekkingu eða athöfnum.

73)  Sjá 3. erindi.  74)  Sjá 3. erindi.

47. erindi.

Og af öllum yogum 
tel Ég þann dýpst sameinaðan 
sem tilbiður Mig af trúnaði, 
innsta Sjálf hans gengið upp í Mér.

Hér afhjúpast æðsta staða þróunarinnar. Drottinn segir: „af öllum 
yogum“. Með því á hann við að til séu mismunandi tegundir af 
yogum, hatha yogi, gyana yogi, karma yogi og svo framvegis. Allir 
þurfa þeir að fara í gegnum fjögur árangursstig: Fyrst er að gera sér 
grein fyrir Sjálfsvitund (10.-18. erindi). Annað stig er að gera sér 
grein fyrir alvitund (24.-29. erindi). Þriðja að gera sér grein fyrir 
guðsvitund (30.-32. erindi) og það fjórða að gera sér, í guðsvitund, 
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grein fyrir allri sköpuninni (32. erindi). Þegar drottinn segir: „Af 
öllum yogum ... innsta Sjálf hans gengið upp í mér“ er hann að tala 
um mann sem innra með sér er búinn að mynda eðlileg og varanleg 
einingartengsl við Drottin allra vera og við gjörvalla sköpunina. 
Þetta gerist á stigi hinnar fullnægðu tilbeiðslu.

Það er einkenni á alvitund að flæði Veru inn í eðli hugarins fyllir 
svo gjörsamlega og svo varanlega út í að engin afstæð reynsla 
megnar að skyggja á hana. Sá sem hefur náð því ástandi er ævinlega 
sæll í sjálfum sér. En þótt ánægja hans sé jákvæð og sönn er hún 
allsendis óhlutbundin í sínu innsta eðli því að þegar allt kemur til 
alls er hún merki um að handanlæg Vera streymi um innstu gerð 
hugarins. Það flæði kemur ekki fram þannig að Vera sé skynjuð á 
skilningarvitastiginu. Augun geta ekki séð Veru, tungan getur ekki 
bragðað hana, eyrun ná ekki að nema hana né hendurnar að snerta 
hana. Flæðinu er komið til leiðar með tilbeiðslu í trú.

Tilbeiðsla er jafnan persónuleg. Þannig að þegar Drottinn 
segir: „af öllum yogum“ sá „sem tilbiður mig af trúnaði“ er hann 
að tala um mann sem tengir sig, óhagganlegur í alvitund, við 
formbirtingu alheimslegrar tilveru sem hefur, í Guði, tekið á sig 
mynd einstaklings og mögulegt er að tilbiðja og þjóna. Þannig geta 
augun séð óhlutbundna eilífa Veruna í áþreifanlegri mynd – öll 
skilningarvit njóta þess að hafa hana að viðfangi skynjunarinnar. 
Þetta er sú tilbeiðsluleið sem lyftir upp jafnvel þeim sem er kominn 
til alvitundar og leyfir honum, á stigi skilningarvitanna, að njóta hins 
handanlæga, hins Æðsta. Helgar sagnir greina frá einstaklingum – 
mönnum eins og Shukadeva, Janaka konungi og fleirum – sem voru 
rótfastir í Raunverunni, tilbáðu Drottin og nutu samskipta við hann 
með öllu mögulegu móti, með skilningarvitunum, með huganum, 
með vitsmununum og með sálinni. Þess konar lukkunnar pamfílar, 
segir Drottinn, eru „dýpst sameinaðir.“

Þetta er erindið sem bindur enda á hvers konar misskilning um 
æðsta Einingarástandið. Drottinn sýnir að í honum er „gengið 
upp“ að fullu „innsta Sjálf“ hins hæsta yoga. Það er skýringin frá 
hans bæjardyrum, en skýring á þessu ástandi sem hann gefur af 
sjónarhóli nemans er önnur: Neminn tilbiður hann „af trúnaði“. 
Það er hið dásamlega við að vera sameinaður Drottni. Drottinn 
umfaðmar nemann, gerir hann eitt með sér, og neminn bindur sig 
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Drottni böndum tilbeiðslunnar. Þetta ástand er eitt í öllu þar sem 
hvor ber annan uppi.

Þetta er tvíeðlið og einingin í Einingunni miklu.

Þannig lýkur sjötta kaflanum í upanishad (lærdómi) dýrðlegs 
Bhagavad-Gita; í vísindunum um hið Algjöra; 

í ritningunni um yoga; í samræðum drottins Krishna og Arjuna 
en kaflinn heitir: Yoga íhugunar, Dhyana yoga.

JAI  GURU  DEVA



460



461Bhagavad-Gita,  VIÐAUKI 

HELGISRKÁIN

INNHVERF ÍHUGUN: AÐALATRIÐIÐ

    ALHEIMSLÖGMÁLIÐ
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MERKING NOKKURRA ORÐA

VIÐAUKI



462

Nārāyanam Padmabhavam Vashishtham
Shaktim cha tatputra Parāsharam cha
Vyasam Shukam Gaudapadam mahāntam
Govinda Yogīndra mathāsya shishyam
Shri Shankarāchārya mathāsya Padma-
Padam cha Hastāmalakam cha shishyam
Tam Trotakam Vārtikākaram-anyān
Asmad Gurūn sanat māntosmi.

Shruti-smriti-purānānām-
Ālayam Karunālayam
Namāmi Bhagavat-pādam
Shankaram loka-shankaram.

Shankaram Shankarāchāryam
Keshavam Bādarāyanam
Sutra-bhāshya-kritau vande
Bhagavantau punah punah.

Yad-dvāre nikhilā nilimpa-parishad
Siddhim vidhatte-anisham
Shrimat-shri-lasitam Jagadguru-padam
Natvātma triptim gatāh
Lokāgyana payoda-pātan-dhuram
Shri Shankaram Sharmadam.
Brahmānanda Sarasvatīm Guruvaram
Dhyāyāmi Jyotirmayam.

Í eftirfarandi erindi eru talin upp ástsæl nöfn meistaranna miklu 
í helgiskrá vedískrar visku:

HELGISKRÁIN
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INNHVERF ÍHUGUN:

AÐALATRIÐIÐ
Þegar hafalda tengist dýpri sjávarlögum eykst henni afl. Með líku 
móti vex máttur hugsanabylgju þegar hinn meðvitandi hugur víkkar 
og fer að spanna yfir dýpri lög hugarstarfsins.

Víkkuð geta hins meðvitandi hugar eykur mátt hugarins og leiðir 
til meiri orku og greindar. Maðurinn, sem venjulega notar einungis 
lítinn hluta þess heildarhugar sem hann býr yfir, tekur að færa sér í 
nyt alla hugræna getu sína.

Tæknina má skilgreina þannig: Athyglinni er snúið inn á við 
í átt að fíngerðari lögum hugsunar þar til hugurinn fer handan 
við reynsluna af fínlegasta ástandi hugsunarinnar og kemst að 
uppsprettu hugsunar. Það víkkar hinn meðvitandi hug og kemur 
honum jafnframt í samband við skapandi greindina sem sérhver 
hugsun sprettur af.

Hugsunarboð hleypir af stað hugsun í hljóðri sköpunarmiðjunni 
hið innra sem stígur eins og loftbóla frá hafsbotni. Því hærra sem 
hugsunarbólan rís verður hún stærri. Þegar hún kemur að meðvituðu 
yfirborði hugarins er hún orðin nógu stór til að hún verði greind sem 
hugsun og úr því þróast hún í tal og gjörðir.

Þegar athyglinni er beint inn á við snýr hugurinn sér frá því að hafa 
reynslu af hugsun í meðvitaða laginu (B) að æ fíngerðara ástandi 
hugsunarinnar þar til hugurinn kemst að upptökum hugsunarinnar 
(A). Sú sókn hugarins inn á við kemur til leiðar víkkun hinnar 
meðvitandi hugsanabylgju (úr V1 í V2). 

   
HUGSUNAR-

BÓLA

A

B

V2

V1
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Tækninni er lýst með orðunum  transcendental meditation, 
handanlæg hugleiðsla. Á Íslandi heitir hún Innhverf íhugun.

Iðkunin er einföld. Engin skilyrði eru sett fyrir því að hefja 
iðkunina önnur en þau að fá persónulega leiðsögn hjá viðurkennd-
um kennara í Innhverfri íhugun.

Tekið skal fram að Innhverf íhugun snýst hvorki um ígrundun né 
einbeitingu. Jafnt við ígrundun sem einbeitingu heldur framvindan 
huganum föstum í meðvitaða hugsunarfletinum. Aftur á móti 
flytur transcendental meditation, TM, Innhverf íhugun, Ií, hugann 
kerfisbundið að upptökum hugsunarinnar, á tært svið skapandi 
greindar.

ALHEIMSLÖGMÁLIÐ,  
GRUNDVALLARLÖGMÁL SKÖPUNARINNAR.  
Síbreytileg sköpunin virðist, í óendanlegri fölbreytni sinni, standa 
á einhverjum föstum tilvistarmerg. Taktslög náttúrunnar virðast 
falla að ákveðnu munstri. Óendanlegur fjöldi vetrarbrauta í ómæli 
algeimsins virðist hreyfast samkvæmt áætlun. Sköpun, þróun og 
upplausn allra hluta sýnist vera í samræmi við fastmótaða fram-
vindu. Hlutirnir breytast en sjálf óaflátanleg breytingin stendur að 
því virðist óbreytanleg.

Vetni og súrefni eru gastegundir. Samsett mynda þau vatn, H2O. 
Eiginleikar gass breytast í eigindir vatns en vetni og súrefni eru 
áfram H og O. Aftur, þegar vatnið frýs og verður að ís, breytast 
eiginleikar vatnsins í eiginleika sem einkenna ís en vetni og súrefni, 
innstu grunnþættirnir, haldast hinir sömu. Þetta þýðir að til séu 
viss lögmál sem stýra því að gas breytist í vatn og vatn í ís en að 
eitthvert afl, eitthvert lögmál haldi vetninu og súrefninu heilum og 
breytingalausum.

Lögmálið, sem kemur í veg fyrir að vetni og súrefni breytist í 
neitt annað, er sjálft hinn óbreytandi grundvöllur annarra þeirra 
lögmála sem stýra því að gas breytist í vökva og vökvi í fast efni. 
Alheimslögmálið er það lögmál sem heldur saman innsta og 
endanlega byggingarhluta sköpunarinnar – algjörri Veru. Vera helst 
Vera vegna alheimslögmálsins og það kallar fram mismunandi 
lögmál sem stýra í hinum ýmsu efnislögum sköpunarinnar. Enda 
þótt þessi margvíslegu lögmál stýri með beinum hætti viðgangi og 
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þróun alheimsins er grundvöllur þeirra hið eilífa alheimslögmál á 
vettvangi Veru.

Við það að hugurinn fer, meðan á Innhverfri íhugun stendur, 
handan við fíngerðasta ástand hugsunarinnar og kemst í ástand 
Sjálfsvitundar eða tærrar Veru, nær hann á vettvang alheims-
lögmálsins. Þegar hugurinn kemur út úr því ástandi má líkja honum 
við mann sem gengið hefur til skrifstofu æðsta ráðamanns og kemur 
þaðan út geislandi af góðvild hans; allir undirsátarnir taka þá að 
sýna manninum velvilja og veita honum alla sína aðstoð með því að 
beina fyrirætlunum hans í farsælan farveg.

Þegar hugurinn kemur út af sviði Veru, vettvangi alheimslög-
málsins, inn á afstæða athafnasviðið, sem lýtur áhrifum ótölulegra 
náttúrulögmálanna, nýtur hann sjálfkrafa stuðnings af alheims-
lögmálinu og það gerir mögulegt að öðlast allt sem hugurinn girnist 
og hljóta endanlega fyllingu lífsins.

Svona er líf þess manns sem hefur stigið upp í alheimslega vitund 
eilíflega staðfest á vettvangi alheimslögmálsins og hann býr við 
sjálfvakinn stuðning allra lögmála náttúrunnar.

1)  Í fyrsta erindinu er sett fram spurning. Sannleika spurningar þarf ekki að sannreyna 
eins og sannleika fullyrðingar sem fram kemur í svarinu. Þess vegna er fyrsta erindið 
ekki greint hér. Svarið hefst í öðru erindinu og gildi þess má sannreyna í ljósi hinna 
sex heimspekikerfa indverskrar heimspeki.

SEX  KERFI  INDVERSKRAR  HEIMSPEKI
Þekking er því aðeins sönn að hún standist athugun í ljósi hvers 
einstaks af hinum sex kerfum indverskrar heimspeki. Sannreyna 
má og staðfesta sannleikann í sérhverri fullyrðingu Bhagavad-
Gita á þennan hátt. Hér fyrir neðan er annað 1 erindi fyrsta kafla 
sundurgreint til þess að sýna dæmi um það hve framsetning Vyasa 
er fullkomin. Kerfin eru kynnt í hefðbundinni röð.

Fyrsta kerfið, Nyaya, greinir hvort réttri aðferð hafi verið beitt 
við að afla þekkingarinnar. Eftir að hafa komist á réttan hátt að 
rannsóknarefninu með aðferð Nyaya snýr maður sér að öðru kerfinu, 
Vaisheshika, en þar eru viðmiðanir til að greina séreinkenni sem 
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skilja athugunarefnið frá öðrum athugunarefnum. Þegar búið er að 
bera kennsl á athugunarefnið í gegnum Vaisheshika svo að ekki leiki 
vafi á, er með þriðja kerfinu, Sankhya, fundinn fjöldi þeirra mismun-
andi efnishluta sem athugunarefnið samanstendur af. Yoga, fjórða 
kerfið, býður þá upp á leið til að skynja athugunarefnið beint. Þekking 
um starfshætti athugunarefnisins og hinna mismunandi hluta í 
samsetningu þess er lögð fram í fimmta kerfinu, Karma Mimansa. 
Þegar mismunandi þættir athugunarefnisins hafa verið greindir innan 
þessara fimm kerfa undir sjónarhorni afstæðrar tilvistar sýnir sjötta 
kerfið, Vedanta, að endanleg Raunvera athugunarefnisins, sem liggur 
til grundvallar öllum mismunandi skeiðum þess, er algjör í eðli sínu. 
Það er með öðrum orðum ljóst að öll sex kerfin samantekin leiða 
fram fullkomna þekkingu með því að þau kryfja athugunarefnið frá 
öllum mögulegum hliðum.

Taka ber fram að hvert kerfi er í sjálfu sér svo ítarlegt að það 
virðist nægja til að veita fullkomna þekkingu sem leiði til frelsunar. 
Ófáir lærdómsmenn hafa af þeim sökum orðið svo uppteknir af einu 
ákveðnu kerfi að þeir hafa glatað sýn á gildi hinna kerfanna. Það lítur 
því út eins og að sjálf fullkomnun hvers kerfis hafi svipt indverska 
heimspeki því að vera heildstæð og dregið úr styrk hennar. Eigi 
þekking hins vegar að vera fullkomin verður hún að hafa stuðning 
allra sex kerfanna.

Eftirfarandi sundurgreining er dæmi um það hvernig einstök orð í 
öðru erindi fyrsta kafla tjá hvert hinna sex kerfa í smáatriðum.

Rifjum upp erindið: 

Sanjaya sagði:
Duryodhana prins leit þá yfir her Pandunga, 
sem fylkt var til orrustu,
sneri sér til meistara síns og talaði þessi orð: 
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NYAYA
Nyaya, rökfærsluvísindin, sem Gautama setti fram innihalda 
sextán atriði til þess að prófa aðferðina sem notuð er við að afla 
þekkingar:

1. AÐFERÐIR TIL AÐ AFLA RAUNRÉTTRAR ÞEKKINGAR  (PRAMANA)

Fjórar aðferðir eru til að afla réttrar þekkingar:

2.  VIÐFANG HINNAR RAUNRÉTTU ÞEKKINGAR (PRAMEYA)

Viðfang þekkingar er það sem athugunin snýst um eða það sem 
verið er að nálgast. Í þessu tilviki „meistarinn“.

Atriði sem vert er að gaumgæfa í samhenginu er að þegar 
Vyasa fræðir hér um prameya setur hann meistarann sem 
viðfang þekkingarinnar en hann er uppspretta allrar þekkingar.

3.  EFI  (SAMSHAYA)

„Nálgunin“ að „meistara“ hefur þann tilgang að eyða 
efasemdum og öðlastskýrleika.

i.   Skynjun (pratyaksha) dæmi um um skynjun 2 er orðið „leit“. 

ii.  Ályktun (anumana). „leit ... fylkt var til orrustu“: Við að 
sjá herinn sem fylkt var til orrustu ályktaði Duryodhana að 
tímabært væri að berjast og það varð til þess að hann sneri sér 
til meistara síns.

iii. Samanburður (upamana). Þetta er aðferð til að öðlast þekkingu 
um eitthvað með því að bera það saman við annað velþekkt 
athugunarefni. Hér vísar orðið „prins“ til Duryodhana.

iv.  Munnleg staðfesting (shabda). „talaði þessi orð“: Orð sem 
prins talar eru óyggjandi sönn.

2)  Innhverf íhugun, Transcendental meditation, sem er uppistaða lærdómsins í 
Bhagavad-Gita er aðferð til að skynja beint, íhugunin er aðferð til að afla þekkingar 
beint.
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4. TILGANGUR (PRAYOJANA)

Hendingin „sem fylkt var til orrustu“ sýnir tilgang hersins.

5.  DÆMI  (DRISHTANTA)

„Duryodhana“ er sýnikennsla í því hvernig á að gefa 
dæmi, sýnikennsla í drishtanta. Í erindinu á undan spurði 
Dhritarashtra um gjörðir sona sinna. Þar sem Duryodhana 
er elstur eru gjörðir hans teknar sem dæmi um gjörðir allra 
hundrað sona Dhritarashtra.

6.  STAÐFEST MEGINREGLA (SIDDHANTA)

Það er föst regla að lærisveinninn kemur alltaf til meistarans. 
Duryodhana „sneri sér til meistara síns“.

7.  HLUTAR AF RÖKLEGRI RÖKSEMD (AVAYAVA)

„leit ... sneri sér til ... talaði“.

8.  RÖKLEIÐSLA (TARKA)

Duryohdana „sneri sér til meistara síns“ í því augnamiði að 
fá óyggjandi úrskurð sem myndi útiloka möguleika á villu 
eða ágiskun. Kennslan í rökfærslu sem hér er veitt er afar 
hagnýt.

9.  FÆRNI Í AÐ DRAGA ÁLYKTANIR (NIRNAYA)

Þegar Duryohdana leit yfir herinn mat hann stöðuna og 
brást þegar í stað við þeirri ályktun sem hann hafði dregið: 
hann „sneri sér til meistara síns“. 

10.RÖKRÆÐA (VADA)

Rökræða felst í samleik tveggja andstæðra sjónarmiða í 
þeim tilgangi að komast að afgerandi niðurstöðu. Kennslan 
um rökræður sem veitt er í þessu erindi er afar fullkomin í 
eðli sínu. Einn maður sem leit á báðar hliðar „sneri sér til“ 
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„meistarans“ sem þekkti Raunveruna til að fá svar. Um 
leið og í erindinu er kennt um rökræðu, samleik tveggja 
andstæðra sjónarmiða, er þar veitt fræðsla um samræmi.

11. RÖKDEILA (JALPA)

Rökdeila er rökræða þar sem ætlunin er að sigra, andstætt 
rökræðum sem leita eftir því að komast að sannleikanum. 
Í erindinu sem verið er að skoða felst lærdómurinn um 
rökdeilu í hendingunni „talaði þessi orð“. Orrustuvöllurinn 
er athafnasvæði en í stað þess að grípa til aðgerða tekur 
Duryodhana að tala. Enn fremur er andstæði herinn hljóður og 
Duryodhana „talaði þessi orð“ ofan í þá þögn. Í erindinu er því 
athöfn att gegn tali og tal ögrar þögn. Hér er frætt um rökdeilur 
í sinni öfgafyllstu mynd.

12. AÐFINNSLUR (VITANDA)

Í erindinu er stillt upp „her“ annars vegar á móti „orð“ hins 
vegar og reisn hersins þannig sett niður. Það er tilgangurinn 
með aðfinnslum – að minnka reisn mótherjanna. Fegurð þessa 
erindis liggur í því að það fræðir um aðfinnslur án þess að nota 
orðfæri aðfinnslunnar.

13. RÖKVILLUR  (HETVABHASA)

Til eru fimm gerðir af rökvillum:

i. Óályktunarhæf rök (savyabhichara) – rök sem draga má fleiri 
en eina ályktun af. Erindið skilur okkur eftir í lausu lofti 
varðandi það hvað Duryodhana sagði jafnvel þótt notað sé 
orðið „þessi“ sem gefur eitthvað ákveðið til kynna.

ii.  Mótsögn (viruddha) – þar sem rökin eru í mótsögn við 
fullyrðinguna sem staðfesta skal. Frammi fyrir „her Pandunga 
... fylkt til orrustu“, var skynsamlegt fyrir Duryodhana að 
staðfesta það að bardaginn skyldi hefjast. En í stað þess að 
byrja að berjast varð það úr að Duryodhana „sneri sér til 
meistara síns“.
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iii.  Jafngildi við spurninguna  (prakaranasama) – þar sem 
röksemdafærslan er þannig að hún dregur í efa sjálfa 
spurninguna sem henni er ætlað að svara. 

        Lærdómur um þessa mótsögn felst í „þessi orð“. Orðið 
„þessi“ virðist afgerandi en hér er það notað þannig að það 
vekur spurningu um hve afgerandi „orðin“ eru.

iv.  Hið ósannaða  (sadhyasama) – þar sem rök borin fram til að 
staðfesta ályktun eru ekkert frábrugðin því sem sanna skal og 
þurfa sjálf sönnunar við. Ástæðan fyrir Duryodhana til að snúa 
sér til meistara síns þarfnast sönnunar eða ástæðu vegna þess að 
á stund orrustunnar hefði Duryodhana getað haft ástæðu til að 
fara til foringjans en ekki að snúa sér til meistara síns.

v.   Of seint  (kalatita)  – þegar rök eru færð eftir að þeirra tími 
er liðinn.   Málið er borið undir meistarann til þess að hann 
segi skoðun sína á réttmæti athafnar. Rökrétt hefði verið fyrir 
Duyodhana að snúa sér til meistara síns áður en hann kom á 
orrustuvöllinn.

      

14. TVÍRÆTT ORÐALAG (CHALA)

Tvírætt orðalag getur verið af þrennum toga:

i.   Munnlegt (vakchala) – sem gerir ráð fyrir að orðin hafi aðra 
merkingu en þá sem ræðumaður ætlaði þeim. Röð orðanna í 
frumtextanum er þannig að orðið „prins“ (raja) má einnig skilja 
í merkingunni að staðfesta áreiðanleika „orða“. Þá mundi það 
þýða að Duryodhana talaði prinsaleg orð, að hann talaði eins 
og konungur – sem gæfi til kynna að hann væri ekki konungur 
en talaði sem slíkur. Af þessari notkun á orðinu „prins“ með 
tilvísun til orðsins „orð“ má draga lærdóm um tvírætt munnlegt 
orðalag.
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ii.  Alhæfing (samanyacchala) – dregur í efa gildi fullyrðingar 
vegna þess að staðan í heild sé ógild. Orð Duryodhana höfðu 
aldrei talist jafn áreiðanleg og orð töluð af prinsi. Því væri 
hægt að taka orðið „prins“ sem oflof. Það þýddi þá að hér væri 
verið að hæðast að Duryodhana. Þetta er lærdómurinn um aðra 
tegundina af tvíræðni í orðalagi.

iii. Óeiginlegt (uparacchala)  –  mistúlkun orðs sem er notað í 
óeiginlegri merkingu með því að taka það bókstaflega. Þar sem 
Duryodhana var ekki raunverulegur stjórnarherra mætti líta á 
orðnotkunina „prins“ (raja) um hann sem óeiginlega. Sé það 
tekið bókstaflega er það lærdómur um þessa tegund af tvíræðu 
orðalagi.

15. GAGNSLAUS RÖK (JATI)

Þá er átt við rök sem byggja aðallega á því hvort einkenni eru 
svipuð eða frábrugðin. „Duryodhana“ og „prins“ er í eðli sínu 
svipað. „Pandungar“ og „her ... fylkt til orrustu“ eru í eðli 
sínu frábrugðnir hvorir öðrum vegna þess að Pandungarnir eru 
friðsamir frá náttúrunnar hendi.

16. ÁGREININGUR UM UPPHAFLEG AÐALATRIÐI (NIGRAHASTHANA) 

Þess konar ágreiningur rís af hugmyndum sem teknar eru 
í misgripum eða af algjöru skilningsleysi. Maður snýr sér 
til meistara þegar hann þarf að fá skýringu á einhverju 
og skýringuna þarf maður til að leiðrétta villu eða eyða 
misskilningi. Dæmi, sem taka mætti um ágreining um 
upphafleg aðalatriði er hugtakið „meistari“ en í því leysist allur 
ágreiningur.

Hér fullkomnast lærdómur Gautama um Nyaya í Bhagavad-
Gita. Meira að segja lærdómur um ósamræmi er kenndur út 
frá miðju alls samræmis svo að nemandi í Nyaya hangi ekki 
ófullnægður í þurrkhjalli röksemdanna.
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VAISHESHIKA
Vaisheshika er kerfi sem Kanda setti fram. Þar eru sundurgreindir 
þeir sérstöku eiginleikar (vishesha) sem aðskilja eitt viðfangsefni 
frá öðrum viðfangsefnum. Í erindinu dregur orðið „prins“ fram 
sérstakan eiginleika sem skilur Duryodhana frá öðrum mönnum. 
„Síns“ sem séreinkenni á „meistara“ og „þessi“ sem einkenni á 
„orð“ þjóna svipuðum tilgangi. Í þessu felst almennur lærdómur 
Vaisheshika spekinnar.

Samkvæmt Vaisheshika fræðunum mynda níu þættir grundvöll 
allrar sköpunar. Sértækar eigindir þessara efnisþátta standa fyrir 
mismunandi eiginleika hinna fjölbreyttu viðfangsefna í sköpuninni. 
Frumþættirnir níu eru: jörð (prithivi), vatn (apas), eldur (tejas), loft 
(vayu), alrými eða ljósvaki (akasha), tími (kala), stefna í alrýminu 
(dik), sál (atman), hugur (manas).

Fyrstu fjórir frumþættirnir eru aðskildir hver frá öðrum með 
hinum sértæku eigindum sem paramanus eða atóm þeirra hafa. Þess 
konar sértækar eigindir eru fjórar: ilmur (gandha), bragð (rasa), 
form (rupa), snerting (sparsha). Jörðin hefur allar fjórar eigindirnar; 
vatn hefur bragð, form og snertingu; eldur hefur form og snertingu; 
loft hefur aðeins snertingu.

1.   JÖRÐ  (PRITHIVI)
Lærdómurinn um jörðina er kemur fram í orðinu 
„Duryodhana“. Svo sem angan er óaðskiljanleg frá jörðinni er 
prinsailmur óaðskiljanlegur frá Duryodhana, prinsinum eða 
herra jarðarinnar. 

2.   VATN  (APAS)
Bragð er grundvallareigind vatnsþáttarins. Bragðskynið situr á 
tungunni sem einnig er talfæri. Þess vegna má segja að orðið 
„talaði“ fjalli um vatnsþáttinn.

3.   ELDUR  (TEJAS)
„Leit“ er lærdómur um eldþáttinn vegna þess að sjónskynið 
vísar til eldþáttarins.
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4.   LOFT  (VAYU)
„Sneri sér til“ tekur fyrir loftþáttinn vegna þess að snerting er 
óaðskiljanlegur eiginleiki loftþáttarins. Ferlið – að snúa sér til – 
nær lengst í snertingu og endar þar.

5.  ALRÝMI, LJÓSVAKI  (AKASHA)
Fimmti frumþátturinn, alrýmið, ljósvakinn einkennist af hljóði. 
Því felst lærdómurinn um alrýmið, ljósvakann, í hugtakinu 
„orð“.

6.  TÍMI  (KALA)
Tími er gefinn til kynna með hugtökum eins og skeið, 
samtímis, hratt og hægt. „leit ... sneri sér til ... talaði“ er 
umfjöllun sem tekur til allra þessara hugtaka.

7.  STEFNA Í ALRÝMINU, LJÓSVAKANUM  (DIK)
Stefna í alrýminu, ljósvakanum er gefin til kynna með 
hugtökum eins og hingað, þangað, fjarri, nærri, yfir, undir. 
Fræðsla um alrýmið, ljósvakann kemur fram í „her ... sem fylkt 
var til orrustu“ og í „sneri sér til“.

8.   SÁLIN  (ATMAN)
Samkvæmt Sútru Vaisheshika, tilvist frumþáttanna átta, er sálin 
táknuð með hækkandi líföndun (prana), lækkandi líföndun 
(apana), með að setja augnalokin fyrir (nimesha), að lyfta 
augnalokunum frá (unmesha), lífi (jivana), hugrænni starfsemi 
(manogati), innri breytingum á sviði skilningarvitanna 
(indriyantara-vikara), ánægju (sukha), kvöl (duhkha), löngun 
(iccha) og fyrirhöfn (prayatna).

Lærdómur um sálina kemur fram í:

i. Líföndun rís og hnígur og sameinast í flutningi talaðs máls: 
„talaði þessi orð.“

ii. Hreyfingu augnalokanna fyrir eða frá sem lýtur að sýn: „leit“.

iii. Lífi sem er gefið til kynna í Duryodhana með orðunum „leit ... 
sneri sér til ... talaði.“
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iv. Umfjöllun um hugrænt starf sem felst í hendingunni „leit ... 
sneri sér til ... talaði.“

v. Ánægju og birtist í „sneri sér til meistara síns.“

vi. Kvöl sem er fólgin í „leit þá yfir her Pandunga ... sem fylkt var 
til orrustu.“ Lærdómnum um kvöl er miðlað án þess að gripið 
sé til neinna tilvísana í kvöl.

vii. Löngun Duryodhana sem er gefin til kynna með orðinu 
„þessi“ (þessi orð) Þegar Vyasa fræðir um löngun notar hann 
orðalag sem á við um löngun í sjálfri sér án þess að tilgreina 
neina sérstaka löngun svo að hugurinn sé ekki leiddur burt frá 
aðalatriði þess sem er til athugunar. Þetta er dæmi um þá afar 
nákvæmu málnotkun sem Vyasa viðhefur í fræðslu sinni um 
mismunandi kerfi indverskrar heimspeki.

viii. Lexíu um fyrirhöfn en hún felst í orðunum „sneri sér til“. Fyrir 
alla menn þýðir það – að snúa sér til – einhverja fyrirhöfn. 
Þeim mun fremur sem prins á í hlut, því að hann er í stöðu til 
að boða til sín hvern sem er hvenær sem er. Það er á hreinu 
að ef til stendur að sannreyna sértæka eiginleika sálarinnar 
verður ekki komist hjá að „snúa sér til“ sálarinnar. Í erindinu 
sem verið er að skoða er „sneri sér til“ afleiðing af einhverri 
hugarstarfsemi sem kemur á eftir skynvirkninni „leit“ (leit þá 
yfir). Vilji maður snúa sér til sálarinnar er á sama hátt nauðsyn 
að snúa frá skynreynslusviðinu til huglægrar reynslu þar til 
maður nær, með því að fara handan við fíngerðustu huglægu 
virknina, á svið tærrar Veru sem er hrein vitund, grundvöllur 
allrar athafnasemi. Aðeins með ferli sem nefnt er Innhverf 
íhugun getur hugurinn gert sér nána grein fyrir fínlegustu 
sviðum  afstæðrar tilvistar sem Kanda talar um að myndi 
hina sértæku eiginleika sálarinnar og það uppfyllir tilgang 
Vaisheshika fræðanna.
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9.  HUGUR  (MANAS)

Níundi frumþátturinn, hugurinn, er starffæri sem gerir sálinni 
mögulegt að afla þekkingar þegar hún tekur upp samband við 
skilningarvitin og viðfangsefni þeirra. Fræðslu um hugann 
veitir hugsunin sem flýtur milli „leit“ og „sneri sér til“ og 
„talaði“.

SANKHYA
Sankhya þýðir að hafa með fjölda að gera. Í þessu heimspekikerfi, 
sem Kapila smíðaði, er því haldið fram að þekking á viðfangsefni 
sé ekki fullgild fyrr en frumþættir þess séu þekktir. Í greiningum 
kerfisins á lífi og sköpun eru í Sankhya settir fram tuttugu og 
fimm efnisflokkar sem liggi gjörvallri sköpuninni og framvindu 
alheimsþróunarinnar til grundvallar. Fræðsluna sem varðar þessa 
efnisflokka má sannreyna með beinni reynslu við að iðka transcen-
dental meditation þ.e. Innhverfa íhugun, en í henni ferðast hugurinn 
í gegnum öll lög sköpunarinnar, frá grófum til fínlegra, að ástandi 
tærrar handanlægrar vitundar.

1. PURUSHA
Purusha eða alheimsandinn er handanlæg Raunveran sem bein 
reynsla fæst af meðan á Innhverfri íhugun stendur í þeim punkti þar 
sem farið er handan við fíngerðasta stig sköpunarinnar og ekki er 
annað eftir en tær handanlæg vitund. Purusha er grundvöllur hins 
huglæga þáttar lífsins. Hann er eilíft, þögult vitni að öllu sem var, 
er og verða mun.

   Í erindinu sem er til athugunar má finna lærdóminn um Purusha 
í orðinu „Pandungar“. Hendingin „her Pandunga“, gefur til kynna 
að þótt herinn tilheyri Pandungunum er ekki víst að Pandungarnir 
sjálfir séu hluti hersins; verið getur að þeir séu, ef svo má segja, án 
aðildar. Jafnvel þótt gjörvöll náttúran lúti vilja Purusha er Hann eftir 
sem áður einungis þögult vitni að virkni hennar.
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2. PRAKRITI
Prakriti eða náttúran er upphafsefnið sem gjörvöll náttúran sprettur 
af. Hún er sett saman úr gúnunum3 þremur sattva, rajas og tamas. 
Þeir valda öllum breytingum og eru grundvöllur þróunarinnar.

  Í erindinu standa „Pandungar“ fyrir Purusha en „her“ stendur fyrir 
prakriti. Enn fremur stendur hendingin „her ... fylkt var til orrustu“ 
fyrir prakriti í mismunandi frumþáttum sínum sem tilbúnir eru til 
aðgerða. Án þess að nefna gúnana þrjá sérstaklega kemur Vyasa 
eðli prakriti algjörlega á framfæri. Svo lengi sem gúnarnir þrír eru 
í jafnvægi koma þeir ekki fram sem þrír. Þeir sýna ekki af sér neina 
virkni og ekkert sköpunarferli eða þróun á sér stað. Þegar þeir eru 
byrjaðir að virka birtast þeir í ómælanlega fjölbreyttum uppröðunum 
og samsetningum.

3. MAHAT
Mahat er fyrsta stig þróunarinnar eftir að fyrsta upphafsefnið, 
prakriti, sem fram að því hefur verið ómótað, byrjar að færast í átt til 
formmyndunar, tekur ákveðna stefnu. Það er alheimsviljinn að verki 
og hann er að fullnægja hvötinni til að formgerast sem verður til við 
það að hið fullkomna jafnvægi milli gúnana þriggja raskast.

Lærdómurinn um Mahat felst í orðunum „sneri sér til“ en þau marka 
fyrstu hræringuna í þeirri stöðumynd sem erindið bregður upp – 
færslu í ákveðna átt.

4. AHAMKARA
Ahamkara er meginreglan sem ræður því að mahat einstaklingsgerist. 
Fræðslan um ahamkara kemur fram í orðinu „síns“ sem er dæmi um 
það hvernig reglan um að einstaklingsgera virkar. Almenna hugtakið 
meistari er hér einstaklingsgert.

3)  Sjá II., 45., skýringar.
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5. MANAS
Manas er alheimslegi hugurinn sem leggur til viðfangsefni fyrir 
meginregluna um að einstaklingsgera, ahamkara. Í manas ástandinu 
kemur skýrt fram hvöt prakriti til að formgerast skýrt skilgreind.

  Fræðslan um manas er veitt með orðaparinu „þessi orð“ en það 
gefur þeirri stöðu lögun sem sköpuð var með fyrstu hræringunni, 
mahat, og orðin „sneri sér til“ gáfu til kynna.

6.-15.  INDRIYA
Tíu næstu meginatriðin eru nefnd indriya eða skilningarvit; fimm 
skynfæri (gyanendrya) og fimm starffæri (karmendriya). Þau tengja 
hugann við hina formgerðu veröld viðfangsefnanna.
   Umfjöllun um skynfærin felst í orðinu „leit“ þar sem sjónskynið 
er látið standa fyrir skynfærin fimm.
   Fjallað er um starffærin með orðinu „talaði“ þar sem talfærin eru 
látin standa fyrir starffærin fimm.

16. - 20. TANMATRA
Tanmatra er hinn fimmfaldi grunnveruleiki eða innsta gerð 
viðfangsefna skynfæranna fimm. Hann birtist sem höfuðskepnurnar 
fimm sem verða að viðfangsefnum skynfæranna og mynda 
efnislegan grundvöll fyrir gjörvallan hinn hlutkennda alheim. 
Þannig birtist innsta gerð hljóðs (shabda tanmatra) sem rými, innsta 
gerð snertingar (sparsha tanmatra) í lofti, innsta gerð forms (rupa 
tanmatra) í eldi, innsta gerð bragðs (rasa tanmatra) í vatni og innsta 
gerð lyktar (gandha tanmatra) í jarðvegi.

   Sanskrítarorðið „tu“ í frumtextanum, sem er sleppt í þýðingunni, 
fræðir um tanmatra en tu merkir „einungis eftir“, að sjá eða líta. 
Notkun orðsins markar skil í framvindu atburða. Eins marka 
tanmatra skil milli hinnar huglægu og hlutlægu sköpunar. Þegar 
áhrifin af tamas4 í framvindu þróunarinnar aukast tekur huglæga 
sköpunin enda og hlutlæga sköpunin hefst. Tanmatra sem mynda, 
eins og þær gera, grundvöllinn fyrir höfuðskepnurnar fimm, sitja á 
grófasta sviði hins huglæga þáttar sköpunarinnar.

4)  Sjá II., 45., skýringar.
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21. – 25.  MAHABHUTA
Fimm mahabhuta eða höfuðskepnurnar fimm sem hin efnislega 
veröld er gerð úr eru alrými (akasha), loft (vayu), eldur (tejas), vatn 
(apas) og jörð (prithivi). 

 Lærdómur um mahabhuta hefur þegar verið dreginn með 
umfjölluninni um Vaisheshika.

  Vert er að geta þess að gjörvalla kenningu Sankhya spekinnar, sem 
Kapila setti fram, má sannreyna með beinni reynslu í Innhverfri 
íhugun því til að ná stöðu handanlægrar vitundar þarf hugurinn 
að fara þvert í gegnum öll stig sköpunarinnar, frá grófum til hinna 
fínlegu.

YOGA
Tilgangur yoga er að öðlast þekkingu við beina skynjun. Yoga er 
hagnýt vísindi um lífið sem opna ekki aðeins fyrir beina reynslu 
af sviði algjörrar Veru heldur gefur einnig kost á reynslu af hinum 
ýmsu stigum afstæðrar sköpunar.

Allra fyrsta orð erindisins í fumtextanum, „drishtva,“ (bókstafleg 
merking „að hafa séð“) fræðir bæði um tilgang yoga og leiðina til 
að ná því.5

Í framsetningu sinni um yoga skiptir Patanjali lífinu í átta hvel til 
þess að geta skýrt málefnið yoga ýtarlega og fullkomlega:

1.   Gjörvallt sköpunarsviðið, sem liggur utan einstaklingsins, er  
      undir stöðugum áhrifum af hugsunum hans og gjörðum. 

      Yogaástandið eða fullkomið jafnvægi telst staðfest á því 
sviði þegar líf mannsins styðst með eðlilegu móti að fullu við 
siðalögmálin fimm (yama):

5)  Hendingin „smávegis af þessu dharma“ í 40. erindi annars kafla fjallar um 
    aðalatriði beinnar skynjunar.
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i. Sannsögli (satya).

ii. Ofbeldisneind (ahimsa).

iii. Ágirndarneind (asteya).

iv. Skírlífi 6  (bramacharya).

v. Girndarneind á eigum annarra (aparigraha).

     „Pandungarnir“, fimm dyggðugu synir Pandu, standa fyrir þessi 
siðalögmál.

 

2.   Efnisleg samsetning líkama einstaklingsins og taugakerfisins. 
Yogaástandið telst staðfest á sviði líkama og taugakerfis þegar 
líf mannsins styðst með eðlilegu móti við lífsreglurnar fimm 
(niyama) sem eru:

i. Skírsla (shaucha).

ii. Ánægja (santosha).

iii. Meinlæti (tapas).

iv. Nám (svadhaya).

v. Hollusta við Guð (Ishvara-pranidhana).

      „Pandungarnir“ standa einnig fyrir þessar fimm lífsreglur.

3.   Mismunandi útlimir líkamans, stellingar (asana).

      Yogaástandið kemur fram í útlimum líkamans þegar þeir starfa 
fullkomlega og eru vel samstilltir hver við annan. Í þessu 
ástandi getur líkaminn haldið stöðugri stellingu svo lengi sem 
verkast vill.

Fræðslan um asana er veitt í hendingunni „sem fylkt var“, 
því að í yogaástandinu, ástandi handanlægrar vitundar, eru 
allir útlimir líkamans í fullkomnu samræmi hver við annan, 
algjörlega vökulir, en samt ekki teknir til starfa.

6)  Ástand einstaklingsins þar sem lífskrafturinn beinist jafnan upp á við.
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4.   Öndunarstarfsemi einstaklingsins, öndunaræfingar (pranayama). 

      Í yogaástandinu kyrrist andardrátturinn sjálfkrafa.

      Fræðslan um pranayama felst í hendingunni „her Pandunga 
sem fylkt var til orrustu.“ „Pandungarnir“ eða fimm synir 
Pandu standa fyrir hinn fimmfalda andardrátt – prana, apana, 
vyana, udana og samana – sem er að störfum í mismunandi 
hlutum líkamans. Hendingin, „her Pandunga sem fylkt var 
til orrustu“, lýsir stöðugleika allra fimm andardráttanna í 
yogaástandi.

5.   Lífshvelið sem liggur milli skilningarvitanna og viðfangsefna 
þeirra. 

Yogaástandið á þessu hveli markast af fullkominni sjálfnægju 
skilningarvitanna þannig að þau beinast þá ekki lengur út á við 
í átt að viðfangsefnum sínum. Yoga merkir hér að draga sig í 
hlé frá viðfangssviði skilningarvitanna.

      Fræðslan um það að snúa skilningarvitunum frá viðfangsefnum 
sínum (pratyahara) er veitt í orðinu „leit“ (bókstafleg merking 
„að hafa séð“) sem ber með sér að sýn Duryodhana, eftir að 
hafa litið yfir her Pandunganna, hafi að því búnu verið dregin í 
hlé.

6.   Lífshvelið sem liggur milli skilningarvitanna og hugarins.      

Yogaástandið á þessu hveli markast af því að hugurinn er 
dreginn í hlé frá umsýslusviði skilningarvitanna. Fræðslan um 
stöðugleika hugarins (dharana) er veitt með hendingunni „fylkt 
var“ sem gefur til kynna að hugurinn sé stöðugur, að hann sé 
ekki lengur í tengslum við skilningarvitin.

7.   Lífshvelið sem liggur milli hugarins og Veru.

Yogaástandið á þessu hveli markast af því að huglæg boð 
eru fáguð æ meir þar til farið er handan við fínlegasta ástand 
huglægrar virkni þar sem hugurinn kemst í ástand tærrar 
vitundar, algjörrar tilveru, ástand eilífrar Veru.
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Fræðslan um þetta íhugunarferli (dhyana) er veitt í 
orðunum „sneri til meistara síns“, þar sem meistarinn táknar 
Veruástandið.

Nákvæm athugun á kenningum Patantjali um yoga leiðir í ljós 
að sjálft ferlið að komast í yogaástand tilheyrir ekki eingöngu 
dhyana eða íhugun, sem ein og sér virðist leiða beint í samadhi 
eða handanlæga vitund, heldur miðast það ferli einnig við að 
leiða til allra hinna greinanna af hinu áttfalda yoga hans. Hver 
einstök grein stendur fyrir aðalatriðin í iðkun sem kemur til 
leiðar yogaástandi á lífshvelinu sem tilheyrir viðkomandi grein.

Öldum saman hefur ranglega verið litið á þessar mismunandi 
greinar yoga sem mismunandi þrep í þróun yogaástandsins, 
þegar sannleikurinn er sá að hverri einstakri grein er ætlað að 
koma til leiðar yogaástandi á því lífshveli sem hún fjallar um. 
Við það að stunda allar greinarnar eða aðferðirnar samtímis 
þroskast yogaástandið samhliða á öllum lífshvelunum átta og 
stendur þannig að endingu til frambúðar.

Nauðsynlegt er að minna á það hér að jafnvel samadhi, sem 
þegar er í sjálfu sér yogaástand því það er handanlæg vitund, er 
meðal til að komast í hið endanlega ástand yoga, alheimslega 
vitund. Í alheimslega vitundarástandinu er handanlæg vitund 
orðin rótföst til frambúðar í eðli hugarins eða til að tala í 
indverskum hugtökum er kshanika (augnabliks) samadhi orðið 
að nitya (varanlegu) samadhi. Það er svona sem ber að skilja 
það að Maharishi Patanjali staðsetti samadhi með hinum sjö 
greinunum eða meðulunum til að öðlast yoga.

Til þess að tengja aðalatriðið í dhyana við hagnýtt líf er ekki 
úr vegi að nefna að verðmætasta iðkunin á hveli dhyana er 
hið einfalda kerfi Innhverfrar íhugunar. Innhverf íhugun, 
sem er sértæk gerð af tækni, tilheyrir hveli dhyana en fer 
jafnframt handan við það hvel og kemur til leiðar handanlæga 
vitundarástandinu samadhi. Þegar því ástandi hefur verið náð 
snýr athyglin til baka á dhyana hvelið sem er hvel athafna. 
Það að athyglin fer svona reglulega af einu hveli á annað gerir 
að verkum að handanlæg vitund helst áfram jafnvel meðan á 
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athöfnum stendur, í fyrstu aðeins á afar fínlegum sviðum en 
þegar fram líður einnig í grófgerðum daglegum önnum svo hún 
geti á endanum orðið varanleg. Þannig stendur hið einfalda 
kerfi þekkt undir nafninu Innhverf íhugun, sem skilvirkasta 
verkfæri þessara tveggja hvela dhyana og samadhi. 

8. Hvel algjörrar Veru, ástand handanlægrar vitundar (samadhi).

      Lærdóminn um samadhi er að finna í orðinu „Pandungar.“ Í 
þessu erindi gefur notkun orðsins „Pandungar“ til kynna að 
Pandungarnir ráði yfir hernum og séu, þar sem þeir eru herrar 
hans, aðgreindir frá honum. Á sama hátt er sjálfið í samadhi 
ástandinu skynjað sem hið handanlæga, án aðildar að neinu.

KARMA MIMANSA         

Mimansa þýðir rannsókn, náin athugun. Karma mimansa fæst við 
að skoða athöfn náið vegna þess að athöfn er undirstaða  að tilvist og 
þróun einstaklingsins. Fyrsta sútran í Karma mimansa eftir Jaimini 
byrjar á að rannsaka dharma, ósigrandi afl náttúrunnar, sem stendur 
undir gjörvallri sköpuninni. Karma mimansa leitar aðallega því það 
hvaða athafnir séu af sjálfu sér í samræmi við dharma. Áhrifin af 
sérhverri athöfn eru svo víðtæk7 að þau ganga út yfir mannlegan 
skilning. Þess vegna getur mælikvarðinn á það hvað sé rétt athöfn 
ekki verið neitt annað en munnlegur vitnisburður (shabda) um 
Vedurnar. Jamini slær föstu með rökum að shabda sé eilíft í eðli 
sínu og eyðir öllum vafa varðandi það. Lærdómur um þetta er 
fólginn í hendingunni „sneri sér til meistara síns“ því að maður snýr 
sér til meistarans til að hann taki burt vafann. Eftir að Jamini var 
búinn að slá föstu eilífðareðli shabda komst hann ekki hjá því að 
staðfesta að Veda væri guðleg opinberun á sköpunartímanum. Um 
það fræðir orðið „þá“ – á tíma sköpunarinnar. Jamini sannar einnig 
að orð Vedanna séu, jafnvel þótt þau séu frumboð frá Guði, ekki 
merkingarlausir tónar eða hrynjandi. Þau hafi merkingu og þess 
vegna sértæk markmið rétt eins og öll töluð hljóð (orð) í öllum 

7)  Sjá IV., 17., skýringar.
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tungumálum. Hvert einstakt orð og sérhver hending í erindinu sem 
verið er að skoða fræða okkur um þetta atriði. Þar sem Jamini taldi 
að Vedurnar væru hið endanlega kennivald um dharma neyddist hann 
til að hugsa upp fasta aðferð til að rannsaka vedíska texta. Það gerði 
hann með því að sundurgreina efni Vedanna á eftirfarandi hátt:

1. VIDHI  (LÍFSREGLUR EÐA FYRIRMÆLI)

Fræðsluna um þetta veitir hendingaröðin „leit þá yfir ... sneri 
sér til ... talaði.“

2. MANTRA  (LYKILORÐ)

Mantra er lykilorð sem hjálpar til að muna hin mismunandi 
þrep í yagya.8

„Meistarinn“ (acharya) gætir þekkingarinnar um mantra og 
hlutverk hans er að svara öllum andmælum sem beint er gegn 
þeim. Mantra er ætlað að hjálpa við að framkvæma yagya: 
Ólík mantra er á hverju þrepi. Meðan yagya vindur fram mælir 
meistarinn fram mantra og í samræmi við það vinna aðrir 
verkin. Duryodhana „sneri sér til meistara síns“ til þess að fá 
hjá honum rétta orðið (mantra) til athafna.

3. NAMADHEYA  (VIÐEIGANDI NAFNORÐ)

Lærdómur um namadheya felst í „Duryodhana“ og 
„Pandungar“.

4.   NISHEDHA (BÖNN)

Nishedha er andstæða vidhi.

Lærdómurinn um nishedha liggur í „sneri sér til meistara síns“ 
og „talaði þessi orð.“ Í samræmi við lífsreglurnar (vidhi) er 
framgangsmátinn sá að þegar maður hefur snúið sér til meistara 
síns á maður þegar í stað að kasta sér á grúfu frammi fyrir 
honum. En í stað þess að kasta sér flötum byrjar Duryodhana 
að tala.

8)  Sjá III., 9. Skýringar.
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5. ARTHAVADA  (SKÝRINGARHLUTAR)

„Prinsinn“ er fræðsla um arthavada.

Mimanska, ef marka má sanskrítarmálfræðinga, greinir milli 
þriggja gerða af vedískum nafnorðum eða nafnorðsígildum:

i. Rudhi, einfalt ósamsett orð með venjulegri merkingu sem við 
lærum af kennara eða öðrum áhrifavöldum. Lexían um rudhi 
felst í „orð“.

ii. Yaugika, samsett orð gert úr tveimur eða fleiri orðum sem 
hvert um sig hefur sjálfstæða merkingu og bætir einhverju 
við heildarmerkinguna. Lexían um yaugika er veitt í „her 
Pandunga“ (pandava-anikam).

iii. Yogarudhi, orð sem er samsett en hefur þó sína eigin venjulegu 
merkingu. Lexían um þetta er veitt í orðinu „Duryodhana“ 
(Dur-yodhana).      

Jamini bendir á að nafnorð séu ekki sjálfnæg heldur þarfnist 
þau sagnorða til þess að koma markmiði ræðunnar til skila. 
Sagnorðin bæta inn eðlisþætti athafnarinnar sem Jamini flokkar 
eftir því hvort áhrifin af þeim séu aðallega sýnileg eða ósýnileg. 
Þær athafnir sem aðallega hafa ósýnileg áhrif (apurva) eru 
kallaðar ráðandi (pradhana) en þær sem hafa aðallega sýnileg 
áhrif eru kallaðar víkjandi (gauna).

Fræðslan um þær athafnir sem eru pradhana felst í orðinu 
„talaði“ vegna þess að áhrifin af ræðu Duryodhana eru ekki 
sýnileg í þessu erindi. Fræðslan um athafnir sem eru gauna 
felst í orðinu „leit“ vegna þess að áhrifin af því að líta koma 
umsvifalaust fram í „sneri sér til meistara síns og talaði þessi 
orð.“

Til þess að hægt sé að kafa rækilega ofan í texta Vedanna með hlið-
sjón af túlkunarreglunum hér að framan er litið á Vedurnar í tveimur 
hlutum: 

1.  Samhita eða þeir kaflar sem fást við mantra.  

2.  Brahmana, þeir kaflar sem fást við trúarlegar athafnir 
     og skýringahlutar.
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 1.   SAMHITA

Þau skiptast í þrjá hluta:

i. Rik – safn erinda sem eru flokkuð eftir bragarhætti. Fræðslu um 
þetta veitir bragarháttur erindisins.

ii. Sama – erindi sem farið er með í lok yagya. Fræðslan um sama 
kemur fram í orðinu „þá“. Þetta orð skipar stöðunni sem lýst er 
í erindinu í endann á einhverjum öðrum atburði.

iii. Yaju – mantra í óbundnu máli. Af þeim eru tvær tegundir:

a.   þær sem eru sagðar upphátt (nigada). Lærdómurinn um þessa 
tegund af mantra er fólgin í öllum orðum erindisins þar sem 
það er mælt fram.

b.   þær sem bornar eru fram í hljóði (upamshu) „þessi orð“ vísar 
til orða sem eru ekki sögð í þessu erindi. Þetta er fræðsla um 
mantra sem eru bornar fram í hljóði.

2.   BRAHMANA

Í ritskýringum sínum við Mimansa Sutra nefnir Shabara tíu 
leiðir til að sundurgreina Brahmana:

i. Hetu – tilefni. Fræðslan um það er veitt í orðinu „leit“. Það var 
þegar Duryodhana „leit“ sem hann var knúinn til að snúa sér til 
meistara síns og tala.

ii. Nirvachana – skýring eða tjáning. Fræðslan liggur í „sem fylkt 
var til orrustu,“ hendingin útskýrir það sem séð er.

iii. Ninda – vanmat. Lexían um vanmat er kennd með þeirri 
framsetningu að orðinu „Pandungar“ eru ekki gefnir neinir 
eiginleikar en Duryodhana er hins vegar kallaður prins.

iv. Prashana – lof. Frætt er um það með hendingunni „sem fylkt 
var til orrustu“ sem lofar virðuleik hersins.

v. Samshaya – efi. „Sneri sér til meistara síns“ fræðir um efa 
vegna þess að til meistarans snýr maður jafnan til þess að hann 
fjarlægi efa.
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vi. Vidhi – lífsreglur eða fyrirmæli. Eins og áður sagði veitir 
hendingaröðin „leit þá yfir ... sneri sér til ... talaði“ fræðslu um 
þetta.

vii. Parakriya – athöfn einstaklings. Allt heila erindið fjallar um 
gjörðir Duryodhana: „leit þá yfir ... sneri sér til ... talaði.“

viii. Purakalpa – fyrri atburðir. Lexían um þá er veitt með „her ... 
sem fylkt var til orrustu.“

ix. Vyavadharana kalpana  – merking  samkvæmt samhenginu. 
Orðið „þá“ kennir þessa lexíu.

x. Upamana – samanburður. Hann hjálpar við að afla þekkingar 
á einhverjum hlut með því að bera hann saman við annað vel 
þekkt fyrirbæri. Fræðslu um upamana veitir orðið „prins“ sem 
er notað með vísun til Duryodhana.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að með því að iðka Innhverfa 
íhugun fullnægir maður umsvifalaust leit Karma mimansa að þeim 
athöfnum sem samræmast dharma. Innhverf íhugun færir hugann í 
ástand Veru. Vera er eilíf. Hún stendur undir sköpuninni og heldur 
því uppi gjörvöllum alheimi. Þegar hugurinn nær ástandi Veru kemst 
hann um leið á dharmastigið. Því eru athafnir hugar í Veruástandi 
sjálfkrafa í samræmi við dharma. Þannig fullnægir Innhverf íhugun 
kenningum Karma mimansa.

VEDANTA
Vedanta þýðir endir Veda, endanleg þekking á Vedunum. Vedantakerfið 
er einnig þekkt sem Uttara mimansa og þýðir að þaulskoða síðasta 
kaflann í Veda sem er upanisad. Karma mimansa eftir Jaimini sem 
stundum er kallað Purva (fyrri) mimansa tekur til skoðunar þann 
hluta Vedanna sem fjallar um athafnir en Uttara (síðari) mimansa 
eða Vedanta eftir Vyasa9 tekur fyrir þann hluta Vedanna sem fjallar 
um þekkingu. Megintilgangur Vedanta er að uppfræða manninn um 
þau sannindi að fullkomin þekking á lífinu sé ekkert annað en lífið 
sjálft eins og því er eðlilega lifað á Verustiginu.

9)  Vyasa, höfundur Bhagavad-Gita, setti einnig fram Vedantakerfið.
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Séð frá kosmísku sjónarmiði skýrir Vedanta afstöðuna milli hinnar 
óformgerðu algjöru Raunveru (Brahma) og hins formgerða afstæða 
hluta lífsins með því að kynna til sögu hugmyndina um maya. Orðið 
maya þýðir í bókstaflegri merkingu það sem ekki er, það sem er ekki 
til. Þetta varpar ljósi á eiginleika maya: Það er ekki neitt áþreifanlegt. 
Það eru áhrifin af því sem bera vott um viðveru þess. Áhrif maya 
má skilja með dæminu um næringarvökva þegar hann birtist sem 
tré. Hver einasta flís í trénu er ekkert annað en næringarvökvinn. 
Næringarvökvinn er áfram næringarvökvi en birtist sem tré. Eins er 
Brahma áfram Brahma en birtist, fyrir áhrif frá maya, sem formgerð 
veröldin.

Á einstaklingsstiginu skýrir Vedanta afstöðuna milli hins algjöra 
Sjálfs (Atman) og hins afstæða hluta einstaklingslífsins með 
hugmyndinni um avidya. Avidya eða fávísi er ekkert annað en maya 
í groddalegri mynd. Ef maya má líkja við tært vatn er gruggugt vatn 
avidya.

Fyrir áhrif maya birtist Brahma sem Ishvara, hinn persónulegi 
Guð, sem á tilvist sína á himnesku stigi lífsins, á fágaðasta sviði 
sköpunarinnar. Með líkum hætti birtist Atman sem Jiva eða 
einstaklingssál fyrir áhrif frá avidya.

Lærdómur um Brahma er veittur í orðinu „meistari“. Meistarinn  
sem býr yfir gjörvallri visku lífsins kemur fram í brahmi-sthiti, 
Brahma ástandinu, eða kosmískri vitund, alvitund.

Fræðslan um maya er í þessu erindi veitt með orðinu „raja“ sem 
þýðir „prins“ eða „konungur“. Réttmætur konungur var Duryodhana 
ekki.

Fræðslu um Ishvara veitir einnig orðið „raja“ eða konungur. 
Konungurinn fer með æðstavald á mannlega stiginu.

Lærdóm um Atman veitir orðið „Pandungar“. Hendingin „her 
Pandunga“ segir að Pandungarnir hafi ekki endilega verið hluti 
hersins jafnvel þótt þeir séu herrar hans. Eins er Atman aðgreint frá 
hinum starfandi heimi og án aðildar að honum.

Fræðslan um avidya er veitt með „leit þá yfir ... sneri sér til ... talaði.“ 
Avidya eða fávísi er við rætur allrar virkni í einstaklingslífinu.

Fræðsla um Jiva er í gegnum „Duryodhana“ en um hann er sagt 
að hann leit yfir, sneri sér til og talaði. Það er Jivað sem tekur þátt í 
starfseminni.
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Þekkingin um lífið er sett fram á svo fullkominn hátt í Vedanta 
að venjuleg mannleg greind getur ekki gripið hana. Þess vegna er 
nauðsynlegt að hækka vitundina ef maður vill fullnægja skilyrðum 
fyrir því að öðlast þekkingu á Vedanta. Til þess að vera fær um að 
skilja Vedanta verður maður að lifa lífinu samkvæmt eiginleikunum 
fjórum:

1. VIVEKA  (SKYNSEMISSKILNINGI)

Frætt er um hann með „leit þá yfir her“ og „sneri sér til 
meistara síns.“ Það var vegna máttar skynseminnar sem 
Duryodhana ákvað, eftir að hann leit yfir herinn, að snúa til 
meistara síns og leggja stöðuna fyrir hann áður en hann kastaði 
sér að lokum út í orrustuna.

2. VAIRAGYA  (BINDINGARNEIND)

Fræðslu þar um má finna í orðinu „Pandungar“. Pandungarnir 
voru á orrustuvellinum en samt lýsir hendingin „her Pandunga“ 
þeim eins og aðgreindum frá hernum, eins og þeir séu án 
aðildar að honum. Af því má ljóst vera að í fræðslunni um 
vairagya felst, samkvæmt þessu erindi, engin afneitun á 
athöfnum eða skyldum í lífinu. Nægilegt er að vera án aðildar, 
vera ekki fjötraður við eigur sínar. Afneitun eigna er ekki merki 
um bindingarneind.

3. SHATSAMPATTI  (DÝRGRIPUNUM SEX)

i. Shama – hugarstjórn. Fræðsla um hana er veitt með „leit þá yfir 
her“ og „sneri sér til meistara síns.“ Ef Duryodhana hefði ekki 
verið gæddur shama hefði  hann ekki getað sýnt það snarræði í 
hugsun að snúa sér til meistara síns og spyrja hann ráða.

ii. Dama – stjórn skilningarvitanna. Lærdómur um hana 
felst í hendingunni „her ... sem fylkt var til orrustu.“ Her 
skilningarvitanna hefur verið fylkt, hann er tilbúinn til átaka en 
er enn ekki virkur. Það gefur til kynna að þótt  skilningarvitin 
séu vökul, ógildir það ekki regluna um stjórn skilningarvitanna.

iii. Uparati – að neita sér um. „Sneri sér til meistara síns“ er 
lexía í því að að neita sér um. Í henni felst að leiðin til 
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uppljómunarástandsins sé sönn afneitun – að neita sér um fávísi 
og fjötur. Sá misskilningur er algengur að þetta orð þýði að 
neita sér um athafnasemi.

     Hagnýta hliðin á afneitun er Innhverf íhugun þar sem sú iðkun 
er bein leið í handanlæga vitund, í uppljómunarástand. Þegar 
handanlægri vitund er náð með hreyfingu íhugunarinnar inn á 
við, kemur hugurinn út í athafnasemina á ný. Við þetta ferli, að 
ná endurtekið handanlægri vitund og koma út í athafnasemina 
á ný, festist uppljómunar ástandið í sessi. Því er morgunljóst að 
lærdómurinn um uparati eða afneitun felur það á engan hátt í 
sér að sökkva í aðgerðaleysi eða snúa sér frá athöfnum yfirleitt.

iv. Titiksha – þolgæði. Fræðslan um það kemur fram í „her ... sem 
fylkt var til orrustu.“ Herinn, sem hefur það hlutverk að berjast, 
sýnir þolgæði sitt í athafnaneind. Þolgæði í sinni innstu gerð 
birtist í því að taka öllum hlutum eins og þá ber að.

v. Shradda – trúartraust. Fræðsla um trúartraust felst í „sneri sér 
til meistara síns.“

vi. Samadhana – jafnvægi hugarins. Óbifandi ástand „meistarans“ 
sem fram kemur í erindinu er kennsla í huglægu jafnvægi.

4. MUMUKSHUTVA  (LÖNGUN TIL LAUSNAR)

Lærdómurinn um hana felst í „sneri sér til meistara síns.“
Þessi greining  á öðru erindi fyrsta kafla bregður upp mynd sem 
má heimfæra á hvert einstakt erindi í Bhagavad-Gita og sýnir 
að það er fullgilt og réttmætt og unnt að staðreyna sannleika 
þess í ljósi hinna sex kerfa indverskrar heimspeki. Jafnframt 
hefur verið sýnt fram á að markmið hvers kerfis næst með því 
að iðka Innhverfa íhugun.

JAI GURU DEVA
Mahashivaratri
18. febrúar 1966  
Shankaracharya Nagar
Rishikesh, U.P. 
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MERKING NOKKURRA ORÐA eins og þau koma fyrir í texta 
Maharishi í þessari bók. Rómverskar tölur vísa í kafla og latneskar tölur 
vísa í skýringar við erindi. Tilvísanirnar byggja á orðsöðulykli fyrir fyrir 
Bhagavad-Gita eftir C. Donahue og D. Seifert 1971.

Afsal (e. Renunciation; sanyasa í sanskrit): Náttúrulegt afsalsástand; 
aftenging, ástand bindineindar þar sem gerandinn helst aðskilinn frá 
athafnasviðinu; II., 57., 55- 72., ; III., 3.-4., 43.; IV., 41.; V., inng., 3., 5.-6., 13.-
14., 17., 20. 21., 23.-25., 26. 28.-29.; VI., 2., 5., 8.

Aðferðafræði andhverfunnar (e. The principle of a second element): 
Felst í að líta fram hjá orsökum vanda en leysa hann með því að beita 
andstæðum meðulum.  II., 45.

Aðildarneind (e. non-involvement): Ekki aðild; án aðildar; án 
hlutdeildar. Sjá neind.  IV., 14., 16.; V., 15. 

Hið afstæða (e. The relative): Öll hin áþreifanlega, formgerða, 
tímanlega veröld.II., 45., 19.-20., 27., 50., 71.-12. ; III., inng., 1., 5.-6., 8.-9., 11., 
12., 14., 19., 20., 22., 26., 30., 32., 35., 39., 43., ; IV., inng., 1., 7., 16., 18., 20.-21., 
24., 33., 34., 35., 36., 38., ; V., 2.-3., 6.-9., 15., 16., 17.-18., 20., 21., 22.-23., 24., 
26., ; VI., 3., 4., 6., 12., 20., 21.-22., 24., 25., 26., 28., 35., 36., 41., 44., 47.  

Hið algjöra (e. The absolute): Hið óformgerða umfangslausa, 
óbreytanlega, eilífa; sbr einnig Vera, tær vitund, handanlæg vitund. II., 
2.- 10., 15., 20., 26., 45., 68., 71.; III., inng., 1., 8., 9.-10., 11., 13., 14., 20., 22.; IV., 
inng., 1., 6.-7., 9., 18., 35., 38.,; V., 7., 14., 15.-16., 23.; VI., 3., 32.      

Alvitund (e. Cosmic Consciousness; sanskrit, nitya samadhi; jivan 
mukti.): Uppljómun; kosmísk vitund; alheimsvitund vitund um hið 
afstæða og hið algjöra aðgreint en í samtilvist; setur einstaklinginn í 
alheimslega stöðu sbr. II., 51. skýr.; II., 46., 48.-53., 55.-72.; III., 3., 4., 
8.-9., 13., 15., 17.-20, 28., 30.; IV., inng., 10., 15., 17., 18., 22.-23., 24.-
25., 27.-28., 31.-33., 35., 37., 38.-39., 41.-42.; V., inng., 2.-3., 5.-11., 13.-
14., 16.-17., 19., 20.-21., 22.-23., 24., 26., 28.; VI., 1., 2.-4., 5., 10., 14., 
17-18., 20.-22., 23.-24., 25., 26., 27.-28., 30., 31., 33.-36., 38., 41., 45., 47. 

Alheimur (e. Cosmos, universe): Tilvistin með öllu sem í henni er.

Alviska (e. Knowingness): Fullkomið samband við Veru, algjört 
þekkingarástand.  IV., 38. 

Athafnaneind (e. non-action): Ekki athöfn. Sjá neind og 
bindingarneind. III., 4.-5., 33.; VI., 3.

Bhakta, sanskrit (e. a devotee of God): Sá sem tilbiður guð. II., 7., 45. 
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Binding (e. attachement): Haft, þráheldni; I., 34.; II., 48., 56., 62-64., 
71.; III., 7., 9., 25., 29., 33.-34., 35.; IV., 10., 19., 20., 23.; V., 10.-12., 16.; 
VI., 5., 35.

án bindingar (e. unattached, detachement): óbundinn; sjá einnig 
bindingarneind; aðgreining Sjálfsins frá athöfnum. I., 34.,; II., 57.; III., 
7, 17., 19., 43.; IV., 35.; V., 2., 12., 29.; 5.  

Bindingarneind (e. non attachment): Bindineind; sá eiginleiki 
gerandans að vera óheftur af athöfn; ekki binding. Sjá neind og án 
bindingar. II., 49.-50., 57.-58.; III., 4., 25., 33.; IV., inng., 19.-20., 35.; V., 
1., 6., 8.-9., 11., 14., 28.; VI., 1., 14., 25., 35.-36. 

Brahma, sanskrit: Veda; skaparinn; hin eilífa óbreytilega Vera; guðleg 
vitund; drottinn Krishna er sérstök holdgerving Brahma. III., 15.. IV., 1.

Brahmín, sanskrit: Lærdómsmaður í vedafræðum; einstaklingur í 
brahmínafjölskyldu.

Burtsækni (e. detachment): Hverflyndi, aðskilnaður, áhugaleysi; sjá 
einnig án bindingar. I., 34.

Dharma, sanskrít: Ósigrandi vald náttúrunnar sem heldur tilverunni 
uppi; vald þróunarinnar, það sem heldur þróuninni gangandít.  I., 1., 21., 
30., 39-45.;  II., 7., 31-33., 38., 40., 45.; III., 1., 8., 35.; IV., 7.-8., 17., 22.; 
VI., 3., 17., 23., 37.    

Adharma: Dharma er ekki til staðar. I., 41.-44.; IV., 7.

Eining (e. Unity): Sameining; eining hugarins og guðlegrar greindar; 
yoga. II., 45., 48., 57.; III., inng., 19.; IV., 2., 14.,, 17., 32.-33., 35., 38., 
39., ; V., inng., 2., 5., 7., 11.-12., 18., 23.; VI., inng., 3., 14., 20, 22.-23., 
26., 29.-30, 31.-32., 47.   

Eitt í öllu (e. oneness): Varurð um sameiningu, um eitt í öllu í 
guðsvitund; sjá Eining.  III., 19., 39.; IV., 10., 24., 35., 36., 37.; V. 11., 
17.-19.; VI., 3., 22., 30., , 32., 33., 47. 

Gerandaneind (e. non-doer.): Ekki gerandi. Sjá neind. Sbr. 
aðgreiningu Sjálfs og athafnar. III., 30.; IV., 13., V., 29. 

Gyani, sanskrit; (e. an enlightened man): Maður sem fetar örugglega 
leið þekkingarinnar; uppljómaður maður. II., 7. 45.

Gúnarnir þrír, guna: sanskrit (e. the three gunas): Eigindir; Sattva, 
rajas og tamas eru gúnarnir þrír í náttúrunni, prakriti. II., 45.-46., 59.; 
III., 1., 5., 15., 26-30., 32., 35.-39.; IV., 1., 7., 13., 16., 18., 21.-22., 24., 
27., 35., 38.; V., 1., 8.,9., 14., 17., 25.; VI., 21. 

Handanlægt (e. transcendental): Það sem liggur utan hinna afstæðu 
sviða; II., 23., 25., 45.
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Handanlæg vitund, samadhi á sanskrit (e. transcendental 
consciousness): Vitund um það algjöra; Sjá einnig sæluvitund; Vera; tær 
vitund. II., 41., 45., 48., 50., 51.-53., 55., 55., 58., 59., 66., 72.; III., 1., 3., 
7., 9., 10., 11., 13., 19., 28., 30., 33.; IV., 10., 13., 19., 22.-23., 25., 27., 
32.-33., 35., 36., 38., 39., 42.; V., inng., 2.-3., 6., 11., 17., 20.-21., 23.,, 25.; 
VI., 1.-5., 10., 12., 14., 18., 20.-21., 24., 25.-26., 28., 34,-35.41., 44.-46.   

Hreyfing íhugunarinnar inn á við (e. inward stroke of meditation): 
Stefna athyglinnar innan íhugunar III., 8., 20., 30.; IV., 38.; V., 7., 10.; 
VI., 14., 24., 25.-26., 27.

Hreyfing íhugunarinnar út á við (e. outward stroke of meditation): 
Stefna athyglinnar innan íhugunar III., 8.; V., 7., 10.; VI., 24., 26., 27.

Hvílandi vaka (e. restful alertness): kyrr vaka; vökul kyrrð; ástand 
taugakerfisins þegar hugurinn fer handan við hugsunina og öðlast 
handanlæga vitund; kyrrðarástand sem taugakerfið kemst í við Innhverfa 
íhugun. II., 68., 72.; IV., 38.; V., 11., 23.; VI., 3., 12., 17., 24.

Ígrundun (e. contemplation): Umhugsun um eitthvert ákveðið efni til 
að komast að niðurstöðu; pæling. III., 3.; IV., 42.; VI., 8.  

Íhugun (e. meditation.): Hugleiðsla; hugleiðslutækni. III., 3., 8., 20., 
26., 33.; VI., 8., 11., 19., 22.-23., 24., 28., 32., 38., 39., 40.; V., inng., 7., 
17., 20., 26.; VI., 2.-3., 4., 5., 10.-17., 19., 25.-27., 30., 40.-41., 43.-44.  
(Sjá einnig iðkun; tækni; Innhverf íhugun.)

Innhverf íhugun, skammstafað IÍ (e. Transcendental Meditation, 
skammstafað TM): Huglæg tækni sem leiðir athyglina inn á við að æ 
fínlegra ástandi íhugunarefnisins þar til hún fer að endingu handan við 
fíngerðasta ástand þess.  I., 23.; II., 48.,49., 51., 55., 56.-57., 61., 66., 68., 
71.-72; III., inng., 1., 3., 7., 8.-9., 11., 13., 14., 19., 20., 26.-27., 28., 30.; 
IV.,10., 19., 23., 26.-27., 29.-32., 38., 39., 40.-41., 42.; V., inng. 2., 4.-5., 
7., 8.-11. 19., 23., 24., 25.; VI., inng., 1., 2.-3., 5., 8.-15., 17., 23., 24., 25.-
26., 28., 30., 35., 36., 38. (Sjá einnig íhugun; iðkun; tækni.)

Jafnlyndi (e. equanimity): Jafnarðargeð. II., 15., 38., 48., 49., 56., 57.; 
V.,19.; VI., inng., 36.  

Jafngildissýn (e. evenness of vision): Líta alla hluti sjálfsprottið sömu 
augum; uppljómunarástand; eining, ekki tilbúin stemning; sjá Sjálfið í 
öllum verum.  V., 18.; VI. 18., 29., 32., 33. 

Jiva, sanskrit (e. dweller in the body): Alheimsleg tilvera í 
einstaklingsbundinni mynd, það er einstaklingsandinn innan líkamans. 
Þegar mörkin hafa verið máð burt er jiva orðið Atman, handanlæg Vera.  
II., 18., 22.
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Jivan mukti, sanskrit; (e. man of cosmic consciousness): Algjör 
sæluvitund; maður í alvitund; uppljómaður maður. II., 46., 51.;  III., 28., 
42.; V., 26.; VI., 10..

Karma, sanskrit (e. action, activity): Athöfn, starf, virkni. I., 23.;  II. 
49.-51.; III. inng., 1., 13., 15., 28., 43.

Karma yoga (e. the Yoga of Action.): Athafnayoga, starfsrækt. II., 45., 
51., 54.,; III., inng., 3., 7., 19., 20., 28., 43.; IV., 1., 23., 4.; V., inng. 2., 4.; 
VI., 1.-2., 9., 18. 

Mahabharata: Fornindverskt söguljóð; hið lengsta sem þekkt er í 
heimsbókmenntunum, 100 þús. erindi; fjallar um baráttu og örlög 
tveggja ættarvelda, Kurunga og Pandunga; áreiðanlegasta skráning 
indverskrar sögu sbr. skýringar Maharishi við fyrsta erindi fjórða kafla. 
Hluti Mahabharata er Bhagavad Gita, alls 700 erindi í 18 köflum. IV., 1. 

Neind (e. nothingness): Neitun, neikvæði; tóm; ekkert. Hér notað í stað 
forskeytisins non- í ensku; einföld neitun, ekki andheiti. 

Neind hins æðsta (e. non-ultimate): Ekki æðst, II., 55.

Ofbeldisneind, Ahimsa á sanskrit (e. non-violence.): Ekki ofbeldi, án 
ofbeldis, ofbeldisleysi. Sjá Viðauka, Yoga. 

Prakriti, sanskrit: Náttúran, upphafsefnið sem gjörvöll náttúran 
sprettur af. Hún er sett saman úr gúnunum þremur sattva, rajas og 
tamas. Þeir valda öllum breytingum og eru grundvöllur þróunarinnar. 
Sjá viðauka: Sex kerfi indverskrar heimspeki. II., 45.; III., 5., 15., 27.-
28.; IV., 6., 35. VI., 21. 

Raunvera (e. Reality): Endanlegur sannleikur; það sem er í raun og 
veru; ástand hins algjöra. II., 2., 11., 14.-17., 21.-25., 29., 39., 40.,44., 
48., 52.-53., 55.; III., 3., 9., 20., 28.-29.,30., 43.; IV., inng., 2., 17., 18., 24., 
32.-34., 39.-41., 42.; V., 10., 15., 17.-18., 19.-20., 22., 26.; VI., inng., 8., 
27.-28., 29., 32., 47. 27.  

Raunveruneind (e. non-Reality): Ekki Raunvera; annað en 
Raunveran. II., 55.

Samadhi, sanskrit. (e. Transcendental consciousness.): Handanlæg 
vitund. II., 51., 53., 55., 55.; IV., 38., 42.; V., 11.; VI., 10. 

Sankhya, sanskritarheiti; (e. Wisdom of absolute and relative): Fræðin 
um hið algjöra og hið afstæða; hugmyndakerfi heimspekingsins Kapila. 
Sjá viðauka: Sex kerfi indverskrar heimspeki. I., 41.; II., 11.-15., 34., 
37.-39. 45., 54., III., 28., 39.; IV., inng., 1., 14., 16., 23., 42.; V., inng., 1., 
3.-5., 16.-17., 19., 20., 25.-26.; VI., inng., 9., 18. 
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Sannleikur (e. the Truth): Eilíft líf; óbreytanleg raunveran. I., 40.; II., 
16..; IV., 1., 2.-3., 34., 39.; V., 1., 5., 8.-9., 22.; VI., 5., 14., 19., 28., 32. 

sjálf (e. self): Hið einstaklingsbundna, lægra, sjálf; ég; ego; almennt 
hugarstarf á afstæðum sviðum. (e. self.)  III., 4., 13., 19., 32., 37., 39., 
43.; IV., 5., 10.; V., 7., 12., 17., 21., 22., 23.; VI., 5.-7., 12., 29.

Sjálf (e. Self): Hið handanlæga, æðra Sjálf; Vera; tær vitund. I., 12., 18.-
19., 40., 45., 51., 53.-55., 66.; III., 1., 4., 8.-9., 13., 14., 17., 19.-20., 26., 
27.-34., 35.-37. 40.-43.; IV., 5., 10., 21.-22., 27., 35., 36., 41.; V., inng., 
6.-7., 7., 11., 12.-13., 14.-16., 18., 20., 21.-22., 22.-23., 24.-26.; VI., 3.-7., 
10., 12., 14., 18., 19.-23., 24., 25.-26. 29., 30., 32., 36., 47.  

Sjálfsnæmi (e. Self-awareness): Vitund um Sjálfið, Sjálfsvitund, næmi 
á Sjálfið, Sjálfsvarurð. II. 51., 70.; III. 17.; IV., inng., 38.,; VI., 3.

Staðfesta (e. establish): Tengjast náttúrulega; fasttengjast án 
umhugsunar eða viljabeitingar. II., 48., 55.-61., 66., 68-70.; III., 1., 15., 
18.; V., 19.; VI., 29.  

Sjöfalt ástand vitundar:

Djúpsvefn (e. deep sleep state of consiousness) 
  – óvirkt vitundararástand.

Draumvitund (e. dreaming state of consciousness) 
  – vitund virk í draumum. 

Vökuvitund (e. waking state of consciousness) 
  – venjulegt vitundarástand við daglegar annir. 

Handanlæg vitund (e. transcendental consciousness)
   – tær vitund; vitund um hið algjöra. 

Alvitund (e. cosmic consciousness) 
  – uppljómun; vitund um hið afstæða og hið algjöra aðgreint.

Guðsvitund (e. God-counsciousness) 
  – vitund um að hugurinn renni algerlega 
     saman við guðlega eðlið. 

Einingarvitund (e unity consciousness) 
  – Vitund um algjört líf án aðgreiningar. 

Tvenndarneind (e. non-duality): Ekki tvennd, ekki tvíeðli. I., 28.; II., 45. 

Tær vitund (e. Pure consciousness): Hið æðra Sjálf; vitund um hið 
algjöra. II., 45., 53., 55., 64.; III., 7., 16., 20., 28., 32., 37., 38.; IV., 17., 
24., 26.-27., 33., 36.-37., 38.; V., 11., 19., 25.; VI., 4., 6., 12., 14., 17.-18., 
27., 30. 
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Hið umfangslausa: (e. the void): Tómið

Uppljómun (e. Realisation; enlightenment): Að gera sér grein fyrir 
Raunverunni. II., 40., 45., 46., 52.-53., 55.; III., 3., 14., 26., 28., 30., 32., 
33., 41., 43.; IV. 24., 38.; V., 11., 14., 24., 28.; VI., 32. 

Undanlátsneind (e. non-indulgence (of the senses)): Ekki 
undanlátssemi, ekki dekur. II., 58.

Varurð (e. awareness): skynjun; næmi á; gát.

Veda: (sanskrít): Vedarit, heiti fjögurra flokka fornra helgirita hindúa. 

Vera (e. Being): Hið algjöra; hið óformgerða, tæra; hið handanlæga. I., 
21., 39.; II., 3., 17.-18., 21., 25., 38., 40., 45.-46.,48., 49., 50.-51., 55., 58.-
59., 61., 64., 66.; III., 1., 3.-5., 7., 8., 9., 12.-17., 20.-21., 23., 26., 28.-30., 
33.-34., 35., 38., 40., 43.; IV., inng., 1., 2., 5., 6.-7., 10.-11., 13., 17., 18., 
19., 20.-21., 36., 37.-38., 41.-42.; V., 3.-4., 6.-7., 8.-10., 12.-14., 15.-16., 
18.-19., 20., 22., 23.-24., 26.; VI., 1., 3., 4., 5.-8., 10., 12., 14., 14.-15., 
17.-18., 20., 23., 24., 25., 27., 28.-30., 32., 33., 34.-35., 36., 41., 43., 47.         

Yagya, sanskrit: Athöfn sem styður alheimsþróunina; fórnarathöfn; sú 
athöfn að flytja athyglina frá grófri ytri reynslu af heiminum á svið hins 
handanlæga, á svið Veru; hljóðtækni (Hagelin*). III., 9.-15., 14.; IV., 
23.-33. 31., V., 29.

Yoga, sanskrit: Eining; óbreytilegt ástand handanlægrar vitundar í eilífu 
jafnvægi. Það fær huganum frelsi til að taka þátt í athöfnum án þess að 
eiga hlutdeild í þeim.  II., 39.-41., 48.-54., 72.; III., inng., 1., 3., 14., 28.; 
IV., inng., 3., 6., 27.-28., 38.-39., 41.-42.; V. inng., 1., 2., 3.-7., 16.-17., 
19., 20., 25.-26., 26.; VI., inng., 2.-4., 12., 16.-17., 19.-20., 22.-24., 29., 
33., 36.-37., 41., 44.-45., 46. 

Yogi, sanskrit (e. an integrated man): Heilsteyptur maður. II., 7.;IV., 25.; 
V., 11.,23.,-24.; VI., 1.-2., 3., 8.-15., 19.-20., 27.-28., 31.-32., 45.-47.  

Þátttökuneind (e. non-engagement): Ekki þáttaka; ekki afskipti. IV., 30.

Þjáning (e. suffering): Kvöl; vansæld; óró, andstæða við ró, vellíðan 
eða sælu.  

* Dr. John Hagelin er heimsþekktur skammtaeðlisfræðingur og kennari. Hann 
hefur stýrt frumkvöðlarannsóknum við CERN (Evrópsku öreindarannsóknastöðina) 
og SLAC (Hraðalrannsóknastöð Bandaríkjanna) og er virkur þáttakandi í að þróa 
samsviðsfræði sem grundvallast á ofurstrengskenningunni. Athuganir hans hafa 
birst í leiðandi vísindatímaritum innan og utan Bandaríkjanna þ.á.m The Pysical 
Review (Eðlisfræðiritið), Nuclear Physics (Kjarneðlisfræði) o. fl.. Sjá grein Dr. 
Hagelin: What ist Maharishi Yagya? (Hvað er Maharishi Yagya?)
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