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POVZETEK 

 

Bhagavadgītā velja za eno najlepših filozofskih pesnitev v zakladnici svetovne književnosti in 

za eno najpomembnejših besedil hinduizma. Filozofski pogovor med bogom Kṛṣṇo in 

bojevnikom Arjuno se odvije na bojnem polju tik pred začetkom vojne, ki je osrednja téma 

Mahābhārate. Arjuno ob pogledu na učitelje, sorodnike in prijatelje, ki stojijo postrojeni v 

sovražnih vrstah, prevzame obup, zato se noče bojevati, Kṛṣṇa pa ga prepričuje v nasprotno. 

Osrednji očitek neindijskih bralcev Bhagavadgīti je, da je s pomočjo doktrin, ki jih zagovarja, 

mogoče upravičevati zla dejanja ter da pesnitev poveličuje vojno. Pričujoče diplomsko delo 

poskuša osvetliti najrazličnejše vidike Bhagavadgīte – proučuje vsebinski in poetski kontekst  

Mahābhārate, vlogo Bhagavadgīte v okviru indijskih filozofij in pretresa najvplivnejše 

filozofske ideje besedila. Na podlagi ugotovljenega zaključuje, da so očitki besedilu, češ da 

zagovarja nasilje, neutemeljeni, če le upoštevamo širši kulturni kontekst (posebej nauke o 

dharmi, družbenem in kozmičnem redu), na katerega se besedilo mestoma tudi eksplicitno 

sklicuje.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Bhagavadgītā is regarded as one of the most beautiful philosophical poems in the treasury of 

world literature and as one of the most important scriptures of hinduism. The philosophical 

dialogue among god Kṛṣṇa and warrior Arjuna takes place on the battle-field right before the 

beginning of the war which is the central topic of Mahābhārata. Seeing his teachers, relatives 

and friends set in the front lines of the opponents, Arjuna becomes despondent and refuses to 

fight, while Kṛṣṇa tries to persuade him to take part in the battle. The central complaint of 

non-Indian readers against Bhagavadgītā is that using its doctrines one can justify any evil 

deed and that the poem glorifies war. The following thesis tries to highlight several diverse 

aspects of Bhagavadgītā – it explores the narrative and poetic context of  Mahābhārata, the 

role of Bhagavadgītā in the framework of Indian philosophies and it takes a look at the most 

influential philosophical ideas the text presents. On the basis of that it concludes the 

complaints against the text claiming the Bhagavadgītā advocates violence in general are 

ungrounded if only one takes into account the wider cultural context (especially the teachings 

on dharma, the moral and cosmic law) which the text sometimes explicitly mentions. 
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But perhaps neither gain nor loss. 

For us, there is only the trying. The rest is not our business. 

 

[…] 

 

We must be still and still moving 

Into another intensity 

 

T. S. Eliot (Four Quartets: East Coker V.) 



4 

Kazalo

1. Uvod ....................................................................................................................... 5 

1.1 Opomba glede transliteracije sanskrta ............................................................................. 9 
2. Bhagavadgītā v kontekstu Mahābhārate ............................................................... 11 

2.1 Vprašanja (in nekaj možnih odgovorov) glede nastanka, avtorstva in enotnosti 

Mahābhārate in Bhagavadgīte ............................................................................................. 11 

2.3  Mahābhārata in  Bhagavadgītā kot poezija ................................................................... 23 

2.3.1 Moč besede, svetost jezika in pesništva ................................................................. 23 

2.3.2 Je Mahābhārata „ep“? - Težave z zvrstno opredelitvijo Mahābhārate ................... 26 

2.3.3 Literarne značilnosti Mahābhārate v terminologiji staroindijske poetike .............. 27 
3.  Bhagavadgītā v luči indijskih filozofij ................................................................ 31 

3.1 Filozofija v Mahābhārati ................................................................................................ 31 

3.2 Indijske filozofije pred Bhagavadgīto in njihove sledi v Bhagavadgīti ......................... 33 

3.3 Osnovne značilnosti indijskih filozofij nasploh in filozofije Bhagavadgīte posebej..... 35 

3.4.1 Bhagavadgītā v interpretacijah  advaita in  viśiṣṭādvaita vedānte .......................... 39 

3.4.2  Bhagavadgītā kot eno ključnih besedil indijskega narodnega prebujenja ............ 41 
4. Najvplivnejše ideje Bhagavadgīte  ....................................................................... 49 

4.1 Etika Bhagavadgīte ........................................................................................................ 49 

4.1.1 „A tebi naj za delo bo, za to ne, kar prineslo bo“: karmayoga  .............................. 49 

4.1.2 „Nevedneži delujejo, ker so na delo vezani. A nenavezan modri mož naj dela za 

obstoj sveta.“: dharma in lokasaṃgraha ......................................................................... 52 

4.1.3 „Onstran dvojic nasprotij je, mu isto je uspeh, poraz“: sthitaprajña ...................... 56 

4.1.4 „Z imenom joga znano bo: uničenje vezi nesreč“: Kṛṣṇovi napotki za meditacijo 58 

4.2 Ontologija in teologija Bhagavadgīte ............................................................................ 60 

4.2.1 „Čeprav neviden je moj lik, je ves ta svet po meni stkan“: Kṛṣṇova božja narava 60 

4.2.2 „Sprelêtel srh je Àrdžuno, rôke je sklenil v čudenju“: Arjunova vizija božanskega64 

4.2.3 „Častilci pa Nevidnega izbrali so si težjo pot“: osebni in neosebni vidik Boga ter 

odnos med Bogom in častilcem ...................................................................................... 67 

4.3 Kozmologija in psihologija Bhagavadgīte ..................................................................... 69 

4.3.1 „Dobrota, strastnost, lénost še – to so Narave tri vezi“: narava kozmosa in človeka, 

njene lastnosti in elementi ............................................................................................... 69 

4.3.2 „Bràhmov dan in noč enako dolga sta, po tisoč vékov trajata“: ciklična narava 

kozmičnega časa.............................................................................................................. 72 

4.3.3 „Kdor  v smrtni uri poslovi se od telesa svojega, misleč le name, vame gre“: 

Kṛṣṇova yoga umiranja ................................................................................................... 74 
5. Zaključek .............................................................................................................. 77 

Viri: .......................................................................................................................... 81 

Priloga: Izgovorjava sanskrta ................................................................................... 83

 



5 

1. Uvod 

„V sredi Mahābhārate leži skrito najpomembnejše, najvplivnejše in najbolj bleščeče od vseh 

hindujskih  svetih besedil, Bhagavad-Gītā ali 'Gospodova pesem'.“ (Zaehner, 1987: 10)1 

 Sedemsto kitic, razporejenih v osemnajst poglavij, šteje Bhagavadgītā(v 

nadaljevanju BhG), 'Gospodova pesem', vtkana v mogočno epsko tkivo Mahābhārate (v 

nadaljevanju MBh). Glede na svoj filozofski značaj se pojavi na dokaj nenavadnem mestu – 

tik pred srborito, krvavo in skrajno uničujočo osemnajstdnevno bitko med vojskujočima se 

kraljevskima klanoma Pāṇḍovcev in Kurovcev, v trenutku, ko mogočnega bojevnika Arjuno, 

enega petih pāṇḍovskih princev, zgrabi dvom, ali naj se sploh poda v vojno, v kateri bi moral 

ubiti sorodnike in učitelje, ki stojijo postrojeni v kurovskih vrstah. Takrat pa se mu njegov 

prijatelj in za potrebe bitke, ki je pred njim, tudi kočijaž Kṛṣṇa razkrije kot božansko 

utelešenje in mu zapove natanko nasprotno od tistega, kar bi (predvsem neindijski) bralci 

pričakovali od inkarnacije najvišje Ljubezni (za kar Kṛṣṇa sicer velja) – naj nikar ne omahuje, 

pač pa naj prime orožje v roke in (če poenostavimo) mirno pobije sovražnike, kakor mu 

veleva bojevniška dolžnost. Ubil bo namreč le njihova telesa, ki so v vsakem primeru slej ko 

prej neizbežno zapisana smrti. A bistvo vseh bitij je onkraj dosega ognja in meča – neminljivi, 

nedotakljivi, božanski ātman si skozi nepreštevno množico življenj preoblači minljiva telesa v 

skladu z zakonom karme, dokler se slednjega ne osvobodi in iz kroga prerajanja izstopi v 

blaženi objem božanske resničnosti. Če je pred BhG pobijanje sorodnikov in učiteljev 

nesporno veljalo za grozljivo slabo karmo, pa  Kṛṣṇa Arjuni ponudi nov recept: problematično 

ni delovanje samo po sebi, pač pa je tisto, kar človeka pahne v globel trpljenja, navezanost na 

sadove delovanja, ki se jim je, ne glede na to, kaj počnemo, treba odpovedati oz. jih predati 

samemu Bogu. Da sploh ne bi delovali, je povsem nemogoče,  Kṛṣṇa odžene Arjunove misli 

na v času Upaniṣad in vzpona budizma silno priljubljeno alternativo nadležnemu družbenemu 

udejstvovanju – odmaknjeno asketsko življenje, ki naj bi zanesljivo vodilo k duhovni 

osvoboditvi. Nič, kar živi, se ne more izogniti zakonom Narave in njenim premenam, ki 

delujejo skozi vse, kar je manifestno – zato je povsem vseeno, ali človek negibno meditira ob 

vznožju Himalaje ali pa se poti na bojnem polju – karkoli počne, bistveno je, da to počne brez 

želja in odporov, vezanih na posledice svojega delovanja. Takole Kṛṣṇa postavi ideal modreca 

(BhG II/14,15): 

 

                                                 
1 Ta in vsi sledeči prevodi citatov iz tujih virov so moji. 
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Dotiki čutni zbujajo 

ugodje, bolečino, mraz, 

toploto. Bežne občutke te 

prenašaj mirno, Ardžuna. 

 

Kdor zmeden ni od teh stvari, 

kdor v bolečinah, v radostih 

enak je, ta je modrijan, 

pripravljen za nesmrtnost je. 

(Bhagavadgita, 1990: 15) 

 

Da je navedeno veliko laže reči kot storiti, se Kṛṣṇi Arjuna kmalu pritoži (BhG VI/33,34): 

Ta joga, ki jo ti učiš 

in ki enakost je duha, 

se brez opore trdne zdi, 

ker um nestalen je tako. 

 

Nestalen, divji, silovit 

in trmast, Kršna, je naš um. 

Dozdeva se mi, da tako 

kot veter je neukrotljiv. 

(Bhagavadgita, 1990: 47-48) 

 

O tem ni dvoma, se strinja Kṛṣṇa, pa vendar je um mogoče postopoma obvladati „z odpovedjo 

in vajami“ (Bhagavadgita, 1990:48). Seveda ljudi, ki bi si jih tisti, ki koprni po modrosti, 

lahko vzel za zgled, ne mrgoli, saj popolnost, kot jo razume Bog, za množice ni mamljiva, 

hkrati pa je tudi skrajno težko dosegljiva (BhG VII/3): 

Med tisoči ljudi en sam 

popolnost bi dosegel rad. 

A med popolnimi ljudmi 

en sam v resnici me pozna. 

(Bhagavadgita, 1990:51) 

 

„Poznati“ Boga BhG namreč pomeni odlikovati se tako po spoznanju kot predanosti in 

delovanju – tri poti so namreč, ki jih  Kṛṣṇa izrecno svetuje (ali gre za tri poti na isto goro, tri 

poti na različne gore ali eno pot, ki se kaže na tri načine – o tem je bilo v stoletjih, ki so 

sledila, prelitega veliko komentatorskega črnila; kot tudi o tem, katera od poti naj bi bila zares 

prava in boljša od drugih): karmayoga (ki naj za potrebe tega Uvoda obvelja kot „pot 

pravilnega delovanja“), jñānayoga (zaenkrat ji recimo „pot pravilnega spoznanja“) in 

bhaktiyoga („pot predanosti Bogu“). Področja, ki bi jih s termini, izvirajočimi iz evropske 

miselne tradicije, lahko pogojno označili kot etiko, psihologijo, kozmologijo, ontologijo in 

teologijo, so v BhG nerazdružljivo prepletena – čeprav pesnitev raste iz etične dileme epskega 

junaka, ki bi se jo v okvirih takratnega bojevniškega kodeksa dalo relativno lahko razrešiti, 

pa, kot poudarja Vlasta Pacheiner-Klander v spremni besedi k svojemu slovenskemu prevodu 
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(Bhagavadgita, 1990: 158), „posega pesnitev globlje“: 

[…] če naj bo vzpostavljeno moralno ravnotežje dokončno, je treba začeti pri 

metafiziki, ki etiko utemeljuje. Tako se razpravljanje razširi na nekatera temeljna 

metafizična vprašanja o svetu, Bogu, človeku in njihovem medsebojnem odnosu. 

 

Odgovori, ki jih ponuja BhG, so očitno dovolj sočni, karizmatični in živi, da še danes 

pomirjajo, pa tudi vznemirjajo svet. 

 Spomnim se, kako sem se kot mlada nadebudna študentka pred mnogimi leti drenjala 

v nabito polni predavalnici Filozofske fakultete na predavanju dr. Slavoja Žižka. Da azijske 

filozofije niso ravno nekaj, kar bi cenil, mi je bilo takrat že jasno, pa vseeno me je presenetila 

lahkotnost, s katero je mimogrede pometel s celotno večtisočletno azijsko tradicijo (citiram po 

spominu): „Azijske filozofije? Ne, hvala! Hočete vedeti, kaj je imel na nočni omarici 

Himmler? Bhagavadgito!“ Čeprav bi bilo ta argument na površinski ravni mogoče odbiti z 

dejstvom, da je BhG med drugim služila tudi kot Gandhijeva biblija pri oblikovanju in 

utrjevanju načel nenasilnega odpora, pa tudi nekateri raziskovalci, ki so se tako indijski 

filozofiji na splošno kot BhG posebej bolj posvetili, „npr. Winternitz in Edgerton, ogorčeno 

pripominjajo, da bi se z njeno ideologijo dalo opravičiti vsakršno hudodelstvo.“ (Pacheiner-

Klander v Bhagavadgita, 1990:159)  

 Žižkova omemba Himmlerja v okviru evropske percepcije BhG (žal) ni brez osnove. V 

prvi polovici 20. stoletja BhG ni slovela le med akademskimi indologi, prostočasnimi 

ljubitelji ezoterike (npr. člani teozofskega društva) in indijskimi narodnimi preporoditelji 

(Tilak, Gandhi, Vinoba Bhave idr.), ampak tudi med v arijski mit zagledanimi nacisti – a med 

slednjimi predvsem po specifični Hauerjevi interpretaciji, ki je leta 1934 v Stuttgartu izšla pod 

pomenljivim naslovom Eine indo-arische Metaphysik des Kampfes und der Tat. Die 

Bhagavadgītā in neuer Sicht. Kot v študiji The  Bhagavadgītā. Doctrines and Contexts 

pojasnjuje Angelika Malinar (2007: 25) Hauer v svoji interpretaciji 

[...] odprto namerava uporabiti 'indo-arijsko metafiziko boja' iz besedila v podporo 

nacističnemu 'gibanju narodnega prebujenja'. Besedilo interpretira v skladu s svojimi 

idejami 'prave germanske religioznosti', ki je bila izvorno prosta kakršnih koli 

'semitskih' vplivov. Značilna poteza njihovega svetovnega nazora je 'tragična' 

napetost med življenjem, posvečenim kontemplaciji, in nujnostjo boja za preživetje. 

(Hauer 1934:3). V skladu s tem je joga pojasnjena kot tehnika, ki človeka pripravi na 

brezpogojno poslušnost 'višjim silam', ko pride do vprašanja sprejemanja 'zahtev 

usode' (das Muß des Schicksals). V Hauerjevi interpretaciji so razločno vidne prvine 

nacional-socialistične ideologije, kot je npr. 'princip vodje' (Führerprinzip), 

'preživetje najmočnejših' itd. BhG je spremenjena v brezčasno indo-arijsko 

metafiziko. 

 

  



8 

 Pa je to še BhG? Ali bolje: kaj ima BhG sploh s tem? Je naključje, da so nauk BhG kot 

problematičen v smislu, da se z njegovo pomočjo da „opravičiti vsakršno hudodelstvo“, videli 

zgolj tujci, ne pa katerikoli od nepreštevne vrste indijskih interpretov? Kaj smo Evropejci 

spregledali? Katerih predpostavk, na katerih sloni BhG ne poznamo (dovolj)? Se BhG sploh 

da brati zunaj MBh in njenega narativnega, mitološkega in moralnega konteksta? Se BhG 

sploh da brati znotraj MBh, ko pa se po mnenju nekaterih interpretov nahaja na povsem 

neprimernem mestu, kjer ruši dramatični narativni lok epa, iz česar sklepajo, da je morala biti 

v vzgojne namene vstavljena kasneje? Se BhG da brati zunaj konteksta komentarjev, ki so 

bistveno razvili filozofske uvide njenih izrekov in tako šele zares vzpostavili 

„filozofijo“ BhG, kot nam je blizu tudi zunaj Indije? Se BhG sploh da brati s pomočjo 

komentarjev, ko pa so si kolikor je sploh mogoče različni in ima vsaka šola svojega? Je BhG 

možno razumeti z evropske perspektive, ki so ji njeno izrazje in kulturni kontekst tuji? Je 

vpliv BhG danes mogoče razumeti, ne da bi upoštevali evropsko perspektivo, ki je preko 

kolonizacije globoko in neizbrisno prodrla v tako rekoč vsako poro sodobne indijske družbe 

in usodno zaznamovala tudi njen miselni horizont (konec koncev je celo Gandhi BhG prvič 

bral med študijem v Londonu v Arnoldovem angleškem prevodu, ki ga je dobil preko 

teozofskega društva)?  

 Ali – če ostanemo pri besedilu v ožjem smislu – kako interpretirati besedilo, ki kliče k 

vojni in hkrati zapoveduje najvišjo stopnjo sočutja in etične drže do vseh živih bitij? Ki 

pripoveduje o temeljni enako(vredno)sti vseh bitij, saj jih prežema ista božanska iskra, pa naj 

bodo kralji ali berači, tako rekoč v isti sapi pa zarisuje stroge meje kastnega sistema? Ki tik 

pred izbruhom vojne vihre, v kateri naj glavni junak sodeluje, šepeta temeljite napotke za 

dolgotrajno nepremično meditacijsko prakso na mirnem kraju? Besedilo, v katerem 

temnopolti bog krmari bojni voz in je hkrati brezoblična absolutna podstat vsega, kar je? To 

so le nekatera od velikih vprašanj, ki pestijo in pojijo pričujočo diplomsko nalogo. 

 V slovenščini BhG lahko beremo v dveh prevodih: v prevodu Vlaste Pacheiner-

Klander, ki bo na straneh te diplomske naloge nastopal nenehno; in pa skupaj s komentarjem 

A. C. Bhaktivedanta Swamija Prabhupāda, ustanovitelja Mednarodne skupnosti za zavest 

Krišne (v prevodu Marjetke Kozole), ki v nadaljevanju ne bo več nastopal, nosi pa povedni 

naslov Bhagavad-Gītā, kakršna je. Izhodišče te diplomske naloge je natanko nasprotno 

omenjenemu naslovu – predpostavlja namreč, da „Bhagavadgīt, kakršna je“, ni, in da je na 

tem mestu filozofsko pošteno mogoče kaj reči zgolj o „Bhagavadgīti, kakršna se kaže“ - v 

odbleskih literarno-zgodovinskih in filozofskih interpretacij, pa še to zgolj v silno omejenem 
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dosegu, kakršen je bil v silno omejenem času ob silno omejenem znanju referenčnih tujih 

jezikov (začenši s sanskrtom in pogojno izvzemši zgolj angleščino) in enako omejenem 

kulturnem in miselnem horizontu dosegljiv avtorici pričujočih vrstic.  

 A prava slast, toliko me je  Kṛṣṇa v času najinega intenzivnega druženja uspel naučiti, 

ni v dokončnih in neizpodbitnih odgovorih, pač pa v spraševanju, odkrivanju, raziskovanju in 

ustvarjanju samem. Delo, ki je pred vami, je plod dolgoletne ljubezni do Indije, joge – in 

življenja v vseh njegovih manifestacijah. Njegove sadove pobožno predajam v roke bogov 

diplomskih nalog, ki so v času po bolonjski reformi univerze, kar se vsebinsko hranljivih 

snovi tiče, nedvomno precej sestradani.  

1.1 Opomba glede transliteracije sanskrta 

Slovenščina in sanskrt imata veliko skupnega. Oba ljubita dvojino, mnoge njune besede 

zvenijo podobno, v slovenščini imamo tudi številne od sanskrtskih fonemov. Transliterirati 

sanskrt s slovenskimi črkami je lažje, kot bi to bilo v katerem od drugih jezikov, glede na 

velik pomen zvočnosti v sanskrtu pa tudi ni nepomembno, da je Slovencem izgovarjati 

sanskrt relativno lahko. Vse našteto kot tudi želja po čim čistejši rabi slovenščine je najbrž 

vodilo k odločitvi, da se v prevodih indijske izraze sloveni – v okviru te naloge je pomembno 

predvsem, da se tega dosledno držijo referenčni prevodi Vlaste Pacheiner-Klander. Kljub 

temu sem se odločila, da sledim standardom mednarodne transliteracije za indijsko pisavo 

devanāgarī, kot se uporablja v sodobni strokovni literaturi povsod po svetu. V besedilu naloge 

zato prihaja do razhajanj med zapisom indijskih izrazov in imen v citatih (predvsem iz 

slovenske literature) in mojem avtorskem besedilu, čemur se žal ni bilo mogoče izogniti.  

 Pogosta napačna predpostavka (ki izvira iz nepoznavanja fonetične narave sanskrta - v 

sanskrtu se namreč z zapisom označi vsaka glasovna sprememba),  da je aspirirani 

„h“ neslišen, čeprav je zapisan, je vodila tudi v fonetično gledano povsem napačno 

slovenjenje tako pomembnih izrazov, kot je recimo „budizem“, ki bi fonetično pravilno moral 

ostati „buddhizem“, saj sta v pravilni izgovorjavi imena Buddha slišna tako fonem „d“ kot 

„dh“, ki se ju nikakor ne da „sestaviti“ v en sam „d“ in ob tem še zaobiti aspiriranost drugega 

fonema. Buddhovo lastno ime zato kljub splošno sprejeti napačni slovenski rabi („Buda“) 

pišem v izvorni obliki, „budizma“ kot slovenske besede pa ne reformiram. Ob pogosto 

uporabljanih imenih/naslovih/izrazih v tem besedilu naj posebej poudarim, da Bhagavadgītā v 

izgovorjavi nikakor ne sme postati [bagavadgita], Mahābhārata ne [mahabarata] in dharma 

ne [darma]. Sicer pa je pravila sanskrtske izgovorjave mogoče najti v Prilogi. 
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2. Bhagavadgītā v kontekstu Mahābhārate 

2.1 Vprašanja (in nekaj možnih odgovorov) glede nastanka, avtorstva 

in enotnosti Mahābhārate in Bhagavadgīte 

Za evropske literarne zgodovinarje, vajene graditi strukturo znanja o obravnavanem 

literarnem delu na osnovnih temeljih, ki so podatki o avtorstvu, času in kraju nastanka ter 

enotnosti oz. razvoju dela, v kolikor je ugotovljeno, da ni nastalo v enem zamahu in izpod 

peresa enega samega avtorja, bi MBh težko predstavljala trši oreh. Razen tega, da je delo 

izvorno indijsko in napisano v sanskrtu, je povsem gotovega bolj malo. Na podlagi analize 

jezika, literarnega stila, vsebine in referenc v drugih besedilih je bolj ali manj nesporno, da je 

MBh obliko, v kakršni jo poznamo danes, dobila nekje med 4. stol. pr. n. št. in 4. stol. n. št. Že 

razpon osmih stoletij je ogromen in nikakor ne more veljati za natančno datacijo, ob tem pa je 

treba upoštevati še, da se je, še preden je bila zapisana, MBh nedvomno dolgo prenašala v 

ustnem izročilu, popravljali in (pre)urejali pa so jo tudi še po 4. stol. Winternitz (2009: 453) 

natančno analizo možnega časa nastanka  MBh povzema takole:  

(1) Posamezne sage, legende in pesmi, vključene v Mahābhārato, izvirajo še iz 

vedske dobe. 

(2) Ep „Bhārata ali Mahābhārata“ pa v vedski dobi še ni obstajal. 

(3) Številne moralne zgodbe in izreki, ki jih vsebuje Mahābhārata, pripadajo 

asketski poeziji, vira, iz katerega so budisti in džainisti črpali od 6. stol. pr. n. št. 

naprej. 

(4) Če je med 6. in 4. stol. pr. n. št. ep Mahābhārata že obstajal, še ni bil poznan v 

domovini budizma.2 

(5) Obstoj epa po imenu Mahābhārata pred 4. stol. pr. n. št. ni nedvomno dokazan. 

(6) Med 4. stol. pr. n. št. in 4. st. n. št. se je odvila transformacija epa Mahābhārata v 

naše sedanje zbrano delo – verjetno postopoma. 

(7) V 4. stol. n. št. je imelo delo, gledano v celoti, že današnji obseg, vsebino in 

značaj. 

(8) A majhne spremembe in dodatki so bili še narejeni tudi v poznejših stoletjih. 

(9) Ni „obdobja Mahābhārate“, ampak je treba starost vsakega posameznega 

razdelka ali delov določiti posebej. 

 

Če torej sledimo Winternitzovemu napotku in poskušamo posebej določiti čas nastanka BhG, 

se znajdemo pred novo (še večjo?) težavo. „Tudi glede datacije Bhagavadgíte se strokovnjaki 

razhajajo za celih tisoč let: od Dasgupte s 7. - 6. st. pr. n. št. do Daviesa s 3. st. n. 

št.“ (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 1990: 166) V najnovejših raziskavah (glej: Malinar, 

2007) je sicer obveljalo, da naj bi BhG nastala med 1. in 3. stol. n. št.  

 Še bolj zagonetno je vprašanje avtorstva, nastanka, razvoja in besedilne enotnosti tako 

                                                 
2 Winternitz namreč datacijo MBh opira tudi na omembe v budističnih virih, op. avtorice 
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MBh kot BhG. Edini, ki z odgovorom na navedena vprašanja nimajo težav, so ortodoksni 

hindujci, za katere nesporno velja – avtor celotne MBh je veliki modrec in videc (ṛṣi) Vyāsa 

(njegovo ime sicer pomeni „sestavljalec“), ki je tako v zvezi z indijsko književnostjo na 

splošno kot posebej z MBh tako zanimiv lik, da bi si ga težko izmislili celo najbolj domiselni 

postmodernisti. 

Ta isti ṛṣi naj bi bil sestavljalec štirih Ved in tudi avtor Purāṇ. V skladu z legendo ni 

bil le sodobnik ampak tudi bližnji sorodnik junakov Mahābhārate in včasih tudi 

posega v dogajanje pesnitve. Njegovo zgodbo nam Mahābhārata pove nadvse na 

dolgo. (Winternitz, 2009: 301) 

 

Če strnemo (povzeto po: Winternitz, 2009: 301 – 305): Vyāsin oče Parāśara, tudi sam véliki 

ṛṣi in asket z magičnimi močmi, se nekega dne zaljubi v Satyavatī, ki je bila rojena iz ribe in 

so jo vzgajali ribiči. Ta se njegovemu dvorjenju vda pod enim pogojem – če ji bo, ko mu bo 

rodila sina, povrnil deviškost. Velikodušni asket ji kot bonus obljubi še, da bo izgubila vonj po 

ribah in bo čudovito dišala. Takoj po ljubezenski združitvi Satyavatī na rečnem otoku rodi 

sina Dvaipāyano (drugo ime, pod katerim je znan Vyāsa, pomeni pa „rojen na otoku“), ki 

svoje življenje kakopak posveti askezi. Ko se poslavlja od matere, ji obljubi, da se bo pred njo 

pojavil, kadarkoli bo le pomislila nanj. Satyavatī, zdaj ponovno devica, se poroči s kurovskim 

kraljem in mu rodi dva sinova, a po smrti kralja in starejšega brata tudi mlajši zapusti svet 

brez otrok – pač pa z dvema ženama. V izogib izumrtju družine Satyavatī pokliče 

Dvaipāyano, da bi oplodil ženi umrlega (pol)brata. A kljub nesporni notranji lepoti in 

bogastvu, je Dvaipāyana na pogled kolikor si je sploh mogoče zamisliti grd, poleg tega pa še 

neprijetno zaudarja. Prva od princes, ki naj bi jo oplodil, ne prenese pogleda nanj in ob 

njunem stiku miži – zato je sin, ki se rodi iz te zveze, slep (gre za slepega kurovskega kralja 

Dhṛtarāṣṭro, očeta v BhG bojujočih se Kurovcev). Druga princesa pa ob pogledu na svojega 

oplojevalca od groze prebledi – in tako je sin, ki ga rodi, Pāṇḍu, „bledi“ (oče v BhG bojujočih 

se Pāṇḍovcev). Kasneje se  Dvaipāyana ponovno poskuša približati prvi od princes, ki pa je 

vmes postala modrejša in zato v njegov ljubezenski objem pošlje svojo služkinjo (česar, 

zanimivo, véliki videc, ki mu nič pod Soncem in onstran njega ne ostane skrito, ne opazi!) - iz 

te zveze se rodi modri Vidura, v nadaljevanju epa prijatelj in svetovalec obeh strani. Vyāsa 

torej ni le avtor MBh, ampak tudi dedek bojujočih se junakov (če se niti ne spuščamo v 

njegove siceršnje vloge v zgodbi, v katero – znotraj zgodbe same – večkrat posega)! Pesem, 

ki jo je spesnil o véliki vojni, pove (beremo v uvodu MBh) šele po smrti vseh treh sinov in 

sicer svojemu učencu Vaiśaṃpāyani, ta pa jo prvi javno recitira na vélikem obrednem 
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žrtvovanju kač pod vodstvom kralja Janamejaye, kjer jo sliši sūta3 Ugraśravas, ki jo potem 

pripoveduje  ṛṣijem, zbranim na nekem drugem dvanajstletnem obrednem žrtvovanju, s čimer 

se MBh prične. Nasploh različne dele MBh pripovedujejo različni pripovedovalci oz. če 

citiram Winternitza (2009: 303): 

Zagotovo je to, da vsebuje skoraj izključno govore, arhaična značilnost 

Mahābhārate. Ugraśravas je recitator slovite pripovedi dela, v sami pesmi pa je 

govorec Vaiśaṃpāyana. V sami zgodbi Vaiśaṃpāyane spet različni pripovedovalci 

pripovedujejo medsebojno prepletene zgodbe – in to vpletanje zgodb v zgodbe je v 

indijski književnosti izjemno priljubljeno. V večini primerov so zgodbe kot tudi 

govori oseb, ki se pojavljajo, vpeljani v prozni obliki – 'Vaiśaṃpāyana je govoril', 

'Draupadī je govorila' ipd. 

 

 Kdo je, če pustimo mitološko ozadje ob strani, torej avtor MBh? Winternitz (2009: 

305) odgovarja: 

Za nas, ki Mahābhārate ne beremo kot pobožni hindujci, ampak kot kritični literarni 

zgodovinarji, ni nič manj kot umetniško delo; in v nobenem primeru je ne moremo 

videti kot delo enega avtorja, celo pretkanega zbiralca in sestavljalca ne. 

Mahābhārata kot celota je literarni nesmisel. 

 

V nadaljevanju svojega kultnega dela Zgodovina indijske književnosti (Geschichte der 

indischen Literatur, I., ki je v Leipzigu izšla 1909, v tej nalogi pa jo citiram po najnovejšem 

angleškem prevodu) je Winternitz do tistih, ki bi si drznili verjeti v Vyāso kot dejanskega 

avtorja MBh, kot tudi v njeno izvorno enotnost, še ostrejši: 

Zares, kdor bi z ortodoksnimi hindujci […] verjel, da je naša  Mahābhārata v 

današnji obliki delo enega samega človeka, bi bil prisiljen zaključiti, da je bil ta 

človek hkrati véliki svetnik in idiot, nadarjen umetnik in smešni pikolovec – poleg 

tega pa je moral ta sijajni človek poznati in verjeti v najbolj antagonistične 

religiozne poglede in najbolj kontradiktorne filozofske doktrine. Tudi z ozirom na 

jezik, stil in metrum déli Mahābhārate ne kažejo popolnoma nobene enotnosti. 

(Winternitz, 2009:442) 

 

Če bi še kdo ostal neprepričan, Winternitz v opombah navaja še Oldenberga, ki 

predvidevanje, da je MBh enotno delo, označuje za „znanstveno grozodejstvo“ (cit. po: 

Winternitz, 2009: 442 (op.1)). 

 Kako pa je z enotnostjo BhG? Kar se tega vprašanja tiče, bi si tisti, ki so se z njim 

resno ukvarjali, težko bili manj enotni. Kmalu po tem, ko je BhG očarala številne nemške 

romantike (Wilhelm von Humboldt jo je recimo razglasil za „najlepšo, najbrž celo edino 

resnično filozofsko pesnitev v vseh znanih književnostih“ (Pacheiner-Klander v 

Bhagavadgita, 1990: 177)), so evropski raziskovalci začeli problematizirati njeno 

„nekonsistentnost“. Če se branja BhG lotimo znanstveno analitično, se gotovo težko znebimo 

                                                 
3 Sūte so bili bardi, avtorji, recitatorji in ohranjevalci junaške poezije. Živeli so na dvorih in se s kralji tudi 

odpravljali na bojna polja, da so lahko potem peli o njihovih junaštvih. Veljali so za posebno kasto.  
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občutka, ki ga je Zaehner (1987: 93) strnil: „Gītā ni besedilo, ki bi ga bilo lahko interpretirati, 

saj ni konsistentno samo s seboj.“ Proti BhG so odprli predvsem dve fronti: ena je vprašanje o 

njenem mestu v MBh in konsistentnosti etičnih stališč, ki jih zagovarja, druga pa problem 

neenotnosti konceptov resničnosti in boga. Če se najprej lotimo prve točke, so na BhG leteli 

očitki, da se pojavi na povsem neprimernem mestu v epu, namreč tik pred začetkom vélike 

bitke. 

Dolg Kršnov in Ardžunov pogovor v takem trenutku bi lahko imel tudi zaviralno 

vlogo v epskem dogajanju in nekateri ugledni indologi, npr. Winternitz, so celo 

prepričani, da večurni pogovor o stvareh, ki ne sodijo neposredno k situaciji, nikakor 

ni na mestu in da razbija enotnost dogajanja. Zdi se, da avtorji epa za tako enotnost, 

ki je v vsej svetovni epiki pojmovana precej svobodno, res niso imeli posebno 

strogih meril, da pa so se pri vključitvi epizode, ki je dobila ime Bhagavadgítá, 

ravnali tudi po merilih idejne povezave. (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 1990: 

157) 

 

Angelika Malinar (2007: 30-31) pojasnjuje, da je stališče glede tega, v kolikšni meri naj bi 

bila BhG integralni del MBh, močno odvisno od načina, kako pojmujemo bistvo epike. Če 

privzamemo, da naj bi ep pripadal „junaški dobi“ in  tako prvenstveno posredoval junaške 

zgodbe in bojevniški sistem vrednot, iz tega sledi, da imamo vse, kar to podobo moti (recimo 

didaktične in filozofske vložke) za poznejši dodatek osnovni „pra-zgodbi“. Razlagalci, ki so 

ubrali to pot, tako tudi BhG (oz. vsaj večji del nje) vidijo kot naknadni vložek ali celo tujek v 

(prvotnem) epskem tkivu MBh. 

 Po drugi strani pa so številne zmotila nesoglasja v samih filozofskih stališčih BhG. 

Veliko zanimanja je v svojem času požela Garbejeva izdaja iz leta 1921. Prepričan, da je bila 

prvotna metafizika BhG dualistična, vrivki vedantskega monizma pa poznejši, je v poskusu 

rekonstrukcije „prabesedila“ BhG četrtino verzov svojega prevoda (torej tistih, ki naj bi bili 

poznejšega datuma) natisnil v manjših črkah. Še radikalnejši je bil pri tem njegov učenec 

Rudolf Otto, ki je v svoji analizi domneval kar devet različno starih slojev pesnitve, 

„osnovnih“ naj bi bilo zgolj četrtina verzov, vsi ostali pa postopni poznejši dodatki (njegovo 

teorijo so kmalu spodbijali Belvalkar, Edgerton, Winternitz in Schroeder). 

 Kako problematična je dejansko t. i. „nekonsistentnost“ BhG? Zimmer v svoji knjigi 

Philosophies of India (prvič je izšla leta 1951, tu pa jo citiram po izdaji iz leta 1989) 

pojasnjuje, da BhG  „vsekakor ni iz enega kosa. Zahodni kritiki so izpostavili številna 

protislovja, a indijskemu umu natanko ta protislovja predstavljajo njeno vrednost.“ (Zimmer, 

1989: 381) BhG namreč ni dosegla svoje skoraj nepojmljive priljubljenosti, ker bi pikolovsko 

in fanatično zagovarjala eno samo stališče, ampak zato, ker velja za sintezo najrazličnejših 

vidikov indijske misli in duhovnih poti. Angelika Malinar (2007: 31) izpostavlja še eno 
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pomembno dognanje, vezano predvsem na korenine epa v ustnem izročilu: 

[…] nedavne raziskave literarnih postopkov, uporabljenih v epiki, so odprle nove 

pristope, ki se ukvarjajo s kompozicijo epike kot bolj kompleksnim in nejasnim 

procesom, ki ga je včasih težko razvozlati v jasno definirane sloje. Povečano 

zavedanje razlik med ustnim izročilom in zapisom je vplivalo na raziskave 

zgodovine besedil ter zastavilo vprašanje, ali je sploh smiselno iskati 'prabesedilo' 

onstran rokopisov, še posebej, kadar to pomeni iskati narativno ali kompozicijsko 

'logiko' v literarni tradiciji, ki je sledila drugačnim vzorcem. 

 

Kot najboljšo ilustracijo takšnega pristopa navaja Nietzschejevo obravnavo Iliade, v kateri 

Nietzsche poudarja, da pri epu ne gre za venec, ampak za šopek, kar vsekakor velja tudi tako 

za MBh kot BhG. V smislu navezave na ustno tradicijo je zelo zanimiva tudi interpretacija 

Semencova, ki jo posebej izpostavlja Vlasta Pacheiner-Klander (v Bhagavadgita, 1990: 180-

182). Ta BhG obravnava v funkciji, ki jo ima besedilo v Indiji, to pa je, da se ga učijo na 

pamet in ga recitirajo – na tak način je recepcija besedila povsem drugačna kot ob 

nekajkratnem ali celo zgolj enkratnem branju – kdor zna besedilo na pamet, lahko namreč v 

hipu poveže različne njegove dele, besedilo na različnih mestih učinkovito komentira samo 

sebe, poleg tega pa se ga lahko recitira tudi zaporedoma, pri čemer dobi še dodatno ciklično 

dimenzijo. 

 V splošnem so akademski interpreti BhG razumeli na sledeče načine: 

(1) BhG je 'biblija' Bhāgavata religije in je bila vstavljena v ep, da bi promovirala 

kṛṣṇaizem (R.G. Bhandarkar, Dandekar, Hill, Lamotte, Charpentier, Senart, 

Marcovich); (2) BhG je filozofsko besedilo, namenjeno ustvarjanju sinteze med 

različnimi šolami (Kosambi, Dandekar, Hill, Lamotte, Marcovich); (3) enotnost BhG 

leži v njenem mističnem in zatorej iracionalnem značaju (Edgerton, Otto, Hauer, 

Zaehner); (4) BhG  izraža ideologijo in interese vladajočih razredov (Kosambi, 

Ruben, Thakur); (5) BhG je pristni del epa in se je ne da v celoti razumeti, ne da bi 

upoštevali njen epski kontekst, saj ponuja rešitve pomembnih težav, ki se pojavljajo 

v epski pripovedi (Biardeau, van Buitenen) ali zagotavlja apologetsko upravičenje 

za moralne trike, ki jih Pāṇḍovci in Kṛṣṇa uporabijo, da bi prišli do zmage 

(Holtzmann, Lévi, von Simson). (Malinar, 2007: 33) 

 

Karkoli od naštetega že naj nam bo blizu, dejstvo je, da se BhG, če jo beremo samostojno, ne 

kaže (povsem) enako, kot če jo beremo v kontekstu MBh. Osebno menim, da ne glede na to, 

kakšna je bila dejanska  vloga BhG v zgodovini MBh, epski kontekst MBh BhG osvetljuje v 

tako zanimivi luči, da bi ga bilo nesmiselno zanemariti. 
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2.2 Kratek povzetek osrednje zgodbe Mahābhārate4 in postavitev 

Bhagavadgīte v njen kontekst 

Ob zgodbi, kako so bili rojeni oz. spočeti Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu in Vidura, je zanimiva tudi 

predzgodba – še preden se je kurovski kralj Śāntanu zaljubil v Satyavatī, je z rečno boginjo 

Gaṅgo spočel sina Bhīṣmo in ga imenoval za svojega naslednika. Ko pa je srečal prelepo 

ribičevo hčer (ki je takrat, naj spomnimo, tudi že lepo dišala), se je na smrt zagledal vanjo in 

jo poželel za ženo. A oče Satyavatī ni hotel oddati kralju v zakon, če ta ne obljubi, da bo sin, 

porojen iz njune zveze, prestolonaslednik. Kralja, ki te obljube kljub veliki ljubezni ni hotel 

dati, v odsotnosti izbranke prevzame globoka žalost. Ko Bhīṣma izve, kaj je njen vzrok, se 

sam napoti k očetu Satyavatī in ga prosi, naj hči vendarle da kralju v zakon – sam se odpove 

prestolonasledstvu in poleg vsega še zaobljubi celibatu, da je lahko ribič prepričan, da nihče 

ne bo zrinil s prestola njegovih vnukov. Te zaobljube se drži tudi, ko so vsi sinovi, porojeni iz 

zveze med  Satyavatī in Śāntanujem že mrtvi in brez potomstva. Nadaljevanje zgodbe (in 

vlogo Vyāse v njej) že poznamo. Ker se Dhṛtarāṣṭra, sicer starejši, rodi slep, je za 

prestolonaslednika razglašen Pāṇḍu. Tudi zgodbe njunih zakonov so zanimive -  Dhṛtarāṣṭra 

se poroči z Gāndhārī, ki mu rodi kar sto sinov, najstarejši od njih je Duryodhana. Pāṇḍu pa 

ima dve ženi – prva, Kuntī, mu rodi tri sinove: Yudhiṣṭhiro, Arjuno in Bhīmo; druga pa 

dvojčka Nakulo in Sahadevo. Po Pāṇḍujevi zgodnji smrti regentstvo prevzame Dhṛtarāṣṭra, 

saj sinovi umrlega kralja še niso stari dovolj za prestol. Tako s Kuntī (druga Pāṇḍujeva žena 

se je sežgala na moževi grmadi, kot se ponekod še danes pričakuje od zglednih hindujskih 

soprog) živijo na stričevem dvoru in odraščajo skupaj s svojimi stotimi bratranci. A že v rani 

mladosti se med njimi porajata ljubosumje in tekmovalnost. 

 Ko Yudhiṣṭhira doseže zadostno starost, ga Dhṛtarāṣṭra razglasi za prestolonaslednika. 

Priljubljenost  Pāṇḍovih sinov zaradi njihovih junaštev hitro narašča in  Dhṛtarāṣṭro močno 

skrbi za prihodnost njegovega lastnega potomstva. Skupaj s sinovoma Duryodhano in 

Duśśāsano ter njunim prijateljem Karṇo tako zasnujejo spletko, po kateri Pāṇḍovce naselijo v 

lahko vnetljivi hiši v gozdu, kjer nameravajo podtakniti požar, ki bi nič hudega sluteče žrtve 

pokončal med spanjem. A Vidura Pāṇḍovce obvesti o zli nameri ljubosumnih sorodnikov, zato 

ti pod hišo skopljejo podzemni rov, skozi katerega bodo pobegnili med požarom, v hiši pa 

nastanijo žensko nizke kaste s petimi sinovi (kar se nikomur ne zdi sporno!), da bodo v hiši po 

ognjenem opustošenju najdena ustrezno zoglenela trupla. Ukana zares deluje, kraljestvo 

                                                 
4 Zgodbo povzemam po: Winternitz, 2009: 306 - 360 
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verjame, da so Pāṇḍovci mrtvi, ti pa medtem živijo  na drugi strani Gangesa. V času skrivanja 

Pāṇḍovci naletijo na številne nevarnosti – premagati morajo enega ljudožerskega velikana za 

drugim, kar seveda junaško postorijo …  

 Nekega dne pa jih doseže novica, da Drupada, kralj dežele Pāñcāla, prireja 

svayaṃvara, izbor, na katerem si bo njegova hči Draupadī izbrala moža. A za njeno roko se 

lahko poteguje le tisti junak, ki bo zadel zares težko postavljeno tarčo, torej najboljši 

lokostrelec daleč naokrog. Zberejo se mladi princi in kralji od blizu in daleč. Vsi se v hipu 

zaljubijo v prelepo princeso, a nikomur ne uspe zadeti tarče. Nato pa vstane Arjuna, 

preoblečen v brahmana (da se jih brahman drzne izzvati, med bojevniki izzove veliko 

ogorčenje) in nemudoma sestreli tarčo. Arjuna se skupaj z nevesto in štirimi brati vrne k 

materi v lončarjevo hišo, njihovo trenutno domovanje, kjer je odločeno, da se z Draupadī ne 

bo poročil le Arjuna, ampak v skladu s starodavnim običajem družine kar vseh pet bratov. 

Poroka brate izpostavi radovednosti in tako se kmalu razve, da gre pravzaprav za  Pāṇḍovce, 

kar povzroči veliko razburjenje na  Dhṛtarāṣṭrovem dvoru. Kurovci že začnejo snovati novo 

zaroto, a Bhīṣma slepemu kralju svetuje, naj Yudhiṣṭhiri prepusti pol kraljestva. Tako je 

naposled tudi odločeno. 

 Pāṇḍovci tako srečno živijo s svojo skupno ženo … Da med njimi slučajno ne bi prišlo 

do ljubosumja, je določeno, da če kdo od bratov drugega zaloti v času intimnosti, mora za 

dvanajst let v izgnanstvo in živeti v celibatu. To se pripeti Arjuni, ki po zapovedi bojevniške 

dolžnosti odhiti na pomoč brahmanu, čigar hišo so napadli roparji – orožje, ki ga za to 

potrebuje, pa se nahaja v sobi, kjer Yudhiṣṭhira ravno uživa ljubezen Draupadī. Za dvanajst let 

se Arjuna tako odpravi v gozd, kjer se mu pripeti marsikaj zanimivega – med drugim ep 

kmalu pozabi na njegovo zapoved celibata, tako da zaplodi sina, poleg tega pa se še zaljubi v 

Kṛṣṇovo sestro Subhadro, ki si jo v skladu z navodili njenega brata ugrabi za ženo (da ni treba 

prirejati izbiranja moža, za katerega se nikoli ne ve, kako se bo končalo). Draupadī novi 

Arjunov zakon nikakor ni všeč, a se pomiri, ko Subhadrā postane njena vdana služabnica. 

Subhadrā Arjuni rodi sina,  Draupadī pa rodi sina vsakemu od petih bratov. 

  Pāṇḍovci uspešno vladajo svojemu delu kraljestva, zavist Kurovcev pa je vedno 

večja. Tako se domislijo potegavščine – Yudhiṣṭhiro povabijo na kockanje, kjer kralj, ki slovi 

po pravičnosti, ne zakocka le celotnega kraljestva, sebe in svojih bratov, ampak tudi soprogo. 

Ko Kurovci poskušajo strgati z nje oblačila (kar jim ne uspe, saj se zgodi čudež in je blaga 

okrog ponižane in besne ženske vedno več in več), Bhīma zapriseže strašno maščevanje. Obe 

strani si izmenjujeta zmerljivke in grožnje, dokler ne posreduje Dhṛtarāṣṭra, ki Draupadī 
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omogoči izpolnitev treh želja – zgledna žena jih uporabi za osvoboditev soprogov.  

 A Kurovci ne bodi ga len kmalu organizirajo novo kockanje. Stava je tokrat: kdor 

izgubi, mora za dvanajst let v izgnanstvo v gozd, trinajsto leto pa mora preživeti med ljudmi, 

ne da bi ga kdo prepoznal – če se to zgodi, mora v izgnanstvo za novih dvanajst let. 

Yudhiṣṭhira je ponovno poražen in pet bratov se v družbi soproge odpravi v gozdno askezo, ki 

pa je vseeno polna magičnih dogodivščin. Po trinajstih mesecih v gozdu med Pāṇḍovci že 

pride do zamisli, da bi trinajst mesecev simbolno šteli kot trinajst let, se vrnili in takoj začeli 

vojevati vojno proti Kurovcem, a pravični in resnicoljubni Yudhiṣṭhira o tem noče niti slišati. 

Se pa takrat ponovno pojavi Vyāsa in da Yudhiṣṭhiri čarobni obesek, s pomočjo katerega si naj 

Arjuna pri bogovih pridobi božanska orožja, ki jim bodo pomagala do zmage v vojni, ki se 

ima zgoditi. Arjuna se odpravi v Himalajo iskat boga Indro, ki mu bo pomagal do božanskih 

orožij, ta pa se pred njim pojavi kot asket in ga najprej napoti k Śivi, čigar dovoljenje 

potrebuje. Da bi priklical boga asketov, se Arjuna ukvarja s strogimi asketskimi praksami – in 

res se pojavi Śiva, a kot indijski bogovi to radi počnejo, seveda v preobleki – tokrat divjega 

gornika. Z Arjuno se srdito spopadeta, dokler Śiva, zadovoljen z bojevnikovo močjo in 

sposobnostjo, ne razkrije svoje prave podobe in Arjuno tudi nagradi z nepremagljivim 

orožjem. Pojavijo se še drugi bogovi in vsi junaku podarjajo svoja božanska orožja,  še več pa 

jih pridobi kasneje v Indrovih nebesih, kamor ga odpelje božanski kočijaž in kjer preživi pet 

čudovitih let. Ko pretečejo, se ostali Pāṇḍovci odpravijo na sveto goro Kailāsa, od koder se 

odpirajo vrata v nebesa, da bi ga pričakali. Srečanje je nadvse prisrčno, Arjuna jim pove vse 

svoje nebeške pripetije in za štiri leta se mu pridružijo v nebeški sferi. A da ne bi pozabili na 

svoje zemeljsko poslanstvo, se po preteku tega časa odločijo, da se ponovno spustijo v 

človeški svet.  

 Sledijo še tri napeta gozdna leta, trinajsto leto, ki ga morajo preživeti med ljudmi, ne 

da bi jih kdo prepoznal, pa se odpravijo na dvor kralja Virāṭe, kjer se predstavijo pod lažnimi 

imeni in opravljajo razne službe – Yudhiṣṭhira postane kraljev zaupnik in svetovalec, Bhīma 

kuhar, Arjuna se preoblečen v žensko pretvarja, da je evnuh in postane plesni učitelj kraljeve 

hčere, Nakula in Shadeva službujeta pri živini, Draupadī pa je kraljičina služkinja. Pāṇḍovci 

kralju in njegovi vojski pomagajo odbiti več napadov sovražnih vojská, med drugim tudi 

Kurovcev. Ko leto, ko se morajo skrivati, preteče, pred presenečenim in hkrati vzradoščenim 

dvorom razkrijejo svojo pravo identiteto. Kralj da hčer, ki se je leto učila plesa od Arjune, v 

zakon njegovemu sinu. 

 Z vrnitvijo Pāṇḍovcev na politično prizorišče ozračje postane nadvse razgreto – obe 
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strani iščeta zaveznike in se pripravljata na vojno, a hkrati še potekajo mirovna pogajanja, 

predlogi za mirno rešitev spora pa prihajajo predvsem s Pāṇḍovske strani (z njimi pa se, kar je 

morda zanimiv vidik, nikakor ne strinja Draupadī, ki zahteva takojšnjo vojno, pri tem pa jo 

podpre tudi Kuntī). Ko Kurovci zavrnejo predlog, da bi Yudhiṣṭhiri vrnili pol kraljestva, 

Pāṇḍovci preko mirovnega posrednika Kṛṣṇe simbolno zahtevajo zgolj pet vasi, a 

Duryodhana (čeprav ga starši, Bhīṣma in Vidura, pa tudi véliki učitelj lokostrelstva Droṇa 

prepričujejo, naj se odloči za mir) zarenči, da Pāṇḍovcem ne namerava odstopiti niti toliko 

zemlje, kolikor je ostane na vrhu šivanke.  

 Preden Kṛṣṇaodide, ima skrivni sestanek z Duryodhanovim prijateljem in izvrstnim 

bojevnikom Karṇo, za katerega velja, da je kočijažev sin (in se zato do njega marsikdo od 

bojevnikov obnaša zaničevalno, med drugim pogosto tudi Pāṇḍovci), ter mu razkrije njegov 

resnični izvor – je sin Kuntī in sončnega boga Sūrye, ki je bodočo Pāṇḍujevo ženo oplodil na 

poseben način (ne da bi ji vzel devištvo). Kljub temu se je mlado dekle zbalo za svojo čast in 

prihodnost, zato je novorojenčka dalo v košaro, to pa spustilo po reki (izjemno zanimiva je tu 

podobnost z biblično legendo o Mojzesu!). Našel ga je kočijaž, ki ga je rešil in vzgojil. Karṇa 

je torej v resnici brat Pāṇḍovcev! Na tej podlagi poskušata Kṛṣṇa in Kuntī prepričati 

mogočnega bojevnika, da bi se boril na strani svojih krvnih bratov, a ju ta nemudoma zavrne, 

češ da nikoli ne bi izdal prijatelja Duryodhane, do Kuntī pa tudi nima sinovskih dolžnosti, saj 

ga je kot mati zapustila. 

 Vojna je zdaj torej neizbežna: na strani Kurovcev se bodo ob boku stotih bratov 

bojevali (in to nadvse goreče!) tudi moralno povsem neoporečni junaki, kot sta npr. Bhīṣma in 

Droṇa, ki proti Pāṇḍovcem ne gojijo zamer, a so po bojevniškem kodeksu pač zavezani kralju 

Duryodhani. Pāṇḍovci imajo na svoji strani poleg samega Kṛṣṇe tudi mogočno vojsko 

Draupadīnega očeta, njihov zaveznik je kralj Virāṭa, pri katerem so preživeli trinajsto leto 

svojega izgnanstva, in drugi. Celo bogovi svoje simpatije dokaj enakomerno porazdelijo med 

obe stráni.  

 Preden se razplamti vojna vihra, sprejmejo sporazum o pravilih bojevanja, sestavljen v 

skladu s takratnim mednarodnim zakonom (ki ga med samim bojevanjem pozneje kršita obe 

strani): 

Boji smejo potekati le med po rojstvu enakovrednimi nasprotniki, ki so oboroženi z 

enako vrsto orožja; bojevniki na kočijah se lahko bojujejo le z bojevniki na kočijah, 

bojevniki na slonih le z bojevniki na slonih, konjeniki le s konjeniki, pehota le s 

pehoto, nihče ne sme napasti, ne da bi nasprotnika predhodno izzval; tistih, ki so se 

predali, ranjencev in beguncev se ne bo ubilo; prav tako bo prizanešeno kočijažem, 

živalim, nosačem orožja in glasbenikom. (Winternitz, 2009:342) 
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Bojevanje poleg tega poteka samo na bojnem polju (v tem primeru kurovskem polju oz. 

Kurukṣetri), kar je bilo v takratnih vojnah povsem samoumevno. Preden se bitka prične, se 

ponovno pojavi sveti mož Vyāsa, ki Dhṛtarāṣṭrovemu kočijažu, sūti Sañjayi, podari božanski 

vid, da lahko slepemu kralju poroča o dogajanju na bojnem polju.  Ker Sañjaya o dogodkih na 

bojišču poroča kot priča, „pridobijo nenavadno realističen značaj.“ (Winternitz, 2009: 342). 

Prav Sañjaya je torej tisti, ki pripoveduje BhG, pogovor med Kṛṣṇo in Arjuno, kakor ga je 

slišal „po Vyāsini milosti“ (BhG XVIII/75). Obe vojski sta postrojeni, pripravljeni na boj – ko 

Arjuna zagleda sorodnike, učitelje in prijatelje, postrojene v „sovražnih“ vrstah, ga zgrabi 

strašna togota, v bojevanju ne vidi smisla. In tu nastopi Kṛṣṇa s svojo „Pesmijo“ (Gīto), 

bržkone najlepšim, najbolj pretanjenim in najmodrejšim „motivacijskim govorom“, kar jih 

beleži svetovna književnost. Arjuno uspešno prepričana, da brez obotavljanja poprime za 

orožje in se z vso vnemo poda v osemnajstdnevno krvavo morijo, ki sledi.  

 Smrt enakomerno kosi na obeh straneh – in do konca vojne v svoje kraljestvo vzame 

skoraj vse bojevnike. Zelo zanimivo je, da Pāṇḍovci vse ključne kurovske bojevnike (Bhīṣmo, 

Droṇo, Karṇo in Duryodhano) pokončajo s pomočjo podlih, celo grozljivih zvijač, ki so 

povsem v nasprotju s prej opisanim vojnim kodeksom – to pa jim svetuje nihče drug kot sam 

Kṛṣṇa, ki naj bi bil inkarnacija boga Viṣṇuja in tako tudi utelešenje najvišjih vrednot. Kako 

razložiti takšno diskrepanco? Winternitz pojasnjuje: 

Če izhajamo iz tega, si zlahka predstavljamo, da so izvirne junaške pesmi, ki 

obravnavajo bitko med sovražnimi bratranci, peli v krogih bardov, ki so bili bližnji 

simpatizerji samega Duryodhane ali pa kurovske hiše; a sčasoma, ko je moč 

zmagovitih Pāṇḍovcev postajala vse večja in večja, so te pesmi prešle v last bardov, 

ki so bili v službi novih vladarjev. Skozi usta teh bardov je prišlo do sprememb, ki 

Pāṇḍovce kažejo v naklonjeni, Kurovce pa v neprijetni luči, ne da bi pri tem 

bistveno spremenili izvirno tendenco pesmi. (Winternitz, 2009: 437) 

 

 A z Duryodhanovim padcem, ki pomeni konec vojne, še ni konec prelivanja krvi. 

Droṇin sin Aśvatthāman v navalu maščevalnega besa sredi noči v spanju pobije vso 

pāṇḍovsko vojsko z vsemi Draupadījinimi sinovi na čelu (Draupadī in njenih petero mož v 

tem času ni bilo v spečem taboru). Pāṇḍovci bi se ob takšnih izgubah težko veselili zmage. 

Vojno pogorišče nikomur ne prinaša ničesar dobrega – bitke so za seboj pustile tisočero 

trupel; in pa peščico sicer živih, a oropanih najdragocenejšega – bližnjih. In s tem v veliki 

meri tudi smisla.  Ženske žalujejo nad posmrtnimi ostanki nekdaj sijočih in življenja polnih 

junakov. Gāndhārī, žena slepega kurovskega kralja Dhṛtarāṣṭre, ki je v vojni izgubila vseh 

svojih stotero sinov, prekolne Kṛṣṇo – njena kletev grozi, da bo čez šestintrideset let povzročil 

konec vsega svojega klana Yadovcev in tudi sam umrl nesrečne smrti v gozdu.  
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 Yudhiṣṭhira zaukaže, da se opravijo ustrezna posmrtna obredja za vse mrtvece brez 

razlik. Šele v tem trenutku mu Kuntī zaupa, da je bil tudi Karṇa njen sin in ga prosi, naj ga 

počasti kot starejšega brata. Yudhiṣṭhiro spoznanje, da ni povzročil le smrti nepreštevne vrste 

prijateljev in sorodnikov, ampak tudi bratomor, tako potre, da se odloči zapustiti posvetno 

življenje in odpraviti v gozd kot asket. Nihče ga ne more prepričati v nasprotno, dokler se ne 

pojavi Vyāsa, ki mu svetuje, naj opravi obred žrtvovanja konja in se tako opere grehov. 

Yudhiṣṭhira pristane, Arjuna pa je izbran za tistega, ki mora – v skladu z ritualnimi pravili – 

eno leto spremljati in varovati žrtvenega konja, ki ga za tako dolgo spustijo na svobodo. To 

seveda spet vodi v številne pustolovščine, pa tudi bitke – a tokrat se Arjuna kolikor je le 

mogoče izogiba prelivanju krvi. Ko se s konjem vrneta, slednjega čaka častna smrt v 

žrtvenem obredu, s katerim – ob obveznem obilnem nagrajevanju svečenikov – se Pāṇḍovci 

operejo vseh grehov, Yudhiṣṭhira pa odslej kraljestvu vlada kot dober, pravičen in pobožen 

kralj. Na njegovem dvoru z vsemi častmi bivata tudi ostareli kralj Dhṛtarāṣṭra in kraljica 

Gāndhārī. Ko začutita, da se približuje čas, ko se bosta poslovila od minljivega telesa, se 

odpravita v gozd, da bi poslednje dni preživela v askezi, kakor se za hindujce v skladu s 

pravili, ki zapovedujejo način življenja in dolžnosti v različnih življenjskih obdobjih, tudi 

spodobi. Pridružijo se jim tudi Kuntī, Sañjaya in Vidura. 

  Šestintrideset let po koncu vojne se uresniči Gāndhārīn urok – pripadniki Yadovskega 

klana se v medsebojnem spopadu vsi pobijejo s kiji, ki jim jih je pričaral Kṛṣṇa (v kije je 

spremenil trsna stebla). Ta se po spopadu zateče v gozd, kjer ga lovec zamenja za antilopo, ga 

ustreli v peto, edino mesto, kjer je ranljiv (!!!!!) in tako ubije.  

 Pāṇḍovce novica o nesrečnem koncu božanskega prijatelja in zaveznika globoko 

pretrese in potre. Odločijo se, da je tudi zanje prišel čas, da se poslovijo od sveta živih. Pet 

bratov in njihova skupna soproga se v spremstvu zvestega psa tako odpravi na poslednje 

potovanje – odromajo v Himalajo in se povzpnejo na sveto goro Meru, od koder se odpira pot 

v nebesa. A pot je težka in zmogel jo bo samo tisti, ki je je vreden … V smrt prva omahne 

Draupadī, za tem si gora vzame Sahadevo, malo kasneje Nakulo, tik za tem Arjuno in 

naposled še Bhīmo – Yudhiṣṭhira edini uspešno priroma na vrh. Pojavi se Indra, da bi ga v 

svoji božanski kočiji popeljal v nebesa – a Yudhiṣṭhira nebeški prevoz zavrne iz silno 

zanimivega razloga: ker mu s seboj ni dovoljeno vzeti ljubljenega psa! Ta je z lastnikovo 

brezkompromisno zvestobo izjemno zadovoljen in razkrije svojo resnično naravo – v resnici 

je utelešenje samega Dharme, boga pravičnosti. Vsi skupaj se lahko zdaj srečno odpeljejo v 

nebesa, kjer pa zaprepadenega Yudhiṣṭhiro čaka novo razočaranje: tam namreč ne sreča svojih 
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bratov in soproge, pač pa na nebeškem prestolu, kjer ga vsi častijo, sedi – Duryodhana! 

Yudhiṣṭhira se pritoži, da v takšnih nebesih že noče stanovati in od bogov zahteva, naj ga 

odpeljejo k bratom in ženi. Tako se znajde – v peklu. Tam je priča najstrašnejšim mukam, kar 

si jih je mogoče zamisliti – ti, ki so obsojeni nanje, pa so njegovi bratje in prijatelji. Naš junak 

je seveda globoko zgrožen in razbesnjen nad krivičnostjo bogov, ki jim po slu pošlje 

sporočilo, naj svoja nebesa kar obdržijo zase, saj namerava sam ostati v peklu skupaj s tistimi, 

ki jih ima rad. Pojavi se Indra, ki mu razloži, kako stvari stojijo: tisti, ki so najhuje grešili, po 

smrti najprej pridejo v nebesa, a le za kratek čas – nato pa sledi selitev v pekel, kjer so muke 

po izkustvu nebes še hujše. Tisti, ki so zagrešili le nekaj manjših prestopkov, pa se morajo 

zanje najprej oddolžiti v peklu, preden se jim nakloni doba nebeške radosti. Očitno so 

Pāṇḍovci svoje grehe hitro odplačali, kajti kmalu se podoba pekla razblini in znajdejo se v 

nebesih, kjer zavzamejo božansko obliko.  

 Kako torej brati BhG v kontekstu MBh? Če BhG najprej spoznamo v samostojni 

različici, nas v zgodbi MBh zagotovo marsikaj preseneti. Kot bralci, ki zaupamo naravnanosti 

BhG, bi zagotovo pričakovali, da se bodo Pāṇḍovci v vojni, če je ta že res neizbežna, pod 

božjim vodstvom vedli moralno povsem neoporečno. Zakaj bi se posluževali zvijač, ko pa nas 

je BhG naučila, da je pomembno delovanje samo, na njegove sadove pa se ne smemo 

navezati? In kaj so krute zvijače, ki jih je mogoče zagrešiti samo z mislijo, da cilj upravičuje 

sredstva, drugega kot natanko nasprotje nauka BhG? Pričakovali bi najbrž tudi ne le lahko in 

gotovo zmago Pāṇḍovcev, pač pa tudi njihovo srečno in radostno bivanje po njej – prav 

gotovo pa ne morije, ki ne bo imela prav nikakršnih dobrih posledic. Za nikogar. Tega seveda 

ne bi pričakovali, saj Arjuna, njegovi bratje in vsa pāṇḍovska vojska delujejo po nareku 

utelešenja Absoluta, ki se predstavlja kot neskončni ocean ljubezni in miru – od tega 

utelešenja tudi ne pričakujemo, da bo junakom pomagal kovati podle domislice, kot tudi ne, 

da bo – pa čeprav zgolj v utelešeni in ne večnostni obliki – zapadel uroku besne in užaloščene 

matere. Prav tako bi pričakovali, da bodo Pāṇḍovci, ko se izteče njihov zemeljski čas, uživali 

v večni božanski blaženosti, ne pa da se bo v nebesih – pa čeprav samo za hip – napajal 

kurovski kralj Duryodhana.  

 A MBh, se zdi, se na naša pričakovanja požvižga. Nekaj predvidevanj raziskovalcev, 

zakaj v njej prihaja do takšnih notranjih nasprotij, smo že spoznali. Prvič zato, ker naj ne bi 

bila delo enega avtorja, ampak močno različnih sestavljalcev, ki so se zvrstili skozi dolga 

stoletja. Drugič zato, ker naj bi bili avtorji prvotnih junaških pesmi bliže Kurovcem, skozi 

razvoj pa naj bi vajeti prevzeli bardi, ki so naravnanost pesnitve zaobrnili v pāṇḍovsko smer. 
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Tretjič zato, ker naj bi se kult Kṛṣṇe kot utelešenja Viṣṇuja razvil zelo postopoma iz prvotnega 

čaščenja zelo človeškega lokalnega heroja. BhG pa naj bi bila poznejši didaktični vložek, pa 

še to ne enoten, ampak prav tako poln notranjih nasprotij, ki naj bi nastala skozi številne 

revizije različnih avtorjev in struj. Poleg tega naj bi k navidezni „nelogičnosti“ pripovedi 

doprinesli zakoni ustnega izročila, bistveno drugačni od zakonov zgodb, izvorno skovanih 

skozi pisanje.  

 Komentarji, ki se jih bomo omenili v nadaljevanju, BhG skoraj brez izjeme berejo 

samostojno, brez kakšnih bistvenih vsebinskih navezav na kontekst MBh. Izjema je 

Gandhijevo nasprotovanje tujim komentatorjem, ki so BhG ogorčeno očitali propagiranje 

vojne, da je tak očitek, če poznamo nadaljevanje MBh, povsem neupravičen – kontekst 

namreč pokaže, da vojna, pa naj se zdi še tako „pravična“ in „neizbežna“, nima nikakršnih 

pozitivnih posledic niti za poražence niti za zmagovalce. Sovraštvo in nasilje vodita le k 

novemu sovraštvu in nasilju, dokler vsi, ki se sovraštvu in nasilju ne morejo odpovedati, ne 

končajo v čeljustih boga smrti.  

 Kot samostojne enote BhG ne jemljejo samo komentarji, ampak je takšna tudi večina 

izdaj – ki ponavadi le v spremni besedi zelo kratko povzame predzgodbo MBh o dveh 

sovražnih si sorodnih klanih. To kaže, da BhG ni le mogoče brati samostojno, ampak je takšno 

branje celo močno prevladujoče. A mi se, preden se potopimo v globine sporočila same BhG, 

še malce pomudimo pri poetskem okviru, ki ga riše MBh. 

2.3  Mahābhārata in  Bhagavadgītā kot poezija 

2.3.1 Moč besede, svetost jezika in pesništva 

Kot že poudarjeno, liki v MBh – čeprav Pāṇḍovci načeloma veljajo za „dobre“, Kurovci pa za 

„zle“ - niso črno beli. Vsi imajo precej „moralno spornega“ masla na glavi. A ne glede na to, 

kateri strani pripadajo, v kaj verjamejo, za kaj se borijo in celo katerega spola so, imajo vsi 

skupno eno zelo zanimivo lastnost: nikoli – niti za ceno lastnega življenja ali življenja bližnjih 

– ne prelomijo dane besede. To vodi v številne tragične zaplete in s stališča današnjega bralca 

je težko razumeti, zakaj takšna nefleksibilnost celo v okoliščinah, ki so se že povsem 

spremenile, recimo tudi v primeru, ko so tisti, ki jim je bilo kaj obljubljeno, že mrtvi, 

izpolnitve obljube ne pričakujejo več ali je celo nočejo. A ne – beseda, kaže MBh, ni le sveta, 

ampak je celo najsvetejša. Je svetejša od življenja, prijateljstva, sorodstvenih vezi … 

Tradicionalna indijska učenja velevajo popolno resnicoljubnost – kajti tisti, ki govori resnico, 
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samo resnico in nič drugega kot resnico, pridobi vāk siddhi, magično sposobnost, da se 

uresniči čisto vse, kar reče. Patañjali v Yoga Sutrah to formulira: „Ko jogin doseže 

resnicoljubnost, pridobi zase in za druge sadove dela, ne da bi se mu bilo treba truditi.“ (cit. 

po: Vivekananda, 2000: 146) Swami Vivekananda komentira:  

 

Ko je sposobnost resnicoljubnosti zasidrana v vas, ne boste mogli nikoli lagati; niti v 

sanjah ne. Verodostojni boste v mislih, besedah in dejanjih. Kar koli boste izrekli, bo 

resnica. Lahko boste rekli človeku: 'Bodi blažen,' in to tudi bo. Če bo kdo bolan, mu 

boste rekli: 'Ozdravi,' in pri priči bo ozdravel. (Vivekananda, 2000:146-147) 

 

Junaki MBh, brezpogojno zavezani resnici, ne morejo lagati – in tako tudi ne prelomiti obljub. 

Kajti kaj je prelomiti obljubo – ne glede na zunanje okoliščine – drugega, kot izneverjenje 

resnici besed, postavljanje lastnih besed na laž, pa čeprav za nazaj? Magična moč besed, ki se 

še niso ločile od resnice, je tolikšna, da urok užaloščene matere Gāndhārī ubije celo utelešenje 

samega boga Kṛṣṇe – in tudi bog proti temu ne more (ali noče?) nič. 

 Besede imajo poleg zvočne podobe in pomena še transcendentni vidik – še posebno 

določene magične besede, mantre, imajo moč, da resničnost ne le opisujejo, ampak jo tudi 

ustvarjajo. S svojo božansko vibracijo odpirajo vrata v zgolj z intelektom povsem 

nedoumljive svetove. Za takšne besede velja, da niti ni nujno, da jih razumemo, pa bodo imele 

čarobni učinek. Da imajo tako moč tudi besede BhG, Kṛṣṇa nakaže v 70. in 71. kitici XVIII. 

knjige: 

Tisti, ki bo proučeval 

pogovor sveti najin ta, 

bo, kakor da bi daroval 

spoznanja žrtev meni v dar. 

 

Celo ta bo osvobojen 

šel v srečni svet pravičnikov, 

kdor z vero bo poslušal ga 

in ne da čutil bi zavist. 

(Bhagavadgita, 1990: 122) 

  

Tak učinek „svetega pogovora“ ob koncu pesnitve še poudari Sañjaya (BhG, XVIII./76): 

Ko zmeraj znova spomnim se 

svetih in čudežnih besed 

boga Kršne in Àrdžune, 

srh rádosti me spreleti. 

(Bhagavadgita, 1990: 123) 

  

 Poezija nasploh, BhG pa še posebej, v skladu s klasičnim indijskim branjem nima le 

spoznavne, etične in estetske funkcije, pač pa tudi magično. Izvor besede kāvya, ki je še 
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najbližja ustreznica naši „poeziji“, pojasnjuje Vlasta Pacheiner-Klander (1982:14) v svojem 

delu Staroindijska poetika takole: 

Zanimive so različne razlage vedskih nazivov za pesnika. Beseda kavi ima v vedskih 

besedilih še nekoliko drugačen prizvok: pomeni misleca, modrijana, vodjo, vidca, 

preroka, pevca. Izpeljana je iz indoevropskega korena qeu, ki pomeni opaziti. Iz 

samostalnika kavi pa je izpeljan samostalnik kavja, ki po razlagi Manfreda 

Mayrhoferja (Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 1956) 

pomeni modrost, pamet, moč, v pomenu pesništvo pa se uporablja šele pozneje. N. 

J. Shende je raziskal rabo obeh besed v najmlajši izmed štirih Ved, (Kavi and Kāvya 

in the Atharvaveda, 1976) in dognal, da se beseda kavi nanaša tudi na bogove, kavja 

pa na njihovo delo, ustvarjen svet. Navaja tudi nekaj staroindijskih etimoloških 

razlag: komentator Jaska (Yāska) povezuje koren ku, iz katerega sta izpeljani besedi 

kavi in kavja, s pojmoma vsevednosti in preseganja časa, slovničar Pánini (Pāṇini) iz 

5. st. pr. n. š. pa ga razlaga s pomenom izgovarjati besede. 

 

Zanimiv je tudi pomen besede ṛṣi – in naš Vyāsa je ṛṣi par excellence, lahko bi rekli, da je 

tako rekoč „prototip“  ṛṣija: „To ni avtor v običajnem pomenu, ampak kot videc le posreduje 

človeštvu nadnaravno resnico, do katere je prišel z nadnaravnim spoznanjem [...]“ (Pacheiner-

Klander, 1982:15). 

 To bi morda lahko počel v kateremkoli jeziku – in v poznejši dobi tudi bo – a v času 

nastajanja MBh je povsem samoumevno, da svetim besedilom pritiče sveti, „izbrušen, izdelan, 

izpopolnjen, pretanjen“ jezik, saṃskṛtā vāk (za razliko od množice pogovornih, ljudskih, 

„običajnih, naravnih“ prākṛtov). Sanskrt se, drugače od jezikov, ki so drugod po svetu 

posredovali sveta besedila (npr. latinščine, grščine, hebrejščine, arabščine …), po mnenju 

večine najuglednejših raziskovalcev nikoli ni uporabljal v posvetne namene, temveč zgolj v 

religiozno-magično-umetniško-filozofsko-znanstveno-pravne (kar je v takratni Indiji tako 

močno prepleteno, da je pogosto težko razločiti).  

Sanskrt verjetno nikoli ni funkcioniral kot vsakdanji medij komunikacije kjerkoli v 

kozmopolisu – niti v sami Južni Aziji, kaj šele v Jugovzhodni Aziji – niti ga nikoli 

niso uporabljali (razen literati med seboj) kot jezik za sporazumevanje ali trgovanje, 

kot je to veljalo za grščino, latinščino, arabščino in kitajščino. In razen napisov, ki 

služijo širšemu namenu, tako rekoč ni dokazov, da bi se kadarkoli uporabljal kot 

jezik praktičnega vladanja […] Delo, ki ga je opravljal sanskrt, je bilo onstran 

vsakdanjega in instrumentalnega […] (Pollock, 2009: 14) 
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2.3.2 Je Mahābhārata „ep“? - Težave z zvrstno opredelitvijo Mahābhārate 

Koliko je za MBh, delo, ki je nastalo v tako specifičnem kulturnem in jezikovnem okolju, 

torej sploh lahko uporabna oznaka „ep“? Kot bomo videli, le zelo pogojno. 

V resnici lahko govorimo o Mahābhārati kot epu in „pesnitvi“ le v zelo omejenem 

smislu. Pravzaprav v določenem smislu Mahābhārata sploh ni poetični izdelek, 

ampak prej kar cela literatura. (Winternitz, 2009:296) 

 

Vsebuje namreč, kot smo že ugotavljali, tako slogovno kut tudi vsebinsko nadvse različne 

komponente. Bi jo kaj lažje opredelili z indijskim besediščem? 

Sami Indijci Mahābhārato nedvomno smatrajo za ep, za delo pesniške umetnosti 

(Kāvya), a hkrati jo smatrajo tudi kot besedilo o morali (śāstra), o pravu in filozofiji 

na osnovi starodavne tradicije (smṛti) in tako obdarjeno z nesporno avtoriteto; in že 

več kot 1500 let Indijcem služi tako za zabavo kot tudi vodilo in sublimno učenje. 

(Winternitz, 2009:300) 

 

Pollock (2009:17) izpostavlja še en vidik: MBh vendarle je tudi itihāsa, dobesedno „pripoved 

o tem, kako je bilo nekoč“, čemur bi res še najbolj ustrezal naš izraz „ep“, a je treba z njim v 

primeru indijskih „epov“ opletati zelo previdno – še posebej, če imamo v mislih vse 

konotacije, ki jih je izraz pridobil v sodobni literarni teoriji. Posebej neprimerni, dokazuje 

Pollock (2009: 554-555), sta za obravnavo indijske „epike“ v sodobni evropski literarni teoriji 

tako rekoč temeljni interpretaciji – Lukácseva in Bahtinova. Ali in v kolikšni meri Lukácseva 

teorija o epu kot literarni obliki še celovitega sveta (za razliko od romana, ki opisuje svet, ki 

mu smisel ni več dan sam po sebi) sploh drži za evropsko literarno zgodovino, tako Pollock, 

je vprašanje – a v primeru indijske je prav gotovo povsem zgrešena. Če kaj, potem MBh 

gotovo ne slika celovitega sveta, ampak je zasnovana natanko na nasprotnem, namreč stalnem 

in že v samem bistvu nepomirljivem konfliktu nasprotujočih si moralnih zapovedi. V primeru 

MBh torej ne moremo govoriti o epu kot portretu „družbene celovitosti,“ temveč gre za 

slikanje „družbenega prepada“. Morda ravno zato, nadaljuje Pollock, epika v Južni Aziji 

nikoli ni bila občutena kot povsem pretekla, kot bi to moralo veljati po Bahtinovi teoriji, 

ampak se jo „nenehno in iskreno podoživlja“ (Pollock, 2009:554).  

A vendarle Bahtinu lahko oprostimo hibe v njegovi teoriji, saj dela s takšno 

kapaciteto za artikuliranje sedanjosti, kot jo ima Mahābhārata, ne moremo najti 

nikjer drugje. (Pollock, 2009:554) 
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2.3.3 Literarne značilnosti Mahābhārate v terminologiji staroindijske5 

poetike 

Kot vidimo, je literarnoteoretski aparat, izdelan za proučevanje evropskih in iz evropskih 

izvirajočih literarnih tradicij, v primeru indijske književnosti zaradi njenih številnih 

specifičnih lastnosti uporaben le v zelo omejenem obsegu. Zato bo morda bolj produktivno, 

če na MBh najprej pogledamo skozi prizmo staroindijske poetike. Tako nas bodo najbolj 

zanimale sledeče poetske prvine: alaṃkāra, rasa in dhvani.  

 Beseda alaṃkāra dobesedno pomeni „okrasek“, sicer pa bi ji verjetno najbolj ustrezala 

prevoda „trop“ in „figura“. Tradicionalna indijska poetika Nātyaśāstra, ki sicer opredeljuje 

kvalitete dramskih umetnosti, med  alaṃkāre uvršča: 

Upama (komparacija, primera, prispodoba) je tu opisana kot primerjava enega 

predmeta z drugim ali z več predmeti, in sicer na podlagi hvale, graje, fantazije, 

podobnosti ali delne podobnosti. Drugi okrasek je rúpaka (rūpaka – metafora), kjer 

meja med dvema predmetoma zaradi podobnosti izgine. Tretji okrasek je dípaka 

(dīpaka), kar dobesedno pomeni luč, tu pa je ta izraz prenesen na zgoščeno 

izražanje, s katerim je kot v skupni osvetlitvi povezanih več predmetov v enem 

stavku brez ponavljanja skupnega izraza. Četrta alankara je jàmaka (yamaka – rima 

ali stik, ponavljanje enakih besed ali zlogov), ki se deli na deset oblik glede na 

mesto takega ponavljanja. (Pacheiner-Klander, 1982:26) 

 

Kasnejše indijske poetike naravnost tekmujejo v čim natančnejši razdelavi in opredelitvi 

alaṃkār, tako da njihovo število naraste na preko sedemdeset. 

 Ram Karan Sharma v svoji analizi poetskih elementov MBh ugotavlja, da MBh v 

primerjavi s poznejšo indijsko poezijo (ki bi se evropskemu bralcu utegnila zdeti že kar 

močno okičena) „kaže izjemno stilsko enostavnost in eleganco“ (Sharma, 1988:8). Za 

primerjave velja, da so „enostavne, večinoma zbrane iz sfer vedskih bogov, narave in 

predmetov materialne kulture.“ (Sharma, 1988:9) Eden najopaznejših elementov literarnega 

sloga MBh je ponavljanje, kot je za poezijo, ki izvira iz ustnega izročila, tudi značilno.  

 Drug pomemben vidik, ki ga v umetnosti iščejo staroindijske poetike, je rasa, termin, 

ki ga je izjemno težko prevesti, saj nosi številne pomenske odtenke, kot po Pavlu A. Grincerju 

                                                 
5 Oznako „staroindijski“ uporabljam v skladu z opredelitvijo Vlaste Pacheiner-Klander (1982:7-8) v njenih 

delih Staroindijska poetika in Staroindijske verzne oblike: „Beseda indijski v kulturni zgodovini označuje 

pripadnost samostojnemu in svojevrstnemu kulturnemu razvoju na indijski podcelini ne glede na njeno 

sedanjo politično razdelitev na tri države, Indijo, Pakistan in Bangladeš. Radoslav Katičić, po katerem je 

povzeta ta definicija, prišteva k temu kulturnemu razvoju tudi otok Cejlon, ozemlje države Sri Lanka (Stara 

indijska književnost, 1973), v veliki meri pa bi to lahko veljalo tudi za Nepal. Pristavek staro pa naj bi po 

Katičiću to pripadnost omejeval na čas od najstarejših besedil v Védah (Veda, 1500-600 pr. n. št.) do tedaj, ko 

se avtohtonost indijske kulture z vdorom tujih in domači tradiciji nasprotnih islamskih prvin v 12. st. n. št. 

poruši do take mere, da preneha biti veljavna kot prevladujoča kulturna orientacija. Vanjo pa sodijo tudi tista 

poznejša dela, ki so še nastala v njenem duhu. Termin staroindijski je treba torej razumeti kot 

kulturnozgodovinsko, ne kot jezikovno opredelitev.“  
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strne Vlasta Pacheiner-Klander (1982:20), pa „pomeni predmet estetskega užitka, vir 

estetskega čustva ('okušanja') in hkrati estetsko čustvo samo,“  v stvarnem kazalu (Pacheiner-

Klander, 1982:106-107) pa (med drugim) ponuja še prevode „čustven odziv, čustveno 

razpoloženje, čustvo bralca, domišljijska izkušnja, notranje razpoloženje, čustven ton 

umetniškega dela, čustvena vsebina ali razpoloženje umetnine.“ Tradicionalno indijske 

poetike naštevajo osem ras, ki so erotičnost, veselost, sočutnost, razsrjenost, junaškost, 

prestrašenost, stud in občudovanje ali čudenje, nekatere poetike pa dodajajo še deveto, śānta 

raso, estetsko občutje duhovnega miru. Glede na to, kar vemo o vsebini MBh, bi verjetno 

predvidevali, da ji bodo indijske poetike pripisale predvsem razsrjenost in junaškost, tako da 

nas sledeče lahko precej preseneti: 

Raghavan6 predstavlja mnenja Ānandavardhana, Abhinavagupte, Kṣemendre in 

avtorja Bhāgavate, da je Mahābhārata najbolj in po svojem bistvu delo 

(prabandhakāvya) sentimenta miru (śānta rasa). Kot so pokazali ti kritiki, vse bitke 

Paṇḍovcev, njihove vojne, zmage in trpljenje vodijo k eni osrednji temi, namreč da 

so mir, tišina in spokojnost summa bona človeškega življenja. (Sharma, 1988:3) 

 

To je izjemno zanimiv in pomemben vidik pesnitve o vojni – in hkrati morda prav tisto, kar 

številni neindijski interpreti spregledajo. Številne dogodivščine, nenehni zapleti, bitke, 

vojskovanja in težave junakov bralcu/poslušalcu namreč ne vzbujajo nujno želje, da bi se 

podal po njihovi poti, ampak morda prej občutek utrujenosti od nenehnega vrvenja življenja 

in željo po – miru. Prav s tem občutjem – utrujenosti, obupa in izgube smisla – se Arjuna ob 

začetku BhG obrne na prijatelja Kṛṣṇo. V tistem trenutku si ne želi posvetne moči in oblasti, 

ampak mir. Kako ga doseči tudi sredi vojnega vrveža, morda najbolj ekstremni, najbolj 

potencirani prispodobi življenjskega boja, ki se v vsakdanjih okoliščinah lahko kaže manj 

grozeče in ga zato hitreje sprejmemo za neizbežno dejstvo, to je tisto, kar Arjuni razkrije 

božanski kočijaž – in kar je najbrž prav tista prvina, zaradi katere bralci različnih kultur še 

danes tako radi posegajo po „Gospodovi pesmi“.  

 Indijski bralci v delih niso vajeni iskati le dobesednega in prenesenega pomena, ampak 

še globljo in tudi veliko bolj neujemljivo pomensko plast – „nakazani pomen“, dhvani. Zanj 

velja, da 

[…] ne more biti dostopen analizi s takimi kategorijami, kot so alankare itd., ker 

zajemajo le eksplicitni, izraženi pomen. Nakazani pomen pa ni okrasek, ampak to, 

kar je okrašeno. Ne smemo ga enačiti s prenesenim pomenom, ki je samo drugotni 

besedni pomen in že tudi del konvencije. Prav tako ga ne smemo zamenjati z 

rezultatom logičnega sklepanja, ki mora biti zmeraj enak, v poeziji pa ima lahko isti 

stavek različne nakazane pomene.  

(Pacheiner-Klander, 1982:43) 

                                                 
6 Raghavan, V. (1940). The Number of Rasas 
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Dhvani služi tudi kot vrednostno merilo – najboljša naj bi bila tista poezija, kjer nakazani 

pomen prevladuje nad izraženim in prenesenim. Nosilec dhvanija je lahko ena sama beseda (a 

nikakor ne takšna, ki se že v vsakdanjem govoru uporablja v prenesenem pomenu), stavek, 

sklop ali pa kar celotna zgodba. Teorija dhvanija že upošteva tudi participacijo bralca (oz. 

poslušalca v primeru ustnega izročila in gledalca v primeru gledališča) – nakazani pomen 

namreč ni dostopen komurkoli, ampak tistemu, ki je dovolj subtilen, da ga zazna, razodel pa 

naj bi se kot v preblisku. Pojma rasa in dhvani sta močno prepletena in v poetikah, kjer sta 

zavzela osrednjo vlogo (torej tistih, ki bistva poezije ne vidijo v eksplicitnem pomenu in sami 

„okrašenosti“), nastopata skupaj. Sloviti komentator Abhinavagupta (sicer tudi filozof in 

razlagalec kašmirskega šivaizma, ki je živel na prelomu prvega v drugo tisočletje n. št.) glede 

rase pravi: 

[…] rasa je zaznava, ki presega dobesedni pomen literarnega besedila; ima obliko 

neposrednega izkustva in ni vezana na človekovo krajevno in časovno pogojenost, 

zato je tako doživetje čustva drugačno od navadnega (vsakdanjega, empiričnega), ki 

je vezano na praktične posledice in spodbuja k praktičnim dejanjem; pri vseh, ki so 

dojemljivi, je v bistvu enako, zato splošno in skupno; ima naravo čudenja, uživanja 

in se razlikuje od vseh navadnih oblik spoznanja. (Pacheiner-Klander, 1982:50) 

 

Dojemanje rase in dhvanija  torej nista odvisna le od besedila, pač pa v veliki meri tudi od 

bralca. Takšno naziranje na široko odpira vrata bogati indijski komentatorski tradiciji – ravno 

v primeru BhG in številnih komentarjev, ki so nastali ob njej, je lepo razvidno, da so se razni 

učitelji čutili poklicane odstirati tančine globljega pomena dela, ki tistim z nižjo zavestjo 

ostaja prikrit. In čeprav Abhinavagupta glede rase piše, da naj bi bilo njeno dojemanje 

splošno in skupno ( s čimer se, če se recimo osredotočimo na BhG lahko strinjamo: verjetno 

bodo ob njenem branju bralci – če izvzamemo akademike, ki jih razburijo njene notranje 

„nedoslednosti“ - občutili pomirjenost), pa dhvani le ni tako enovit in razložljiv: glede na to, 

kako zelo različno in celo povsem nasprotujoče si so lahko interpretacije.  

 Preselimo se s silno zanimivega, a ne najlaže ujemljivega področja dhvanija k povsem 

otipljivi literarni prvini: metrumu. MBh je najdaljše indijsko literarno delo v ślokah: „ […] od 

106000 kitic, kolikor jih obsega skupaj z 19. knjigo, ki je nekak dodatek, je 95% šlok, skoraj 

5% trištubhov in le 0,2% v drugih metrumih.“ (Pacheiner-Klander, 2001:89) Tudi za BhG 

velja, da je tako rekoč v celoti v ślokah z izjemo le nekaj mest v triṣṭubhskem (traiṣṭubha) 

verzu (od tega je najbolj značilen metrični prehod povezan s pomenskim v XI. poglavju od 

15. kitice dalje, kjer Arjuna opisuje božansko podobo, v kateri se mu razodene Kṛṣṇa).  

 Śloka je 32-zložna kitična oblika s posebnim vzorcem menjave dolgih in kratkih 
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zlogov. Razdeljena je na štiri 8-zložne četrtine pāde (pāda pomeni „noga“), pri čemer je 

izrazitejši premor po 16. zlogu, torej dveh pādah. V prvi in tretji pādi so prvi štirje zlogi lahko 

bodisi dolgi ali pa kratki, 5. kratek, 6. in 7. naj bi bila dolga (a sta včasih tudi kratka) in 8. 

ponovno bodisi dolg bodisi kratek. Za drugo in četrto pādo velja za prve štiri in za zadnji zlog 

enako kot že opisano, 5. in 7. zlog morata biti kratka, 6. pa dolg. Oldenberg v svoji 

monografiji o MBh 

Šloko primerja s heksametrom, ki je polovici šloke podoben tudi po obsegu, oba pa 

ima za klasični mojstrovini stare verzne umetnosti. „Toda medtem ko heksameter 

krepko, neovirano, naravnost, tako rekoč po preprosti matematični formuli koraka 

naprej, je gibanje šloke, ki ga je prav tako vnaprej začrtala občudovanja vredna 

tenkočutnost, počasnejše in hkrati bolj zapleteno, bolj nepredvidljivo, lahko bi celo 

rekli bolj razcepljeno. Bolj kakor v heksametru prevladujejo dolžine nad kračinami. 

[…] Spretna roka pesnika je šloko prilagodila mnogim načinom gibanja. Njeni 

naravi pa najbolj ustreza, […] da težko lije naprej v obotavljajočem se gibanju in 

premaguje ovire, da počasi povzema razprostirajoče se širjave sveta, o katerih hoče 

pripovedovati, sveta, kakor ga vidi Indijec, sveta, katerega odsev je s svojimi 

disonancami in kontrasti sama šloka.“ (Pacheiner-Klander, 2001: 84) 

 

Śloka je posebej značilna za epsko pesništvo in zaznamuje oba vélika indijska epa. Ko se v 

shemi ślok pojavi(jo) triṣṭubhski verz(i) (s po štirimi enajstzložnimi pādami), gre za tako 

močan ritmični prelom, da deluje tako rekoč kot vložna pesem.  

 Če strnemo: najbolj otipljivi literarni prvini MBh sta seveda ritmičnost in pa poetična 

„okrašenost“ - a indijski proučevalci so v zvezi z vélikim „epom“ več pozornosti posvečali 

veliko bolj skrivnostnemu „nakazanemu pomenu“. MBh je na prvi pogled polna protislovij in 

nedoslednosti, ki morda ne kažejo le na najbolj očitno, namreč dejstvo, da je nastajala v slojih, 

ampak so svojevrstna uganka, ki od tistega, ki bi rad razvozlal njeno globlje sporočilo, 

zahtevajo posebno razpoložljivost duha. Šele to omogoča, da se kot v preblisku razkrije 

dhvani – ta pa odpira polje, kjer se ne srečuje le tisto, čemur pravimo „književnost“ in 

„filozofija“, pač pa vsebuje tudi močno prvino mističnega. Odgovorov na uganke MBh je 

bržkone nepreštevno mnogo – verjetno precej več, kot jih je sploh mogoče ubesediti.  

 Poskusili pa so iz takšnih ali drugačnih razlogov že mnogi ... 
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3.  Bhagavadgītā v luči indijskih filozofij 

3.1 Filozofija v Mahābhārati 

BhG je zagotovo najbolj znana filozofska pesnitev MBh, še zdaleč pa ni edina – filozofski 

drobci ali kar cele razprave so po MBh dokaj gosto posejane. 

Takšne dele različnih dolžin lahko najdemo raztresene vsepovsod po knjigah, 

obravnavajo pa tri reči, ki jih Indijci smatrajo za končni cilj vse filozofije – nīti, t.j. 

posvetna modrost, posebej namenjena kraljem in torej tudi „politika“, dharma, t.j. 

tako sistemska pravičnost kot tudi splošna morala in mokṣa, t. j. „osvoboditev“. 

(Winternitz, 2009: 405) 

 

Kar se tiče njihove poetične vrednosti, sicer velja, da „ni nobenega filozofskega dela 

Mahābhārate, ki bi se ga sploh dalo primerjati z Bhagavadgīto.“ (Winternitz, 2009: 423) A 

vseeno poglejmo, v kakšni povezavi so z BhG in ali nam njihov kontekst lahko pomaga 

osvetliti še kakšen vidik „Gospodove pesmi“, ki bi se nam sicer izmaknil. 

 Posebej dolg didaktični pasus predstavljata XII. in XIII. knjiga MBh, ki sicer 

neposredno sledita koncu krvave bitke. V njej, kot smo že obnovili v pregledu vsebine, pade 

tudi véliki junak Bhīṣma, ki ga je prestrelilo toliko puščic, da na njih počiva kot na ležišču. 

Ker je Bhīṣma tudi velik mojster yogijskih tehnik, je sposoben zavestno določiti čas svoje 

smrti – in ker naj bi bilo za mojstra bolje, če fizično telo zapusti v svetli polovici leta, odhod 

iz telesa preloži za pol leta, v vmesnem času pa še naseljuje prestreljeno telo, ki leži na 

zapuščenem bojnem polju. V tem času Yudhiṣṭhiro in njegove dvorjane, ki ga spoštljivo 

poslušajo, podučuje o dolžnostih kralja, o pravičnosti, morali in tudi filozofiji.  

Poleg tega, kar se nahaja v omenjenih dveh knjigah, lahko poleg krajših delcev 

besedila, ki ne presegajo ene ali dveh kitic, daljša didaktična poglavja najdemo v 

III., V., VI., XI. in XIV. knjigi. V III. knjigi (28 – 33) najdemo dolg pogovor o 

etičnih vprašanjih med Draupadī, Yudhiṣṭhiro in Bhīmo, med katerim Draupadī citira 

pogovor med Bali in Prahlādo in „Bṛhaspatijev nīti“. V isti knjigi najdemo (205 – 

216) razprave Mārkaṇḍeye o vrlinah žensk (205f), dobrohotnosti do vseh živih bitij 

(ahiṃsā), (206-208) o moči usode, odpovedi svetu in odrešitvi, o učenjih sāṅkhya 

filozofije (210) in vedānte (211), o dolžnostih do staršev (214ff) in podobnem. V. 

knjiga vsebuje dolge Vidurove govore o morali in praktični modrosti (33-40) in 

filozofska učenja večno mladega Sanatsujāte (41-46) V VI. knjigi naletimo na 

slovito Bhagavadgīto (25-42), ki ji posebno nadaljevanje in dopolnilo predstavlja 

Anugītā iz XIV. knjige (16 – 51). Tudi Vidurove tolažilne besede v XI. knjigi (2 – 7) 

spadajo na področje etike. (Winternitz, 2009: 408) 

 

 Kot beremo v citiranem Winternitzovem odlomku, je od vseh filozofskih oz. 

didaktičnih drobcev v MBh BhG najbolj povezana z Anugīto (v nadaljevanju AG), ki 

dobesedno pomeni „poznejša pesem“. Kot trdi besedilo samo, gre za nekakšno 
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„ponovitev“ nauka BhG. V žalostnem času po bitki, prepolnem občutkov krivde in kesanja, 

Arjuna Kṛṣṇi potoži, da sicer veliko razmišlja o temah, o katerih mu je bog pripovedoval tik 

pred bitko, a kaj natančno mu je povedal – je žal pozabil! Kṛṣṇo poprosi, če bi svoje nauke 

lahko ponovil, ta pa ga pokara, da to ni mogoče, saj je bil v času, ko mu je odpel BhG,  

navdahnjen, yogayukta,  takšnega stanja pa pač ni mogoče izsiliti ali ponoviti, kadar se že 

komu zahoče.  A vendar privoli, da mu bo ponovno zaupal modrost, s pomočjo katere je moč 

doseči osvoboditev, a tokrat preko zgodb – AG tako sestavljajo tri zgodbe, ki vsebujejo 

pogovore med svetim možem (siddho) in njegovim učencem, brahmanom in njegovo ženo ter 

Brahmanom in ṛṣiji. 

 Arvind Sharma, ki  poudarja zanimive povezave med pesnitvama in vlogo AG pri 

poskusu razumevanja BhG, opozarja: 

Ključna točka, ki jo moramo imeti v mislih, je tole: če je Anugītā res tisto, za kar se 

razglaša – re-prezentacija Bhagavadgīte – potem lahko nanjo gledamo kot na prvo 

opombo k, če ne celo komentar Bhagavadgīte v hindujski tradiciji. (Sharma, 1978: 

262) 

 

Da je AG „res tisto, za kar se razglaša“, pa Sharma ne dvomi: 

Ni prav dosti dvoma, da namerava Anugītā povzeti Gīto. Opisali bi jo lahko celo kot 

Bhagavadgīto „obnovljeno v miru“. Začenja se v post-bellum obdobju, s Kṛṣṇo in 

Arjuno v „določenem delu palače, ki spominja na nebesa“. (Sharma, 1978: 263)  

 

A mirno okolje palače, „ki spominja na nebesa“, je seveda nekaj povsem drugega kot grozeče 

vojno vrvenje … Kaj je tisto, kar Kṛṣṇa Arjuni pove v takšnih okoliščinah ter ali in v čem se 

razlikuje od nauka (oz. naukov) BhG? 

Najbolj nenavadna poteza povzetka ni tisto, kar povzema, ampak tisto, česar ne 

povzema. Ne povzema elementov čaščenja iz Bhagavadgīte, čeprav Arjuna na 

začetku pravi, da „ko se je bitka pričenjala, sem se ovedel tvoje veličine in božanske 

podobe.“ Ni pa nobene nadaljne omembe božanske podobe teofanije. Teme Gīte, ki 

so razdelane, so selitev duše in njen prehod v loke, česar se Gītā dotika le 

mimogrede; vetrovi7 (apāna itn.), ki jih Gītā niti ne omenja vseh; podrobna razprava 

o nadzoru čutov na podlagi metafore žrtvovanja, kar Gītā na kratko omenja in pa 

razprava o čutih in soodvisnosti uma in čutov ter razdelava idej sāṅkhye, kot recimo 

gūṇe. Razdelano je trojstvo karana, kartā in karma, ki ga Gītā tudi omenja le na 

kratko, predstavljena pa je tudi nova tema,  odnos med mislijo in govorom. A kar je 

sumljivo odsotno je kakršnokoli poveličevanje Kṛṣṇe; beseda Nārāyaṇa8 se komaj 

pojavi. (Sharma, 1978: 264 – 265) 

 

Podrobneje se bomo temu, kakšno branje BhG in usmeritev v komentatorski tradiciji 

omogoča oz. podpira AG, posvetili v kratkem pregledu najvidnejših indijskih komentarjev 

BhG. Prej pa se še za hip pomudimo pri filozofijah, ki so v času nastajanja BhG najmočneje 

                                                 
7 Gre za pet pran, pravzaprav „življenjskih tokov“, op. Tina Košir Mazi 

8 Eno od imen Kṛṣṇe, ki se sicer v MBh pogosto pojavlja, op. T. K. M.  
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zaznamovale indijsko duhovno ozračje. 

3.2 Indijske filozofije pred Bhagavadgīto in njihove sledi v 

Bhagavadgīti 

Vedska filozofija in religija s številnimi bogovi, ki poosebljajo naravne sile, in močnim 

poudarkom na obredju, sta indijsko duhovno ozračje sicer močno in neizbrisno zaznamovali, 

a do časa nastanka BhG doživeli tudi že precej kritike novoporajajočih se, alternativnih 

sistemov. Za razumevanje BhG je bržkone daleč najpomembnejša filozofija Upaniṣad (v 

nadaljevanju Up), ob kateri je ponovno treba poudariti, da ne gre za enoten sistem. Je pa 

mogoče zaznati prevladujoče usmeritve, ki jih Kashi Nath Upadhyaya (1998) v svoji študiji o 

BhG in zgodnjem budizmu strne takole: 

(i) ritualna usmeritev ortodoksne tradicije (karma mārga); (ii) radikalno anti-ritualna 

intelektualna in intuicionistična usmeritev znanja (jñāna mārga); in (iii) 

kompromisna usmeritev obeh (jñāna- karma-samuccaya mārga). Druga linija, torej 

anti-ritualna pot znanja (jñāna mārga) je imela dve obliki: eno absolutistično, kot jo 

utelešajo zgodnje Upaniṣade, npr. Bṛhadāraṇyaka in Chāndogya, ki se je pozneje 

razvila v tisto, kar danes poznamo kot 'vedānta'; in pa drugo, dualistično, katere 

delčke lahko najdemo v poznejših Upaniṣadah, kot sta Kaṭha in Śvetāśvatara, ta pa 

se je pozneje sistematizirala pod imenom 'sāṅkhya'. (Upadhyaya, 1998: 106) 

 

BhG s svojo močno kompromisno naravo nadaljuje linijo  jñāna- karma-samuccaya mārga in 

še več, poskuša strniti nauke vedānte, sāṃkhye, yoge in bhakti, se pravi tako rekoč (skoraj) 

vseh najmočnejših gibanj svojega časa.  

Poskuša sestaviti znanje dualizma sāṅkhye in upaniṣadskega absolutizma z metodo 

yoge in bhakti, vse skupaj pa pomiriti z brahmanskim ritualizmom, tako da 

slednjemu pripiše nov pomen in tako zagovarja novo doktrino 'niṣkama karme'. 

Poskuša delovati proti naraščajočemu vplivu radikalne odpovedi in ateizma, ki so ju 

zagovarjale številne ločine z budizmom in džainizmom na čelu, in sicer tako, da v 

ospredje postavlja filozofijo teističnega aktivizma, ki korenini v tradicionalni 

ortodoksiji, a je vendarle prilagojena novim idejam. (Upadhyaya, 1998: 107) 

 

Poglejmo podrobneje: kar se tiče ritualizma, ga BhG ne zavrača v celoti, čeprav so določene 

śloke močno anti-ritualistično naravnane – a te se nanašajo na obredje, opravljeno zgolj zaradi 

videza ali pa doseganja sebičnih ciljev, torej brez pravilne naravnanosti notranje skromnosti in 

pobožnosti. Če pa je obredje opravljeno zgolj zaradi čaščenja samega in ne zato, da bi dosegli 

kakršenkoli cilj, pa gre za niṣkama karmo, brezinteresno delovanje, in v tem smislu je 

pravzaprav vse življenje in vse delovanje lahko videno kot obredno darovanje, kar je nazor, ki 

vodi k osvoboditvi.  

 Kar se tiče vpliva Up na BhG, Upadhyaya (1998) navaja številne vzporednice in celo 

verze iz različnih Up, ki so bodisi dobesedno bodisi po pomenu enaki verzom v BhG ter 
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zaključi, da BhG povzema tako rekoč celotno metafiziko Up – a z nekaj pomembnimi 

prilagoditvami in dodatki. BhG Up dolguje sledeče: 

Celoten opis večnosti in nesmrtnosti ātmana, absolutnost in transcendentnost 

brahmana, njegovo negativno in protislovno opredelitev, reference na najvišje moči 

in vzvišeno naravo Boga (paramātmana), simbolno meditacijo na 'om' (śabda-

brahman), opis dveh poti, pitṛyāne in devayāne, ultimativna enotnost onkraj 

mnogoterosti sveta, stalen in neminljiv element izza minljivih pojavov, narava in 

stanje nirvāṇe ter idealno ravnanje sthita-prajñe – skratka večina metafizičnih 

elementov B.G. izvira iz Up. (Upadhyaya, 1998: 109) 

 

Kljub temu pa BhG nikakor ne gre brati kot malce premešano in skrajšano kompilacijo 

upaniṣadskih naukov – in to iz treh razlogov: ker poleg Up zajema tudi iz drugih virov; ker iz 

Up jemlje zgolj tisto, kar je v skladu z njenim sporočilom, ki je pomiritev med različnimi 

sistemi, predvsem pa duhovna pot, ki združuje obredje in znanje; in ker dodatno razvije 

pomembne vidike, ki so v Up zgolj nakazani. Od teh sta najpomembnejša – in še danes 

najvplivnejša – že omenjena predanost Bogu (bhakti) ter delovanje brez navezanosti na 

sadove (niṣkama karma).  

 Po Up je drugi najpomembnejši vir učenja BhG sāṃkhya.  

Narava prakṛti in puruṣe, njun medsebojni odnos, ki poraja svet, narava in funkcija 

treh guṇ, štiriindvajset osnovnih elementov skupaj s puruṣo kot petindvajsetim in 

znanje, ki loči puruṣo od prakṛti ter tako vodi k osvoboditvi – vse to je sprejeto in 

vključeno v B.G. (Upadhyaya, 1998: 116) 

 

A ker ima upaniṣadska metafizika v BhG vendarle primat, puruṣa in prakṛti nista razumljena 

kot dve absolutno različni entiteti, ampak zgolj kot dve obliki najvišje Resničnosti 

(imenovane paramātmā, uttama-puruṣa oz. puruṣottama). 

 Če so elementi Up in sāṃkhye v BhG nesporni in očitni, pa je veliko akademskih 

sporov zanetilo vprašanje, kakšen – če sploh  – vpliv je imel na BhG budizem. Na to 

vprašanje, tako Upadhyaya (1998: 124), ni lahko odgovoriti, kajti v BhG ni povsem 

neposrednih in jasnih omemb budizma ali Buddhe. „Večina raziskovalcev je zato to vprašanje 

bodisi opustila bodisi nanj odgovorila nikalno.“ Mednje sodijo K. T. Telang, R. G. 

Bhandarkar, B. G. Tilak, R. D. Ranade, S. Radhakrishnan, Garbe in drugi.  

 BhG in budizem imata kar nekaj skupnih elementov – številne gre pripisati dejstvu, da 

oba gradita na izročilu Up. A nikakor recimo ne gre spregledati velikega pomena, ki ga ima v 

BhG pojem nirvāṇe, ta pa se v predbudističnih Up sploh ne pojavlja. Nadalje Upadhyaya na 

podlagi intertekstualne primerjave BhG in zgodnjebudističnih besedil dokazuje številna 

izjemno podobna mesta – ki pa vodijo k diametralno nasprotnim zaključkom: 
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Zdi se, da B. G., čeprav vključuje nekatere teme, pojme in ideje zgodnjega budizma, 

ki so v skladu z njeno doktrino  jñāna- karma-samuccayavāda, vendarle poskuša 

delovati proti budističnim načelom ateizma, anatte in odpovedi, tako da zagovarja 

nasprotne teorije v skladu z usmeritvijo ortodoksne tradicije. Vpliv zgodnjega 

budizma na B. G. torej ni le v asimilaciji ampak tudi v reakciji in prav ta drugi vidik 

je močneje poudarjen. Z drugimi besedami, zdi se nam, da je B. G. bolj reakcija proti 

budizmu kot pa posvojitev njegovih temeljnih načel. (Upadhyaya, 1998: 134) 

 

 

 Po drugi strani pa nekateri raziskovalci nasprotujejo pretiranemu poudarjanju vloge 

BhG v nasprotovanju budizmu: 

Teza, da je BhG del 'anti-budistične' propagande morda ujame en vidik besedila, a 

gre le za en vidik kompleksnejše slike (ki vključuje tudi kritiko častilcev Ved), ki 

kaže, da BhG in budizem delita nekatere ideje, čeprav jih drugače interpretirata. Če 

'budizem' in 'hinduizem' postavimo v premočno opozicijo, morda preveč 

poudarjamo en vidik situacije in v preteklost neprimerno projiciramo kasnejše 

ločnice med religijama. (Malinar, 2007: 259) 

  

 Zaključimo ta kratek pretres s ponovnim poudarkom tega, kar je v BhG glede na 

indijske filozofije pred njo novo – celo radikalno in revolucionarno novo: bhakti. „[BhG] 

označuje prelomno točko v hinduizmu, kajti tu se prvič občuti popolnoma nov element 

hindujske duhovnosti – ljubezen Boga do človeka in ljubezen človeka do Boga.“ (Zaehner, 

1987:10) Vpliv BhG je v tem smislu tako močan, da hinduizem zaznamuje še danes.  

BhG je tako mejnik med panteističnim monizmom Upaniṣad in gorečim teizmom 

poznejših ljudskih kultov. Čeprav ne velja za ruti, je bila vendarle osrednja točka, 

okrog katere se je sukal poznejši hinduizem in njen vpliv je tako vseprežemajoč, da 

ni zaznamoval le ortodoksnih, pač pa tudi moderne hindujce, celo samega Mahatmo 

Gandhija. Je sveti vodnjak, iz katerega zajemajo kulti popolne predanosti Bogu (pa 

naj bo ta Vinu ali iva). Od časa Gīte naprej hinduizem postaja vedno bolj 

monoteističen, čeprav se sledi panteizma še vedno ohranjajo in so tudi v današnjih 

časih še kako žive. (Zaehner, 1987: 10-11) 

 

 In kako je BhG dosegla in ohranila tolikšen vpliv? Kot je za indijske filozofije 

značilno: preko nepreštevnih komentarjev, ki nastajajo še danes. 

 

3.3 Osnovne značilnosti indijskih filozofij nasploh in filozofije 

Bhagavadgīte posebej 

V časih, ko s t.i. „Zahoda“9 proti indijskim filozofijam (oz. azijskim nasploh) še vedno letijo 

vzvišene puščice, češ da gre zgolj za nepovezane modrostne izreke na predlogični ravni10, 

njihove splošne značilnosti Surendranath Dasgupta, bržkone največji poznavalec indijske 

                                                 
9 „Zahod“ uporabljam v narekovajih ne le zavedajoč se orientalističnih konotacij izraza, ampak natanko 

zavoljo poudarka, kako „zahodna“, torej evropska tradicija, samo sebe (seveda izkrivljeno) razume v odnosu 

do „iracionalnega Vzhoda“. 

10 glej npr. Heglovo Filozofijo zgodovine 
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filozofije (poleg Sarvepallija Radhakrishnana) v prvi polovici 20. stoletja, v prvem zvezku 

svoje monumentalne in tudi v Evropi izjemno brane in vplivne Zgodovine indijske filozofije 

(A History of Indian Philosophy, prvič izšla leta 1922) pojasnjuje takole: 

Sistematične razprave so bile napisane v kratkih in mnogopomenskih pol-stavkih 

(sūtrah), ki predmeta niso natančno razdelali, temveč so zgolj služili ohranjanju 

bralčevega spomina na podrobne razprave, s katerimi je bil že temeljito seznanjen. 

Zato se zdi, da so bili ti jedrnati stavki kot namigi za predavanja, namenjeni tistim, 

ki so imeli dostop do izčrpnih neposrednih ustnih učenj o obravnavanem predmetu. 

Na podlagi sūter je dejansko težko uganiti, kako pomembne so bile, pa tudi v 

kolikšni meri je bil njihov namen vzbuditi razprave, ki so se pozneje razvile na 

njihovi osnovi. (Dasgupta, 2009: 62) 

 

In razvilo se jih je – vsaj na podlagi pomembnejših in vplivnejših besedil (kamor BhG 

nedvomno spada) – ogromno.  Jedrnatost, večpomenskost in nejasnost filozofskih izjav in 

izrekov, hkrati pa avtoritarnost pomembnih besedil, ki so bila znana vsem izobražencem, tako 

da so se lahko na njihovi skupni osnovi kresala mnenja različnih šol in ločin – to je indijskim 

filozofijam dalo specifično in v mnogočem ključno značilnost: razvijale so se namreč preko 

komentarjev klasičnih kanoničnih besedil.  

Spoštovanje poznejših piscev do piscev sūter je bilo tolikšno, da kadarkoli so imeli 

ponuditi kakšne nove spekulacije, so jih navezali na doktrino tega ali onega 

obstoječega sistema in zapisali kot verno interpretacijo sistema v obliki komentarja. 

(Dasgupta, 2009: 62-63) 

 

Misleci niso razvijali svojih individualnih sistemov, ampak so delovali kot predstavniki šol, ki 

so klasična besedila svoje tradicije nadgrajevali s komentarji, ti pa so najpogosteje nastali v 

odgovor na napade konkurenčnih ločin. „Celo Śaṅkara, verjetno največji človek v Indiji po 

Buddhi, je vse življenje pisal komentarje na Brahma-sūtre, Upaniṣade in 

Bhagavadgīto.“ (Dasgupta, 2009: 64) 

Zato ni mogoče pisati kakršnekoli zgodovine zaporednih indijskih filozofij, ampak 

je nujno sleherni sistem proučiti in interpretirati kot celoto v vsem njegovem 

razvoju, kakor se je odvil na podlagi konfliktov s konkurenčnimi sistemi skozi 

zaporedna zgodovinska obdobja. V zgodovini indijske filozofije nimamo mesta za 

sisteme, ki so bili pomembni le dokler so živeli, kasneje pa so se pozabili ali pa se je 

spomin nanje ohranil le kot na tarče kritik. Sleherni sistem je rasel in se razvijal 

zaradi neumorne energije njegovih pripadnikov skozi zaporedna zgodovinska 

obdobja in zgodovina njegove rasti je zgodovina njegovih konfliktov. Nobeno 

proučevanje kateregakoli indijskega sistema zato ne more biti zadostno, če ne 

upošteva vsega razvoja skozi dela njegovih vodilnih predstavnikov, komentatorjev, 

ki so ga z nesebičnim garanjem ohranjali pri življenju skozi vso njegovo zgodovino. 

(Dasgupta, 2009: 64) 

 

Čeprav BhG seveda ni filozofski sistem (niti podlaga zanj), kot so recimo različne šole 

vedānte, sāṃkhye, nyāye ali mīmāṃse, pa vseeno velja, da če spregledamo kontekst vsaj 

najvidnejših, najvplivnejših in najbolj relevantnih komentarjev iz obilne komentatorske 
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tradicije, ki jo to kultno besedilo poji, zamudimo ravno tisto, kar je pri „filozofiji 

BhG“ najbolj „indijsko“ in hkrati tudi dragoceno. Poskus rekonstrukcije „izvorne“ BhG in 

njenega sporočila je tipično evropski analitični pristop, ki, če se želimo zares približati 

indijskemu (v splošnem precej bolj sintetičnemu) duhu, še zdaleč ni najbolj produktiven.  

 BhG pa je med indijskimi filozofskimi besedili specifična tudi po tem, da je pesnitev, 

torej pisana v ślokah in ne v sūtrah. Franklin Edgerton jo pred napadi, da je njena filozofija 

nekonsistentna in racionalno neutemeljena, brani tudi na podlagi njene poetične in umetniške 

vrednosti: 

„Mnenja“, ki jih predpostavlja in predstavlja, niso toliko „mnenja“ v intelektualnem 

smislu, kot so čustveni – ali, če hočete, intuitivni – pogledi. Niso logično podprti; so 

enostavno zatrjeni na podlagi neposredne dušne zaznave ali razkriti po Božji milosti. 

Ni moj namen, da bi razpravljal o njihovi veljavnosti. To bi bilo povsem brezplodno. 

Za mistika so nad razumom, za racionalista pod njim; za oba so z njim nepovezani. 

Ali jih nemudoma sprejmete, brez argumentov, ali pa jih ne. Argumenti vas v 

nobenem primeru ne bodo prepričali. A celo prepričan racionalist, če le kaj ceni 

poezijo, se lahko vživi v večji del Gīte, in doživi občutke, kot jih lahko vzbudi 

katerakoli vrhunska poezija. (Edgerton, 1964:106)  

 

Poudariti pa je treba še en nezgrešljiv vidik, značilen za vse indijske filozofije: teorija, ki ni 

zasidrana v meditacijski in življenjski praksi, je brez vrednosti.  

Vsa hindujska filozofija ima praktični cilj. Išče resnico, a ne zaradi nje same. Njen 

predmet je resnica kot sredstvo za človekovo osvoboditev. Z drugimi besedami, vsa 

hindujska filozofija je v osnovi religiozna. V skladu s hindujskim mišljenjem „vas 

bo resnica osvobodila“. Če ne, nima vrednosti. To je enako res tako za poznejše 

sisteme kot za zgodnje in manj sistematične spekulacije. Vsem je znanje sredstvo in 

ne cilj samo po sebi. (Edgerton, 1964: 109) 

 

Tako ni naključje, da sanskrtska beseda za znanje, vidyāpomeni tudi „čarovnija“. Kdor 

ima znanje, ima tudi praktično moč. Do znanja v tem pomenu pa ne vodi (le ali predvsem) 

intelektualno razglabljanje, temveč duhovna disciplina, sādhana, ki je filozofiji, kot jo 

razumemo na podlagi evropskega razvoja, absolutno nadrejena – še več, filozofija je smiselna 

zgolj in samo v okviru sādhane. 

Tako da čeprav so bile med različnimi sistemi številne razlike, je bil njihov 

življenjski cilj, odnos do sveta in do načina za dosego tega cilja (sādhane) v osnovi 

enak, zato je veljala v praktični sādhani skoraj vseh indijskih sistemov edinstvena 

enotnost. Religiozno hrepenenje je bilo v Indiji univerzalno in ta uniformnost 

sādhane je Indiji tako zagotovila enotnost v vseh njenih težnjah in prizadevanjih. 

(Dasgupta, 2009: 77)  
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3.4 Kratek pregled najvidnejših indijskih komentarjev Bhagavadgīte 

3.4.1 Bhagavadgītā v interpretacijah  advaita in  viśiṣṭādvaita vedānte 

Komentarjev k BhG je dobesedno nepreštevno mnogo. Značilno indijsko ljubezen do vedno 

vnovičnega komentiranja klasičnih spisov smo že spoznali, oglejmo si na kratko še ključne 

komentarje BhG. BhG kot enega najbolj znanih in bleščečih biserov hinduizma so si 

poskušale „prisvojiti“ in z njeno močjo dokazati svoj prav številne šole pogosto povsem 

nasprotujočih si usmeritev. „Njihova metoda je zmeraj enaka: poudarjajo tiste sestavine 

besedila, ki so v skladu z njihovimi filozofskimi ali religioznimi nazori, in tiho zanemarjajo 

druge, nasprotne, ali celo skušajo  podtakniti drugačen pomen tistim odlomkom, ki zanje niso 

ugodni.“ (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 1990: 175) Zato v komentarjih vsekakor ne gre 

iskati dokončne resnice BhG, so pa dragocen dokaz, v kako močan navdih je bila pesnitev 

mislecem vse do danes. Poleg tega so komentarji zanimivi tudi zato, ker podrobneje 

razdelujejo filozofske teme, ki so v BhG zgolj nakazane, in ker poskušajo konsistentno 

povezati in razrešiti (domnevna) notranja protislovja besedila.  

 Najstarejši ohranjeni komentar BhG in hkrati tudi eden najslovitejših je Śaṅkarin. 

Śaṅkara, pogosto navajan kot Śaṅkarācārya (ācārya pomeni „učitelj“ ali „učenjak“), je živel v 

8. stoletju in velja za najpomembnejšega predstavnika monistične advaita vedānte. Po Śaṅkari 

in advaita vedānti je v absolutnem smislu resničen zgolj in samo Brahman, ki ni le temelj 

vsega obstoja, ampak sploh vse, kar zares je. Mnogoterost bivajočega torej ni dejanska, 

ampak zgolj pojavna, ta pojavnost pa je posledica kozmične iluzije, māye, ki je tisto, „kar se v 

času izkustva zdi resnično, a nima ultimativne eksistence.“ (Menon, 2007) Posamezno 

sebstvo (o katerem sploh lahko govorimo le na ravni māye) se čuti ločeno od celote zaradi 

nevednosti, avidye, kakor se prostor v posodi dozdeva ločen od vsega prostora nasploh, a 

seveda gre zgolj za videz. „Avidya prikriva Brahmana in konstruira svet.“ (Menon, 2007) 

Zato se zdi, da je individualno sebstvo, jīva, tisto, ki deluje (karta) in uživa (bhokta) omejeni 

svet. A zakaj je tako? Avidya, tako Śaṅkara, je brez začetka in že sama želja, da bi poiskali 

njen izvor, je sad prav te nevednosti, zato nas ne bo pripeljala nikamor. Ni pa po Śaṅkari brez 

začetka svet, saj ga ustvari, ohranja in naposled uniči īśvara. „Īśvara je najčistejša 

manifestacija Brahmana. Īśvara je Brahman z ustvarjalno močjo māye.“ (Menon, 2007)  

Īśvaro lahko izkusimo kot osebnega Boga (saguṇa Brahman oz. Brahman z lastnostmi), a to 

izkustvo še vedno vsebuje sled iluzije – dokončna resničnost se nam razkrije šele v spoznanju 

vseprežemajočega nedeljenega in nedeljivega Absoluta (nirguṇa Brahman, Brahman brez 
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lastnosti). Ta je čista bit, čista zavest in čista blaženost, sat-cit-ānanda. Jñāna, znanje  oz. 

bolje spoznanje prave narave reči, je v skladu z naukom Śaṅkare edini način osvoboditve – 

delovanje ali obredje (karma) to nikakor ne more biti. Vloga karme, ritualnega delovanja, je 

lahko zgolj v tem, da prečisti um, da ta postane sprejemljiv za spoznanje. V tem smislu 

Śaṅkara interpretira tudi BhG: „Spis Gītā je namenjen temu, da izbriše žalost, zablodo in 

druge vzroke rojstev in smrti; ni namenjen temu, da bi predpisoval delovanje.“ (Śaṅkarācārya, 

2006: 58).       

 Zelo drugačno interpretacijo, ki je po mnenju večine raziskovalcev bliže 

„izvornemu“ sporočilu BhG, pa je v enajstem stoletju podal Rāmānuja (tudi Rāmānujācārya), 

prvak viśiṣṭādvaita („nedvojnost mnogovrstnega“)  vedānte. Vsem šolam vedānte je skupna 

najvišja vloga, ki jo ima v kozmosu Brahman, najvišje dobro pa je spoznanje Brahmana, kar 

je ekvivalentno osvoboditvi, mokṣi. Niso pa si edine glede tega, kakšen je ontološki status 

posameznikov oz. posameznih reči. Rāmānuja ostro nastopi proti učenju  advaita vedānte, da 

karkoli, kar ni Brahman, obstaja zgolj navidezno. „Pravi celo, da kdor trdi kaj takega, 'ni nič 

boljši od človeka, ki bi poskušal dokazati, da njegova mati nikoli ni imela 

otrok'.“ (Ranganathan, 2005) Svojo argumentacijo gradi na intencionalnem pojmovanju 

zavesti – po Rāmānuji je zavest namreč vedno zavest nečesa, vedno mora imeti predmet, česa 

takega, kot je „čista zavest“, ni; zavest je ravno v razliki med zavestjo in predmetom. In če 

torej obstaja zavest, mora obstajati tudi razlika, posamičnosti in mnogoterost pa ne morejo biti 

zgolj pojavne, ampak so dejanske. Dejansko eksistenco posameznikov pa Rāmānuja dokazuje 

preko nevednosti, avidye, torej natanko preko tistega, kar Śaṅkari služi kot pojasnilo iluzorne 

narave posamičnega sebstva. Če govorimo o avidyi, potem morajo obstajati tudi posamezniki, 

ki so nevedni. Ker je narava Brahmana zavest in znanje, o čemer so si predstavniki različnih 

šol  vedānte edini, bi bilo absurdno trditi, da je Brahman izvor avidye. Če je kaj nevedno, so 

to lahko le posamezniki, ki so različni od Brahmana.  

Če pa je tako, ne moremo vpeljati nevednosti z namenom, da bi pojasnili eksistenco 

posameznikov, kajti to, da obstajajo posamezniki, ki so sploh lahko nevedni, je že 

predpostavljeno. Ramanujin pozitivni pristop je, da dejansko obstajajo različni 

posamezniki, mnogi od njih pa so pod urokom nevednosti. A njihova individualnost 

ontološko in logično predhaja njihovo nevednost. (Ranganathan, 2005) 

  

Se pa tudi Rāmānuja strinja, da je Brahman skupno sebstvo vseh – a ne zato, ker bi bilo 

posamično sebstvo dejansko enako Brahmanu, ampak je Brahman do vseh ostalih sebstev v 

odnosu, ki je analogen odnosu med telesom in dušo. Vsa posamična sebstva skupaj sestavljajo 

Brahmanovo telo, so pa dejansko (in ne zgolj navidezno) različna tako med sabo kot tudi od 
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Brahmanove duše. A kar si posamične duše z Brahmanom vendarle delimo, je narava znanja. 

Brahman ve in tudi mi lahko vemo. Vendar pa nam je naša prava narava skrita – a vzrok za to 

ni, kot trdi advaita vedānta, nevednost sama po sebi, pač pa je nevednost posledica naših 

preteklih slabih dejanj (karme). Karma ima v  viśiṣṭādvaita vedānti ključno vlogo, kajti prav s 

pomočjo karmayoge, kot jo v BhG uči Kṛṣṇa in z gorečo predanostjo (bhakti) izničimo moč 

stare karme in dosežemo spoznanje (jñāna), ki pa nikakor ni teoretsko ali intelektualno, 

temveč je izkustveno in v celoti preoblikuje psihološki ustroj posameznika. Brahmana 

Rāmānuja razume teistično – je namreč zveza dveh božanstev, boga Viṣṇuja in boginje 

Lakṣmī, ima torej naravo tako očeta kot matere, kar je za Rāmānujo ključno: prav njegova 

obojespolna narava namreč sploh poraja njegovo ustvarjalno moč.                                         

 Med raziskovalci v splošnem velja konsenz, da je „Rámánudževa interpretacija Gìte 

bolj zvesta originalu kakor Šànkarova.“ (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 1990:176)  Če 

BhG beremo samostojno, je to gotovo res, a Śaṅkarino interpretacijo podpira že samo 

nadaljevanje MBh in sicer AG, kot v že citiranem članku The Role of the Anugītā in the 

Understanding of the Bhagavadgītā argumentira Arvind Sharma.  

Jasno je, da že Anugītā jemlje težo 'teistični' dimenziji Bhagavadgīte in poudarja pot 

jñāne, tako da lahko vidimo, da se je proces, za čigar kulminacijo lahko smatramo 

Śaṅkarino interpretacijo Gīte, dejansko odvijal več stoletij. Kar se nam zdi umetno 

obravnavanje besedila, bi se v luči te tradicije zdelo razumno razumevanje. Z 

drugimi besedami, tradicije interpretacij Gīte, ki se osredotočajo na jñāno, ne 

smemo obravnavati, kakor da izvira pri Śaṅkari, ampak korenini v Śaṅkari 

predhodni tradiciji. (Sharma, 1978: 266 – 267) 

 

Sharma tako zaključuje:  

Če torej vzamemo v račun 'povezave med mlajšimi in starejšimi besedili', lahko 

sklenemo, da je tudi Śaṅkarina interpretacija povsem ustrezna, čeprav po drugih 

merilih za ustreznejšo obvelja Rāmānujina. (Sharma, 1978: 267) 

 

3.4.2  Bhagavadgītā kot eno ključnih besedil indijskega narodnega 

prebujenja 

Naslednja stoletja v interpretacijo Bhagavadgíte niso prinesla dosti novih misli: 

komentatorji so bili večinoma pod vplivom Šànkarovih ali višnuističnih idej. V 19. 

st. pa je ob začetku indijskega narodnega prebujenja Gítá postala zanimiva tudi z 

modernejših stališč. O nji so pisali skoraj vsi pomembnejši indijski narodni voditelji 

19. in prve polovice 20. stoletja: B. C. Chattopadhyaya, Tilak, Gandhi, Aurobindo 

Ghose, Radhakrishnan, Vinoba Bhave itd. (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 

1990: 176) 

 

Do 19. stol. naj bi nastalo okrog petdeset komentarjev BhG – koliko jih je po vsem svetu 

nastalo kasneje, verjetno ne šteje nihče več. Indijski narodni preporod je vsekakor pomenil 

tudi preporod neslutenih razsežnosti v recepciji BhG. BhG obvelja za knjigo knjig, tako rekoč 

za hindujski ekvivalent Bibliji. „Odigrala je vlogo v indijskem nacionalizmu, pri dvigu 
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'hindujske' zavesti in pri definiciji 'hinduizma', pa tudi v naraščajočem zanimanju za 

orientalne študije,“ v uvodu k zborniku Modern Indian Interpreters of the Bhagavdgita piše 

urednik Robert Minor (1986:4).  

 Vladavina nad indijsko podcelino je leta 1858 z mogulskih vladarjev, ki so jo imeli v 

rokah vse od 16 stol., prešla na britanski rāj, leta 1876 pa je bil tudi uradno ustanovljen 

Indijski imperij pod vladavino kraljice Viktorije. Z novimi vladarji je bil vzpostavljen tudi 

nov šolski sistem – ta je imel do indijske tradicije poniževalen odnos in se je ni niti trudil 

razumeti. Hinduizem so novi vladarji ošabno označili za fatalističen, pasiven, nezemeljski, 

brez občutka za družbeno etiko, posmehovali pa so se tudi domnevno otročjemu čaščenju 

idolov. Sodobni indijski interpreti Bhg  

so si predpostavke za temi kritikami vzeli k srcu. V svojih argumentih sicer niso 

odprto podprli ugovorov kritikov. 'Hinduizem' po njihovo ni bil kriv tistega, česar so 

ga obtoževali. A vendar so ti sodobni interpreti pogosto delili predpostavke, ki so 

bile v ozadju teh obtožb. Zato nanje niso odgovarjali neobremenjeno, kot bi morda 

ljudje s tradicionalno indijskim nazorom ali zgolj nazorom, drugačnim od nazorov 

kritikov. Namesto tega so svojo pozicijo branili v jeziku svojih kritikov, saj so 

kritike koreninile v idealih, ki so jih tudi sami sprejemali. (Minor (ur.), 1986: 5) 

 

Številni, recimo Mahatma Gandhi, so z BhG prvič neposredno prišli v stik preko angleškega 

prevoda Edwina Arnolda, ki je bil popularen v teozofskih krogih. Teozofi niso imeli 

zanemarljive vloge pri vzpodbujanju indijske narodne zavesti: hinduizem jim je predstavljal 

vrhunec religije, ljudje s takšno religijo pa bi morali biti tudi politično neodvisni. Teozofsko 

društvo se je tako jasno in odločno postavilo v bran indijskih gibanj za osvoboditev izpod 

britanske nadvlade in prav teozofi  imajo levji delež zaslug pri obujanju pod trdimi petami 

kolonializma poteptane indijske samozavesti  in ponosa na lastno religiozno, filozofsko in 

umetniško tradicijo. 

 Kar se tiče teozofskih interpretacij BhG, pa so izjemno pomembne tudi zato, ker BhG 

berejo alegorično – kar je pristop, ki je v 19. in 20. stol. postal prevladujoč tudi med 

indijskimi interpreti.  „Bitka postane bitka med višjimi in nižjimi elementi, človeško monado 

in nižjimi strastmi, kar konstituira človeško bitje.“ (Neufeldt, R. W. v Minor (ur.), 1986: 15) 

Vojno v BhG teozofi interpretirajo kot boj med dobrim in zlim tako na ravni posameznega 

človeka v obliki notranjega boja kot na ravni človeštva. Arjuna predstavlja svetle sile, 

Duryodhana pa ponos, krivičnost, ljubosumje itd.  

 Kako močne so bile povezave med teozofskim društvom in indijskim gibanjem 

narodnega prebujenja, kaže recimo to, da je Annie Besant, takratna predsednica teozofskega 
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društva, skupaj z Balom Gangadharjem Tilakom, enim najglasnejših indijskih narodnih 

preporoditeljev (kolonialne oblasti so ga poimenovale „oče indijskih nemirov“), soustanovila 

All-India Home Rule League. Oba sta tudi zapisala svojo interpretacijo BhG. Tilak je svoj 

komentar pisal v letih 1910 – 11 v mandalajskem zaporu (v Burmi), kamor so ga iz Indije za 

šest let deportirali zaradi upora.  

Da je takšno delo napisal na takšnem mestu dramatično kaže na tiste elemente 

Tilakovega življenja, ki jih moramo upoštevati, ko poskušamo oceniti in razumeti 

njegovo interpretacijo Gite. Po eni strani je bil pobožen in izobražen brahman, 

prežet z religioznimi in zgodovinskimi običaji hindujske Indije; po drugi strani pa je 

bil zagret nacionalistični politik, čigar poglavitni cilj je bil doseči indijsko domačo 

vlado ali swarāj, neodvisnost od britanske vladavine. (Stevenson, R. W. v Minor, R. 

(ur.), 1986: 44) 

 

Tilak je v BhG  videl božji klic k delovanju: 

[…] vedeti moramo, da je bil pragmatičen politik in goreč nacionalist, ki si je 

prizadeval svoje ljudi motivirati k politični aktivnosti na podlagi tradicionalnih 

hindujskih vrednot. Gita je bila popularno besedilo, ki je lahko služilo kot naravna 

zbirna točka teh vrednot in je lahko tudi legitimiziralo hindujske nacionalistične 

vzgibe in dejavnosti. (Stevenson, R. W. v Minor, R. (ur.), 1986: 50) 

  

 Tilakovo brahmansko poreklo je očitno v večjem delu njegove interpretacije, ki precej 

zvesto sledi Śaṅkarovi, kar se tiče narave Brahmana, nevednosti in ujetosti v iluzijo, teorije 

stvarjenja ipd. A njegova politična in aktivistična narava se kaže tam, kjer Śaṅkari ne sledi: pri 

interpretaciji karmayoge. Po Tilaku je namreč prav ta pot tista, ki jo BhG (in tudi Tilak) 

najbolj priporoča v prizadevanju za osvoboditev.  

 Karizmatični sopotnik indijskega nacionalnega gibanja je bil v začetku (do leta 1910) 

tudi Aurobindo Ghose, ki se je razvil v enega najzanimivejših indijskih mislecev in je danes 

po vsem svetu znan kot Sri Aurobindo. Aurobindo nikoli ni priznaval avtoritete besedil in je 

stavil na posameznikovo iskreno in čim bolj neodvisno notranje raziskovanje, a vendar je bila 

BhG tudi zanj tako rekoč neizčrpen vir navdiha praktično vse življenje. Napisal je obsežno 

delo Essays on the Gita, BhG pa veliko omenjal in citiral v vseh svojih pomembnejših delih.  

 Zanimivo je, da je v času intenzivne vpletenosti v narodno-osvobodilno gibanje BhG 

omenjal redko – vse do leta 1908 le enkrat, takrat pa v bojevitem kontekstu. Aurobindo nikoli 

ni bil pacifist in zdelo se mu je, da ezoterične interpretacije BhG, ki vojno razlagajo 

alegorično, besedilu delajo nepotrebno silo in ga celo potvarjajo. Dejanske vojne in izbruhi 

nasilja so dejstvo planetarnega obstoja, pred katerim si ne gre zatiskati oči.  

Kurukshetra predstavlja dejstvo, da je življenje kot dejavnost Božanstva bitka, polje 

smrti: „Strašni Bog, to je vizija, ki jo Arjuna uzre na polju masakra.“ (Minor, R. v 

Minor, R. (ur.), 1986: 85) 
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Kar se tiče doseganja pravičnih ciljev, kot je recimo swarāj, pa sploh velja, da je treba 

uporabiti vsa potrebna sredstva, tudi če vključujejo nasilje: 

Svoboda je življenjski dih naroda; in kadar je življenje napadeno, kadar se z 

nasilnim pritiskom poskuša zatreti vse možnosti, da bi dihalo, takrat sleherno 

sredstvo samo-ohranitve postane pravično in upravičeno … (cit. po: Minor, R. v 

Minor, R. (ur.), 1986: 65) 

 

Tudi Aurobinda je njegovo udejstvovanje pripeljalo v zapor – po krivem je bil obtožen 

sodelovanja v bombnem napadu in leto dni (1908 – 1909) preživel v aliporski ječi. Prav tam 

pa je doživel močna notranja izkustva in o svojih vizijah je tri tedne po prihodu iz zapora 30. 

maja 1909 poročal v svojem slovitem govoru v Uttarpari. 

Kar opisuje v uttarparskem govoru so vizije, da je v bistvu vse Krishna, vsa bitja, 

stvari in dogodki. Ko se je soočil s sovražniki v svoji lastni bitki, svoji lastni 

Kurukshetri, z zločinci v zaporu, s sodnikom in tožilcem v sodni dvorani in tudi s 

samim zaporom, je uvidel, da je bilo vse to Krisna, ne glede na to, kako zlobno, 

gnusno ali uničevalno se je zdelo. (Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 69) 

 

V sodni dvorani, kjer bi se v skladu s „človeško“ logiko moral bati razsodbe in gojiti mrzka 

čustva do tožilca, se mu je, poroča, odprl drugačen pogled: 

Pogledal sem tožilca, a nisem videl tožilca; tam je sedel Sri Krishna, moj Ljubljeni, 

moj Prijatelj je sedel tam. „Ali se zdaj bojiš?“ me je vprašal. „V vseh ljudeh sem in 

nadzorujem njihova dejanja in njihove besede. Varujem te, zato se ne boj.“ (cit. po: 

Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 70) 

 

 Videti Boga, zreti Eno v vsem – sklepali bi lahko, da bo Aurobindo sledil Śaṅkarovi 

interpretaciji BhG – a sklepali bi napak. Res je namreč ravno obratno – do Śaṅkarovega 

komentarja je bil Aurobindo močno kritičen, še posebej do njegove „čudaške teorije 

māye“ (cit. po: Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 72), ki podcenjuje dejavno življenje in svetu 

ter pojavom jemlje ontološki status resnice. 

„Značilne doktrine Gite niso nič, če niso zakon življenja, dharma, in celo najbolj 

transcendentalne težnje vedante predpostavljajo pripravo v življenju, saj lahko 

človek le skozi življenje doseže nesmrtnost.“ (cit. po: Minor, R. v Minor, R. (ur.), 

1986: 72) 

 

Po Aurobindu je tisto, kar je aktivno v fenomenih, Absolut, zato so fenomeni enako resnični 

(in tudi večni!) kot sam Absolut. „Eno je večno in Mnogo je večno, ker je Eno večno.“ (cit. 

po: Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 75) Živeti dejavno kot karmayogin Aurobindu 

predstavlja najvišjo vrednoto. Sam se je sicer po intenzivnih notranjih izkustvih umaknil iz 

javnega in političnega življenja, a bil toliko bolj dejaven kot mistik, filozof, učitelj in avtor 

številnih besedil. Svojega „umika“ iz političnega življenja ni razumel v smislu tradicionalne 
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odpovedi, saṃnyāse, ampak kot intenzivno mistično delo na subtilnejšem nivoju, ki je mnogo 

učinkovitejše od običajnega, posvetnega delovanja. Mistik ima namreč posebno moč, 

brahmatejas, ki mu omogoča tako rekoč čudežni vpliv na dogodke in okolico.  

 V takšno moč je goreče verjel tudi Mohandas „Mahatma“ Gandhi, ki jo je kultiviral z 

doslednim in rigoroznim prakticiranjem vrlin nenasilja (ahiṃsā) in resnicoljubnosti (satya), z 

dnevi molka (mauna) in s postenjem. BhG je bila zanj osrednje besedilo: 

„[...] če bi vsi ostali sveti spisi zgoreli v ognju, bi bilo sedemsto kitic te nesmrtne 

knjižice povsem dovolj, da mi pove, kaj je hinduizem in kako lahko človek živi v 

skladu z njegovim naukom.“ (cit. po: Jordens, J. T. F. v Minor, R. (ur.), 1986: 93) 

 

Avtoritete, da se je lotil komentiranja BhG, mu po njegovih besedah sicer ni dala filozofska 

izobrazba ali nadpovprečna sposobnost argumentiranja, ampak nekaj veliko močnejšega – 

izkustvo. Gandhi je nauke BhG poskušal čim bolj implementirati v življenjsko prakso. Glede 

na to, da naj bi BhG služila upravičevanju vojne, Gandhi pa je strogo sledil poti nenasilja, na 

površinski ravni to morda ne zveni logično – a bistvo BhG je Gandhi videl v 2. poglavju, kjer 

Kṛṣṇa Arjuno poučuje o karmayogi ter o delovanju človeka, ki živi trdno usidran v modrosti 

(sthitaprajña), natančneje v zadnjih devetnajstih ślokah 2. poglavja (BhG II/ 54-72), ki 

odgovarjajo na Arjunovo vprašanje (BhG II/54): 

Povej mi, kakšen človek je, 

ki stalno moder je in zbran! 

Kako sedi naj, govori 

in hodi, kdor je ustaljen? 

(Bhagavadgita, 1990: 21) 

 

Ves preostanek BhG, tako Gandhi, je pravzaprav samo razdelava in pojasnilo osnovnega 

sporočila, ki se skriva v teh devetnajstih kiticah – njihovo sporočilo pa je, da je edino, kar 

zagotavlja trajni mir, nenavezanost na čutne predmete in odsotnost kakršnihkoli želja, pa tudi 

ega. Kot pravi Kṛṣṇa (BhG II/71), kdor „ne ve za pojma 'jaz' in 'moj', tak človek le doseže 

mir.“ (Bhagavadgita, 1990:23) 

 In tak človek, tako Gandhi, nima niti najmanjše potrebe po vojskovanju – zakaj le? 

„Naj bo jasno, da če beremo Gito dobesedno, potem je mogoče reči, da vojskovanje 

ni navzkriž z odpovedjo sadovom delovanja. A v štiridesetih letih, kolikor si 

neprekinjeno prizadevam živeti v skladu z nauki Gite, sem občutil, da je popolna 

odpoved nemogoča, ne da bi sledili ahimsi v vseh oblikah.“ Drugod je to zamisel 

ponovil še odločneje: „Verjamem, da učenje Gite nikakor ne upravičuje vojne, pa 

čeprav je njen avtor morda imel drugačne namene.“ (cit. po: Jordens, J. T. F. v 

Minor, R. (ur.), 1986: 97) 

 

Gandhijev glavni argument, da BhG nikakor ni besedilo, ki bi pozivalo k vojni, ampak je, 

ravno obratno, slavospev nenasilju, pa je njeno mesto v epu, ki, če ga beremo v celoti, povsem 
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jasno pokaže brezplodnost in uničevalnost vojne, ki ne prinese nič dobrega ne zmagovalcem 

ne poražencem.  

 Pa vendar Arjune k bojevanju v BhG ne nagovarja nihče drug kot sam Bog Kṛṣṇa – ta 

je vendar nezmotljiv, ali pač? Ni niti popoln niti nezmotljiv, bi (in tudi večkrat je) dejal 

Gandhi. Eden najbolj svežih in izvirnih elementov njegove misli o BhG je njegova doktrina o 

avatārjih, domnevnih utelešenjih božanstva. 

Sleherni ātman, ki je na tem, da doseže mokṣo, je avatar ali božanska inkarnacija. 

Ko enkrat doseže mokṣo, postane eno z absolutom in kot takšen je tudi popoln. A 

dokler živijo na zemlji, avatarji ne morejo biti popolni, saj si za popolnost še 

prizadevajo. Kot zgodovinske osebnosti so nujno nepopolna bitja; a vanje vnesemo 

popolnost, ko jih imamo za „ideal“. (Jordens, J. T. F. v Minor, R. (ur.), 1986: 100-

101) 

 

Ali kot je zapisal za Kṛṣṇo: 

„Krishna iz Gīte je poosebljenje popolnosti in pravilnega znanja; a ta podoba je 

namišljena. To ne pomeni, da Krishna, ljubljenec svojega ljudstva, nikoli ni živel. A 

namišljena je njegova popolnost. Zamisel o popolni inkarnaciji  je zrasla 

naknadno.“ (cit. po: Jordens, J. T. F. v Minor, R. (ur.), 1986: 101) 

 

Kako pa potem razložiti verze, v katerih  Kṛṣṇa samega sebe razglaša za temelj in izvor vsega 

obstoja ter se zaprepadenemu Arjuni razkrije v božanski podobi? 

Po Gandhiju se ti verzi ne nanašajo posebej na Krishno, ampak kažejo na bistvo 

narave ātmana in v končni fazi so vsi ātmani le izraz Enega. Opozarja, naj besedila 

ne jemljemo preveč dobesedno: „Ko Krishna pravi, da se uteleša kot človeško bitje, 

samo uporablja izrazje vsakdanjega govora. Bog se nikoli ne uteleša kot ātman in se 

nikoli ne rodi kot človeško bitje. Je nespremenljiv. Ko s svojega človeškega vidika v 

nekom vidimo posebno odličnost, ga imamo za avatarja. V božjem jeziku takšnega 

avatarja ni; obstaja samo v jeziku ljudi.“ (Jordens, J. T. F. v Minor, R. (ur.), 1986: 

102) 

 

 Indijski narodni preporod pa je bil, kot smo že poudarili, močno povezan tudi s 

prodiranjem indijske duhovnosti na t. i. „Zahod“. Za pionirja med indijskimi učitelji, ki so 

osvojili pozornost „Zahoda“ in jo usmerili k témam in sporočilom indijskega duhovnega 

izročila, velja Svami Vivekananda, učenec slovitega kalkutanskega mistika Sri Ramakrishne. 

Zaradi naravnih govorniških talentov in izrazite predavateljske prezence je bil Svami 

Vivekananda izbran, da Indijo in hinduizem zastopa na Skupščini religij leta 1893 v Chicagu, 

kjer je občinstvo povsem očaral (poročajo o večminutnih spontanih aplavzih med njegovimi 

govori), zaslovel kot „ciklonski menih iz Indije“, naredil ogromno za promocijo indijske 

duhovnosti in tako rekoč lastnoročno odprl vrata indijskim gurujem, ki so Ameriko 

„zavzeli“ v 20. stoletju.  

 Svami Vivekananda nikoli ni napisal komentarja k BhG, se je pa na besedilo nenehno 

in pogosto skliceval. Prvi nauk BhG, ki ga je Vivekananda sporočil poslušalcem predavanj 
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Skupščine religij, je bil: bodite močni! Bodite levi, ne ovce. BhG (VI/5) namreč veli: 

Naj človek sebe dvigne sam 

in sam naj ne poniža se. 

Sebi lahko prijatelj je, 

sebi sovražnik je lahko. 

(Bhagavadgita, 1990: 43) 

 

Ali v interpretaciji Vivekanande: 

„Grozovita napaka je, da se počutimo nemočne. Ne iščite pomoči od nikogar. Sami 

smo svoja pomoč. Če si ne moremo pomagati sami, nam nihče ne bo pomagal.“ (cit. 

po: French, H. W. v Minor, R. (ur.), 1986:138) 

 

In še: 

„Edini svetnik je duša, ki nikoli ne omaga, se sooči z vsem in je odločena umreti 

pokončno. Dvignite se in umrite pokončno! Ne dodajajte ene norosti drugi, ne 

dodajte še svoje šibkosti zlu, ki prihaja. To je vse, kar imam povedati svetu. Bodite 

močni!“ (cit. po: French, H. W. v Minor, R. (ur.), 1986: 139) 

 

A osebne moči, to je treba poudariti, se nikoli ne sme uporabiti, da bi nadvladali druge.  

 V Ameriki je Vivekanando navdušila „zahodnjaška“11 delovna etika, ne pa tudi ciljna 

naravnanost in pehanje za rezultati, kar očitno povzroča silno anksioznost, ki jo je Indijec v 

Ameriki močno občutil že takrat. Za vzor je poslušalcem zato postavil Krishno: 

Pri Krishni je „nenavezanost osrednja. Ničesar ne potrebuje. Ničesar ne želi. Dela 

zaradi dela samega.“ (cit. po: French, H. W. v Minor, R. (ur.), 1986: 139) 

 

Resnična modrost se izkazuje na bojnem polju življenja, kjer sredi največje aktivnosti modri, 

nenavezan na posledice svojega dela,  ohranja notranji mir in vedrino.  

 Za „graditelja mostov“ med „Zahodom“ in „Vzhodom“ velja tudi filozof Sarvepalli 

Radhakrishnan, odličen poznavalec tako indijske kot evropske filozofije in eden 

najprepričljivejših apologetov hinduizma, med drugim tudi na podlagi BhG, ki pa jo razume 

alegorično.  Konflikt BhG, kot ga vidi zgodnji Radhakrishnan, je konflikt med razumom in 

čuti, med dolžnostjo in nagonom, pozneje pa se mu Arjunov konflikt razkrije kot konflikt z 

intuitivnim spoznanjem: 

„Arjuna predstavlja bojujočega se posameznika, ki čuti breme in skrivnost sveta. V 

sebi še ni zgradil močnega središča duha iz katerega bi lahko uzrl ne le neresničnost 

lastnih želja in strasti, ampak tudi pravi status sveta, ki mu stoji naproti.“ (cit. po: 

Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 156) 

 

Radhakrishnan se tudi odločno zoperstavi tistim, ki hinduizem na splošno in BhG posebej 

obtožujejo fatalizma.  

                                                 
11 Ker Vivekananda sam uporablja v tistih časih prevladujoči diskurz delitve na „Zahod“ in „Vzhod“, se je na 

tem mestu tem ponesrečenim izrazom nemogoče izogniti, a jih zato vedno uporabljam v navednicah. 
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Radhakrishnan poudarja tiste odlomke, ki Arjuno nagovarjajo k bojevanju, 

delovanju in nadzoru nad željami. Verjame, da karma sicer pogojuje človekove 

trenutne tendence, ki se imenujejo „privlačnosti“ in „odpori“, a človek vseeno lahko 

sam igra s kartami, ki jih karma deli v tem življenju; vse življenje bo argumentiral, 

da je človek pogojen, ni pa determiniran.  Medtem ko Kant, kot je pojasnjeval leta 

1911, zagotavlja le „vtis svobode“, kajti ravni fenomenov vlada nujnost, je v vedanti 

svoboda resnična „celo na fenomenalni ravni, saj smo dovolj močni, da 

nadzorujemo svoje vzgibe, se upremo svojim strastem in živimo življenje 

zadovoljnega sebstva, v katerem nižjim strastem vlada razum.“ (Minor, R. v Minor, 

R. (ur.), 1986: 152) 

 

Ugovarja tudi očitkom indijski filozofiji, češ da delovanje, če človek utiša želje, sploh ni 

mogoče, saj zanj ni motiva.  

„Pojmovanje, ki brezinteresno delovanje zamenjuje za delovanje brez motiva, je 

napačno. Racionalno bitje ne more delovati brez motivov, a lahko in bi tudi moralo 

delovati brezinteresno. Vedanta pravi, ne dovoli, da bi tvoja sebična zadovoljitev 

postala tvoj motiv. Karkoli narediš, naredi to, ker je nujno na poti do splošnega 

dobrega.“ (cit. po: Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 153) 

 

Motiv modreca torej ni zadovoljitev sebičnih želja ampak najvišje dobro sveta in vseh bitij, 

lokasaṃgraha. To je tudi razlog, ki ga Kṛṣṇa navede kot lasten motiv delovanja in ga predlaga 

tudi Arjuni. Na splošno Radhakrishnan sicer sledi interpretaciji BhG v skladu z naukom 

advaita vedānte. Tudi teizem BhG vidi kot zgolj relativen. Kar se tiče ontološkega statusa 

sveta in pojavov, BhG po Radhakrishnanu uči, „da je svet le učinek Boga, ki je njegov 

vzrok“ (cit. po: Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 157) – svet zatorej sicer ni lažen, nima pa 

neodvisne resničnosti.  Če pod navedene interpretacije BhG s konca 19. in začetka 20. stoletja 

poskušamo potegniti črto, ugotovimo, da so silno različne (vsak interpret v BhG odkriva 

podporo lastne, v glavnem že izoblikovane filozofske pozicije) – je pa vsem skupno 

poudarjanje pomena delovanja. BhG je razburkani zgodovinski čas osvojila z doktrino 

karmayoge, v kateri so vrhunsko pot k osvoboditvi videli tudi tisti interpreti, ki so sicer (bolj 

ali manj) zvesto sledili metafiziki  advaita vedānte. V bolečem času svetovnih vojn 20. 

stoletja je BhG odmevala še bolj zvonko. Če si sposodim besede mojstra yoge Svamija 

Śivanande: 

„Je morda kakšen poseben pomen v tem, da je za učenje Gite izbral bojno polje? 

Krishna nam je hotel pokazati, da modrost ne sme počivati v fotelju. Če njegova 

modrost ne more pospremiti človeka na bojno polje, potem sploh ni modrost! 

Vsakdo lahko filozofira po večerji; vsakdo lahko na dolgo razpravlja o najbolj 

težavnih mestih iz Yoga suter, medtem ko udobno sedi ob kaminu. A to ni nikakršna 

modrost: to je slaba usluga vrhunski znanosti samospoznanja. To je hinavščina. 

Takšnim ljudem v glavnem spodleti, ko so soočeni s preizkušnjo, ko je njihova 

modrost izpostavljena lakmusovemu papirju preizkusa v praksi, ko se znajdejo v 

krizi. Krishna grmi velik NE! Ne, ne. To ni modrost: prava modrost vam bo služila 

sredi bojnega polja, sredi krize, in omogočila vam bo, da premagate ovire, se uprete 

skušnjavam in iz preizkušenj vstanete kot zmagovalci. Težave boste preobrazili v 

veliko priložnost, ki bo razkrila vašo genialnost. Kajti genialnost se pogosto 

izoblikuje s pomočjo krize.“ (cit. po: Miller, D. M. v Minor, R. (ur.), 1986: 195) 



47 

4. Najvplivnejše ideje Bhagavadgīte  

4.1 Etika Bhagavadgīte 

4.1.1 „A tebi naj za delo bo, za to ne, kar prineslo bo“: karmayoga  

A tebi naj za delo bo, 

za to ne, kar prineslo bo. 

Ne delaj le za dela sad. 

Brezdelju pa ne bodi vdan. 

 

Zasidran v jogi ti deluj, 

zavrzi vso navezanost, 

enak, če uspeš ali če ne. 

Saj joga ravnodušnost je.  

(Bhagavadgita, 1990:20)  

 

Iskanje osrednjega stavka, ki bi povzel celotno sporočilo BhG, in posledično interpretiranje 

vse pesnitve in njenega filozofskega nauka v skladu s tem „vodilom“, je priljubljen pristop 

mnogih razlagalcev.  Zgoraj navedeni śloki (BhG II/47,48) zagotovo odlično povzemata 

bistvo karmayoge, pravilnega delovanja in odnosa do sadov/posledic, ki temu sledijo (ali pa 

tudi ne), kot ga Arjuni predstavi Kṛṣṇa. 

 Da bi razumeli razsežnost novosti, ki jo je v indijsko filozofijo z doktrino karmayoge 

vnesla BhG, si na kratko oglejmo razvoj enega ključnih pojmov indijske tradicije – karme. 

Teorija karme korenini v vedskem izročilu, kjer sicer pomeni delovanje nasploh, a v obdobju 

intenzivnega ritualizma predvsem obredno delovanje. Vedski človek globoko verjame v moč 

obredja – povsem natančno in pravilno izveden obred (in vedski obredi so v vseh pogledih 

silno zapleteni in zahtevni), bo prinesel želene sadove, torej bo tistemu, ki je obred naročil, 

zagotovil izpolnitev želje.  

Ko se izvede žrtvovanje, ta dejavnost prikliče takšno magično moč, ki se imenuje 

adṛṣṭa (nevidno) ali apūrva (novo), da je z njeno pomočjo na skrivnosten način 

mogoče pridobiti želeno, kajti modus operandi apūrve je nepoznan. (Dasgupta, 

2009: 72) 

 

Obraten učinek pa ima napačno izveden obred (pa čeprav se napaka, storjena v obredu, lahko 

zdi neznatna, recimo napačno naglašena mantra) – ta ima lahko uničevalne posledice. Zaradi 

močne vere v neomejeno moč pravilno izvedenih kompleksnih obredov se krepi družbena 

moč brahmanske kaste, ki obrede edina lahko izvaja (pripadniki drugih kast, recimo kralji kot 

pripadniki bojevniške kaste, jih lahko zgolj naročijo – in to za nemajhen denar). Razvije se 

prava industrija obredov, ki jih vedno vplivnejši in ošabnejši brahmani izvajajo v imenu tistih, 
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ki si to lahko privoščijo. 

 Da zasledovanje sebičnih ciljev s pomočjo obredno prebujenih nadnaravnih sil z 

duhovnostjo nima nikakršne veze, je bilo jasno mnogim in v upaniṣadskih časih se oblikujejo 

močna proti-ritualno nastrojena gibanja, ki kulminacijo doživijo z budizmom in džainizmom. 

Up tudi razvijejo doktrino reinkarnacije, ki je neločljivo povezana s pojmovanjem karme. 

Različne konotacije karme se tu združijo – karma tako pomeni kakršnokoli obliko delovanja 

(tudi verbalno in celo mentalno delovanje – to celo najbolj, saj je korenina vsega 

nadaljnjega!), dodano pa je še prepričanje o neizogibnosti posledic, ki se je razvilo v povezavi 

z ritualnim delovanjem. Torej: karma je karkoli, kar katerokoli bitje počne, govori ali misli; 

vsako dejanje (in tudi beseda ali misel) ima neviden učinek (adṛṣṭa) (kar v okviru ritualizma 

velja za obredno delovanje); ta nevidni učinek se ne manifestira takoj (oz. je to redko), pač pa 

takrat, ko dozori (kdaj bo to, je odvisno od narave karme in od drugih karm posameznika); 

učinka dejanja, ko je enkrat storjeno, ni mogoče izničiti (zaradi te inherentne prepletenosti 

vzroka in posledice pojem „karma“ zdaj označuje oboje); karma (v smislu nakopičenih 

učinkov vsote vseh oblik delovanja posameznika) se prenaša iz enega življenja v drugega in 

tudi določa lastnosti prihodnjega rojstva/ življenja. „Dobra“ karma posamezniku omogoča 

rojstvo v višjih kastah ali celo nebeških sferah, medtem ko „slaba“ karma rezultira v 

neugodnem rojstvu v nižjih kastah, živalskem telesu ali celo kateri od peklenskih ravni. Glede 

zaupanja v doktrino karme so si indijske filozofije izjemno enotne, saj jo z izjemo 

materialistov (Cārvāke in njegovih učencev) kot veljavno privzemajo prav vse – lahko bi 

rekli, da je doktrina karme v indijskih filozofijah tako rekoč aksiom. 

 A kaj naj stori tisti, ki, naveličan ponavljajočih se ciklov rojstev in smrti, hrepeni po 

osvoboditvi, mokṣi? Delovati „dobro“ (kar pomeni redno izvajati predpisane verske obrede in 

ravnati v skladu z etičnimi zapovedmi svetih spisov) ne bo pomagalo, saj „dobra“ karma 

prinaša sadove/posledice (in zatorej ponovna rojstva) enako kot slaba – seveda prijetne (in ne 

neprijetnih, kot v primeru „slabe“ karme), a ujetost v njihovo mrežo ni zato nič manjša (zaradi 

svoje prijetnosti je lahko celo še bolj uspavalna). Edina rešitev je: karme se je treba v celoti 

znebiti. Kako? Tu pa je kleč – in na podlagi različnih odgovorov na to vprašanje se razvijejo 

ne le različne filozofske šole, ampak kar religije (npr. budizem in džainizem).  

 Najbolj očiten odgovor se zdi, da je s kakršnimkoli delovanjem treba enostavno 

prenehati – in to je odgovor, ki ga za vodilo sprejmejo števila asketska gibanja, ki v 

upaniṣadskih časih postanejo izjemno močna, vplivna in množična. Posamezniki, ki hrepenijo 
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po duhovni osvoboditvi, množično zapuščajo posvetno življenje in svoje mesto v njem12 ter se 

odpravljajo na samotne kraje (v gozdove in gore), kjer se posvečajo (bolj ali manj 

ekstremnim) asketskim in mističnim tehnikam.  Ta trend je tako močan, da pomeni grožnjo 

družbeni ureditvi. Vladajoča razreda, ki jima je ohranitev tradicionalnega družbenega reda v 

največjem interesu (torej brahmani, razred svečenikov in izobražencev ter kṣatriye, razred 

bojevnikov in vladarjev), potrebujejo hiter ter filozofsko in religiozno prepričljiv odgovor. In 

mnogi raziskovalci menijo, da je BhG nastala prav zato … 

 Osrednja poudarka BhG glede karme sta dva: prvič, da ne bi delovali, je, dokler 

naseljujemo zemeljsko telo, povsem nemogoče. Posameznik se sicer lahko umakne na 

samoten kraj in večino dneva preživi v meditaciji, a „delovanje“ se odvija že zgolj na ravni 

ohranjanja telesa pri življenju (BhG, III/5): 

Kajti nihče niti za hip 

zares brez dela ne zdrži. 

Sile v Naravi k delu ga, 

tudi če noče, silijo. 

(Bhagavadgita, 1990: 24) 

 

Zemeljsko življenje samo po sebi ne more biti povsem statično – življenje je hkrati že tudi 

delovanje. In drugič: to sploh ni slaba novica. Rešitev, ki jo ponudi BhG, se skriva v 

revolucionarnem preobratu perspektive: tisto, kar posameznika veže, ni delovanje samo po 

sebi, ampak navezanost na sadove delovanja – torej želja doseči prijetno in se izogniti 

neprijetnemu.  Če pa človek zgolj deluje, ne da bi upal na kakršnekoli rezultate, deluje brez 

želja in sebičnih interesov, ga to delovanje ne bo zasužnjevalo in dosegel bo osvoboditev. 

Zato BhG (III/8) poziva: 

Kar moraš, le opravi vse, 

več kot nedelo delo je. 

(Bhagavadgita, 1990: 25) 

  

 V tem odgovoru pa se že skriva naslednje vprašanje: od kod izvira „moraš“? Če motiv 

delovanja ni želja po rezultatih, kaj potlej je?  

 

                                                 
12 Saṃnyāsa, odpoved posvetnemu življenju, materialnim dobrinam in svoji družbeni vlogi, je možnost, ki jo je 

indijska kultura vedno dopuščala – človek, ki se odloči zanjo, „izstopi“ celo iz kastnega sistema in družbena 

pravila zanj ne veljajo več. Je pa odločitev nepovratna. 
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4.1.2 „Nevedneži delujejo, ker so na delo vezani. A nenavezan modri mož 

naj dela za obstoj sveta.“: dharma in lokasaṃgraha  

Kaj početi v življenju, čemu nameniti svoj čas, kako izoblikovati svojo identiteto – to so 

nedvomno pereča vprašanja modernega individualizma; niti slučajno pa to niso vprašanja 

indijske kulture v času nastanka BhG. Družbena identiteta in sklop nanjo vezanih dolžnosti 

posamezniku pripade z rojstvom. Glede tega je BhG povsem eksplicitna (BhG, XVIII/ 42-44): 

Dolžnosti so brahmánov te 

skladne z naravo njihovo: 

umirjenost, obvladanost, 

pokora, čistost, učenost, 

odpúščanje, krepak značaj 

in vera prava in modrost. 

 

Dolžnosti kšàtrij pa so te 

skladne z naravo njihovo: 

junaštvo, trdnost, spretnost, moč, 

gosposki, radodarni so 

in v boju ne spuste se v beg. 

 

Dolžnosti vàišij pa so te 

skladne z naravo njihovo: 

da polje obdelujejo 

in da živino prirede, 

se s trgovino ukvarjajo. 

Dolžnost pa šúder je le ta 

skladna z naravo njihovo, 

da drugim služijo ljudem. 

(Bhagavadgita, 1990: 118) 

 

Da bi človek počel kaj drugega kot to, kar mu je določeno z rojstvom, ne pride v poštev (BhG, 

XVIII/47,48): 

Boljše, da svojo le dolžnost, 

četudi slaba je, storiš, 

kot dobro drugega dolžnost. 

Nič slabega ne zagreši, 

kdor svojo naredi dolžnost, 

ki mu z naravo dana je. 

 

Ne sme pa opustiti se 

dolžnost, z rojstvom določena, 

čeprav je s slabim zvezana. 

(Bhagavadgita, 1990: 119) 

 

Moderni interpreti, ki so vsi po vrsti ostro nasprotovali rigidni kastni ureditvi indijske družbe 

(Sri Aurobindo, Svami Vivekananda, Gandhi, Radhakrishnan idr.), so se močno potrudili, da 

bi navedene vrstice ralativizirali. Radhakrishnan argumentira: 
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„Varna ali red, ki mu pripadamo, je neodvisna od spola, rojstva ali vzgoje. Kasta, 

določena z našim značajem in notranjim klicem ni kasta, določena z rojstvom in 

dednostjo.“ Drugače kot Gita, ki verjame, da so značilnosti (guṇe) in karma 

neločljive od rojstva in ki kastnim značilnostim v 18.42-43 pravi posameznikova 

prirojena narava (svabhāvaja) ter zagovarja, da so Arjunove dolžnosti določene s 

kasto, v katero je bil rojen; Radhakrishnan ločuje razred ali kasto, njene značilnosti 

in dolžnosti, od rojstva. Gito bere kot egalitarno in štiri kaste kot funkcionalne enote 

družbe, ki si jih je najbolje predstavljati kot medsebojno povezan organizem, pri 

čemer je članstvo v vsaki določeno z značilnostmi in talenti, teh pa ne določa razred, 

v katerega je človek rojen. „Trenutno morbidno stanje Indije, ki je razbita v kaste in 

podkaste, je v nasprotju z enotnostjo, ki jo uči Gita, saj ta zagovarja organsko in ne 

anatomističnega pojmovanja družbe.“ (Minor, R. v Minor, R. (ur.), 1986: 166) 

 

Sri Aurobindo pa: 

[…] vsekakor na podlagi besed Gite ne moremo izpeljati kakšnega tako absurdnega 

zaključka, kot je, da je zakon človeške narave, ki mu mora posameznik slediti ne 

glede na lastna nagnjenja in sposobnosti, naj sprejme poklic svojih staršev ali 

bližnjih ali daljnih prednikov, torej naj bo sin mlekarja mlekar, sin zdravnika 

zdravnik, potomci čevljarjev naj do konca časov ostanejo čevljarji, še manj pa, da 

naj bi se človek s takšnim neinteligentnim in mehaničnim ponavljanjem zakona tuje 

narave ne glede na osebni klic in lastnosti, avtomatično približal popolnosti in 

dosegel duhovno osvoboditev. Besede Gite se nanašajo na starodavni sistem 

cātorvarṇye, ki je obstajala ali naj bi obstajala v idealni čistosti – pri čemer ni jasno, 

ali je bil kadarkoli kaj več kot ideal ali splošna norma, ki so ji v praksi bolj ali manj 

ohlapno sledili – in smemo jo razlagati zgolj v tej povezavi. (Aurobindo, 2009: 267) 

 

Takšna stališča indijskih mislecev 20. stoletja so nedvomno pomemben prispevek k 

modernizaciji indijske družbe v smeri večje družbene enakosti, vprašanje pa je, koliko so 

točna glede na besedilo BhG. Beseda, ki jo BhG uporablja za označevanje družbenega sloja 

oz. razreda13, je namreč varṇa, kar dobesedno pomeni „barva“ in precej jasno kaže na rasno 

zaznamovanost pojma. Razredno urejena družba je namreč dediščina arijske okupacije 

indijskega ozemlja in podreditve dravidskih plemen – svetlopolti Arijci so tvorili višje tri 

razrede, ki so smeli proučevati Vede (pod pogojem, da so bili moškega spola), pripadniki 

podrejenih dravidskih plemen temnejše polti pa so smeli delati zgolj kot služabniki in Ved 

niso smeli niti slišati. 

 Osebno mnenje avtorice pričujočih vrstic je, da navedenih mest BhG ne gre 

opravičevati ali dokazovati, da pravzaprav ne zagovarjajo krivične družbene razslojenosti, pač 

pa bi zanje bolj veljalo, kar je  Sri Aurobindo o svetih besedilih zapisal v svojem uvodu k 

razmišljanjem o BhG: 

[…] čeprav je Resnica ena in večna, se izraža v Času in skozi človeški um; zato 

vsako sveto besedilo nujno vsebuje dva elementa, enega temporalnega, minljivega, 

ki pripada zamislim dobe in dežele, kjer je nastal in drugega večnega in 

                                                 
13 Poudariti je treba, da gre tu za štiri osnovne sloje in torej nikakor ne poznejši silno kompleksen kastni sistem 

(jāti). 
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neminljivega, ki velja v vseh časih in deželah. (Aurobindo, 2009: xv) 
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Ta drugi element verjetno bolj pride do izraza v resnično izrazito egalitarnih mestih BhG: 

V/18 

Za modre je enako vse: 

brahmán ponižen in učen 

in krava, slon in celo pes, 

še človek, ki se hrani s psi. 

(Bhagavadgita, 1990: 40) 

 

VI/29 

Kdor jogo vase je sprejel, 

enakost vidi prav povsod: 

v vseh bitjih vidi Átmana, 

vsa bitja vidi v Átmanu.  

(Bhagavadgita, 1990: 47) 

 

X/20 

Jaz skrit sem v srcih bitij vseh 

kot njihov Átman, Àrdžuna.  

(Bhagavadgita, 1990: 70) 

 

 Tudi za dharmo, enega osrednjih pojmov hinduizma, ki v ožjem smislu pomeni 

dolžnost, v širšem pa zakon, družbeni in celo kozmični red, bi lahko rekli, da ima (vsaj) dva 

vidika:  

Etimološko beseda dharma izvira iz korena dhṛ- ki pomeni „držati ali ohranjati“ - 

torej iz enakega korena, iz katerega izvirata latinska firmus, „trden“, in forma, 

„oblika“. Dharma je torej oblika reči, kot so in moč, ki jih ohranja v obstoječem 

stanju. In prav kakor ohranja vse vesolje, da je v skladu z večnim zakonom 

(sanātana dharma), tako v moralni sferi ohranja človeštvo s pomočjo večnega 

moralnega zakona. A tu se vtihotapi dilema, saj zakon obstaja na dveh nivojih: na 

enem je zapisan v svetih besedilih, na drugem pa je vpisan v srcu in vesti človeka. 

Včasih oboje harmonično soobstaja, včasih pa prihaja do napetosti in konfliktov. 

(Zaehner, 1987: 2-3) 

 

In čeprav se dharma na površini zdi očitna in samoumevna, je vse prej kot to: 

V svetih besedilih ni besede, ki bi bila pomembnejša ali bolj vseprisotna, pa vendar 

nas ta ista besedila vedno znova opozarjajo, da je ta dharma „subtilna“ in jo je „zelo 

težko spoznati“. Natanko ambivalenca tega osrednjega pojma daje hinduizmu 

značilen okus in hkrati ustvarja napetost, ki je nikoli ni povsem razrešil. (Zaehner, 

1987: 2) 

 

 A četudi je „zelo težko spoznati“, kaj natanko subtilna dharma je, pa je jasno, kaj 

vsekakor ni: delovanje na podlagi podlih ali sebičnih interesov. V zvezi z BhG je seveda 

posebej pereče vprašanje, kako je lahko v skladu z dharmo vojno nasilje, ki ga Arjuni 

zapoveduje Kṛṣṇa. Poglejmo, kaj pravi načelu nenasilja zavezani Gandhi: 

Zamislimo si, da Arjuna pobegne z bojišča. Čeprav so njegovi sovražniki zlobni 

ljudje, grešniki, so njegovi sorodniki in ne more se pripraviti do tega, da bi jih ubil. 

Če bi zapustil bojno polje, kaj bi se zgodilo s številnimi, ki so na njegovi strani? Če 

bi Arjuna odšel in jih zapustil, bi bili Kurovci z njimi milostni? Ne. Če bi zapustil 

bitko, bi bila vojska Pandovcev enostavno izničena. Kaj bi se potlej zgodilo z 

njihovimi ženami in otroki? 

          Če bi Arjuna zapustil bojišče, bi ga doletele natanko tiste strahote, ki se jih je 
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bal. Njihove družine bi bile uničene in s tem tudi tradicionalna dharma teh družin in 

ljudstva. Arjuna torej ni imel druge izbire, kot da se je bojeval. (Gandhi, 2009: 10) 

 

Drugi del Gandhijeve razlage, zakaj Kṛṣṇa Arjuni svetuje to, kar lahko beremo v BhG, je, da 

Arjuna kot izurjeni bojevnik ni imel težav s samim bojevanjem in njegovo nasilnostjo (nikoli 

prej se namreč ni obotavljal, ko je bilo treba koga ubiti), pač pa zgolj s tem, komu bi moral 

vzeti življenje – prijateljem in sorodnikom. Njegovo omahovanje pred bojem torej sloni na 

napačnih vzgibih – jasno je namreč, da so sorodniki, proti katerim se noče bojevati, zli, tisto, 

kar ga torej ovira, je njegova čustvena navezanost nanje. In še: čas za mirovna pogajanja je bil 

pred začetkom vojne (in tu je imel Kṛṣṇa veliko in aktivno vlogo – ki pa zaradi Duryodhanove 

trme ni prinesla sadov), zdaj, ko se bitka začenja, je v smeri miru nemogoče storiti karkoli. 

Arjuna ima torej na izbiro le dvoje: ali odloži orožje in s tem omogoči uničenje lastne strani 

(bil je namreč ključni bojevnik) – ali pa se bojuje. Zavedanje teh vidikov situacije, v kateri 

Kṛṣṇa razodene svoj nauk, je ključno, ko poskušamo kaj reči o etiki BhG.  

 V zvezi z vojno naravo BhG je zanimivo tudi stališče Sri Aurobinda, ki, kot smo že 

videli, nikoli ni bil pacifist: 

Gita izhaja iz sprejemanja naravne nujnosti takšnih silovitih kriz in sprejema ne le 

moralni vidik, torej boj med pravičnostjo in nepravičnostjo, med samopotrjujočim se 

božjim zakonom in silami, ki nasprotujejo njegovemu udejanjenju, ampak tudi 

fizični vidik, torej dejansko vojno ali kakšen drug silovit fizični spopad med 

človeškimi bitji, ki predstavljajo antagonistične moči. Morda bo nekoč prišel dan, 

zagotovo mora priti, ko bo človeštvo duhovno, moralno in družbeno pripravljeno na 

vladavino univerzalnega miru; a medtem mora katerakoli praktična filozofija in 

religija sprejeti vidik boja in naravo in funkcijo človeka kot bojevnika. Gita, ki 

jemlje življenje, kot je in ne, kot bo morda v neki daljni prihodnosti, zastavlja 

vprašanje, kako je mogoče ta vidik in funkcijo človeške aktivnosti na splošno 

spraviti v sozvočje z duhovno eksistenco. (Aurobindo, 2009: 1-2) 

 

Stephen Phillips v knjigi Yoga, Karma and Rebirth ugotavlja: „Kaj je pomembnejše od 

nenasilja? Zdi se, da je odgovor kozmična harmonija.“ (Phillips, 2009: 97) In tistim, ki 

doktrino BhG obtožujejo, da je z njeno pomočjo mogoče upravičiti karkoli, odgovarja: „Samo 

dharmično dejanje je primerna daritev. Na tej točki se ne strinjam s tistimi komentatorji, ki 

pravijo, da je katerokoli dejanje mogoče izvesti kot karma yogo.“ (Phillips, 2009:101) 

 Vzdrževanje sveta in kozmične harmonije, lokasaṃgraha, je tisto, kar Kṛṣṇa Arjuni 

predstavi ne le kot najvišji motiv delovanja, ampak kot sploh edini motiv, vreden 

razsvetljenega človeka. Tu se Bog človeku postavi za vzor. Mircea Eliade v knjigi Joga. 

Nesmrtnost in svoboda razlaga: 
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Lahko bi rekli, da je bistvo doktrine, ki jo razodene Kṛṣṇa, zajeto v naslednji povzeti 

formuli: „Razumi Me in Me posnemaj!“ Kajti vse, kar razodene v zvezi s svojo 

lastno bitjo in svojim „vedenjem“ v Kozmosu in v Zgodovini, naj bi služilo kot 

zgled Arjuni; slednji odkrije smisel svojega zgodovinskega življenja in obenem 

doseže odrešitev z razumevanjem tega, kar Kṛṣṇa je in kar počne. (Eliade, 2011: 

158) 

 

Počne pa sledeče (BhG, III/22-25): 

V vseh treh svetovih zame ni 

ničesar, kar napravim naj 

in kar naj bi dosegel še, 

vendar opravljam delo zdaj. 

 

Če neutrudno ne bi se 

ukvarjal z delom venomer, 

bi še ljudi za sabo zgled 

potegnil ta moj, Àrdžuna. 

 

Če delovati nehal bi, 

svetovi bi podrli se, 

povzróčil samo zmedo bi, 

uničil bi vse te ljudi. 

 

Nevedneži delujejo, 

ker so na delo vezani. 

A nenavezan moder mož 

naj dela za obstoj sveta. 

(Bhagavadgita, 1990: 27) 

 

Pri tem je treba poudariti, da je lokasaṃgraha motiv za delovanje, ne pa tudi njegov cilj – 

idealni človek, kot ga v BhG izriše Kṛṣṇa, bo namreč brez omahovanja storil vse, kar je v 

njegovi moči, za najvišje dobro sveta, a bo ostal povsem miren in neprizadet, tudi če/ko se 

svet okrog njega podira. In samo za takega človeka je v skladu s strogimi merili BhG mogoče 

reči, da deluje nesebično. 

4.1.3 „Onstran dvojic nasprotij je, mu isto je uspeh, poraz“: sthitaprajña 

Idealni človek BhG je „človek ustaljene modrosti“, „stabilni modrec“ oz. „človek, zasidran v 

modrosti“ - sthitaprajña. Kako tak človek deluje, „sedi, govori in hodi“,  Kṛṣṇa sklenjeno 

pojasni v zadnjih osemnajstih kiticah II. poglavja BhG (in zanje, kot smo že videli, Gandhi 

meni, da so pravzaprav srž nauka BhG), vendar se k podobi popolnega modreca v pesnitvi 

vrača vedno znova in znova. Zanj je bistveno (BhG, II/ 55,56): 
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Človek, ki niti v mislih si 

nič ne želi in Átman ga 

samo lahko zadovolji, 

dosegel pravo je modrost. 

 

Kdor ni v nesreči prizadet, 

in v sreči nima poželenj, 

kdor prost strasti je in strahu 

in jeze, tih je modrijan.  

(Bhagavadgita, 1990: 21) 

 

In (BhG, II/64): 

Le tisti bo dosegel mir, 

ki čutom vlada z Átmanom, 

in ko s predmeti pride v stik, 

ne ljubi ne sovraži jih. 

(Bhagavadgita, 1990: 22) 

 

Popoln človek je torej trdno zasidran v modrosti, ki je posledica notranje vizije Resnice (ta pa 

je, da je njegova prava bit božanska, neminljiva in nespremenljiva), zaveda se minljive narave 

telesa, uma in čutov, z njimi se ne identificira in je tako tudi povsem neodvisen od zunanjih 

okoliščin (BhG, VI/ 8-10): 

Kdor miren in obvladan je 

v stiku z najvišjim Átmanom, 

ne moti ga vročina, mraz, 

trpljenje, slast, sramota, čast. 

 

Obvladan jogi pa je tak: 

zmeraj enak, čutil gospod, 

v znanju, spoznanju uživa le, 

mu kamen, prst sta kot zlato. 

 

Odličen je, kdor je enak 

s prijatelji, sovražniki, 

svetniki ali grešniki.  

(Bhagavadgita, 1990: 44) 

 

Ker pa je tako stanje silno težko doseči, Kṛṣṇa Arjuni poleg vsega ostalega (brezinteresnega 

delovanja, brezpogojne predanosti Bogu in razlikovanja med resničnim in neresničnim, 

minljivim in stalnim …) predlaga tudi tehniko meditacije in veli (BhG, VI/46): „Postani jogi, 

Àrdžuna!“ (Bhagavadgita, 1990: 50) 
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4.1.4 „Z imenom joga znano bo: uničenje vezi nesreč“: Kṛṣṇovi napotki za 

meditacijo 

Bojno polje v času tik pred izbruhom vojne vihre je morda precej nenavaden prostor in 

trenutek za poduk o meditaciji na tihem samotnem kraju, a Kṛṣṇe to očitno ne zmoti. Svetuje 

namreč (BhG VI/10 – 14): 

Naj jogi zbranega duha  

bo zmeraj, naj v samoti bo, 

obvladan v sebi, brez želja, 

naj tudi brez lastnine bo. 

 

Na trdem, čistem naj sedi, 

ne previsoko, nizko ne, 

naj sedež bo iz svetih trav, 

s kožo in blagom še pokrit. 

 

Na ta svoj sedež séde naj, 

osredotoči naj svoj um, 

nad čuti, mislimi gospod 

očisti z jogo dušo naj. 

 

Telo, vrat, glavo naj vzravna 

in mirno naj sedi tako: 

v konec nosu oči naj upre, 

naj ne ozira se okrog. 

 

Umirjen v duši, brez strahu 

in čistemu življenju zvest 

sedi naj zbran in misli naj 

le name, jaz naj mu bom cilj. 

(Bhagavadgita, 1990: 44-45) 

 

 Beseda „yoga“ je sicer „ena najbolj mnogoznačnih besed v sanskrtu. Monnier-

Williamsov slovar navaja zanjo nekako sto pomenov.“ (Pacheiner-Klander v Bhagavadgita, 

1990: 171) Mircea Eliade, ki je v knjigi Joga. Nesmrtnost in svoboda poskušal zaobjeti kar 

najširši spekter pomenov „yoge“, kakor se kaže v narazličnejših učenjih raznovrstnih 

indijskih šol, je zaključil: „Beseda yoga na splošno označuje katero koli asketsko tehniko in 

vsakršno metodo meditacije.“ (Eliade, 2011: 26) Poleg tega lahko označuje tudi rezultat teh 

tehnik, torej končno stanje, h kateremu aspirant stremi. V BhG se yoga pojavlja v zvezi s 

karmo, bhakti in jñāno (torej kot karmayoga, bhaktiyoga in jñānayoga) in v tem smislu bi jo 

lahko pojasnili kot „duhovno pot“ (delovanja, predanosti oz. spoznanja) in njen končni cilj 

hkrati, v VI. poglavju pa jo Kṛṣṇa poučuje kot metodo meditacije. Zanimiv je pomenski 

preskok med začetkom poglavja (1. - 9. kitica), kjer yoga pomeni karmayogo (1. kitica se tako 

glasi: „Kdor dela vse, kar treba je,/ brez misli na sadove del,/ je jogi in asket, ne kdor/ obrede, 

ogenj opusti.“ (Bhagavadgita, 1990: 43)) in nadaljevanjem (od 10. kitice naprej), kjer Kṛṣṇa 

preskoči k opisu klasične tehnike meditacije ter Arjuni (bojevniku in princu, ki se bori za 
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oblast nad kraljestvom!) svetuje naj bo „zmeraj v samoti“ in „brez lastnine“. Tu se ponovno 

izkaže sintetični značaj BhG, ki poskuša integrirati čim več načinov za doseganje notranjega 

miru in duhovne osvoboditve, pri tem pa se ne meni pretirano za doslednost. To, da predstavi 

čim več načinov, kako ukrotiti človeški um, ki je „nestalen, divji, silovit in trmast“ (BhG, 

VI/34), je za BhG veliko pomembneje kot „konsistentnost“. Ali bomo razsodili, da je to vrlina 

ali šibkost besedila, pa je bržkone odvisno od naših vrednostnih meril in tega, kaj od besedila 

pričakujemo. 

 A ostanimo pri sami tehniki doseganja duhovne svobode: BhG enako kot budizem 

zagovarja zmernost in odsvetuje ekstremne asketske discipline (ki so bile v tistem času 

pogoste), npr. poskuse živeti brez hrane ali spanca (BhG, VI716,17): 

Za jogo ni, kdor jé preveč 

ali premalo, Àrdžuna. 

Pa tudi tisti ne, ki spi 

premalo ali pa preveč. 

 

Kdor zmerno hrani se in spi, 

zmerno počiva in bedi, 

kdor dela vse umerjeno, 

z jogo nesrečo uniči vso. 

(Bhagavadgita, 1990: 45) 

 

Nagrada, ki jo tistemu, ki bo svoje življenje zapisal yogi, obljubi Kṛṣṇa, je veličastna (BhG, 

VI/19-23): 

V brezvetrju ne plapola 

svetilki plamen. Čisto tak 

je jogi mirnega duha, 

ki z jogo obvladuje se. 

 

Naj to, ko z vajo v jogi je 

negibna, usmerjena zavest, 

ko v sebi gledaš Átmana 

in ko ob njem se veseliš, 

 

v čemer najvišja rádost je, 

dostopna misli, čutom ne - 

ko jo spoznaš, ostaneš v nji 

in od resnice več ne greš - 

 

naj to, pri čemer misliš si, 

da ni ničesar večjega, 

naj to, iz česar hude te 

nesreče ne iztrgajo, 

 

z imenom joga znano bo: 

uničenje vezi nesreč. 

Odločno, krepkega duha 

za jogo prizadevaj si! 

(Bhagavadgita, 1990: 45-46) 
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To stanje je po BhG, kot smo že poudarili (pa poudarimo še enkrat, saj je takšnega pomena, da 

bi težko poudarili prevečkrat), izjemno pomembno tudi v etičnem smislu: zgolj človek, ki mu 

je dosegljivo stanje notranjega miru in spoznanje ātmana, lahko deluje zares nesebično in 

tako v resnično (in ne zgolj namišljeno) najvišje dobro sveta. Kot pravi Svami Vivekananda: 

„Mirnejši ko smo in manj ko smo živčni, bolj bomo ljubili in boljše bo naše 

delo.“ (Vivekananda, 2007:77) Tak človek je tudi pripravljen na tisto, kar je po BhG najvišji 

cilj eksistence: spoznanje božje narave in zlitje z njo. 

  

4.2 Ontologija in teologija Bhagavadgīte 

4.2.1 „Čeprav neviden je moj lik, je ves ta svet po meni stkan“: Kṛṣṇova 

božja narava 

Preživel mnogo sem življenj  

in prav tako ti, Àrdžuna. 

Le jaz spominjam se prav vseh, 

ti pa se ne spominjaš jih. 

 

Nerojen sem in neminljiv, 

vseh živih bitij gospodar, 

naravo sam določam si, 

z lastno močjo utelešam se. 

Če kdaj začne izgubljati 

podlago red in se začne 

nered kje uveljavljati, 

takrat se utelesim jaz. 

 

Da dobre bi obvaroval, 

uničil pa hudobneže 

in spet vzpostavil pravi red, 

se utelesim kdaj pa kdaj. 

(Bhagavadgita, 1990: 31-32) 

 

 

Tako v 4. poglavju (BhG, IV/5-8)  Kṛṣṇa prijatelju Arjuni razkrije svojo božjo naravo – če bi 

se do konca 3. poglavja nevednemu bralcu (in tudi Arjuni) še lahko zdelo, da je kočijaž 

našega obupanega in zmedenega junaka pač zgolj silno moder mož, tu ni več dvoma: pred 

Arjuno stoji sam Bog v človeški podobi, ki jo – po svojih lastnih besedah – privzame, kadar 

na svetu pride do nevarnosti, da bi adharma („nered“) prevladala nad dharmo („redom“). 

Sicer pa bistvo božje narave v odnosu do stvarstva bržkone najbolje povzemata śloki (BhG, 

IX/ 4, 5): 

Čeprav neviden je moj lik, 

je ves ta svet po meni stkan; 

vsa bitja v meni bivajo, 
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in vendar niso vse, kar sem. 

 

Božansko mojo jogo glej: 

ta bitja niso, kar sem jaz. 

Moj Átman je vseh bitij vir, 

nosi jih, vendar ni le v njih. 

                                             (Bhagavadgita, 1990: 61) 

 

Božja narava je torej hkrati imanentna in transcendentna – Bog je izvor in stvarnik vseh 

pojavov, se pravi njihova ontološka osnova, hkrati pa pojavi še zdaleč ne izražajo božje 

narave v celoti, saj jih ta presega. Kṛṣṇa pravi (BhG, VII/ 24): 

Neuki mislijo, da sem 

netvaren v tvarnost zdaj prešel. 

Znano jim višje stanje ni: 

v njem neuničljiv sem in nad vsem. 

(Bhagavadgita, 1990: 54) 

 

Angelika Malinar (2007: 134 – 135) pojasnjuje: 

To se nanaša na dva tipa 'manifestacije', ki za Kṛṣṇo ne veljata: ni niti običajno 

transmigrirajoče sebstvo, ki potuje iz nemanifestacije (avyakta) v manifestacijo 

(vyakta) in nazaj (kot opisuje BhG 2.28), niti neka nemanifestna entiteta, ki bi se 

manifestirala ali utelešala v obliki kozmosa, kot npr. brahman ali prakṛti, za katera 

velja, da imata nevidno (amūrta; avyakta) in vidno (mūrta; vyakta) obliko. Kṛṣṇa 

tudi ni eden od dev14, ki se jih časti kot tanu, v njihovi telesni obliki. […] Kṛṣṇa je 

vse in še več kot vse, saj njegovo stanje biti presega celo nemanifestne ravni drugih 

'najvišjih bitij'.  

 

A kako konsistentno povezati „nevidni lik“ božje narave s podobo Boga, ki se „utelesi kdaj pa 

kdaj“? Videli smo že, kako avatārje pojasni Gandhi, a interpretacija akademskih 

raziskovalcev BhG, ki dosledneje sledijo samemu besedilu, je drugačna: 

Prikaz njegovih božanskih jogijskih moči rezultira v paradoksu, da se Kṛṣṇa pojavlja 

na zemlji in vendar ostaja nerojen in neviden. To je mogoče zato, ker v njegovem 

primeru aktivacija prakṛti ne rezultira v telesu, ki bi bilo podvrženo karmičnim 

vezem, ampak v začasnem prividu ali preobleki, ki izgine, ko je njen namen 

izpolnjen. (Malinar, 2007: 96) 

 

Je pa zanimivo, da čeprav na splošno velja, da naj bi BhG vsebovala avatāra doktrino, Kṛṣṇa 

pa naj bi bil celo avatāra boga Viṣṇuja, se beseda avatāra v samem besedilu BhG sploh ne 

pojavi! 

Prvič, beseda avatāra se v BhG ne uporablja, namesto tega pa najdemo janma 

(rojstvo), vibhūti (manifestacija moči) in tanu (telo). Drugič, Kṛṣṇa nikjer v BhG ni 

imenovan 'Viṣṇujev avatāra'. […] V primeru BhG so bili zaradi neprimerne rabe 

besede avatāra za to, kar besedilo opisuje, spregledane nekatere druge povezave v 

učenju, kot recimo med Kṛṣṇovim rojstvom in pa kreacijo 'navideznih teles', ki se 

pripisuje buddham in yoginom. (Malinar, 2007: 99)  

 

                                                 
14 božanstev, op. T.K.M. 
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Gre za doktrino, da naj bi bili tudi yogini sposobni ustvarjati navidezna telesa … Glede na to, 

da se Kṛṣṇa imenuje za „gospodarja yoge“, v čem se potlej njegova utelesitev, ki jo povzroči z 

močjo svoje yoge, razlikuje od teles, ki si jih ustvarijo drugi močni yogini? Po tem, da je 

Kṛṣṇa hkrati ultimativni vir obstoja vseh teles in bitij, yogin pa lahko v skladu svojo močjo 

sicer manipulira z več telesi, ni pa njihova ontološka podstat, kot to velja za Boga. Yogin 

lahko v skladu z zakoni narave zgolj manipulira (čeprav gre na videz lahko za „ustvarjanje“, a 

v resnici le za mojstrstvo dajanja manifestne oblike nemanifestnemu) s tistim, kar je Bog 

ustvaril.  

 Za novo teologijo, ki jo vpelje BhG, Angelika Malinar predlaga izraz „kozmološki 

monoteizem“. Zanj velja: 

Teologija Kṛṣṇe kombinira značilnosti monoteizma, saj je Kṛṣṇa najvišji in edini bog 

osvoboditve in stvarjenja, in pa kozmoloških doktrin, ki predstavljajo boga kot delno 

prisotnega v različnih aspektih kozmosa. S sklicevanjem na starejše pojmovanje 

posebnih moči bogov, kozmičnih entitet in kraljev, pa tudi na sodobne doktrine 

osvoboditve od karmana in spoznanja nesmrtnega sebstva, BhG razvije novo 

teološko doktrino, po kateri je najvišji bog pojmovan kot gospod yoge, vladar in 

stvarnik kozmosa, pa tudi nenavezano najvišje sebstvo, ki zagotavlja osvoboditev iz 

kroga prerajanja. Teologija BhG tako kaže veliko potez, ki so v kasnejših hindujskih 

tradicijah postale standardne, čeprav so jih interpretirali drugače in jih tudi 

izboljševali z drugimi pojmi. (Malinar, 2007: 237) 

 

 Poglejmo si še, kako BhG reinterpretira tradiciji, na kateri se deloma navezuje, torej 

upaniṣadski monizem in pa dualizem sāṃkhye. Pri tem nas na tem mestu zanima predvsem, v 

kakšen odnos postavi Kṛṣṇo z Brahmanom in Puruṣo. 

Jaz sem posoda Bràhmana, 

ki je nesmrten, neminljiv. 

V meni zakoni večni so 

in pa najvišja blaženost. 

(Bhagavadgita, 1990:98) 

 

Tako razglasi Kṛṣṇa (BhG, XIV/27) in se s tem ontološko postavi nad upaniṣadskega 

Brahmana. Kṛṣṇa je „posoda“, torej ontološki izvor tistega, kar je po Up veljalo za (tudi 

ontološko) najvišje. Zaehner (1975: 38) strne: „Če povzamemo, bi lahko rekli, da je v Gīti 

Brahman 'Vse', tako temporalno kot večno, medtem ko je 'najvišji' Brahman identičen z 

osebnim Bogom, Kṛṣṇo, ki presega oboje.“  

 Po klasični sāṃkhyi, ki je dualistična in neteistična, sta ontološki korenini dveh vrst: 

prakṛti, narava oz. materija (tudi v subtilnem smislu, recimo kot človeški um) in puruṣa, duh 

oz. čista zavest. Prakṛti se sicer deli na elemente, a je vendarle ontološko ena, medtem ko je 
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puruṣ toliko, kot je bitij.15  Trpljenje je posledica identifikacije puruṣe s prakṛti, osvoboditev 

pa pomeni, da se puruṣa znebi vsega, kar ga veže na materijo in uživa svobodo, 

nespremenljivost in večnost lastne narave. Kot pravi  Kṛṣṇa (BhG, XV/4): 

Potem to stopnjo je iskati treba, 

s katere se ne vrne, kdor jo najde: 

„Zatekam k prvobitnemu se Duhu, 

ki je iz njega vsa dejavnost davna.“  

(Bhagavadgita, 1990:99) 

 

Nasprotniki sāṃkhye so kmalu izpostavili števile filozofske težave, ki jih poraja pojmovanje, 

da je puruṣ neizmerno mnogo, zato se v BhG ta doktrina niti ne omeni, pač pa besedilo 

reinterpretira sāṃkhyo z doktrino o treh  puruṣah (BhG, XV/ 16-19): 

Na svetu sta Duhova dva, 

eden je smrten, drugi ne. 

Smrtni so bitja tukajšnja, 

nesmrtni pa je brez sprememb. 

 

Nad njima je najvišji Duh, 

Átman najvišji imenovan. 

V svetove tri gre večni ta 

Gospod in jim opora je. 

 

Ker jaz nad smrtnim Duhom sem 

in nad nesmrtnim prav tako, 

zato čaščen na svetu sem 

in v Vedah kot najvišji Duh. 

 

Kdor zmeden ni in me pozna 

in le najvišji Duh sem zanj, 

spoznal je vse in me časti 

z vsem svojim bitjem, Àrdžuna. 

(Bhagavadgita, 1990: 101) 

 

Ti zagonetni verzi vpeljujejo sledeče entitete: 

(I) smrtni (kṣara) puruṣa, telo, nižje sebstvo utelešenja; (2) nesmrtni (akṣara) 

puruṣa kot 'utelešeno sebstvo', nesmrtno, ko se osvobodi telesa; (3) 'najvišji puruṣa' 

(puruṣottama), Kṛṣṇa, ki ohranja svet. (Malinar, 2007: 205) 

 

Opazimo, da „smrtni Duh“ pravzaprav ustreza temu, kar je v klasični sāṃkhyi prakṛti – BhG 

namreč na tem mestu združi oboje v terminologiji  puruṣe, ter tako pojavno, spreminjajočo se, 

minljivo naravo ontološko poveže z neminljivim, nespremenljivim individualnim sebstvom, 

oboje pa podredi najvišjemu ontološkemu principu, Bogu.  

Iz pasivne priče v sánkhyi postane v Gíti Pùruša tudi Gospod Narave, tako da 

imamo tri Pùruše: kot spremenljiva Narava je mnoštvo božjega bitja, kot 

nespremenljivi Duh je priča, nepovezana z naravo, kot Najvišji Duh pa je negibna 

                                                 

15  V evropski filozofski tradiciji bi bila najbližja ustreznica puruṣi Leibnizova monada; op. T. K. M. 
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enotnost in gibljivo mnoštvo in je hkrati v svetu in zunaj njega. (Pacheiner-Klander 

v Bhagavadgita, 1990: 168) 

 

4.2.2 „Sprelêtel srh je Àrdžuno, rôke je sklenil v čudenju“: Arjunova vizija 

božanskega 

A vse navedeno razumeti intelektualno pri „poznavanju“ Boga, kakršnega si od svojih 

častilcev želi  Kṛṣṇa, ne šteje (skoraj) nič. Če hoče človek spoznati Boga, mora biti deležen 

božanske milosti, da se mu ta razkrije (darśana) – in to se v 11. poglavju, ki velja za poglavje 

največje literarne vrednosti v BhG, zgodi osuplemu Arjuni, ko na Kṛṣṇo naslovi prošnjo (BhG, 

XI/3,4): 

Res tak si, kakor rekel si 

ti, ki najvišji si Gospod. 

Vendar pa bi te videl rad 

v podobi tvoji božji sam. 

 

Če misliš, da sem vreden res, 

da bi ga gledal, o moj Bog, 

potem, o jogijev gospod, 

pokaži mi svoj večni Jaz. 

(Bhagavadgita, 1990: 74) 

 

Kṛṣṇa odvrne (BhG, XI/8): 

Ne moreš pa me videti 

s temi človeškimi očmi. 

Dal ti bom nadnaravni vid. 

Poglej zdaj mojo božjo moč. 

(Bhagavadgita, 1990: 75) 

 

A preden izvemo, kaj Arjuna vidi z novo pridobljenim „nadnaravnim“ oz. „božanskim“ vidom 

(divya cakṣus), nas besedilo ponovno opomni, da je pripovedovalec pravzaprav Saṃjaya: „11. 

poglavje se ne nanaša na 'poročilo v živo' mističnega dogodka, pač pa na vizijo, ki so ji priča 

drugi, kot  Saṃjaya, v njej pa sta udeležena le Arjuna in Kṛṣṇa.“ (Malinar, 2007: 167) Zareza 

med tem, kar poroča Saṃjaya in med Arjunovim izjavljanjem je vidna tudi slovnično:  

Saṃjaya uporablja preteklik (v sanskrtu perfekt in imperfekt),  Arjuna sedanjik. To, da se BhG 

ponovno oglasi z glasom Saṃjaye, omogoča, da izvemo tudi za Arjunovo reakcijo na vizijo – 

moč učinka vizije pa nas še prepriča o intenzivnosti uzrtega. Saṃjaya je tisti, ki izreče slovito 

primerjavo (BhG, XI/12): 

Če bi naenkrat tisoč sonc 

na nebu zasvetilo se, 

bi to morda bil tak sijaj, 

kot vzvišeni ga Duh ima. 

(Bhagavadgita, 1990:75) 
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Zato se tudi učinku vizije na Arjuno (BhG, XI/14) ne gre čuditi: 

Sprelêtel srh je Àrdžuno, 

rôke je sklenil v čudenju, 

globoko glavo sklonil je 

in nagovoril je Boga. 

(Bhagavadgita, 1990: 76) 

 

Da bomo slišali nekaj res veličastnega in pomembnega, naznačuje prelom metruma (BhG, 

XI/15), ki iz śloke preide v triṣṭubh, jezik, v katerem Arjuna poroča o svoji viziji, pa je po 

vseh značilnostih himničen.  

 Poudarka glede božje narave, kot jo uzre Arjuna, sta dva: Arjuna Kṛṣṇo „spozna“ v 

kozmičnem vidiku kot vseprežemajočega in vse-vsebujočega; razkrije pa se mu tudi božja 

uničevalna narava v obliki časa. Značilni so sledeči verzi (BhG, XI/18-20): 

Si največ, kar mogoče je spoznati, 

vesolja zadnje si počivališče, 

zakonov večnih neumrljivi varuh. 

Razumem, da si Duh na veke vekov. 

 

Brez konca si, sredine in začetka, 

neskončno moč imaš in rok nešteto 

in tvoje so oči mesec in sonce, 

plamen iz tvojih ust žge vse vesolje. 

 

Med zêmljo in med nebom vse prevevaš 

in vse strani neba, o Duh mogočni. 

Svetovi vsi trijé zatrepetajo, 

če uzro ta lik tvoj čudoviti, strašni. 

(Bhagavadgita, 1990: 76-77) 

 

„Čudovitost“ in „strašnost“ božjega lika, srh, ki spreleti Arjuno, da sklene roke v čudenju … 

Vse to so momenti numinoznega, ki jih je religiolog Rudolf Otto (sicer tudi prevajalec in 

preučevalec BhG) v klasičnem delu Sveto označil kot občutje „mysteriuma tremenduma“, 

grozljive skrivnosti. Moment „tremenduma“ (grozljivega) opredeljuje:  

Tu nam velja kot najbližje, a kljub temu zgolj analoško določilo za povsem 

specifično čustveno reakcijo, ki je sicer podobna strahu in jo je zato mogoče 

razlagati po analogiji z njim, ki pa je sama vendarle nekaj povsem drugega od 

navadnega strahu. […] To je strah, poln notranje groze, kakršnega ne more vliti nič, 

kar je ustvarjeno, pa naj bo še tako močno in nasilno. Na sebi ima nekaj 

„pošastnega“. (Otto, 1993: 23) 

 

To nedvomno odlično opisuje, kar doživlja Arjuna, ko pravi (BhG, XI/24,25): 

Če gledam te, ko se neba dotikaš, 

odpiraš usta in oči žareče, 

žariš v različnih barvah, me je groza, 

miru in trdnosti ne najdem, Vìšnu! 

 

Ko tvoja usta zrem, od zob vsa strašna, 

ki taka so kakor plameni časa, 
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ne vem več kod ne kam, miru ne najdem. 

Milost, o Bog bogov, svetov zavetje! 

(Bhagavadgita, 1990: 77) 

 

„Grozljiva skrivnost“ je natanko to, kar se razkrije Arjuni v njegovi najbolj navdahnjeni viziji. 

Nedvomno gre za občutje, „[...] ki je nenavadno odbijajoče, napolnjeno z grozo, in ki 

nepremagljivo moti kroge tistih ljudi, ki želijo v božjem priznati samo dobroto, blagost, 

ljubezen, zanesljivost in sploh samo momente naklonjenosti in obrnjenosti k svetu.“ (Otto, 

1993:30) A BhG nikakor ne zatiska oči pred grozljivim vidikom božjega – ravno obratno, ta 

vidik celo poudari in izpostavi. Božje je vseprežemajoče in vseobsegajoče in nič – niti tisto, 

čemur človek pravi „zlo“ in „uničenje“ - mu ni zunanje. Kot gromovniško oznani Sri 

Aurobindo: 

To je vidik, pred katerim človeški um po nojevsko zakopava glavo v pesek, kajti če 

ne bo videl, ga tudi Grozljivo morda ne bo opazilo. Šibkost človeškega srca hoče le 

prijetne in tolažeče resnice, če to ni mogoče, pa prijazne pravljice; noče resnice v 

njeni celovitosti, kajti v njej je veliko, kar ni niti jasno niti prijetno niti udobno, pač 

pa je težko razumeti in še teže zdržati. 

           Preložiti odgovornost za vse, kar se nam zdi zlo ali strašno, na ramena napol 

vsemogočnega Hudiča, ali pa odmahniti, da je zgolj del Narave ter tako vzpostaviti 

nepremostljivo razliko med naravo sveta in božjo naravo, kot bi bila Narava 

neodvisna od Boga, ali pa zvrniti odgovornost na človeka in njegove grehe, kot bi 

imel človek odločilen glas pri stvarjenju sveta ali pa bi lahko storil karkoli proti 

božji volji, vse to so nerodno udobna orodja, h katerim se ni religiozna misel Indije 

nikoli zatekla. Pogumno se moramo zazreti v obraz resničnosti in videti, da je ta svet 

ustvaril Bog in nihče drug, da ga je ustvaril s svojo bitjo in da ga je ustvaril takega, 

kot je. Muke bolečine in zla, v katere smo ujeti, so prav tako njegov dotik, kot so to 

sreča, sladkost in užitek. Zdrahe svetov so božje zdrahe in samo če jih sprejmemo in 

napredujemo skoznje, lahko dosežemo Njegovo vzvišeno harmonijo, vrhove in 

širjave Njegove transcendentne in kozmične anande. (Aurobindo, 1995: 180) 

 

Glede vključitve demoničnih sil v domeno božjega Angelika Malinar (2007: 152) pojasnjuje: 

Ker imamo opravka s 'kozmološkim monoteizmom', se demonične sile smatrajo za 

del od boga ustvarjenega kozmosa in niso izključene iz njega kot 'padli' angeli ali 

kot predstavniki 'zla' kot ultimativno 'drugega' glede na božje kot npr. v manihejski 

misli. Klasifikacija demonov je podobna sprejetju drugih bogov (deva) kot vladarjev 

omejenih domen: vsi so umeščeni na nižjo raven stvarstva in predstavljeni kot del 

spremenljivega sveta.  

 

 Uničevalni vidik Absoluta pa se Arjuni na vrhuncu božanske vizije ne prikaže v obliki 

demonov, ampak kot – čas. V njegovo žrelo vidi drveti bojevnike, ki so pravzaprav že 

pogubljeni, čeprav še polni življenjske moči stojijo na bojišču, pripravljeni na boj, za katerega 

mnogi še ne vedo, da bo njihov poslednji. A Arjuna že vidi (BhG, XI/26-31): 

Tu vsi so Dhrtaráštrovi sinovi 

in poleg njih so kraljevičev trume 

in Bhíšma, Dróna, sin voznika Kàrna 

in tudi naši glavni vojskovodje 

 

in vsi drvijo v tvoja strašna usta, 
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ki s svojimi zobmi so res grozljiva. 

Ujeti med zobe so nekateri 

in glave njihove so v prah zdrobljene. 

 

Kakor obilne vode veletokov 

hitijo, da izlijejo se v mórje, 

tako človeškega rodu junaki 

drvijo v tvoja plameneča usta. 

 

Kakor letijo vešče naglo k ognju 

in tam v plamenih izgube življenje, 

ljudje enako naglo v tvoja usta 

hitijo, tam pa čaka jih poguba. 

 

Na vseh straneh požiraš vse svetove 

in z usti jih žarečimi použivaš, 

o Vìšnu, vse vesolje napolnjuješ 

z žarki grozečimi in ga sežigaš. 

 

Povej mi, kdo si, ki tako si strašen. 

Priklanjam se ti, Bog, usmiljen bodi! 

Spoznati hočem te, ti prvobitni, 

ker tvoje delovanje ni mi znano. 

(Bhagavadgita, 1990:78) 

 

V odgovor Kṛṣṇa razkrije (BhG, XI/32): 

Jaz čas sem, ki svetove uničuje, 

ljudi uničiti sem tu namenjen. 

(Bhagavadgita, 1990:79) 

 

Bog se torej hkrati identificira kot stvaritelj, ohranjevalec in uničevalec, kot rojstvo, življenje 

in smrt vsega. Funkcije, ki so v hindujski kozmogoniji pogosto porazdeljene med Brahmo 

(stvarnik), Viṣṇuja (ohranjevalec) in Śivo (uničevalec), so v monoteistični teologiji BhG 

združene v Kṛṣṇi kot najvišjem in z najvišjega ontološkega vidika edinem resničnem Bogu.  

 

4.2.3 „Častilci pa Nevidnega izbrali so si težjo pot“: osebni in neosebni vidik 

Boga ter odnos med Bogom in častilcem 

A kako si predstavljati, predvsem pa častiti tega edinega resničnega Boga? V njegovi strašni 

podobi s tisočerimi rokami in ognjenimi usti, ki použivajo vse, kar biva, kakor Boga v svoji 

viziji uzre Arjuna? V podobi naklonjenega prijatelja vseh bitij, s „krono na glavi“, „z obročem 

v eni, s kijem v drugi roki“ in „z rokami štirimi“ (BhG, XI/ 46), kakor se Kṛṣṇa ponovno 

prikaže, ko njegov sicer pogumni častilec ne zdrži več pogleda na „grozljivo skrivnost“? Ali 

pa je edina poštena reprezentacija Boga pravzaprav praznina „nevidnega lika“, po katerem je 

stkan ves kozmos, kakor nam je Bog že predstavil svojo pravo naravo? Osebni in neosebni 

vidiki božanstev v hinduizmu koeksistirajo že od njegovih začetkov:  
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[…] že v Rig-Vedi je prisotna stalna ambivalenca med osebnim in neosebnim. 

Bogovi so tako fizični pojavi kot Agni in Soma ali moralni pojmi kot Mitra in 

Varuna ter antropomorfne ponazoritve omenjenega; so tako vse-prežemajoče esence 

kot konkretna bitja z natančno opredeljenimi fizičnimi in moralnimi lastnostmi. 

(Zaehner, 1987: 29) 

 

A ta ambivalenca v hinduizmu praviloma ne velja za problematično. Splošno naravnanost 

hinduizma dobro ponazarja spravljiva Gandhijeva (2009:87) trditev: „Osebni Bog in neosebni 

Brahman – oba sta resnična.“ 

 Čeprav BhG, kot smo že videli, Kṛṣṇo ontološko postavlja nad Brahmana, pa bi kljub 

Arjunovi viziji težko rekli, kaj je dokončna resnica božje narave, ki se identificira kot 

„Kṛṣṇa“ - gre pravzaprav za nevidno in nezaznavno Bit, ki je vse-prežemajoča, vse-porajajoča 

in tudi vse-uničujoča, a v sami sebi vendarle povsem nespremenljiva in večna (torej pod 

drugim imenom zgolj prevzema in povzema Brahmanove atribute), ali pa moramo Arjunovo 

vizijo manifestnega osebnega božanstva vzeti resno in dobesedno? Zdi se, da BhG dopušča 

vse našteto: 

V monoteističnem božanstvu BhG gre torej za zlitje vsaj treh tokov: priljubljenega 

boga-junaka lokalnega plemena, starodavnega vedskega božanstva, ki pripada 

svečeniški obredni religiji in filozofskega Absoluta Upaniṣad. Mešanica, kot bomo 

videli, nikakor ni popolna. Posebej monistični upaniṣadski element je včasih precej 

jasno ločen od teističnega elementa ali elementov; avtor BhG to razliko mestoma 

sam podčrtuje. A večinoma je eno od drugega težko ločiti. (Edgerton, 1964: 135) 

 

Sri Aurobindo (1995: 157-158) pa razlaga: 

Gita harmonizira panteistični, teistični in najvišji transcendentalni vidik našega 

duhovnega zaznavanja in izkustva. Božje je nerojeno Večno, transcendentalna Bit, ki 

nima izvora. A hkrati božanska Transcendenca ni negacija, niti ni Absolut brez 

odnosa do univerzuma. Vsi kozmični odnosi izhajajo iz tega Najvišjega; vse 

kozmične eksistence se vanj vračajo in le v Njem najdejo svoje resnično in 

neizmerljivo bivanje. 

  

 Ontološko ambivalenco med osebnim in neosebnim vidikom božjega komentarji 

razrešujejo tako ali drugače (pač v skladu z usmeritvijo svojega avtorja), za samo BhG pa se 

zdi skoraj pomembnejše praktično vprašanje, kako božje častiti, da bi ga spoznali, dosegli in 

se v njegovem večnem objemu osvobodili iz kroga prerajanja. To je vprašanje, ki ga Arjuna 

zastavi v prvi kitici XII. poglavja: 

Kdo bolj je v jogi poučèn: 

kdor ti z ljubeznijo je vdan 

ali pa tisti, ki časti 

to, kar Nevidno, Večno je? 

(Bhagavadgita, 1990: 84) 

 

Kṛṣṇa odgovarja (BhG, XII/2-5): 
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Najboljši v jogi se mi zdi, 

kdor stalno v mislih me ima, 

kdor z močno vero je prevzet, 

iskreno zmeraj me časti. 

 

Vendar pa tisti, ki časte 

to, kar Nevidno, Večno je, 

kar je negibno in povsod, 

kar se zamisliti ne da, 

 

ki čute obvladujejo 

in ravnodušni so povsod 

in blagor vseh jih veseli, 

enako k meni pridejo. 

 

Častilci pa Nevidnega 

izbrali so si težjo pot. 

Ljudje v življenju le težko 

Nevidno kdaj dosežejo. 

(Bhagavadgita, 1990: 84) 

 

Predstava osebnega Boga ima v okviru meditacije oz. osredotočenja na njegov lik in čaščenja 

le-tega povsem pragmatičen soteriološki cilj: predstavljivo osebno boštvo je lažje objekt 

dhārane (osredotočenja) in čaščenja kakor tisto, kar Kṛṣṇa v navedenih verzih imenuje za 

„Nevidno“. Zato je najbolj priporočljiva kombinacija karmayoge in bhaktiyoge: častilec naj se 

ne le odpove sadovom svojega delovanja, temveč naj jih tudi „žrtvuje“ na oltarju predanosti 

Bogu (BhG, XII/6-8): 

Te pa, ki meni posvete 

vsa svoja dela in časte 

z neomahljivo jogo me, 

o meni premišljujejo, 

 

ki sem jim v mislih samo jaz, 

odrešim brez odlašanja 

iz mórja, kjer menjuje se 

življenje s smrtjo kar naprej. 

Le vame svoj usmeri um, 

naj v meni biva tvoj razum, 

potem le v meni živel boš. 

O tem izključen je vsak dvom. 

(Bhagavadgita, 1990: 84) 

 

4.3 Kozmologija in psihologija Bhagavadgīte 

4.3.1 „Dobrota, strastnost, lénost še – to so Narave tri vezi“: narava 

kozmosa in človeka, njene lastnosti in elementi 

Resnični idejni novosti BhG, kot smo že poudarili, sta filozofija karmayoge in pa osvetlitev 
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božje narave, ki da zagon bhakti kultom – ti v prihodnjih stoletjih postanejo izjemno močni, v 

ljudskem hinduizmu celo absolutno prevladujoči. Precej manj je BhG inventivna pri 

pojasnjevanju zakonitosti pojavnega sveta tako na mikro- kot na makrokozmičnem nivoju – v 

tem smislu zgolj ponavlja nauke sāṃkhye, moderirane le v toliko, da jih naveže na svojo že 

opisano teologijo.  

 Ključni pojem za razlaganje pojavnega sveta je prakṛti, „narava“ oz. materialna 

podstat vsega manifestnega. Edina razlika med klasično sāṃkhyo in BhG je ta, da je po   

sāṃkhyi  prakṛti  neodvisna in samostojno delujoča, po BhG pa podrejena Bogu: „BhG je med 

zgodnejšimi besedili, v katerih je prakṛti povezana z māyo kot moč, ki pripada 

bogu.“ (Jacobsen, 2002: 68) Ta se deli na elemente, in sicer (BhG, VII/4): 

Na osem sestavin deli 

Narava moja se tako: 

na zemljo, vodo, ogenj, zrak 

in „eter“ in razum in um 

in še na čut osebnosti. 

(Bhagavadgita, 1990: 51) 

 

Bralcu, nevajenemu indijskih besedil, bi se citirana kitica vsekakor lahko zdela čudna: kaj pa 

imajo razum, um in čut osebnosti, ki so vendar psihološke kategorije, s povsem fizičnimi 

elementi, kot so zemlja, voda, ogenj, zrak in zagonetni „eter“? Preden odgovorimo, si oglejmo 

še kitico, ki sledi (BhG, VII/5): 

To nižja je Narava le. 

Pa tudi višjo še imam: 

to je oživljajoči Duh, 

s katerim se ohranja svet. 

(Bhagavadgita, 1990: 51) 

 

Tu je prevod problematičen, saj bi si „Duha“ lahko razlagali kot puruṣo, ki pa v izvirniku v 

tem verzu ne nastopa. Kṛṣṇa tu namreč govori o višji prakṛti, ki je postala živa in ki ohranja 

svet. Za kaj gre? Po kozmogoniji sāṃkhye se iz nemanifestne (avyakta) prakṛti (t.j. „višja 

Narava“ iz citirane kitice) najprej porodi ahaṃkāra („čut osebnosti“, tudi jazstvo, ego), ki v 

tem kozmogoničnem smislu pravzaprav pomeni občutek za mejo med enim in drugim, torej 

tisto, kar iz enosti nemanifestnega sploh poraja mnoštvo različnosti. Naslednja stopnja 

manifestacije je buddhi („um“, intelekt), najčistejša mentalna prvina, ki ima sposobnost 

pravilnega razlikovanja/ spoznavanja (viveka) in ki (to je pomembno pri vračanju iz ujetosti v 

materialno nazaj proti subtilnemu) lahko zrcali čistega duha (puruṣo). Nato se pojavi manas 

(„razum“) - polje mentalnih fluktuacij, ki jim pravimo misli in čustva. Naslednji korak proti 

materialnemu je „eter“ - subtilni element, ki je po svojem bistvu prazen, a nosi potencial vseh 

nadaljnih materialnih elementov: zraka, ognja, vode in zemlje. Pri teh je treba poudariti, da ne 
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gre zgolj za fizične prvine, temveč za subtilne elemente, ki prevevajo ves kozmos – lahko bi 

jim rekli tudi „trdno“, „tekoče“, „toplo“ in „gibljivo“. Poleg opisanih elementov pa so 

pomemben dejavnik prakṛti njene tri guṇe (lastnosti): tamas (teža, tema, inertnost, sila 

razkroja), rajas (moč, aktivnost, vročina, sila porajanja) in sattva (čistost, ravnovesje, sila 

ohranjanja). Celotna pojavnost je torej rezultat plesa guṇ in elementov.  

 Opozoriti je treba, da ta model kozmogonije onemogoča določena razlikovanja, 

kakršnih smo vajeni iz evropskih tradicij: prvič, ni ločnice med človekom in kozmosom – 

človek je zgolj ena od pojavnih oblik navedenih lastnosti in prvin, kakor to velja za vse ostalo, 

od komarja do galaksije. In drugič, ni ločnice med „dušo“ in „telesom“ - duševni in telesni 

pojavi so manifestacija enakih sil in prvin, razlika pa je zgolj v stopnji in ne kvaliteti. Celotno 

polje duševnosti, kot si ga predstavljajo evropske tradicije, pade v sāṃkhyi pod domeno 

prakṛti, enako velja tudi za velik del tega, kar pokriva pojem „duha“ - vsaka sled osebnosti, 

individualnosti in posebnosti kaže na prisotnost prakṛti. Puruṣa kot „čisti duh“ je zgolj tisto, 

kar je povsem brez lastnosti, nespremenljivo in večno – enako ātman (BhG, XIII: 29): 

Kdor vidi, da dejanja vsa 

potekajo v Naravi le, 

da Átman nedejaven je, 

resnico vidi človek tak. 

(Bhagavadgita, 1990: 92) 

 

 Da bi jo laže videl, pa lahko pomaga, če pozna zakonitosti manifestacije: Kṛṣṇa zato 

precej prostora nameni razlagi učinka guṇ na človeka (BhG, XIV/ 5-8): 

Dobrota, strastnost, lénost še - 

to so Narave tri vezi, 

ki Večni prebivalec je 

priklenjen z njimi na telo. 

 

Od teh dobrota čista je, 

vrlin in bistrosti je vzrok. 

Povzroča pa navezanost 

na dobro in na učenost. 

 

Privrženost in žêlje pa 

nastanejo iz strastnosti. 

Zaradi nje učlovečen Duh 

usmerjen k delovanju je. 

 

Lénost se iz nevednosti  

rodi, zavaja bitja vsa. 

Z zanikrnostjo veže jih 

in s spanjem in z lenobnostjo. 

(Bhagavadgita, 1990: 94-95) 

 

Kvalitete, ki so v kozmogoniji povsem enakovredne in vrednostno nezaznamovane, na polju 

psiholoških pojavov pridobijo moralno-vrednostni predznak: najsijajnejša je tako sattva 
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(„dobrota“), ki ima le to napako, da povzroča navezanost „na dobro in na učenost“; sledi ji 

rajas („strastnost“), ki človeka nagovarja k delovanju in zasledovanju (sebičnih) ciljev; 

naravnost izprijen pa je tamas („lénost“), ki človeka povsem ohromi in ga pahne najgloblje v 

globel trpljenja in navezanosti. Guṇe niso stalne, pač pa se nenehno menjajo (BhG, XIV: 10): 

Dobrota prevladuje kdaj 

nad lénostjo in strastnostjo 

ali močnejša strastnost je, 

drugič je lenost vidna bolj. 

(Bhagavadgita, 1990: 95) 

 

Kljub temu pa ima pri vsakem človeku določena guṇa primat, kar pomeni, da prevladuje 

večino časa – ter bistveno zaznamuje tisto, čemur pravimo človekova „osebnost“: če vlada 

sattva, imamo opraviti z etično pokončnim modrecem; če rajas, z dejavnim človekom, ki ga 

ženejo podjetnost, nemir, pohlepnost in poželenja; če tamas, je pred nami neumen, nedelaven, 

zanikrn posameznik. Guṇa, ki zaznamuje določeno življenje, usmerja tudi rojstvo v 

prihodnjem življenju – in prav na podlagi teorije guṇ BhG tudi utemeljuje in zagovarja 

razredno razslojenost (v določeni razred naj bi pač spadali ljudje, ki jim vlada določena  

guṇa). Kljub temu pa zaznamovanost z  guṇami ni dokončna – guṇe vladajo zgolj pojavnemu 

svetu in soteriološki cilj je povzpeti se nadnje (tudi nad sattvo) (BhG, XIV: 19, 20): 

Kdor vidi, da lastnosti so 

edine, ki delujejo, 

in, kar je onkraj njih, spozna, 

se v moje stanje res povzpne, 

 

se vzdigne nad lastnosti tri, 

ki le v telesu bivajo, 

je rojstva, smrti, stárosti, 

nesreče prost, večno živi. 

(Bhagavadgita, 1990: 96) 

 

Za takšnega velja (BhG, XIV: 22,23): 

Sovraži razsvetljenja ne, 

dejavnosti, slepila ne, 

če ga navda. Ko ni jih več, 

za njimi nič ne hrepeni. 

 

Sedi kakor neprizadet, 

lastnosti ga ne motijo. 

Vedoč, da so lastnosti le 

dejavne, neomajen je. 

(Bhagavadgita, 1990: 97) 

  

4.3.2 „Bràhmov dan in noč enako dolga sta, po tisoč vékov trajata“: 
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ciklična narava kozmičnega časa 

Da pa bi se modrec uspešno povzpel onkraj vezi prakṛti,  je dobro, da pozna naravo še enega 

fenomena, ki usmerja pojavni svet: časa. Čeprav se v XI. poglavju kot „čas, ki svetove 

uničuje“ identificira sam Kṛṣṇa, pa s tem poudarja predvsem dvoje: da v domeno njegove 

božje biti spada tudi uničevalni vidik (torej niti ta ni delo kakšnega drugega boga ali celo 

demona) ter da čas ni od Boga neodvisna enota, ampak deluje v skladu z božjo voljo. Sicer pa 

je čas vsekakor relevanten zgolj v pojavnem svetu in ne v stanju, ki ga presega. Poglejmo, kaj  

Kṛṣṇa Arjuni zaupa o kozmičnem času in tistem, kar je onkraj (BhG, VIII/ 18-21): 

Ti, ki vedo, da Bràhmov dan 

in noč enako dolga sta, 

po tisoč vékov trajata, 

ti res poznajo dan in noč. 

 

Vse vidno iz nevidnega 

nastane, kadar pride dan. 

Ko pride noč, premine vse 

v nevidnem to, kar vidno je. 

 

In bitij ista množica, 

ko pride noč, premine vsa 

brez lastne volje, Àrdžuna. 

Ko pride dan, se spet rodi. 

 

Nad tem Nevidnim Bitje še, 

Nevidno drugo, večno je. 

Vsa druga bitja minejo, 

nikoli ne premine to. 

 

Kot Neminljivo znano je 

Nevidno in Najvišji cilj. 

Kdor pride tja, ne vrne se; 

in to je moj najvišji dom. 

(Bhagavadgita, 1990: 59) 

 

Prve tri navedene kitice, ki govorijo o Brahmovem dnevu in noči zelo kratko opominjajo 

bralca/ poslušalca na teorijo kozmičnih dob, za katero se predpostavlja, da jo pozna že iz 

drugih virov (recimo konteksta MBh ali pa najstarejšega zakonika, Manu Smṛtija). Če beremo 

BhG samostojno in brez predhodnega poznavanja drugih staroindijskih virov, bomo bolj slabo 

razumeli, za kaj gre – sklepamo najbrž lahko, da gre za ciklično kozmično prehajanje pojavov 

iz nemanifestnega v manifestno stanje in nazaj, torej za porajanje in ponovno razkrajanje, ne 

predstavljamo pa si, kako dolgo in v kakšnih fazah naj bi ta kozmični proces potekal. Arthur 

Llewllyn Basham v kultnem delu The Wonder That Was India (1956: 320 – 321) nazorno 

pojasnjuje: 

[…] kozmos prehaja skozi cikle v ciklih vso večnost. Osnovni cikel je kalpa, 

„Brahmov dan“ ali 4320 milijonov zemeljskih let. Njegova noč je enako dolga. 360 

takih dni in noči sestavlja „leto Brahme“ […] Sleherni kozmični dan bog ustvari 
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vesolje in ga ponovno absorbira. V kozmični noči spi in vesolje je zbrano v 

njegovem telesu, kjer se ohrani kot potencialnost. V vsaki kalpi je štirinajst 

manvantar ali sekundarnih ciklov, vsak od njih traja 306 720 000 let, med njimi pa 

so dolgi intervali […] Vsaka manvantara vsebuje 71 mahāyug ali eonov, tisoč teh pa 

tvori kalpo. Tudi vsaka mahāyuga je razdeljena na štiri yuge ali dobe, ki se 

imenujejo kṛta, tretā, dvāpara in kali. Njihove dolžine so 4800, 3600, 2400 in 1200 

„let bogov“, vsako od teh pa je dolgo 360 človeških let. Vsaka yuga predstavlja 

postopno upadanje pobožnosti, moralnosti, moči, razvoja, dolgoživosti in sreče.  

 

Ob tej viziji kozmičnega časa in njegovih ciklov človeka prevzame občutje majhnosti in 

„nepomembnosti“ človeškega časa – in vsega, kar ga napolnjuje. To občutje ponižnega 

čudenja pa je odlično izhodišče, da človek skoči „iz časa“ tja, kjer je tudi Kṛṣṇov „najvišji 

dom“ - in eden najugodnejših trenutkov, da mu to uspe, je ob smrtni uri. 

4.3.3 „Kdor  v smrtni uri poslovi se od telesa svojega, misleč le name, vame 

gre“: Kṛṣṇova yoga umiranja 

   To poglavje posvečam ljubi mami Manci – z globokim spoštovanjem do 

njenega prizadevnega in predanega dela z umirajočimi in hudo bolnimi 

Vsekakor ni naključje, da Kṛṣṇa Arjuno na kozmični čas opomni v VIII. poglavju, 

namenjenemu temu, da odgovori na Arjunovo vprašanje (BhG, VIII/ 2):  

Kako obvladani ljudje 

ob smrti naj spoznajo te? 

(Bhagavadgita, 1990: 56) 

 

Odgovor se glasi (BhG, VIII/ 5, 6): 

Kdor v smrtni uri poslovi 

se od telesa svojega, 

misleč le name, vame gre; 

dvomíti treba ni o tem. 

 

Stopnjo bo táko bivanja 

dosegel, kot mu v mislih je 

in ki je z njo prežet mu duh, 

ko svoje zapusti telo. 

(Bhagavadgita, 1990: 56) 

 

Natančnejši napotki za prakticiranje pravilnega umiranja pa se glasijo (BhG, VIII/ 12, 13): 

Če vrata vsa v telo zapre 

in v srcu svojem shrani um, 

življenjsko silo v glavo da, 

osredotočen v jogi je, 

 

če Bràhmana rad kliče OM, 

če v mislih sem njegovih jaz, 

ko svoje zapusti telo, 

do cilja gre najvišjega. 

(Bhagavadgita, 1990: 57-58) 
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Nič lažjega, bi se utegnilo zdeti. A Kṛṣṇovim napotkom je ob smrtni uri dejansko nemogoče 

slediti brez predhodne prakse – ki traja tako rekoč vse življenje (vsaj eno). Ljudski prerokbi: 

„Kakor živiš, tako boš umrl,“ se ni mogoče izogniti. Angelika Malinar (2007: 137) opozarja: 

Pri idealnem načinu umiranja mora prevladati asketska nenavezanost, ki kaže na 

odločilen premik od navezanosti na lastno življenje k nenavezanosti, ki omogoča, da 

je človek osredotočen na ali posvečen drugemu, višjemu stanju bivanja. To ne more 

biti rezervacija „v-zadnjem-hipu“, saj človek svojim sposobnostim lahko zaupa le, 

če si je predhodno že prizadeval v tej smeri. Ponovno postane jasno, da 

nenavezanost ni le mentalni dogodek ali intelektualna odločitev, ampak miselna 

praksa, ki implicira temeljito restrukturiranje človekovih fizičnih, emocionalnih in 

kognitivnih povezav s svetom. […] Kar morda zveni kot še ena „lahka“ metoda, je 

dejansko nekaj zelo težkega, saj je odnos utelešenega sebstva do njegovega telesa 

ponavadi močan in ga je težko nadzirati. Zato trenutek smrti ni priložnost za hipno 

preobrazbo, ampak trenutek, v katerem plačamo davek za svoje dejansko stanje, ki 

je posledica vsega življenja. Nenavezanosti ne moremo odlagati do zadnjega diha; v 

pomoč pri tem, da vzdržimo „naval“ (udvega) navezanosti nam je lahko samo v 

primeru, če smo jo že dosegli. 

 

Nauk BhG je vsekakor povsem v skladu s Sokratovo ugotovitvijo: „Torej se tisti ljudje, 

Simija, ki pravilno filozofirajo, dejansko vadijo v umiranju in umrlost je med vsemi najmanj 

strašna zanje.“ (Platon, 2004: 119) Filozofiranje namreč tudi pri Sokratu (še) ne pomeni 

mentalnega onaniranja, ampak resno in zavezujočo vseživljenjsko prakso. Pravilnost 

filozofiranja pa najbolje, najbolj neizprosno in natančno izmeri prav smrtni trenutek, v 

katerem človek ne more pobegniti pred resnico lastne biti oz. njenega stanja. Nagrada za 

pravilno življenjsko prizadevanje ni nič manj kot mokṣa (BhG, VIII/15,16): 

Ko ti duhovi véliki 

dosežejo me, več se ne 

rode v nestalnost in obup. 

V popolnosti zdaj bivajo. 

 

Svetovi se prerajajo, 

še bivališče Bràhmovo. 

Za tega, ki doseže me, 

pa se prerajanje konča. 

(Bhagavadgita, 1990: 58) 

 

Tu bi se lahko, se zdi,  končalo tudi poglavje o pravilnem umiranju – a Kṛṣṇa nadaljuje s 

pojasnjevanjem kozmičnega časa, zaključi pa tako, da interpreti ponovno ne ostanejo brez 

(težkega) dela (BhG, VIII/ 23-27): 

Povedal ti še to bom, kdaj 

se jogiji ne vrnejo, 

ko se na pot odpravijo, 

in tudi, kdaj se vrnejo. 

 

Vsi poznavalci Bràhmana 

in ti, ki umro, ko je svetló 

od ognja, lúči, meseca, 

poleti, k Bràhmanu gredo. 
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Ti, ki ob mlaju, v zimi umro, 

ko dim in noč imata moč, 

dosežejo luč meseca 

najprej, potem se vrnejo. 

 

Od vekomaj na svetu sta 

že temna pot in svetla pot. 

Po svetli vrnil se ne boš, 

po temni boš prišel nazaj. 

 

Noben se jogi ne zgubi, 

če dobro ju obe pozna. 

Zato pa trdno, Àrdžuna, 

v vseh časih drži joge se! 

(Bhagavadgita, 1990: 60) 

 

V navedenih kiticah  Kṛṣṇa Arjuni zaupa tradicionalno ezoterično učenje, po katerem je poleg 

stanja duha umirajočega za usodo njegovega doseganja dokončne osvoboditve pomemben 

tudi sam trenutek smrti. A kako to konsistentno povezati s Kṛṣṇovim zagotovilom, da ga bo 

tisti, čigar duh je celo v smrtni uri osredotočen na božje, nedvomno dosegel?  

 O dveh poteh, ki se odpirata pred umrlimi, je govora že v Up: pot k bogovom 

(devayāna) vodi v Brahmanovo kraljestvo in tistim, ki se odpravijo po njej, se ni treba vrniti; 

pot k prednikom (pitṛyāna) pa se konča v lunarni sferi in vodi v ponovno rojstvo. A BhG obe 

posmrtni možnosti vendarle predstavi drugače od Up: 

Tukaj sta ti poti opredeljeni kot točki časa (solsticij, polovica meseca), v Upaniṣadah 

pa sta, nasprotno, povezani z različnimi življenjskimi usmeritvami, namreč askeze 

(tapas) ali obredja. (Malinar, 2007: 143) 

 

Zakaj BhG ne sledi Up, ampak povzema ljudsko stališče, da je osvoboditev odvisna (tudi) od 

trenutka smrti? Seveda si ne domišljam, da poznam pravi odgovor, naj pa opozorim na dvoje: 

trenutek smrti v kontekstu indijskih filozofij vendarle ni nekaj naključnega, pač pa je pri 

„navadnih smrtnikih“ pogojen karmično, pri vélikih yoginih pa je plod zavestne izbire – 

nadaljevanje MBh, kot smo lahko videli, nam ponudi primer Bhīṣme, ki kljub temu, da je 

njegovo telo prestreljeno s tisočerimi puščicami, trenutek smrti odloži za pol leta, torej na 

ugodnejši, „svetli“ čas. Poleg tega ima yogin poleg smrti moč odložiti tudi trenutek mokṣe: iz 

sočutja do živih bitij, ujetih v nepopustljive klešče nevednosti, si yogin po vzoru Boga (ki se v 

dobro sveta prav tako lahko odloči utelesiti) lahko zavestno in namerno izbere ponovno 

rojstvo – to zanj (za razliko od v nevednost ujetih bitij) namreč ni vir trpljenja, saj je že 

nenavezan in deluje zgolj še v dobro prebujanja in ozaveščanja drugih bitij. Tudi ta možnost 

je nedvomno veličastna. Zato Kṛṣṇa Arjuni v BhG vedno znova svetuje: 

Zato pa trdno, Àrdžuna, 

v vseh časih drži joge se! 
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5. Zaključek 

 

Si z mislimi me zbranimi 

poslušal, hrabri Àrdžuna? 

Ti je prešla ta zmedenost, 

ki izvira iz nevednosti? 

(Bhagavadgita, 1990: 123) 

 

Tako ob koncu njunega „svetega pogovora“ Kṛṣṇa pobara Arjuno, ki mu v odgovor odločno 

zagotovi: 

Slepilo razpršeno je 

in misliti sem zmožen spet 

po tvoji, Kršna, milosti. 

Ni dvomov več, zdaj trden sem, 

kar ti boš rekel, storil bom. 

(Bhagavadgita, 1990: 123) 

 

Kako pa je z „zmedenostjo“, ki nas je obhajala ob vélikih vprašanjih glede BhG v Uvodu? V 

kolikšni meri je po sprehodu skozi gozd različnih pogledov na besedilo „slepilo razpršeno“? 

Je „nevednost“ kaj manjša, kot je bila, preden smo se odpravili na raziskovalni pohod? Da „ni 

dvomov več“, bi Kṛṣṇi, če bi nas povprašal, težko zagotovili – a znebiti se dvomov in 

vprašanj niti ni bil cilj naše miselne odprave. Poglejmo zato le, kaj vidimo jasneje. 

 Prvič – kar je morda najbolj pomembno: pretres kulturnega in epskega konteksta BhG 

je pokazal, da besedilu le težko očitamo, da je z njegovo doktrino karmayoge mogoče 

upravičiti katerokoli dejanje. To je seveda mogoče, če določene kitice iztrgamo iz sobesedila, 

če pa vzamemo v zakup „predznanje“, ki ga Kṛṣṇa od Arjune pričakuje, je očitno, zakaj 

indijski razlagalci v etični doktrini BhG niso videli takšnih težav kot neindijski. Že epski 

kontekst MBh razkrije natančna pravila glede vojskovanja: v kakšnih primerih in kako se je z 

vidika dharme dovoljeno bojevati. Poleg tega narava celotne BhG razkriva, da ne gre za 

besedilo, ki bi bilo naravnano protidružbeno ali prevratno (kot je to veljalo za številne 

asketske šole in kulte, dejavne v času nastajanja BhG), ampak je ravno obratno: besedilo, ki 

poskuša pokazati, kako je družbeno dejavno življenje mogoče združiti z duhovnim 

prizadevanjem. Kṛṣṇa Arjuno vedno znova opominja na dharmo, kot edini modreca vreden 

motiv delovanja pa predstavi delovanje v dobro vsega sveta in bitij.  

 BhG je v kontekstu, v katerem se pojavi, tudi nemogoče videti kot besedilo, ki poziva 

k vojni kar tako – vojna je v trenutku Arjunove dileme že povsem neizbežna in Arjunova 

udeležba ali neudeležba v njej je pri tem nepomembna. To je trenutek, v katerem je treba 

ugotoviti zgolj, kako se soočiti z neizbežno kalvarijo. Tukaj Kṛṣṇa Arjuni ponudi rešitev, ki 
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kot pogoj duhovne osvoboditve ne predpostavlja popolnega sveta oz. mirnega okolja in časa, 

v katerem je mogoče neovirano izvajati mistične tehnike – delovati v duhu karmayoge je 

mogoče kjerkoli, kadarkoli in ne glede na okoliščine. Poleg tega Bog Arjuni ne obljubi, da 

njegovo delovanje – kakršnokoli že – ne bo imelo posledic: te vsekakor bodo (in so 

neizbežne), kar lahko stori človek, pa je zgolj to, da njim navkljub ohranja notranji mir in 

ravnovesje. 

 Kakšne so za vse vpletene strahotne posledice vojne pokaže nadaljevanje MBh – naši 

junaki so (enako kot vsi ostali) podvrženi neizbežnemu karmičnemu zakonu, posledice lastnih 

dejanj pa jim povzročajo tudi veliko trpljenje – nauke BhG je hrabri Arjuna, kot kasneje sam 

prostodušno prizna, namreč zelo človeško pozabil.  Kṛṣṇa se mu zato sicer poroga, a se ga 

vendarle usmili in je svoje učenje v obliki treh zgodb pripravljen ponoviti: v tej „ponovitvi“, 

ki se odvija v času miru in idiličnem okolju bogate palače, pa izostane teofanija osebnega 

božanstva in zahteva, da bi se ga častílo. Kaj to pove o odnosu, ki ga ima že poznejša MBh do 

teologije, kot jo izriše BhG? 

 Zanimivo je tudi, da Kṛṣṇa Arjuni v vlogi bogatega princa svetuje odpoved 

posvetnemu in posvetitev iskanju višjega spoznanja, Arjuni – obupanemu bojevniku na 

bojnem polju pa udeležbo v družbenem življenju, ki v tem konkretnem trenutku pač pomeni 

vojskovanje. Kar se tiče teologije BhG, je ta nadvse sintetična in v svojem „najvišjem 

božanstvu“ združuje elemente najvišjih principov vseh filozofskih struj, ki jih poskuša 

združiti – čeprav izriše naravnost revolucionarno novo teologijo „kozmičnega monoteizma“, 

pa vsebuje tudi močne elemente monizma, ki niso vedno povsem v skladu s teističnimi 

odlomki (o Brahmanu kot absolutno najvišjem Kṛṣṇa v številnih odlomkih govori v tretji 

osebi, kot bi „običajen“ duhovni učitelj učenca zgolj poučeval na o najvišjem principu; na 

drugih mestih pa, kot smo videli, se razglasi Brahmanovo ontološko podstat). Kṛṣṇa se izkaže 

za kar najbolj „liberalen“ Absolut – dovoljeno ga je namreč častíti, pove, kakor je komu ljubo, 

v obliki kateregakoli božanstva, kot Vidno ali kot neosebno, večno in nespremenljivo 

Nevidno. Posvari pa, da je Nevidno teže doseči in zato svetuje predanost osebnemu boštvu. V 

mirnih časih tega svarila ni več – morda zato, ker ima Arjuna zdaj dovolj časa in priložnosti, 

da se posveti meditaciji tudi na neosebnega Brahmana? Je bilo to, da se Bog manifestira v 

vidni osebni obliki nujno predvsem v kriznem vojnem času in strašnih zunanjih okoliščinah, 

ki jih je bilo treba nekako „preglasiti“? Na to ni mogoče zanesljivo odgovoriti. Klasični 

komentarji – vsak po svoje prepričljivo – zagovarjajo ta to, drugi ono možnost. Je pa 

empirično preverljivo, kateri vidik BhG je najmočneje zaznamoval nadaljnji razvoj hinduizma 
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– to je prav bhakti element. V stoletjih po nastanku BhG se je moč bhakti kultov po vsem 

indijskem kulturnem prostoru močno razmahnila in neizbrisno preoblikovala hinduizem, 

kakor ga razume in prakticira splošno ljudstvo. Temu se je morala v veliki meri prilagoditi 

tudi brahmanska kasta, ki pa je vse do danes ohranila tudi abstraktno monistično linijo. 

 Evropa je BhG začela spoznavati konec 18. stoletja. Posebej priljubljena je bila v 

Nemčiji, kjer si je med romantiki pridobila številne oboževalce (Humboldt, Goethe, Friedrich 

Schlegel), pa tudi kritike (Hegel). Kasneje je BhG za svoje obvezno berilo posvojilo teozofsko 

društvo, ki se je med drugim zavzeto postavilo v bran gibanju indijskega narodnega 

prebujenja. Ob koncu 19. in v prvi polovici 20. stoletja je recepcija BhG doživela preporod 

tudi v svoji rodni deželi – če so komentatorji do takrat dokaj zvesto sledili bodisi 

Śaṅkarovemu bodisi Rāmānujovemu zgledu, so si odtlej dovolili več svobode in drznosti: 

BhG so razlagali v okviru svojih preporoditeljskih vizij (Tilak), v luči lastnih mističnih 

izkustev (Sri Aurobindo), na podlagi življenjske prakse (Gandhi), z njeno pomočjo v tujini 

predstavljali indijsko duhovnost (Vivekananda) in filozofijo (Radhakrishnan).  

 V drugi polovici 20. stoletja je bil sloves BhG že naravnost kulten – postala je sinonim 

za „starodavno indijsko modrost“, s svojo nezahtevno dolžino in relativno neposrednostjo 

sporočil pa pritegnila velik krog bralcev. Komentirati BhG je postalo stvar obveznega prestiža 

novodobnih „gurujev“ in izdaje besedila v pogosto napačnem ali vsaj netočnem prevodu ter s 

površno in dostikrat zavajajočo razlago „duhovnih Mojstrov“ še vedno rastejo kot gobe po 

dežju. Številnim bralcem se žal zdi povsem dovolj prebrati katero od teh spačenih različic in 

že se jim zdi, da bi se o indijski modrosti težko podučili izdatneje in bolje. Tak pristop žal 

vodi k številnim izkrivljenim predstavam glede tega, kaj BhG sploh uči – in če smo že na 

začetku postavili za maksimo, da je mogoče pošteno kaj reči zgolj o BhG, „kot se kaže“ (in 

ne, „kakršna je“), pa je z nekaj doslednosti precej lahko ugotoviti, kakšna zagotovo ni, česar 

zagotovo ne uči in kaj v njej zagotovo ne piše – s takšnim kritičnim pretresom pa bi se dalo 

zavrniti veliko (če ne celo večino) poljudne sodobne literature na temo BhG. Veliko vprašanje 

(precej retorične narave) pa je, ali bi si zavzeti odjemalci novodobnih instantnih ponaredkov 

„vzhodne“ (kot ji tako radi pravijo) „modrosti, ezoterike in mistike“ takšne streznitve sploh 

želeli. 

 K sreči pa je BhG naletela tudi na lucidnejše bralce: zavzeto so se ji posvetili Ralph 

Waldo Emerson, Aldous Huxley in T. S. Eliot – slednji jo je bral v izvirniku, sledi  

študioznega poglabljanja v zaklade indijskih filozofij pa so vidne v marsikaterem od njegovih 

genialnih verzov.  
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 Koliko pa BhG premore vsebinskega naboja, ki bi lahko navdihoval bralce 

prihodnosti? BhG je po svojem bistvu besedilo, ki ga sproži človekov obup ob soočenju z 

neizbežno katastrofo. Je dialog med človekom in presežnim, ki se odvija na bojnem polju. 

Glede na to, da preobljudenost planeta, vse pogostejše naravne nesreče zaradi 

preobremenjenosti okolja, bitke za surovine in propadajoči gospodarski sistem ne obljubljajo 

mirnih in harmoničnih časov, bo BhG bržkone še veliko aktualnejša, kot bi si želeli. A prav 

BhG uči, da si človek za lastno trpljenje ne sme dovoliti kriviti krutih okoliščin, saj je ključ do 

miru in zadovoljstva tam, kjer ga najredkeje išče – v njem samem. BhG kaže pot (pravzaprav 

več poti) iz ujetosti v nevednost in trpljenje – in hkrati obljublja, da človek na tej poti ni in ne 

bo sam ali zapuščen. Prijatelj, sijajnejši od tisočerih sonc, je z njim, ob njem, v njem – in tudi 

povsod drugod. In čeprav se svet zdi strašen in krivičen, bo človek, če le zbere moč, da odpre 

oko notranjega vida, onstran plesa nasprotij na ozadju časa uzrl nespremenljivi spokoj večne 

blaženosti. S stališča BhG so vrata že od nekdaj na stežaj odprta. 
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Priloga: Izgovorjava sanskrta 

Vir: pridobljeno 21. 11. 2011 s http://sl.wikipedia.org/wiki/Sanskrt  

Samoglasniki 

črka opis razlaga 

a, i, ṛ, 

ḷ, u 

kratki 

enostavni 

samoglasniki 

'i' in 'u' izgovarjamo kot kratka i in u v slovenščini; 'a' zelo kratko in 

zamolklo; 'ṛ' kot r v besedi trg (samoglasniški r), 'ḷ' pa kot l v 

besediVltava (samoglasniški l) 

ā, ī, ṝ, 

ū 

dolgi 

enostavni 

samoglasniki 

'ī', 'ṝ', 'ū' izgovarjamo kot ustrezne kratke samoglasnike, vendar z 

izrazito dolžino; prav tako tudi 'ā' z izrazito dolžino, vendar brez 

zamolklosti, kot normalen dolgi a 

e, o 

dolga 

sestavljena 

samoglasnika 

'e' in 'o' izgovarjamo kot dolga ozka e in o; zgodovinsko gledano sta 

'e' in 'o' dvoglasnika in čeprav stari sanskrtski slovničarji že dajejo 

navodila za njuno izgovorjavo kot da sta povsem enotna glasova 

(enoglasnika), ju uvrščajo med sestavljene samoglasnike in sicer 'e' 

= a + i, in 'o' = a + u 

ai, au 

dolga 

sestavljena 

samoglasnika 

'ai' in 'au' izgovarjamo podobno kot ai v laik ter au v nauk; vedno se 

izgovarjata enozložno (lai-k, nau-k, ne pa la-ik, na-uk); sta 

dvoglasnika in ju tudi uvrščajo med sestavljene samoglasnike in sicer 

'ai' = ā + i, in 'au' = ā + u 

 

Anusvara in visarga 

črka opis razlaga 

ṃ (ं  ) 

anusvara, 

nasalizacija za 

samoglasnikom 

Izgovorjava anusvare je odvisna od soglasnika, ki ji sledi: 

 če anusvari sledi zapornik, se izgovarja kot ustrezni nosnik 

iz iste vrstice; 

 če pa sledijo zvočniki, sibilanti ali zveneči pridih, kjer ne 

pride do zapore ustne votline, pa tudi anusvaro izgovorimo 

bolj odprto, podobno francoskim nosnim samoglasnikom 

(on, en, un, itd.) 

ḥ (ं ) 
visarga, 

nezveneč pridih 

visarga je nežen nezveneč pridih, ki sledi samoglasniku; včasih se 

za pridihom izgovori še majhen odmev predhodnega 

samoglasnika, oziroma 'i' ali 'u', če sta predhodna samoglasnika 'ai' 

ali 'au' 

 

Zaporniki 

črka opis razlaga 

k, kh, g, 

gh, ṅ 
velari 

izgovorijo se s pridvigom jezične ploskve proti zadnjemu nebu; 'k' in 'g' 

kot v slovenščini; za 'kh', 'gh' in 'ṅ' glej še spodaj 
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c, ch, j, 

jh, ñ 
palatali 

izgovorijo se z dvigom jezika na mehko nebo; 'c' in 'j' kot 

slovenska č in dž; za 'ch', 'jh' in 'ñ' glej še spodaj 

ṭ, ṭh, ḍ, 

ḍh, ṇ 
retrofleksi 

izgovorijo se z dvigom konice jezika na trdo nebo med zobmi in 

mehkim nebom; položaj jezika je podoben kot pri angleški besedi try - 

tako pri izgovorjavi besede maṇḍala jezik pri zlogu 'ṇḍa' ni na zobeh, 

pač pa precej više; v slovenščini teh glasov ni; za 'ṭh', 'ḍh' in 'ṇ' glej še 

spodaj 

t, th, d, 

dh, n 
dentali 

izgovorijo se s konico jezika ob zobeh; 't', 'd' in 'n' kot v slovenščini; za 

'th' in 'dh' glej še spodaj 

p, ph, b, 

bh, m 
labiali 

izgovorijo se ob udeležbi ustnic; 'p', 'b', in 'm' kot v slovenščini; za 'ph' 

in 'bh' glej še spodaj 

kh, ch, 

ṭh, th, 

ph 

nezveneči 

zaporniki s 

pridihom 

ta dvočrkja predstavljajo en glas; izgovorijo se z jezikom v istem 

položaju kot za 'k', 'c', 'ṭ', 't' in 'p', le da pri izgovorjavi 'kh', 'ch', 'ṭh', 'th', 

'ph' hkrati z glasom izpustimo razločen pridih, ki pa ga pri zapornikih 

brez pridiha ni; PAZI: 'ph' nikoli ne izgovorimo kot f, temveč kot p s 

pridihom 

gh, jh, 

ḍh, dh, 

bh 

zveneči 

zaporniki s 

pridihom 

tudi ta dvočrkja predstavljajo en glas; podobno kot pri nezvenečih 

zapornikih s pridihom se tudi ti izgovorijo z razločnim pridihom; pri 

popolnoma pravilni izgovorjavi bi moral biti ta pridih prav tako zveneč 

ṅ, ñ, ṇ, 

n, m 
nosniki 

izgovorijo se skozi nos ob zapori v ustni votlini; 'ṅ' kot n v tanka; 'ñ' 

kot nj v panj oz. kot hrvaški nj; 'ṇ' z dvigom konice jezika na trdo nebo; 

'n' in 'm' kot v slovenščini 

 

Zvočniki 

črka opis razlaga 

y, r, l, v zvočniki 

'y' izgovorimo kot slovenski j; 'r' in 'l' kot v slovenščini; 'v' je izvorno bil 

kot angleški w (v proto-indoevropskem jeziku), a že stari sanskrtski 

slovničarji dajejo navodila za izgovor kot v, izgovor w lahko opcijsko 

ostane, kadar 'v' sledi soglasniku v istem zlogu 

 

Sibilanti 

črka opis razlaga 

ś, ṣ, s sibilanti 
'ś' kot mehak, palatiziran š, 'ṣ' pa zelo trdo; 's' kot v 

slovenščini 

 

Zveneči pridih 

črka opis razlaga 

h zveneči pridih 
'h' se pri popolnoma pravilni izgovorjavi izgovori kot 

zveneči pridih 

 


