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Kṛṣṇa en Arjuna, Zelf en zelf in het levensveld
Loslaten en het eerste hoofdstuk van de Bhagavad G

ītā
Door Alberto Paganini 

Bhagavad Gītā betekent ‘goddelijk lied’ 
en vorm

t de ‘crèm
e’ van de w

ijsheid 
van de Indiase filosofie. Het is het laatst 
geschreven deel van de M

ahābhārata, het 
grote Indiase epos. Het eerste hoofdstuk 
van de Gītā beschrijft hoe Arjuna zich in 
een strijdw

agen te m
idden het slagveld 

bevindt, begeleid door zijn bijzondere 
w

agenm
enner, niem

and m
inder dan Kṛṣṇa 

Zelf. 

Terw
ijl Arjuna de eerlijk zoekende m

ens 
sym

boliseert, staat Kṛṣṇa voor onze kern, 
ons-Zelf dat hogere w

ijsheid en eenheid 
bezit. Door elk personage te beschouw

en 
als personificatie van krachten aanw

ezig in 
elke m

ens leeft de Gītā opnieuw
. Iedereen 

kan er inzichten en w
egen naar bevrijding 

en geluk (m
okṣa-ānanda) in vinden, ook 

tijdens crisissen en m
oeilijkheden. 

Arjuna is de m
oedige en krachtige krijger, 

eerlijk, goedhartig, geconcentreerd, 
precies en hartelijk verbonden m

et 
zijn vier broers, m

oeder en vrouw
. Ze 

vorm
en de Pāṇḍava’s, de representatie 

van de positieve, opbouw
ende en goede 

krachten aanw
ezig in elke m

ens. Ze w
aren 

bestem
d het ‘koninkrijk’ te regeren, 

volgens principes van rechtvaardigheid 
en goede zorg voor m

ens en natuur. Door 
de om

standigheden beschreven in de 
M

ahābhārata riskeren ze alles te verliezen. 

De Kaurava’s zijn de oorzaak van deze 
conflictsituatie. De Kaurava’s representeren 
onze destructieve, egoïstische en zelf-
saboterende neigingen zoals gehechtheid, 
w

oede, verdriet, ongeduld, frustratie, 
verw

arring, onzekerheid en (zelf)bedrog. 
Deze ontstaan uit angst en gebrek aan 
inzicht in de w

are aard van het bestaan: ze 
scheppen ontevredenheid en m

iserie. 
Het slagveld van Kurukṣetra staat voor het 
tegenw

oordige-eeuw
ige innerlijke conflict 

tussen de krachten die ons naar bevrijding, 
geluk, kennis en identificatie m

et ons 
w

are Zelf leiden en deze die ons gevangen 
houden in ons lagere zelf, instincten, 
begeerten en angsten. 
Zoals in elke oude Indiase tekst over 
W

ijsheid, vorm
en ook in de Gītā het 

eerste w
oord (Dharm

a) en het laatste 
(M

am
a=m

ijn) de geconcentreerde 

sam
envatti

ng van de boodschap van de 
hele tekst: het vinden en het volgen van 
het eigen Dharm

a. 

Dharm
a betekent de w

ezenlijke natuur 
van iets. Het Dharm

a van het vuur is om
 

te branden, dat van w
ater te strom

en... 
Ieder m

ens heeft een uniek Dharm
a en 

hij is vrij: hij kan zijn Dharm
a volgen of 

niet. Dit heeft betrekking tot het vinden 
van het juiste handelen, op het juiste 
m

om
ent, op de juiste m

anier, om
 de juiste 

redenen, volgens de universele w
etten van 

het universum
 en de natuur. De Indiase 

filosofie leert ons dat dit tot bevrijding 
en geluk leidt, terw

ijl het handelen uit 
zelfzucht en angst, in disharm

onie m
et de 

eigen natuur, ontevredenheid en ellende 
schept. 

De Gītā schenkt inzicht in de eeuw
ige 

w
etten van het handelen, oorzaak, gevolg, 

onderscheidingsverm
ogen, beperking en 

bevrijding. Honderd-duizenden krijgers 
staan aan beide kanten klaar voor het 
grootste gevecht ooit, in opperste 
opw

inding, spanning en concentratie. 
Kṛṣṇa is w

agenm
enner en zal niet vechten. 

In het eerste hoofdstuk luistert hij stil naar 
Arjuna. Hij observeert hem

 aandachtig, 
m

et een zachte glim
lach. De geest van 

Arjuna, m
et de storm

achtige reacties en 
veranderingen in zijn gem

oedstoestand 
en gedachten, w

ordt hier onder de loep 
genom

en. De reacties van onze ego-
persoonlijkheid tegenover verandering en 
conflict w

orden getoond. De ‘Kaurava’s 
veroorzaakten een enorm

 kabaal.(sl.13)’ 

W
anneer w

e in het tum
ult van het leven 

voor ingrijpende gebeurtenissen staan, 
schept onze onrustige geest chaos, 
verw

arring, angst en haast. Kṛṣṇa spreekt 
in het eerste hoofdstuk m

aar één zin: 
‘Aanschouw

 alle Kuru’s (Kaurava’s) die zich 
hier verzam

eld hebben, Arjuna!’ (sl.25). Hij 
m

oedigt Arjuna aan om
 zich te focussen 

en m
et m

oed en heldere aandacht de 
krachten, w

aartegen hij de confrontatie zal 
aangaan, te observeren.

 O
p ons ‘levens/yogapad’ nem

en w
e ons 

dikw
ijls voor positieve veranderingen te 

realiseren. W
e w

illen vanuit ons hart onze 
eet-, relatie-, fysieke, em

otionele en/of 
m

entale patronen transform
eren. N

et 
zoals bij Arjuna kan de confrontatie m

et 
verandering conditioneringen, angsten en 
tw

ijfels naar boven brengen. De ‘vijanden’ 
zijn dichterbij dan w

e dachten, diep in 
onszelf gew

orteld, verm
engd m

et ons 
eigen w

ezen. 
"...Toen Arjuna zijn vrienden en verw

anten 
voor zich zag staan als zijn vijanden, w

erd 
hij overm

and door verw
arring...Arjuna zei: 

O
 Kṛṣṇa, nu ik m

ijn eigen m
ensen zie, klaar 

om
 te vechten w

ankel ik op m
ijn benen. 

M
ijn m

ond is droog, m
ijn lichaam

 beeft en 
m

ijn haar staat recht overeind. M
ijn huid 

brandt en m
ijn boog Gāṇḍiva glipt uit m

ijn 
hand. Ik kan nauw

elijks blijven staan en het 
duizelt m

ij." (sl.26-30) 

O
p het m

om
ent dat Arjuna ziet dat zijn 

‘vijanden’ nauw
 m

et hem
 verbonden zijn, 

vindt hij alle m
ogelijke redenen om

 zich 

er niet m
ee te confronteren. W

anneer w
e 

ons ervan bew
ust w

orden dat bepaalde 
veranderingen vertrouw

de delen van 
onszelf vernietigen en transform

eren 
‘w

ankelen w
e op onze benen’. W

e 
w

illen veranderen m
aar, door onze 

vertrouw
dheid m

et w
at w

e w
ensen te 

veranderen, w
orden w

e overm
and door 

tw
ijfels en zoeken w

e redenen om
 niet 

te handelen. Arjuna’s verhaal biedt ons 
troost: zelfs de grootste krijger van zijn tijd 
heeft zo’n crisis m

eegem
aakt. 

Kṛṣṇa w
acht en zw

ijgt. O
ns hogere Zelf 

w
eet w

at ons Dharm
a is, w

elke w
eg ons 

naar w
aarheid en geluk brengt. Toch 

zw
ijgt het: w

e zijn nog niet in staat om
 

te luisteren. O
ns ego is nog te sterk en 

baseert zich op rationaliteit, angsten en 
excuses om

 status quo en controle te 
bew

aren. Enkel w
anneer w

e dit kunnen 
loslaten, kunnen w

e ons openen voor 
ons-Zelf, een kracht die groter en w

ijzer 
dan ons-zelf is: "Zw

akte verlam
t m

ij en ik 
verkeer in hevige verw

arring over w
at m

ijn 

plicht is...O
nderricht m

ij alstublieft".(sl.II,7) 

O
ns ego en onze persoonlijkheid zijn aan 

het einde van hun Latijn gekom
en, w

e 
w

eten niet m
eer w

at w
e m

oeten, w
illen 

en kunnen doen, w
at ons Dharm

a is en 
w

at ons te w
achten staat. In dit m

om
ent 

van ‘leegte’ schept zich in ons bew
ustzijn 

een opening. W
e verlangen m

et heel 
ons w

ezen naar ons hogere, w
ijzere 

Zelf te luisteren. N
u zijn w

e klaar voor 
intuïtie en w

ijsheid. Pas nu gaat Kṛṣṇa (de 
hogere w

ijsheid) spreken: gedurende de 
resterende zeventien hoofdstukken leert 
hij ons de geheim

en van het handelen, 
van de w

erkelijkheid en van de ultiem
e 

bevrijding van lijden en onw
etendheid. 

Alleen w
ie open en stil staat kan het 

vatten. 

Bron: ‘Prana Yoga flow
’. Alberto Paganini
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Crisissen en confrontaties als kansen: het bekende loslaten, zich openen voor ‘hogere’ inspiratiebronnen 
en luisteren naar w

ijsheid en liefde binnenin. Het begin van de Gītā biedt de sleutel tot het vatten van 
de eeuw

ige w
ijsheid van de volledige Gītā-tekst.
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