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Prol©gus
Noha a Bhagavad-gŒtƒ sz§mtalan kiad§st meg¦rt m§r, ¦s rendk¨v¤l sz¦les k¢rben olvass§k ¢n§ll© k¢nyvk¦nt, eredetileg a Mahƒbhƒrata, az Æsi
szanszkrit t¢rt¦nelmi eposz egyik fejezete. A Mahƒbhƒrata eg¦szen a
jelenlegi Kali-korszakig fel¢leli az esem¦nyeket. E kor kezdet¦n, mintegy
¢t ¦vezreddel ezelÆtt t¢rt¦nt, hogy az Ýr K‚‰†a elbesz¦lte a BhagavadgŒtƒt bar§tj§nak ¦s h¨v¦nek, Arjun§nak.
P§rbesz¦d¤k Ä minden idÆk legnagyszerÉbb filoz©fiai ¦s vall§si dial©gusa Ä egy csata, egy hatalmas testv¦rh§borÍ kezdete elÆtt hangzott el.
Az ¤tk¢zetben Dh‚tarƒ‰‡ra sz§z fia ¦s ellenfeleik, unokatestv¦reik, a
Pƒ†ˆav§k, azaz Pƒ†ˆu fiai §lltak szemben egym§ssal.
Dh‚tarƒ‰‡ra ¦s Pƒ†ˆu fiv¦rek voltak, a Kuru-dinasztia sarjai. A dinasztia Bharata kir§lyt©l sz§llt al§, a F¢ld hajdani uralkod©j§t©l, akinek nev¦bÆl a Mahƒbhƒrata elnevez¦s is sz§rmazik. Dh‚tarƒ‰‡ra, az idÆsebb testv¦r
vakon sz¤letett, ez¦rt a tr©n, mely egy¦bk¦nt Æt illette volna, ¢ccs¦re,
Pƒ†ˆura sz§llt.
Pƒ†ˆu fiatalon meghalt, s ¢t gyermek¦t Ä Yudhi‰‡hir§t, BhŒm§t, Arjun§t,
Nakul§t ¦s Sahadev§t Ä Dh‚tarƒ‰‡ra vette gondjaiba, akit ideiglenesen
a tr©nra ¤ltettek. ¸gy azt§n Dh‚tarƒ‰‡ra ¦s Pƒ†ˆu fiai egy¤tt nÆttek fel
a kir§lyi palot§ban. Mindannyiukat a kiv§l© Dro†a tan¨totta a had§szat
tudom§ny§ra, s a dinasztia rendk¨v¤li tiszteletnek ¢rvendÆ Ànagyatyja",
BhŒ‰ma l§tta el Æket tan§csokkal.
Dh‚tarƒ‰‡ra fiai azonban (k¤l¢n¢sen a legidÆsebb, Duryodhana) gyÉl¢lt¦k a Pƒ†ˆav§kat, ¦s irigykedtek r§juk, s a vak ¦s befoly§solhat© Dh‚tarƒ‰‡ra azt akarta, hogy ne Pƒ†ˆu gyermekei, hanem saj§t fiai ¢r¢k¢lj¦k
a kir§lys§got.
Duryodhana Dh‚tarƒ‰‡ra j©v§hagy§s§val kitervelte, hogy meg¢li Pƒ†ˆu
ifjÍ fiait, akik csakis nagyb§tyjuk, Vidura ¦s unokatestv¦r¤k, az Ýr
K‚‰†a k¢r¤ltekintÆ gondoskod§s§nak k¢sz¢nhetÆen ¦lt¦k tÍl az Æket ¦rt
megannyi t§mad§st.
Az Ýr K‚‰†a nem k¢z¢ns¦ges ember volt, hanem maga a LegfelsÆbb
Istens¦g, aki al§sz§llt a F¢ldre, s egy vir§gz© dinasztia herceg¦nek szerep¦t j§tszotta. Ebben a szerepben Pƒ†ˆu feles¦g¦nek, KuntŒnak, vagyis
P‚thƒnak, a Pƒ†ˆav§k anyj§nak unoka¢ccse is volt. Rokonukk¦nt ¦s a val-
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l§s ¢r¢k fenntart©jak¦nt kegy¦ben r¦szes¨tette ¦s megv¦delmezte Pƒ†ˆu
j§mbor fiait.
A ravasz Duryodhana azonban v¦g¤l szerencsej§t¦kra h¨vta ki a Pƒ†ˆav§kat. A v¦gzetes viadal sor§n Duryodhana ¦s fiv¦rei megkaparintott§k DraupadŒt, a Pƒ†ˆav§k er¦nyes ¦s odaad© feles¦g¦t, ¦s aljas m©don
megpr©b§lt§k levetkÆztetni Æt a hercegek ¦s kir§lyok gy¤lekezet¦nek
szeme l§tt§ra. K‚‰†a isteni beavatkoz§sa megmentette DraupadŒt, de a
szerencsej§t¦k sor§n, amely elÆre kitervelt gonosztett volt, a Pƒ†ˆav§kat
megfosztott§k kir§lys§gukt©l, ¦s tizenh§rom ¦vre sz§mÉzt¦k Æket.
Sz§mÉzet¦s¤kbÆl visszat¦rve a Pƒ†ˆav§k az Æket jogosan megilletÆ
kir§lys§got k¢vetelt¦k Duryodhan§t©l, aki ny¨ltan visszautas¨totta a k¦r¦st. Mivel hercegek l¦v¦n k¢teless¦g¤k volt a n¦p vezet¦se, az ¢t Pƒ†ˆava ekkor csup§n ¢t falut k¦rt. Az ¢ntelt Duryodhana azonban kijelentette: m¦g annyi f¢ldet sem ad nekik, amennyi egy tÉ hegye alatt elf¦r.
A Pƒ†ˆav§k mindv¦gig t¤relmesek ¦s b¦ketÉrÆek voltak; most azonban
Így tÉnt, a h§borÍ elker¤lhetetlen.
A vil§g kir§lyai k¦t csoportra oszlottak: voltak, akik Dh‚tarƒ‰‡ra fiainak
oldal§ra §lltak, m¨g m§sok a Pƒ†ˆav§kat t§mogatt§k. K‚‰†a Pƒ†ˆu fiai
h¨rn¢k¦nek szerep¦ben m¦g elment Dh‚tarƒ‰‡ra udvar§ba, hogy megpr©b§ljon b¦k¦t k¢tni. K¦r¦s¦t megtagadt§k, s ¨gy a h§borÍ bizonyoss§ v§lt.
A j§mbor Pƒ†ˆav§k az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek fogadt§k
el K‚‰†§t, §m Dh‚tarƒ‰‡ra istentelen fiai nem ¨gy tekintettek R§. K‚‰†a
m¦gis felaj§nlotta, hogy a szemben§ll© felek k¨v§ns§ga szerint vesz r¦szt
a harcban. Mint Isten, szem¦lyesen nem akart harcolni, de az egyik f¦l Ä
k¨v§ns§g§nak megfelelÆen Ä megkaphatta K‚‰†a hadsereg¦t, a m§sik
pedig mag§t K‚‰†§t mint tan§csad©t ¦s seg¨tÆt. Duryodhana, aki kiv§l©
politikus volt, azon nyomban lecsapott K‚‰†a hadsereg¦re, m¨g a Pƒ†ˆav§k ugyanennyire v§gytak arra, hogy maga K‚‰†a §lljon az oldalukon.
K‚‰†§b©l ¨gy Arjuna kocsihajt©ja lett, v§llalva, hogy vezeti a h¨res ¨j§sz
harci szeker¦t. El¦rkezt¤nk h§t ahhoz a pillanathoz, ahol a BhagavadgŒtƒ elkezdÆdik: a k¦t sereg harcra k¦szen felsorakozott, s Dh‚tarƒ‰‡ra
t¤relmetlen¤l k¦rdezi tan§csos§t©l, SaŠjay§t©l: ÀMi t¢rt¦nik?"
Minden d¨szlet a hely¦n Ä most m§r csak a ford¨t§shoz ¦s a magyar§zathoz szeretn¦nk n¦h§ny sz©t fÉzni.
A Bhagavad-gŒtƒ kor§bbi ford¨t©i §ltal§ban arra haszn§lt§k a mÉvet,
hogy K‚‰†a szem¦ly¦t f¦lretolva saj§t elk¦pzel¦seiket ¦s filoz©fi§jukat
mutass§k be. A Mahƒbhƒrata t¢rt¦net¦t k¤l¢n¢s m¨tosznak tekintett¦k,
K‚‰†§t pedig puszta k¢ltÆi eszk¢znek, egy n¦vtelen g¦niusz sz©cs¢v¦nek,
vagy a legjobb esetben is egy nem tÍls§gosan figyelemre m¦lt© t¢rt¦nelmi
szem¦lyis¦gnek.
A Bhagavad-gŒtƒ c¦lja ¦s l¦nyege azonban K‚‰†a szem¦lye, ahogyan azt
a GŒtƒ maga is sz§mos ¨zben kijelenti.
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Ennek a ford¨t§snak ¦s a hozz§ fÉz¢tt magyar§zatnak az a c¦lja, hogy
az olvas©t K‚‰†a fel¦ vezesse, nem pedig az, hogy elt§vol¨tsa TÆle, s ez§ltal
a mÉ ellentmond§sokt©l mentess¦ ¦s ¦rthetÆv¦ v§lik. A GŒtƒ elbesz¦lÆje
¦s v¦gsÆ c¦lja K‚‰†a, ez¦rt A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van e csod§latos
szent¨r§s val©di mondanival©j§t t§rja fel.
A Kiad©k

ElÆsz©
A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van-t eredetileg olyan form§ban ¨rtam meg,
ahogyan azt most l§tj§k. Sajnos azonban az elsÆ kiad§s alkalm§val az
eredeti k¦ziratot kevesebb mint n¦gysz§z oldalasra kellett r¢vid¨ten¤nk.
Nem voltak illusztr§ci©k hozz§, ¦s a legt¢bb eredeti verset nem k¢vett¦k magyar§zatok. Valamennyi k¢nyvem Ä a ÷rŒmad-Bhƒgavatam, a ÷rŒ
œopani‰ad stb. Ä hasonl© rendszer szerint ¦p¤l fel: elÆsz¢r az eredeti
verset olvashatj§k, azut§n annak latin betÉs §t¨r§s§t, szavank¦nti ford¨t§s§t, majd a vers teljes ford¨t§s§t ¦s a magyar§zatokat. Mindez rendk¨v¤l hiteless¦ ¦s tudom§nyoss§ teszi a k¢nyvet ¦s mag§t©l ¦rtetÆdÆv¦ a
jelent¦st, ez¦rt nem ¢r¤ltem neki, amikor le kellett r¢vid¨tenem az eredeti k¦ziratot. K¦sÆbb azonban, amikor a Bhagavad-gŒtƒ ir§nti ¦rdeklÆd¦s jelentÆsen megn¢vekedett, sz§mos tud©s ¦s gyakorl© h¨vÆ arra k¦rt,
hogy eredeti form§j§ban tegyem k¢zz¦ ford¨t§somat. Jelenlegi pr©b§lkoz§sunk c¦lja az, hogy a tud§s e nagy k¢nyv¦nek eredeti k¦zirat§t a teljes
paramparƒ-magyar§zattal adjuk k¢zz¦, hogy a K‚‰†a-tudat mozgalm§t
m¦g szil§rdabb alapokra helyezz¤k, s elÆseg¨ts¤k fejlÆd¦s¦t.
Mozgalmunk, a K‚‰†a-tudat mozgalma val©di, t¢rt¦nelmileg hiteles,
term¦szetes ¦s transzcendent§lis, mert az igazi Bhagavad-gŒtƒn alapszik.
Lassank¦nt a legn¦pszerÉbb mozgalomm§ v§lik a vil§gon, k¤l¢n¢sen a
fiatalok k¢r¦ben, de az idÆsebb gener§ci© is egyre nagyobb ¦rdeklÆd¦ssel
fordul fel¦. Koros Íriemberek kezdenek el ¦rdeklÆdni ir§nta, olyannyira,
hogy tan¨tv§nyaim ap§i ¦s nagyap§i nagyszerÉ k¢z¢ss¦g¤nk, a KrisnatudatÍ H¨vÆk Nemzetk¢zi K¢z¢ss¦ge t§mogat© tagjai lesznek, ¨gy lelkes¨tve benn¤nket. Los Angelesben sz§mtalan sz¤lÆ felkeresett m§r, hogy
kifejezze h§l§j§t amiatt, hogy szerte a vil§gon ir§ny¨tom a K‚‰†a-tudat
mozgalm§t. Voltak, akik azt mondt§k, hogy az amerikaiak nagyon szerencs¦sek, ami¦rt haz§jukban kezdtem el a pr¦dik§l§st. A mozgalom alap¨t© atyja azonban val©j§ban az Ýr K‚‰†a, hiszen a K‚‰†a-tudat eredete
igen Æsi idÆkre nyÍlik vissza, s az emberi t§rsadalomba a tan¨tv§nyi l§ncolaton kereszt¤l sz§ll al§. Mindez¦rt az elismer¦s azonban nem az ¦n
szem¦lyemnek, hanem ¢r¢k lelki tan¨t©mesteremnek, Ö Isteni Kegyelm¦nek, O„ Vi‰†upƒda Paramaha„sa Parivrƒjakƒcƒrya 108 ŽrŒ ŽrŒmad
Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ Mahƒrƒja Prabhupƒd§nak j§r.
Az ¦n ¦rdemem mindebben csup§n annyi, hogy eredetiben, torz¨t§s n¦lk¤l igyekeztem bemutatni a Bhagavad-gŒtƒt. A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy
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van megjelen¦se elÆtt szinte minden angol kiad§s valakinek a szem¦lyes
¦rdekeit szolg§lta. A mi c¦lunk A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van bemutat§sa sor§n az, hogy K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge misszi©j§t
ismertess¤k. Feladatunk teh§t K‚‰†a akarat§nak, s nem valamif¦le vil§gi
spekul§l© Ä politikus, filoz©fus vagy tud©s Ä v¦lem¦ny¦nek az ismertet¦se, akik nagy tud§suk ellen¦re oly keveset tudnak K‚‰†§r©l. Amikor
K‚‰†a kijelenti, hogy man-manƒ bhava mad-bhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namaskuru, mi Ä ezekkel az §ll¨t©lagos tud©sokkal ellent¦tben Ä nem azt
mondjuk, hogy K‚‰†a k¤l¢nb¢zik a Benne l¦vÆ l¦lektÆl. K‚‰†a abszolÍt,
ez¦rt neve, form§ja, tulajdons§gai, kedvtel¦sei stb. k¢z¢tt nincs k¤l¢nbs¦g. AbszolÍt helyzet¦t azok, akik nem K‚‰†a bhakt§i, s nem tartoznak a
paramparƒhoz (a tan¨tv§nyi l§ncolathoz), nehezen ¦rthetik meg. Az Ígynevezett tud©sok, politikusok, filoz©fusok ¦s svƒmŒk nem rendelkeznek
t¢k¦letes tud§ssal K‚‰†§r©l, s megpr©b§lj§k sz§mÉzni vagy meg¢lni Öt,
amikor magyar§zatot ¨rnak a Bhagavad-gŒtƒhoz. A Bhagavad-gŒtƒ eff¦le
nem hiteles magyar§zatait mƒyƒvƒda-bhƒ‰y§nak nevezik. Az Ýr Caitanya
©vott benn¤nket az ilyen emberektÆl, akik nem k¢vetik a hiteles forr§sokat. F¦lre¦rthetetlen¤l kijelentette: legyen az b§rki, ha a mƒyƒvƒdŒ filoz©fia alapj§n pr©b§lja meg¦rteni a Bhagavad-gŒtƒt, nagy hib§t k¢vet el.
A Bhagavad-gŒtƒ f¦lrevezetett tanulm§nyoz©ja minden bizonnyal elt¦ved
a lelki parancsok ¢sv¦ny¦n, s ¨gy nem fog tudni hazat¦rni, vissza Istenhez.
Az egyetlen sz§nd¦kunk A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van kiad§s§val az,
hogy a felt¦telekhez k¢t¢tt, tanulni v§gy© embert ugyanazon c¦l fel¦ terelj¤k, mint ami¦rt K‚‰†a sz§ll al§ e bolyg©ra Brahmƒ minden napj§ban, azaz
minden 8 600 000 000 ¦vben egyszer. ErrÆl a c¦lr©l maga a Bhagavad-gŒtƒ
besz¦l, amit Így kell elfogadnunk, ahogyan van, m§sk¦pp semmi ¦rtelme
azzal pr©b§lkoznunk, hogy meg¦rts¤k a Bhagavad-gŒtƒt ¦s elbesz¦lÆj¦t, az
Ýr K‚‰†§t. Az Ýr K‚‰†a a Bhagavad-gŒtƒt elÆsz¢r a napistennek mondta
el sok milli© ¦vvel ezelÆtt. K‚‰†§ban, a hiteles forr§sban b¨zva kell elfogadnunk ezt a t¦nyt, s ¨gy kell meg¦rten¤nk a Bhagavad-gŒtƒ t¢rt¦nelmi
jelentÆs¦g¦t, an¦lk¤l hogy f¦lremagyar§zn§nk azt. Ha valaki K‚‰†a akarat§t figyelmen k¨v¤l hagyva ¦rtelmezi a Bhagavad-gŒtƒt, a legnagyobb s¦rt¦st k¢veti el. Hogy ezt elker¤lj¤k, az Urat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kell elfogadnunk, ahogyan azt Arjuna, az Ýr K‚‰†a elsÆ
tan¨tv§nya tette. A Bhagavad-gŒtƒt ilyen szellemben val© olvas§sa val©ban
hiteles, ¦s seg¨t az emberi t§rsadalomnak abban, hogy beteljes¨tse emberi
k¤ldet¦s¦t.
A K‚‰†a-tudat mozgalma n¦lk¤l¢zhetetlen az emberi t§rsadalomban,
mert az ¦let legteljesebb t¢k¦letess¦g¦t teszi el¦rhetÆv¦. Hogy ez mik¦nt
t¢rt¦nik, arr©l a Bhagavad-gŒtƒ r¦szletes magyar§zattal szolg§l. Az ¢r¢kk¦ vit§z© materialist§k sajnos saj§t d¦monikus c¦ljaikra haszn§lt§k fel a
Bhagavad-gŒtƒt, hogy f¦lrevezess¦k az embereket az ¦let legegyszerÉbb el-
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veit illetÆen. Mindenkinek tudnia kell, hogy Isten, K‚‰†a milyen hatalmas,
¦s ismernie kell az ¦lÆl¦nyek val©di helyzet¦t. Mindenkinek tiszt§ban kell
lennie azzal, hogy az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦ szolga, s ha nem K‚‰†§t, akkor az
illÍzi©t szolg§lja az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek k¤l¢nb¢zÆ megnyilv§nul§saiban, §lland© v§ndorl§sra ¨t¦ltetve a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§ban. M¦g a magukat felszabadultnak tekintÆ mƒyƒvƒdŒ spekul§l©kra
is ez a sors v§r. Hatalmas tudom§ny ez, melyrÆl minden ¦lÆl¦nynek saj§t
¦rdek¦ben hallania kell.
Az embereket Ä k¤l¢n¢sen ebben a Kali-korban Ä K‚‰†a k¤lsÆ energi§ja bÉv¢li el, s azt gondolj§k, hogy az anyagi k¦nyelem fokoz§s§val mindenki boldog lehet. Nem tudj§k, hogy a k¤lsÆ, anyagi term¦szet rendk¨v¤l
erÆs, hiszen szigorÍ t¢rv¦nyei mindenkit erÆsen megk¢t¢znek. Az ¦lÆl¦ny az Ýr boldog szerves r¦sze, ¨gy term¦szetes feladata az, hogy k¢zvetlen szolg§latot v¦gezzen Neki. Az illÍzi© hat§s§ra az ember Így akar
boldog lenni, hogy a legk¤l¢nf¦l¦bb m©dokon saj§t ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¦re
t¢rekszik. Ez azonban sohasem teheti boldogg§. Saj§t anyagi ¦rz¦keinek
kiel¦g¨t¦se helyett az Ýr ¦rz¦keit kell el¦gedett¦ tennie. Ez az ¦let legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦ge. Az Ýr erre v§gyik, s ezt k¦ri tÆl¤nk. Meg
kell ¦rten¤nk, hogy ez a Bhagavad-gŒtƒ k¢zponti gondolata. Ezt a legfÆbb
mondanival©t tan¨tja a K‚‰†a-tudat mozgalma is az eg¦sz vil§gnak. Aki
val©ban lelki §ld§shoz szeretne jutni e k¢nyv tanulm§nyoz§s§val, annak
ahhoz, hogy az Ýr k¢zvetlen ir§ny¨t§s§val a gyakorlatban is meg¦rtse a
Bhagavad-gŒtƒt, a K‚‰†a-tudat mozgalm§t©l kell seg¨ts¦get k¦rnie, mert
mi nem szennyezz¤k be a Bhagavad-gŒtƒ t¦m§j§t. Rem¦lj¤k, mindenkinek
nagy haszn§ra v§lik majd az §ltalunk k¢zreadott A Bhagavad-gŒtƒ Így,
ahogy van tanulm§nyoz§sa, s ha csak egyvalaki is az Ýr tiszta bhakt§j§v§
v§lik, pr©b§lkoz§sunkat m§r sikeresnek k¢nyvelhetj¤k el.

A. C. Bhaktivedanta Swami
Sydney, Ausztr§lia
1971. m§jus 12.

Bevezet¦s
o„ ajŠƒna-timirƒndhasya jŠƒnƒŠjana-alƒkayƒ
cak‰ur unmŒlita„ yena tasmai rŒ-gurave nama‹
rŒ-caitanya-mano 'bhŒ‰‡am sthƒpita„ yena bh-tale
svaya„ rpa‹ kadƒ mahya„ dadƒti sva-padƒntikam
A legs¢t¦tebb tudatlans§gban sz¤lettem, §m lelki tan¨t©mesterem a tud§s
f§klyal§ngj§val felnyitotta szememet. Tiszteletteljes h©dolatomat aj§nlom
neki!
Vajon mikor fog ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ Prabhupƒda Ä az Ýr Caitanya k¨v§ns§g§t ebben az anyagi vil§gban val©ra v§lt© misszi© alap¨t©ja Ä mened¦ket nyÍjtani l©tuszl§b§n§l?
vande 'ha„ rŒ-guro‹ rŒ-yuta-pada-kamala„ rŒ-gurn vai‰†avƒ„ ca
rŒ-rpa„ sƒgrajƒta„ saha-ga†a-raghunƒthƒnvita„ ta„ sa-jŒvam
sƒdvaita„ sƒvadhta„ parijana-sahita„ k‚‰†a-caitanya-deva„
rŒ-rƒdhƒ-k‚‰†a-pƒdƒn saha-ga†a-lalitƒ-rŒ-viƒkhƒnvitƒ„ ca
Tisztelettel borulok le tan¨t©mesterem l©tuszl§b§n§l s minden vai‰†ava
l§b§n§l! Tisztelettel borulok le ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ ¦s idÆsebb fiv¦re, Sanƒtana GosvƒmŒ, valamint Raghunƒtha Dƒsa, Raghunƒtha Bha‡‡a,
Gopƒla Bha‡‡a ¦s ŽrŒla JŒva GosvƒmŒ l©tuszl§b§n§l! Tisztelettel borulok
le az Ýr K‚‰†a Caitanya ¦s az Ýr Nityƒnanda, valamint Advaita “cƒrya,
Gadƒdhara, ŽrŒvƒsa ¦s t¢bbi t§rsuk elÆtt! Tisztelettel borulok le ŽrŒmatŒ
Rƒdhƒrƒ†Œ, ŽrŒ K‚‰†a ¦s t§rsaik, ŽrŒ LalŒtƒ ¦s ViŁƒkhƒ elÆtt is!
he k‚‰†a karu†ƒ-sindho dŒna-bandho jagat-pate
gopea gopikƒ-kƒnta rƒdhƒ-kƒnta namo 'stu te
¹, dr§ga K‚‰†§m! Te vagy a boldogtalanok bar§tja s a teremt¦s eredete!
Te vagy a gopŒk Ura ¦s Rƒdhƒrƒ†Œ kedvese! Tisztelettel leborulok ElÆtted!
tapta-kƒŠcana-gaurƒ…gi rƒdhe v‚ndƒvanevari
v‚‰abhƒnu-sute devi pra†amƒmi hari-priye
H©dolattal borulok le Rƒdhƒrƒ†Œ, V‚ndƒvana kir§lynÆje elÆtt, akinek testsz¨ne olyan, ak§r az olvadt arany! Te vagy V‚‰abhƒnu kir§ly le§nya, aki
oly kedves az Ýr K‚‰†§nak.
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vƒŠchƒ-kalpatarubhya ca k‚pƒ-sindhubhya eva ca
patitƒnƒ„ pƒvanebhyo vai‰†avebhyo namo nama‹

Tisztelettel borulok le az Ýr ¢sszes vai‰†ava h¨ve elÆtt, akik mindenki
©haj§t teljes¨teni tudj§k, ak§r a k¨v§ns§gteljes¨tÆ f§k, s v¦gtelen¤l k¢ny¢r¤letesek a bÉn¢s lelkekhez.
rŒ-k‚‰†a-caitanya prabhu-nityƒnanda
rŒ-advaita gadƒdhara rŒvƒsƒdi-gaura-bhakta-v‚nda
H©dolattal borulok le ŽrŒ K‚‰†a Caitanya, Nityƒnanda Prabhu, ŽrŒ
Advaita, Gadƒdhara, ŽrŒvƒsa ¦s mindenki m§s elÆtt, aki az odaad§s Ítj§n halad!
hare k‚‰†a hare k‚‰†a k‚‰†a k‚‰†a hare hare
hare rƒma hare rƒma rƒma rƒma hare hare
A Bhagavad-gŒtƒt GŒtopani‰adnak is nevezik. A GŒtƒ a v¦dikus tud§s l¦nyege, s a v¦dikus irodalom upani‰adjai k¢z¤l az egyik legfontosabb, ¨gy
term¦szetes, hogy sz§mos angol nyelvÉ magyar§zata l¦tezik. Joggal k¦rdezhetn¦nk teh§t, hogy mi¦rt van sz¤ks¦g egy Íjabbra. A jelenlegi kiad§s
magyar§zata a k¢vetkezÆ: Nemr¦giben egy amerikai h¢lgy arra k¦rt,
aj§nljak sz§m§ra egy angol nyelvÉ GŒtƒ-ford¨t§st. Amerik§ban nagyon sok
angol nyelvÉ Bhagavad-gŒtƒ-kiad§s jelent meg, de meg¨t¦l¦sem szerint
nemcsak ott, de m¦g Indi§ban sincs egyetlen olyan ford¨t§sa sem, melyet
szigorÍ ¦rtelemben hitelesnek nevezhetn¦nk, mert a magyar§z©k szinte
mindegyikben a saj§t v¦lem¦ny¤ket igyekeznek kifejteni, an¦lk¤l hogy
tiszteletben tartan§k a Bhagavad-gŒtƒ val©di szellem¦t.
A Bhagavad-gŒtƒ szellem¦t maga a Bhagavad-gŒtƒ hat§rozza meg. Olyan
ez, mint amikor egy orvoss§got akarunk bevenni: k¢vetn¤nk kell a doboz§n felt¤ntetett utas¨t§sokat. Nem szabad saj§t szesz¦lyeink vagy egy
bar§tunk tan§csai alapj§n szedni; vagy a dobozon felt¤ntetett elÆ¨r§st,
vagy az orvos utas¨t§sait kell k¢vetn¤nk. ¸gy van ez a Bhagavad-gŒtƒ eset¦ben is: Így kell elfogadnunk, ahogyan azt maga az elbesz¦lÆ tan§csolja.
A Bhagavad-gŒtƒt az Ýr ŽrŒ K‚‰†a mondta el, akit a k¢nyv minden oldalon az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, Bhagavƒnnak nevez. Term¦szetesen a bhagavƒn sz© olykor b§rmilyen kiv§l© szem¦lyis¦gre vagy
f¦listenre is vonatkozhat, ¦s itt is k¦ts¦gk¨v¤l az Ýr ŽrŒ K‚‰†a szem¦lyis¦g¦nek kiv§l©s§g§ra utal, ugyanakkor azonban tudnunk kell, hogy az
Ýr ŽrŒ K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ahogyan azt valamennyi kiv§l© ƒcƒrya (lelki tan¨t©mester), k¢zt¤k Ža…karƒcƒrya, Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya, Nimbƒrka SvƒmŒ, ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu ¦s
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India sok m§s hiteles, a v¦dikus tud§sban j§rtas tekint¦lye is al§t§masztja.
A Bhagavad-gŒtƒban maga az Ýr is megerÆs¨ti, hogy Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. A Brahma-sa„hitƒ ¦s a purƒ†§k mindegyike is
¨gy tekint R§, k¤l¢n¢sen a ÷rŒmad-Bhƒgavatam (k‚‰†as tu bhagavƒn svayam), melyet Bhƒgavata-purƒ†§nak is neveznek. A Bhagavad-gŒtƒt ¦ppen
ez¦rt Így kell elfogadnunk, ahogyan azt maga az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge megparancsolja nek¤nk.
A GŒtƒ negyedik fejezet¦ben (4.1Ä3) az Ýr ¨gy sz©l:
ima„ vivasvate yoga„ proktavƒn aham avyayam
vivasvƒn manave prƒha manur ik‰vƒkave 'bravŒt
eva„ paramparƒ-prƒptam ima„ rƒjar‰ayo vidu‹
sa kƒleneha mahatƒ yogo na‰‡a‹ parantapa
sa evƒya„ mayƒ te 'dya yoga‹ prokta‹ purƒtana‹
bhakto 'si me sakhƒ ceti rahasya„ hy etad uttamam
Az Ýr ezekben a versekben elmondja Arjun§nak, hogy ezt a yogarendszert, a Bhagavad-gŒtƒt elÆsz¢r a napistennek magyar§zta el, a napisten §tadta azt Manunak, Manu pedig Ik‰vƒkunak. Ily m©don, a tan¨tv§nyi l§ncon kereszt¤l, az egyik elbesz¦lÆtÆl a m§sikig sz§llt al§ ez a
yoga-rendszer. IdÆvel azonban a tan¨t§s feled¦sbe mer¤lt, ez¦rt az Ýrnak
Íjra el kellett mondania Ä ez alkalommal Arjun§nak, a kuruk‰etrai
csatamezÆn.
ŽrŒ K‚‰†a elmondja neki, hogy e legmagasztosabb titkot az¦rt t§rja
fel elÆtte, mert Arjuna a bhakt§ja ¦s a bar§tja. Ez azt jelenti, hogy a
Bhagavad-gŒtƒ olyan mÉ, ami legfÆk¦ppen az Ýr h¨veinek sz©l. A transzcendentalist§kat h§rom csoportba sorolhatjuk: a jŠƒnŒk, a yogŒk ¦s a bhakt§k, vagyis az imperszonalist§k, a medit§l©k ¦s az Ýr h¨vei. Az Ýr itt vil§gosan ¦rt¦s¦re adja Arjun§nak, hogy Æt teszi az Íj paramparƒ (tan¨tv§nyi
l§nc) elsÆ tagj§v§, mivel a kor§bbi l§ncolat megszakadt. Az Ýr k¨v§ns§ga
volt teh§t, hogy egy Íjabb paramparƒ j¢jj¢n l¦tre, amely mag§¦nak vallja
a hajdan§n a napistentÆl al§sz§ll© tan¨tv§nyi l§nc eszm¦it, s az Ö v§gya
volt az is, hogy Arjuna terjessze el Íjra ezeket a tan¨t§sokat. Azt akarta,
hogy Arjuna v§lj¦k szaktekint¦lly¦ a Bhagavad-gŒtƒ ¦rtÆ ismerete ter¦n.
L§thatjuk teh§t, hogy a Bhagavad-gŒtƒt az Ýr legink§bb az¦rt tan¨totta
Arjun§nak, mert Arjuna az Ýr h¨ve, k¢zvetlen tan¨tv§nya ¦s bensÆs¦ges
bar§tja volt. A Bhagavad-gŒtƒt az ¦rti meg a legjobban, akinek jelleme
Arjun§¦hoz hasonl©. Ýgy is mondhatn§nk, hogy az Ýr h¨v¦nek kell lennie, aki k¢zvetlen kapcsolatban §ll az Ýrral. Amint valaki az Ýr bhakt§ja
lesz, azonnal k¢zvetlen kapcsolatba ker¤l Vele. Ez egy rendk¨v¤l ¢sszetett
t¦ma, r¢viden azonban annyit elmondhatunk, hogy a bhakta a k¢vetkezÆ
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¢t viszony egyik¦ben §llhat kapcsolatban az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel: 1. passz¨v, 2. akt¨v, 3. bar§ti, 4. sz¤lÆi ¦s 5. szerelmi kapcsolat.
Arjun§t bar§ti viszony fÉzte az Ýrhoz. Term¦szetesen e bar§ts§g ¦s
az anyagi vil§gban tapasztalt bar§ts§g k¢z¢tt nagy k¤l¢nbs¦g van. Ez a
bar§ts§g transzcendent§lis, melyre nem tehet szert b§rki. Mindenki saj§tos kapcsolatban §ll az Ýrral, melyet Íjra vissza§ll¨that a t¢k¦letes odaad©
szolg§lat r¦v¦n. Jelenlegi helyzet¤nkben azonban nemcsak a LegfelsÆbb
Ýrr©l feledkezt¤nk meg, de arr©l az ¢r¢k kapcsolatr©l is, ami Hozz§ fÉz
benn¤nket. Sok-sok milli§rdnyi ¦s billi©nyi ¦lÆl¦ny l¦tezik, s mindegyik¤knek saj§tos, ¢r¢k kapcsolata van az Ýrral. Ezt nevezik svarp§nak.
Az odaad© szolg§lat seg¨ts¦g¦vel e svarp§t Íjra ¦letre lehet kelteni. Ezt
a szintet svarpa-siddhinek, eredeti helyzet¤nk t¢k¦letess¦g¦nek h¨vj§k.
Arjuna teh§t bhakta volt, s bar§ti kapcsolatban §llt a LegfelsÆbb Ýrral.
¶rdemes megjegyezn¤nk, hogyan fogadta el Arjuna a Bhagavad-gŒtƒt.
ErrÆl a tizedik fejezetben (10.12Ä14) olvashatunk:
arjuna uvƒca
para„ brahma para„ dhƒma pavitra„ parama„ bhavƒn
puru‰a„ ƒvata„ divyam ƒdi-devam aja„ vibhum
ƒhus tvƒm ‚‰aya‹ sarve devar‰ir nƒradas tathƒ
asito devalo vyƒsa‹ svaya„ caiva bravŒ‰i me
sarvam etad ‚ta„ manye yan mƒ„ vadasi keava
na hi te bhagavan vyakti„ vidur devƒ na dƒnavƒ‹
ÀArjuna ¨gy sz©lt: Te vagy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, a legv¦gsÆ hajl¦k, a legtiszt§bb, az AbszolÍt Igazs§g! Te vagy az ¢r¢k, transzcendent§lis ¦s eredeti szem¦ly, a megsz¤letetlen, a leghatalmasabb! Nƒrada,
Asita, Devala, Vyƒsa ¦s minden m§s nagy b¢lcs megerÆs¨ti ezt R©lad, ¦s
most Te magad is ezt mondod nekem. ¹, K‚‰†a, teljes igazs§gk¦nt fogadom el mindazt, amit elmondt§l! Sem a f¦listenek, sem a d¦monok nem
¦rthetik meg szem¦lyis¦gedet, ©, Uram!"
Miut§n Arjuna v¦gighallgatta a Bhagavad-gŒtƒt K‚‰†§t©l, az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl, bel§tta, hogy K‚‰†a para„ brahma, a LegfelsÆbb Brahman. Minden ¦lÆl¦ny Brahman, de a legfelsÆbb ¦lÆl¦ny, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a LegfelsÆbb Brahman. A para„ dhƒma
kifejez¦s azt jelenti, hogy Ö a legfelsÆbb mened¦ke vagy hajl¦ka mindennek, a pavitram pedig azt, hogy tiszta, mentes az anyagi szennyezetts¦gtÆl. A puru‰am sz© arra utal, hogy Ö a legfelsÆbb ¦lvezÆ. Ö ƒvatam,
az eredeti; divyam, transzcendent§lis; ƒdi-devam, az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge; ajam, megsz¤letetlen; valamint vibhum, a leghatalmasabb.
Azt hihetn¦nk ezek ut§n, hogy Arjuna csup§n h¨zelg¦sbÆl mondta
mindezt K‚‰†§nak, mert a bar§tja volt. ·m hogy eloszlassa az eff¦le k¦te-
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lyeket a Bhagavad-gŒtƒ olvas©inak elm¦j¦ben, Arjuna megerÆs¨ti magasztal§s§t a k¢vetkezÆ versben, amikor azt mondja: K‚‰†§t nemcsak Æ tekinti
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, hanem minden hiteles szaktekint¦ly, ¨gy Nƒrada, Asita, Devala ¦s Vyƒsadeva is. Mindannyian kiv§l©
szem¦lyis¦gek, akik a v¦dikus tud§st olyan m©don terjesztik, ahogyan azt
valamennyi ƒcƒrya elfogadja. Arjuna ¦ppen ez¦rt azt mondja K‚‰†§nak,
hogy teljesen t¢k¦letesnek tekinti mindazt, amit K‚‰†a mond. Sarvam
etad ‚ta„ manye: ÀIgaznak fogadom el minden szavad." Arjuna elmondja
azt is, hogy az Ýr szem¦lyis¦g¦t meg¦rteni rendk¨v¤l neh¦z, s hogy m¦g
a hatalmas f¦listenek sem ismerhetik meg Öt. Ez annyit jelent, hogy az
Urat m¦g azok sem ¦rthetik meg, akik az emberekn¦l magasabb szinten
§llnak. Hogyan ¦rthetn¦ meg akkor egy emberi l¦ny az Ýr ŽrŒ K‚‰†§t
an¦lk¤l, hogy az Ö h¨ve lenne?
A Bhagavad-gŒtƒt az odaad§s szellem¦ben kell tanulm§nyoznunk. Az
ember ne higgye, hogy egyenlÆ K‚‰†§val, s azt se gondolja, hogy K‚‰†a
egy k¢z¢ns¦ges ember. NagyhatalmÍ szem¦lyis¦gnek sem szabad tekintenie Öt. Az Ýr ŽrŒ K‚‰†a nem m§s, mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. A Bhagavad-gŒtƒ, illetve a Bhagavad-gŒtƒt meg¦rteni pr©b§l©
Arjuna kijelent¦sei alapj§n ŽrŒ K‚‰†§t legal§bb elm¦letben az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kell tekinten¤nk. Ebben az al§zatos szellemben meg¦rthetj¤k majd a Bhagavad-gŒtƒt. Ez a mÉ nagy rejt¦ly, ez¦rt
mindaddig, am¨g nem al§zatos szellemben olvassuk, rendk¨v¤l neh¦z lesz
meg¦rteni.
Mi is val©j§ban a Bhagavad-gŒtƒ? A GŒtƒ c¦lja az, hogy kiszabad¨tsa
az emberis¦get az anyagi l¦t tudatlans§g§b©l. Az embereknek sz§mtalan megpr©b§ltat§ssal kell szemben¦zni¤k, ¦ppen Így, ahogy Arjuna is
neh¦z helyzetbe ker¤lt, amikor meg kellett v¨vnia a kuruk‰etrai csat§t. ·m
megh©dolt ŽrŒ K‚‰†a elÆtt, az Ýr pedig elmondta neki a Bhagavad-gŒtƒt.
Nemcsak Arjun§t gy¢t¢rte aggodalom az anyagi l¦t miatt Ä mi is mindannyian hasonl© helyzetben vagyunk. Eg¦sz l¦t¤nket a neml¦t hangulata
hatja §t, mi azonban nem arra teremtÆdt¤nk, hogy sz¤ntelen¤l a neml¦t
gondolata tartson minket retteg¦sben. L¦t¤nk ¢r¢k, §m valamik¦ppen az
asatba ker¤lt¤nk. Asat az, ami nem l¦tezik.
A sz§mtalan szenvedÆ ember k¢z¤l csup§n n¦h§nyat ¦rdekli val©di
helyzete, az, hogy ki Æ, mi¦rt k¦nyszer¤lt ilyen kellemetlen felt¦telek k¢z¦ stb. Senki sem nevezhetÆ t¢k¦letes embernek addig, am¨g el nem jut
od§ig, hogy megk¦rdezze, mi¦rt szenved, s am¨g r§ nem ¦bred, hogy
nem akar szenvedni, hanem v¦get akar vetni minden szenved¦snek. Csak
akkort©l besz¦lhet¤nk emberi l¦trÆl, amikor elm¦nkben fel¦bred ez az
¦rdeklÆd¦s. A Brahma-stra ezt az ¦rdeklÆd¦st brahma-jijŠƒsƒnak nevezi. Athƒto brahma-jijŠƒsƒ. Mindaddig, am¨g az ember nem tesz fel k¦rd¦seket az AbszolÍt term¦szet¦rÆl, valamennyi tette kudarcnak sz§m¨t.
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A Bhagavad-gŒtƒt teh§t azok ¦rthetik meg, akik megk¦rdezik, hogy mi¦rt
szenvednek, honnan j¢ttek, s hogy hov§ kell menni¤k a hal§l ut§n. Az
Æszinte tan¨tv§nynak ezenk¨v¤l rend¨thetetlen tisztelettel kell tekintenie
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re. Ilyen tan¨tv§ny volt Arjuna.
Az Ýr K‚‰†a legfÆk¦ppen az¦rt sz§ll al§, hogy az embereket figyelmeztesse az ¦let val©di c¦lj§ra, amikor azok megfeledkeznek r©la. A soksok feleszm¦lt ember k¢z¤l j©, ha egy akad, aki val©ban elsaj§t¨tja azt
a szellemet, amelyben meg¦rtheti helyzet¦t. Neki sz©l a Bhagavad-gŒtƒ.
A val©s§g az, hogy mindannyiunkat lenyelt a tudatlans§g nÆst¦nytigrise,
§m az Ýr v¦gtelen¤l kegyes az ¦lÆl¦nyekhez, k¤l¢n¢sen pedig az emberekhez. Emiatt besz¦lte el a Bhagavad-gŒtƒt, bar§tj§t, Arjun§t t¦ve meg
tan¨tv§ny§nak.
Arjuna az Ýr t§rsa volt, ez¦rt nem lehetett tudatlan, §m a kuruk‰etrai
csatamezÆn m¦gis hatalm§ba ker¨tette a tudatlans§g, de csak az¦rt, hogy
az Ýr K‚‰†§t az ¦let probl¦m§ir©l k¦rdezhesse, s hogy az Ýr az emberis¦g elj¢vendÆ nemzed¦kei ¦rdek¦ben v§laszt adhasson e k¦rd¦sekre, ¦s
kijel¢lhesse az ¦let c¦lj§t. Az emberek ¨gy ennek megfelelÆen cselekedhetnek, ¦s t¢k¦letesen beteljes¨thetik az emberi l¦t k¤ldet¦s¦t.
A Bhagavad-gŒtƒt olvasva az ember meg¦rtheti az ¢t alapigazs§got.
A k¢nyv elÆsz¢r az IstenrÆl sz©l© tudom§nyt magyar§zza el, majd az ¦lÆl¦nyek, a jŒv§k ¢r¢k helyzet¦t. L¦tezik egy Œvara, egy ir§ny¨t©, s vannak a
jŒv§k, az ¦lÆl¦nyek, akiket ir§ny¨t. Ha egy ¦lÆl¦ny azt §ll¨tja mag§r©l, hogy
Æt nem ir§ny¨tja senki, s hogy szabad, akkor Ær¤lt. Az ¦lÆl¦ny minden
tekintetben ir§ny¨t§s alatt §ll, legal§bbis felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lete sor§n.
A Bhagavad-gŒtƒ t¦m§ja teh§t az Œvara, a legfelsÆbb ir§ny¨t©, valamint
a jŒv§k, az ir§ny¨tott ¦lÆl¦nyek. A prak‚tirÆl (az anyagi term¦szetrÆl), az
idÆrÆl (az eg¦sz univerzum l¦tez¦s¦nek, vagyis az anyagi term¦szet megnyilv§nult §llapot§nak idÆtartam§r©l) ¦s a karm§r©l (a tettekrÆl) szint¦n besz¦l. A kozmikus megnyilv§nul§sban sz§mtalan tev¦kenys¦g zajlik.
Minden ¦lÆl¦ny m§s-m§s tett v¦gz¦s¦be mer¤l. A Bhagavad-gŒtƒb©l meg
kell tanulnunk, hogy ki Isten, kik az ¦lÆl¦nyek, mi a prak‚ti, mi a kozmikus megnyilv§nul§s, mik¦ppen ir§ny¨tja azt az idÆ, ¦s milyen tetteket
v¦geznek az ¦lÆl¦nyek.
A Bhagavad-gŒtƒ kijelenti, hogy az ¢t alapigazs§g k¢z¤l, amelyek fÆ
t¦m§it alkotj§k, a LegfelsÆbb Istens¦g, azaz K‚‰†a, a Brahman, a legfelsÆbb ir§ny¨t© vagy a Paramƒtmƒ Ä ki-ki sz©l¨tsa Így, ahogy neki tetszik Ä
a leghatalmasabb. Az ¦lÆl¦nyek l¦nyegi minÆs¦g¤ket tekintve ¦ppen olyanok, mint a legfelsÆbb ir§ny¨t©. Az Ýr ir§ny¨t mindent az anyagi term¦szet univerzumaiban, ahogyan azt majd a Bhagavad-gŒtƒ k¦sÆbbi fejezetei
elmondj§k. Az anyagi term¦szet nem f¤ggetlen; a LegfelsÆbb Ýr fel¤gyelet¦vel mÉk¢dik. Mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram, mondja
az Ýr K‚‰†a. ÀEz az anyagi term¦szet az ¶n ir§ny¨t§som alatt mÉk¢dik."
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Ha csod§latos jelens¦gek tanÍi vagyunk a kozmikus term¦szetben, mindig jusson esz¤nkbe, hogy a kozmikus megnyilv§nul§s m¢g¢tt egy ir§ny¨t© §ll. Semmi sem nyilv§nulhat meg ir§ny¨t§s n¦lk¤l. Gyerekes dolog,
ha nem vesz¤nk tudom§st az ir§ny¨t©r©l. Csak egy gyermek gondolkozhat
Így, hogy milyen csod§latos dolog is az aut©, hiszen megy an¦lk¤l is, hogy
l© vagy m§s §llat hÍzn§. A j©zan ember tudja, hogyan mÉk¢dik az aut©
motorja, s azzal is tiszt§ban van, hogy a g¦pezet m¢g¢tt egy ember §ll, a
vezetÆ. Ehhez hasonl©an a LegfelsÆbb Ýr az a vezetÆ, akinek ir§ny¨t§sa
alatt minden mÉk¢dik. Ahogyan azt a k¦sÆbbi fejezetekben olvashatjuk,
az Ýr saj§t szerves r¦szeinek tekinti a jŒv§kat, az ¦lÆl¦nyeket. A kis aranyr¢g szint¦n arany, ¦s az ©ce§n egy cs¢ppje is s©s. Ugyan¨gy amiatt, hogy
a legfelsÆbb ir§ny¨t©, az Œvara, vagyis Bhagavƒn, az Ýr ŽrŒ K‚‰†a szerves
r¦szei vagyunk, par§nyi mennyis¦gben benn¤nk, ¦lÆl¦nyekben is megtal§lhat© a LegfelsÆbb Ýr valamennyi tulajdons§ga, mert par§nyi, al§rendelt
Œvar§k vagyunk. Megpr©b§ljuk uralmunk al§ hajtani a term¦szetet, ahogyan manaps§g a vil§gÉrt vagy a bolyg©kat akarjuk megh©d¨tani. Ez az
uralkod§sra val© hajlam az¦rt van meg benn¤nk, mert K‚‰†§ban is jelen
van. Annak ellen¦re azonban, hogy megvan benn¤nk a v§gy, hogy uralkodjunk az anyagi term¦szet f¢l¢tt, tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk
a legfelsÆbb ir§ny¨t©. ErrÆl besz¦l a Bhagavad-gŒtƒ.
Mi az anyagi term¦szet? A GŒtƒ ezt is elmagyar§zza, s als©bbrendÉ
prak‚tinek, als©bbrendÉ term¦szetnek nevezi, m¨g az ¦lÆl¦nyt felsÆbbrendÉ prak‚tik¦nt hat§rozza meg. A prak‚ti mindig ir§ny¨t§s alatt §ll,
legyen ak§r als©bb-, ak§r felsÆbbrendÉ. A prak‚ti nÆnemÉ, s az Ýr ir§ny¨t§sa alatt §ll, ahogyan a feles¦g tetteit is a f¦rj ir§ny¨tja. A prak‚ti mindig al§rendelt, s az Ýr uralkodik felette, aki az uralkod©. Az ¦lÆl¦nyeken
¦s az anyagi term¦szeten egyar§nt a LegfelsÆbb Ýr uralkodik, Ö ir§ny¨tja
Æket. A GŒtƒ szerint az ¦lÆl¦nyeket, annak ellen¦re, hogy a LegfelsÆbb Ýr
szerves r¦szei, prak‚tinek kell tekinteni. Ezt a Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete egy¦rtelmÉen kijelenti. Apareyam itas tv anyƒ„ prak‚ti„ viddhi me
parƒm / jŒva-bhtƒm: ÀEz az anyagi term¦szet az ¶n alacsonyabb rendÉ
prak‚tim, §m ezen f¢l¤l van egy m§sik prak‚ti is: a jŒva-bhtƒm, az ¦lÆl¦ny."
Mag§t az anyagi term¦szetet h§rom k¢tÆerÆ alkotja: a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g. F¢l¢tt¤k az ¢r¢k idÆ §ll, s a term¦szet e k¢tÆerÆinek kombin§ci©ja r¦v¦n, valamint az ¢r¢k idÆ ir§ny¨t§sa alatt ¦s hat§sk¢r¦n bel¤l l¦trej¢nnek a tettek, amiket karm§nak nevez¤nk. IdÆtlen idÆk
©ta tartanak ezek a tettek, mi pedig vagy ¦lvezz¤k tetteink gy¤m¢lcseit,
vagy szenved¤nk tÆl¤k. Tegy¤k fel, hogy valaki ¤zletember, s f§rads§gos
munk§val nagyon okosan tekint¦lyes bankbet¦tre tett szert. Ekkor ¦lvezÆ.
De ha k¦sÆbb a v§llalkoz§saiban minden p¦nz¦t elvesz¨ti, akkor szenved.
¸gy ¦lvezz¤k mi is tetteink eredm¦nyeit az ¦let minden ter¤let¦n, vagy ¨gy
szenved¤nk azok k¢vetkezm¦nyeitÆl. Ezt nevezik karm§nak.
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A Bhagavad-gŒtƒ az Œvar§r©l (a LegfelsÆbb Ýrr©l), a jŒv§r©l (az ¦lÆl¦nyrÆl), a prak‚tirÆl (a term¦szetrÆl), a kƒl§r©l (az ¢r¢k idÆrÆl) ¦s a karm§r©l (a tettekrÆl) egyar§nt besz¦l. Az ¢t k¢z¤l az Ýr, az ¦lÆl¦nyek, az
anyagi term¦szet ¦s az idÆ ¢r¢kek. A prak‚ti megnyilv§nul§sa ideiglenes,
§m att©l m¦g l¦tezÆ val©s§g. Egyes filoz©fusok azt §ll¨tj§k, hogy az anyagi
term¦szet megnyilv§nul§sa nem val©s§gos, §m a Bhagavad-gŒtƒ ¦s a vai‰†av§k filoz©fi§ja szerint ez nem ¨gy van. A vil§g megnyilv§nul§s§t Æk nem
tekintik hamisnak, hanem val©s§gosnak, j©llehet ideiglenesnek. Az ¦gen
vonul© felhÆh¢z vagy a gabon§t t§pl§l© esÆs ¦vszak bek¢sz¢nt¦hez hasonl¨tj§k. Amint v¦get ¦r az esÆs ¦vszak, s amint eltÉnnek a felhÆk, a term¦s,
melyet az esÆ t§pl§lt, elsz§rad. Ez az anyagi megnyilv§nul§s szint¦n l¦trej¢n bizonyos idÆk¢z¢nk¦nt, egy darabig fennmarad, majd eltÉnik. ¸gy
mÉk¢dik a prak‚ti. Ez a k¢rforg§s azonban ¢r¢kk¦ tart, ez¦rt a prak‚ti
¢r¢k, s nem hamis. Az Ýr Így besz¦l r©la, hogy Àaz ¶n prak‚tim". Ez
az anyagi term¦szet a LegfelsÆbb Ýr k¤l¢n§ll© energi§ja, s az ¦lÆl¦nyek
szint¦n a LegfelsÆbb Ýr energi§j§t alkotj§k, de nem k¤l¢n§ll©ak, hanem
¢r¢k kapcsolatban §llnak Vele. Az Ýr, az ¦lÆl¦ny, az anyagi term¦szet ¦s
az idÆ teh§t mind kapcsolatban §llnak egym§ssal, s mindegyik¤k ¢r¢k.
Az ¢t¢dik t¦nyezÆ, a karma azonban nem ¢r¢k. A karma visszahat§sai
val©j§ban nagyon r¦g©ta ¦rv¦nyes¤lnek. IdÆtlen idÆk ©ta ¦lvezz¤k tetteink eredm¦nyeit vagy szenved¤nk azokt©l, de tetteink, azaz karm§nk
k¢vetkezm¦nyein v§ltoztathatunk, s ez mind¢ssze tud§sunk t¢k¦letess¦g¦n mÍlik. Sz§mtalanf¦le cselekedetet v¦grehajtunk, de azt sajnos nem
tudjuk, mit kell tenn¤nk ahhoz, hogy megszabaduljunk e tettek okait©l
¦s k¢vetkezm¦nyeitÆl. A Bhagavad-gŒtƒ ezt is elmagyar§zza.
Az Œvara, a LegfelsÆbb Ýr helyzet¦t a legfelsÆbb tudat jellemzi. A jŒv§k,
vagyis az ¦lÆl¦nyek a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦szei, ez¦rt szint¦n rendelkeznek tudattal. Az ¦lÆl¦nyrÆl ¦s az anyagi term¦szetrÆl egyar§nt azt
tartj§k, hogy prak‚ti, vagyis a LegfelsÆbb Ýr energi§ja, §m a kettÆ k¢z¤l
az egyiknek, a jŒv§nak van tudata, m¨g a m§siknak nincs. Ez a k¤l¢nbs¦g
k¢z¢tt¤k. A jŒva-prak‚tit ¦ppen ez¦rt felsÆbbrendÉnek nevezik, mert a jŒva
az Ýr¦hoz hasonl© tudattal rendelkezik. Az Ýr tudata azonban a legfelsÆbb rendÉ tudat, ¦s senkinek sem szabad azt §ll¨tania, hogy a jŒva, az ¦lÆl¦ny szint¦n ilyen legfelsÆbb rendÉ tudatot mondhat a mag§¦nak. T¢k¦letess¦ge egyetlen szintj¦n sem rendelkezhet e legfelsÆbb rendÉ tudattal,
s az az elm¦let, mely szerint rendelkezhet vele, nagyon f¦lrevezetÆ. Van
tudata, de az nem t¢k¦letes ¦s nem a legfelsÆbb rendÉ.
A jŒva ¦s az Œvara k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get a Bhagavad-gŒtƒ tizenharmadik
fejezete t§rgyalja. Az Ýr k‰etra-jŠa, azaz van tudata, ak§rcsak az ¦lÆl¦nynek, de m¨g az ¦lÆl¦ny tudata csak a saj§t test¦n bel¤l mÉk¢dik, addig az
Ýr tudata valamennyi testre kiterjed. Mivel minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben jelen
van, ismeri minden egyes ¦lÆl¦ny pszichikai §llapot§t. Ezt sohase felejts¤k
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el. A Bhagavad-gŒtƒ azt is kifejti, hogy a Paramƒtmƒ, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Œvarak¦nt, vagyis ir§ny¨t©k¦nt ott van minden ¦lÆl¦ny
sz¨v¦ben, s v§gyainak megfelelÆen ir§ny¨tja Æt tetteiben. Az ¦lÆl¦ny elfelejti, mit kell tennie. ElÆsz¢r eld¢nti, hogyan akar cselekedni, majd belebonyol©dik saj§t karm§j§nak okaiba ¦s k¢vetkezm¦nyeibe. Miut§n egyik
test¦t elhagyja, egy m§sikba ker¤l, ¦ppÍgy, ahogyan ruh§nkat vessz¤k le ¦s
fel. Mik¢zben a l¦lek ekk¦ppen v§ndorol, kor§bbi cselekedeteinek hat§sait©l ¦s visszahat§sait©l szenved. E tetteken akkor lehet v§ltoztatni, amikor az ¦lÆl¦ny a j©s§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll, amikor j©zan, s meg¦rti, hogyan kell cselekednie. Ha ¨gy tesz, megv§ltoztathatja valamennyi
elÆzÆ tett¦nek hat§s§t ¦s visszahat§s§t. A karma teh§t nem ¢r¢k. Ez¦rt
mondtuk, hogy az ¢t t¦nyezÆ (az Œvara, a jŒva, a prak‚ti, az idÆ ¦s a karma)
k¢z¤l a n¦gy elsÆ ¢r¢k, m¨g a karma nem az.
A legfelsÆbb rendÉ tudattal rendelkezÆ Œvara hasonl© az ¦lÆl¦nyhez
abban az ¦rtelemben, hogy Neki ¦s az ¦lÆl¦nynek egyar§nt transzcendent§lis tudata van. A tudat nem az anyagi elemek kombin§ci©j§nak k¢vetkezt¦ben j¢n l¦tre. Ez egy t¦ves elk¦pzel¦s. Azt az elm¦letet, miszerint
a tudatot az anyagi elemek bizonyosfajta vegy¤l¦se §ltal teremtett felt¦telek hozz§k l¦tre, a Bhagavad-gŒtƒ elveti. Az anyagi burkolat tal§n torz¨tva t¤kr¢zi a tudatot, mint ahogyan a sz¨nes ¤vegen §t ¦rkezett f¦ny
t¤k¢rk¦pe is sz¨nesnek l§tszik, az Ýr tudat§ra azonban nincs hat§ssal az
anyag. Az Ýr K‚‰†a azt mondja: mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹. Amikor al§sz§ll
az anyagi vil§gba, tudat§t az anyag nem befoly§solja. Ha az anyag hat§ssal lenne R§, nem lenne alkalmas arra, hogy transzcendent§lis t¦m§kr©l
besz¦ljen, ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒban teszi. Akinek tudat§t az anyag
beszennyezi, az nem k¦pes a transzcendent§lis vil§gr©l besz¦lni. Egysz©val az Urat nem szennyezi be az anyag. A mi tudatunk azonban jelen pillanatban val©ban anyaggal fertÆz¢tt. A Bhagavad-gŒtƒ arra tan¨t, hogy meg
kell tiszt¨tanunk anyaggal fertÆz¢tt tudatunkat. Tiszta tudatban az Œvara
v§gy§val ¢sszhangban fogunk cselekedni, s ez boldogg§ tesz majd benn¤nket. Nem arr©l van sz©, hogy abba kell hagynunk minden cselekv¦st,
hanem arr©l, hogy meg kell tiszt¨tanunk tetteinket. A megtiszt¨tott cselekedeteket bhaktinak nevezik, s b§r egyszerÉ, h¦tk¢znapi tetteknek tÉnnek, m¦gis mentesek a szennyezÆd¦stÆl. A tudatlan tal§n Így l§tja, hogy
a bhakta ugyanÍgy cselekszik, mint b§rmelyik k¢z¢ns¦ges haland©, §m az
ilyen csek¦ly ¦rtelmÉ ember nem tudja, hogy az Æ tetteit Ä ¦s az Ýr¦it Ä
nem szennyezi be a tiszt§talan tudat vagy az anyag. Mindketten transzcendent§lisan a term¦szet h§rom k¢tÆereje f¢l¢tt §llnak. Tiszt§ban kell
azonban lenn¤nk azzal, hogy a mi tudatunk jelenleg szennyezett tudat.
Amikor az anyag beszennyez benn¤nket, l¦t¤nk felt¦telekhez van
k¢tve. A hamis tudat akkor nyilv§nul meg, amikor azt hissz¤k, hogy az
anyagi term¦szettÆl sz§rmazunk. Ezt nevezik hamis ¦n-tudatnak. Aki a
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testi felfog§sban mer¤l el, nem ¦rtheti val©di helyzet¦t. A Bhagavad-gŒtƒt
az Ýr az¦rt besz¦lte el, hogy megszabad¨tsa az embereket a testi ¦letfelfog§st©l. Arjuna belehelyezkedett ebbe az §llapotba, hogy meghallgathassa
az Ýr tan¨t§s§t. Meg kell v§lnunk a testi ¦letfelfog§st©l Ä ez a transzcendentalist§k elsÆ feladata. Aki szabad akar lenni, aki fel akar szabadulni, annak legelÆsz¢r azt kell megtanulnia, hogy nem azonos az anyagi
test¦vel. A mukti, a felszabadul§s azt jelenti, hogy megv§lunk az anyagi
tudatt©l. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szint¦n meghat§rozza, mi a felszabadul§s: muktir hitvƒnyathƒ-rpa„ svarpe†a vyavasthiti‹. A mukti nem m§s,
mint megtisztulni ennek az anyagi vil§gnak a szennyes tudat§t©l ¦s szert
tenni a tiszta tudatra. A Bhagavad-gŒtƒ minden utas¨t§s§nak az a c¦lja,
hogy fel¦bressze ezt a tiszta tudatot. ¶ppen ez¦rt a GŒtƒ tan¨t§s§nak v¦g¦n
azt olvashatjuk, hogy K‚‰†a arr©l k¦rdezi Arjun§t, tiszta-e m§r a tudata.
A megtisztult tudat azt jelenti, hogy az ember az Ýr utas¨t§sai alapj§n
cselekszik. Ez a tiszta tudat l¦nyege. Mint az Ýr szerves r¦szei, tudattal
mindig rendelkez¤nk, §m nagyon k¢nnyen az alacsonyabb rendÉ k¢tÆerÆk befoly§sa al§ ker¤l¤nk. Ez azonban az Ýrral, aki a LegfelsÆbb, sohasem t¢rt¦nhet meg. Ez a k¤l¢nbs¦g a LegfelsÆbb Ýr ¦s a par§nyi egy¦ni
lelkek k¢z¢tt.
Mi is ez a tudat? Annak a tudata, hogy Àvagyok". S ki vagyok? A fertÆz¢tt tudat §llapot§ban a Àvagyok" azt jelenti: À¶n vagyok az ura mindannak, amit l§tok. ¶n vagyok az ¦lvezÆ." Ezt a vil§got az tartja mozg§sban, hogy minden ¦lÆl¦ny azt hiszi, Æ az anyagi vil§g ura ¦s teremtÆje.
Az anyagi tudat l¦lektanilag k¦t r¦szbÆl §ll. Az egyik az À¦n vagyok
a teremtÆ", a m§sik az À¦n vagyok az ¦lvezÆ" gondolkod§s. A val©s§gban azonban a LegfelsÆbb Ýr a teremtÆ ¦s az ¦lvezÆ, s az ¦lÆl¦ny, mivel
a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦sze, nem a teremtÆ ¦s nem az ¦lvezÆ, csup§n
egy¤ttmÉk¢dik az Ýrral; Æ a teremtett ¦s Æ az ¦lvezet t§rgya. A g¦palkatr¦szek p¦ld§ul egy¤ttmÉk¢dnek a g¦ppel, a testr¦szek pedig a testtel. A
kar, a l§b, a szem mind r¦szei a testnek, de val©j§ban nem Æk az ¦lvezÆk.
Az ¦lvezÆ a gyomor. A l§b viszi a testet, a k¦z beszerzi az ¦telt, a fogak
megr§gj§k, s ily m©don minden testr¦sz a gyomor kiel¦g¨t¦s¦n f§radozik,
mert az l§tja el legfÆk¦ppen energi§val az eg¦sz szervezetet. Mindent a
gyomor kap teh§t. A f§t a gy¢k¦r ¢nt¢z¦s¦vel t§pl§ljuk, a testet pedig
azzal, hogy enni adunk a gyomornak, mert ha meg akarjuk Ærizni a test
eg¦szs¦g¦t, a testr¦szeknek egy¤tt kell mÉk¢dni¤k a gyomor t§pl§l§s§ban. Ehhez hasonl©an a LegfelsÆbb Ýr a teremtÆ ¦s az ¦lvezÆ, s nek¤nk,
al§rendelt ¦lÆl¦nyeknek az a feladatunk, hogy k¢z¢s erÆvel ¢r¢met szerezz¤nk Neki. Ez az egy¤ttmÉk¢d¦s val©j§ban seg¨teni fog rajtunk, mint
ahogyan a gyomorba juttatott ¦tel is seg¨ti a t¢bbi testr¦szt. Ha az ujjak
elhat§rozn§k, hogy t¢bb¦ nem adj§k az ¦telt a gyomornak, hanem megtartj§k maguknak, v¦g¤l nagyon csal©dn§nak. A teremt¦s ¦s az ¦lvezet
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k¢z¦ppontj§ban a LegfelsÆbb Ýr §ll, az ¦lÆl¦nyek pedig egy¤ttmÉk¢dnek Vele, s ez okoz nekik ¦lvezetet. Kapcsolatuk az Ír ¦s szolg§ja viszony§hoz is hasonl¨t: ha az Ír teljesen el¦gedett, szolg§ja is ¢r¤l. A hajlam,
hogy teremtÆv¦ v§ljon ¦s ¦lvezze az anyagi vil§got, jelen van az ¦lÆl¦nyben, mert jelen van a LegfelsÆbb Ýrban, a megnyilv§nult kozmikus vil§g
teremtÆj¦ben is, de akkor is a LegfelsÆbb Ýr az, akinek ¢r¢met kell
szerezn¤nk.
A Bhagavad-gŒtƒban azt olvashatjuk, hogy a teljes eg¦sz a legfelsÆbb
ir§ny¨t©b©l, az ·ltala ir§ny¨tott ¦lÆl¦nyekbÆl, a kozmikus megnyilv§nul§sb©l, az ¢r¢k idÆbÆl ¦s a karm§b©l, a cselekedetekbÆl §ll. A GŒtƒ mindezt
sorra elmagyar§zza majd. E t¦nyezÆk ¢sszess¦ge alkotja a teljes eg¦szet,
melyet a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§gnak neveznek. A teljes eg¦sz ¦s a
teljes AbszolÍt Igazs§g nem m§s, mint Isten Szem¦ly¦nek a teljess¦ge, ŽrŒ
K‚‰†a. Minden megnyilv§nul§s az Ö k¤l¢nf¦le energi§inak k¢sz¢nhetÆ.
Ö val©ban a teljes eg¦sz.
A GŒtƒ azt is elmondja, hogy a szem¦lytelen Brahman szint¦n al§rendelt helyzetben van a teljes LegfelsÆbb Szem¦llyel szemben (brahma†o hi
prati‰‡hƒham). A Brahma-stra a Brahmant ¦rz¦kletesen a nap sugaraihoz hasonl¨tja. A szem¦lytelen Brahman nem m§s, mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ragyog© sug§rz§sa. A szem¦lytelen Brahmanban
nem lehet teljes tudatoss§got nyerni az abszolÍt eg¦szrÆl, s ugyanez mondhat© el a Paramƒtmƒ felismer¦s¦rÆl is. A tizen¢t¢dik fejezetben l§thatjuk majd, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, Puru‰ottama felette
§ll mind a szem¦lytelen Brahmanr©l, mind a Paramƒtmƒr©l val© r¦szleges tudatoss§gnak. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t sac-cid-ƒnandavigrah§nak nevezik. A Brahma-sa„hitƒ a k¢vetkezÆ szavakkal kezdÆdik:
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹ / anƒdir ƒdir govinda‹
sarva-kƒra†a-kƒra†am. ÀGovinda, K‚‰†a minden ok oka. Ö az elsÆdleges
ok, ¦s teste maga az ¢r¢kl¦t, a tud§s ¦s a gy¢ny¢r." A szem¦lytelen Brahmanr©l val© tudatoss§ggal az Ö sat (¢r¢kl¦t), a Paramƒtmƒr©l val© tudatoss§ggal pedig sat-cit (¢r¢k tud§s) arculat§r©l v§lunk tudatoss§. Amikor azonban K‚‰†§r©l, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl vagyunk
tudatoss§, akkor valamennyi transzcendent§lis aspektusa Ä sat, cit ¦s
ƒnanda (¢r¢kl¦t, tud§s ¦s gy¢ny¢r) Ä tudatosul benn¤nk egyetlen teljes
vigrah§ban (form§ban).
A csek¦ly ¦rtelmÉ emberek szem¦lytelennek v¦lik a LegfelsÆbb Igazs§got, holott Ö egy transzcendent§lis szem¦ly. Ezt minden v¦dikus ¨r§s
megerÆs¨ti. Nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm (Ka‡ha-upani‰ad 2.2.13).
Ahogyan mi mindannyian k¤l¢n§ll© ¦lÆl¦nyek vagyunk, s rendelkez¤nk
egy¦nis¦ggel, Így v¦gsÆ soron a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g is egy szem¦ly. Az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦rÆl val© teljes tudatoss§g valamennyi
transzcendent§lis arculat§nak megismer¦s¦t jelenti az Ö teljes form§j§-
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ban. A teljes eg¦sz nem forma n¦lk¤li. Ha az lenne, vagyis ha kevesebb
lenne, mint b§rmi m§s, akkor nem lehetne a teljes eg¦sz. A teljes eg¦sznek rendelkeznie kell mindazzal, ami tapasztalatainkon bel¤l ¦s azokon
tÍl l¦tezik, m§sk¦pp nem lehet teljes.
A teljes eg¦sznek, az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek sz§mtalan energi§ja van
(parƒsya aktir vividhaiva ryate). A Bhagavad-gŒtƒ azt is elmagyar§zza,
hogyan cselekszik K‚‰†a k¤l¢nf¦le energi§in kereszt¤l. Ez a jelens¦gvil§g, vagy m§s n¦ven anyagi vil§g, amelyben ¦l¤nk, szint¦n ¢nmag§ban
teljes, mert a huszonn¦gy elem Ä amelynek ideiglenes megnyilv§nul§sa a
sƒ…khya filoz©fia szerint nem m§s, mint ez az anyagi univerzum Ä t¢k¦letesen biztos¨tani tudja mindazt, amire az univerzum fennmarad§s§hoz ¦s
l¦tez¦s¦hez sz¤ks¦g van. Semmi sem f¢l¢sleges, ¦s semmiben sincs hi§ny.
E megnyilv§nul§s csup§n adott ideig l¦tezik, amit a legfelsÆbb eg¦sz energi§ja hat§roz meg, s amikor ez az idÆ lej§r, a teljes eg¦sz t¢k¦letes elrendez¦s¦bÆl ezek az ideiglenes megnyilv§nul§sok mind megsemmis¤lnek.
A par§nyi teljes egys¦geknek, az ¦lÆl¦nyeknek megadatott a teljes lehetÆs¦g, hogy meg¦rts¦k ¦s megtapasztalj§k a teljess¦get, s csup§n amiatt
tapasztalnak mindenf¦le nem-teljess¦get, mert nem rendelkeznek t¢k¦letes tud§ssal a teljess¦grÆl. A Bhagavad-gŒtƒ a v¦dikus b¢lcselet teljes
ismeretanyag§t tartalmazza.
A v¦dikus tud§s teljes m¦rt¦kben t¦vedhetetlen, s a hinduk t¢k¦letesnek ¦s k¦ts¦gbevonhatatlannak tekintik. A teh¦ntr§gya p¦ld§ul egy §llat
¤r¤l¦ke, ¦s a sm‚ti, azaz a v¦dikus parancsolatok szerint ha valaki §llati
¤r¤l¦khez ¦r, meg kell f¤r¢dnie, hogy megtisztuljon. ·m a v¦dikus ¨r§sok
a teh¦ntr§gy§r©l azt tartj§k, hogy tiszt¨t© hat§sa van. Ez ellentmond§sosnak tÉnhet, m¦gis elfogadjuk, mert v¦dikus parancsolat, melyet k¢vetve
nem hib§zhatunk. A modern tudom§ny az©ta bebizony¨totta, hogy a
teh¦ntr§gya sz§mos fertÆtlen¨tÆ tulajdons§ggal rendelkezik. A v¦dikus
tudom§ny teh§t teljes, mert minden k¦ts¦g ¦s hiba f¢l¢tt §ll, a BhagavadgŒtƒ pedig nem m§s, mint a teljes v¦dikus tudom§ny l¦nyege.
A v¦dikus tud§s nem kutat©munka eredm¦nye. Kutat§sunk t¢k¦letlen, hiszen t¢k¦letlen ¦rz¦kekkel vizsg§ljuk a dolgokat. Azt a t¢k¦letes
tud§st kell elfogadnunk, amely Ä ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒ elmondja Ä
a paramparƒn (a tan¨tv§nyi l§ncon) kereszt¤l sz§ll al§. Tud§sra a megfelelÆ forr§sb©l, a tan¨tv§nyi l§ncolatt©l kell szert tenn¤nk, amely a legfÆbb
lelki tan¨t©mesterrel, mag§val az Ýrral kezdÆdik, s lelki tan¨t©mesterek
sor§n §t jut el hozz§nk. Arjuna, az Ýr ŽrŒ K‚‰†a tan¨tv§nya az Ýr minden szav§t ellentmond§s n¦lk¤l elfogadja. Nem szabad, hogy az ember a
Bhagavad-gŒtƒnak csup§n egyes r¦szeit fogadja el, a t¢bbit meg elutas¨tsa.
Ez nem helyes. A Bhagavad-gŒtƒt minden belemagyar§z§s ¦s kihagy§s n¦lk¤l, saj§t ¢nk¦nyes v¦lem¦ny¤nket mellÆzve kell elfogadnunk, a v¦dikus
tudom§ny legt¢k¦letesebb le¨r§sak¦nt. A v¦dikus tud§s transzcendent§lis
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forr§sb©l ¦rkezik hozz§nk, s az elsÆ szavakat maga az Ýr ejtette ki. Az
Ýr szavait apauru‰ey§nak nevezik, ami azt jelenti, hogy nem a n¦gy t¢k¦letlens¦g megfertÆzte e vil§gi emberektÆl sz§rmaznak. Egy materialista
ember 1. biztos, hogy hib§kat k¢vet el, 2. sz§mtalan illuz©rikus elk¦pzel¦s
hat§sa alatt §ll, 3. hajlamos arra, hogy m§sokat becsapjon, ¦s 4. t¢k¦letlen ¦rz¦kei korl§tokhoz k¢tik. Akire e n¦gy hi§nyoss§g jellemzÆ, az nem
adhat t¢k¦letes felvil§gos¨t§st a mindent §tfog© tud§sr©l.
A v¦dikus tud§s nem ilyen t¢k¦letlen ¦lÆl¦nyektÆl sz§rmazik. Ezt a
tudom§nyt az Ýr az elsÆ teremtett ¦lÆl¦ny, Brahmƒ sz¨v¦be juttatta, aki
Így adta azt tov§bb fiainak ¦s tan¨tv§nyainak, amikor r§ ker¤lt a sor,
ahogyan eredetileg az Ýr §tadta neki. Az Ýr pr†am, teljesen t¢k¦letes,
s lehetetlen, hogy az anyagi vil§g t¢rv¦nyeinek hat§sa al§ ker¤lj¢n. Az
embernek kellÆk¦ppen okosnak kell lennie ahhoz, hogy meg¦rtse: a vil§gegyetemben az Ýr a kiz§r©lagos tulajdonosa mindennek, s Ö az eredeti
teremtÆ, aki Brahmƒt megteremtette. A tizenegyedik fejezetben Arjuna
prapitƒmah§nak sz©l¨tja az Urat, mert Brahmƒt pitƒmah§nak, nagyaty§nak szokt§k nevezni, s az Ýr a nagyatya teremtÆje. Senki se §ll¨tsa teh§t,
hogy b§rminek is a tulajdonosa. Csak azokat a dolgokat szabad elfogadnunk, melyeket az Ýr a l¦tfenntart§sunk ¦rdek¦ben biztos¨t sz§munkra.
Sz§mtalan p¦lda van arra, hogyan haszn§lhatjuk fel mindazt, amit az
Ýr nek¤nk sz§nt. A Bhagavad-gŒtƒ errÆl is besz¦l. Arjuna kezdetben Így
hat§rozott, hogy nem fog harcolni a kuruk‰etrai csat§ban Ä ez saj§t d¢nt¦se volt. Elmondta az Ýrnak, hogy nem tudn§ ¦lvezni a kir§lys§got rokonai meg¢l¦se ut§n. Arjuna a testi ¦n-tudat alapj§n d¢nt¢tt ¨gy, mert azt
hitte, azonos a test¦vel, s hogy a testi rokonai val©ban a testv¦rei, unokatestv¦rei, s©gorai, nagyaty§i ¦s ¨gy tov§bb; egysz©val teste k¢vetel¦seinek
akart eleget tenni. Az Ýr az¦rt mondta el neki a Bhagavad-gŒtƒt, hogy
megv§ltoztassa a szeml¦let¦t, s v¦g¤l Arjuna val©ban elsz§nta mag§t arra,
hogy utas¨t§sait k¢vetve fegyvert fogjon. Kari‰ye vacana„ tava: ÀSzavaid
szerint fogok cselekedni" Ä mondta.
Ebben a vil§gban az embereknek nem az a feladatuk, hogy marakodjanak, mint a kuty§k ¦s a macsk§k. Intelligenseknek kell lenni¤k, hogy
felfogj§k az emberi ¦let jelentÆs¦g¦t, s hogy elutas¨ts§k a k¢z¢ns¦ges §llatokra jellemzÆ viselked¦st. Az emberi l¦nynek el kell ¦rnie ¦lete c¦lj§t.
Ehhez ad Ítmutat§st minden v¦dikus ¨r§s, a l¦nyeget pedig a BhagavadgŒtƒban tal§ljuk meg. A v¦dikus irodalom az embereknek sz©l, s nem
az §llatoknak. Ha egy §llat meg¢l egy m§sikat, nem terheli ¦rte bÉn,
§m ha egy ember puszt¨t el egy §llatot puszt§n az¦rt, hogy f¦ktelen
nyelv¦nek kiel¦g¤l¦st szerezzen, akkor felelnie kell a term¦szet t¢rv¦nyeinek megszeg¦s¦¦rt. A Bhagavad-gŒtƒ vil§gosan elmagyar§zza, hogy a
term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆinek megfelelÆen a tetteket h§rom csoportba
sorolhatjuk: 1. a j©s§g, 2. a szenved¦ly ¦s 3. a tudatlans§g k¢tÆereje alatt
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§ll© cselekedetek. Ehhez hasonl©an a t§pl§l¦k is h§romf¦le lehet: §llhat a j©s§g, a szenved¦ly vagy a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt.
MinderrÆl a Bhagavad-gŒtƒ r¦szletes le¨r§st ad, s ha helyesen alkalmazzuk tan¨t§s§t, l¦t¤nk teljesen megtisztul, ¦s v¦g¤l eljutunk a v¦gsÆ c¦lhoz,
amely tÍl van ezen az anyagi vil§gon (yad gatvƒ na nivartante tad dhƒma
parama„ mama).
Ezt a v¦gsÆ c¦lt sanƒtana ¦gnek, ¢r¢k lelki ¦gnek nevezik. Azt l§tjuk,
hogy ebben az anyagi vil§gban minden ideiglenes. Minden l¦trej¢n, fennmarad egy ideig, mell¦kterm¦keket hoz l¦tre, sorvadni kezd, majd megsemmis¤l. Ez az anyagi vil§g t¢rv¦nye, ak§r a testet, ak§r egy gy¤m¢lcs¢t,
ak§r b§rmi m§st vizsg§lunk meg. Ezen az ideiglenes vil§gon tÍl azonban egy m§sik vil§g l¦tez¦s¦rÆl is tudunk, amelyre egy m§sik, ¢r¢k, azaz
sanƒtana term¦szet jellemzÆ. A jŒva szint¦n sanƒtana, vagyis ¢r¢kk¦val©,
s a tizenegyedik fejezet az Urat is sanƒtan§nak nevezi. BensÆs¦ges kapcsolatunk van az Ýrral, s mivel minÆs¦g tekintet¦ben mindannyian Ä a
sanƒtana-dhƒma, vagyis az ¢r¢k ¦g, a sanƒtana LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g
¦s a sanƒtana ¦lÆl¦nyek Ä egyek vagyunk, a Bhagavad-gŒtƒ c¦lja az, hogy
felÍj¨tsa sanƒtana k¢teless¦g¤nket, a sanƒtana-dharm§t, amely az ¦lÆl¦ny
¢r¢k hivat§sa. Ideiglenesen oly sok tev¦kenys¦get v¦gz¤nk, §m ha ezekkel felhagyunk, s a LegfelsÆbb Ýr §ltal elÆ¨rt m©don cseleksz¤nk, minden
tett¤nk megtisztul. Ezt nevezik tiszta ¦letnek.
A LegfelsÆbb Ýr ¦s transzcendent§lis hajl¦ka egyar§nt sanƒtana, ak§rcsak az ¦lÆl¦nyek, s a LegfelsÆbb Ýr ¦s az ¦lÆl¦nyek k¢lcs¢n¢s kapcsolata a sanƒtana birodalomban az emberi ¦let t¢k¦letess¦g¦t jelenti. Az
Ýr nagyon kegyes az ¦lÆl¦nyekhez, hiszen a fiai Æk. A Bhagavad-gŒtƒban
kijelenti: sarva-yoni‰uï aha„ bŒja-prada‹ pitƒ. À¶n vagyok mindenki
Atyja." Elt¦rÆ karm§juknak k¢sz¢nhetÆen term¦szetesen az ¦lÆl¦nyek
mind m§sok ¦s m§sok, az Ýr azonban kijelenti, hogy Ö valamennyi¤k
atyja. Al§sz§ll teh§t, hogy hazah¨vjon minden bÉn¢s, felt¦telekhez k¢t¢tt
lelket, haza a sanƒtana, ¢r¢k vil§gba, ahol a sanƒtana ¦lÆl¦nyek az Ýr
¢r¢k t§rsaik¦nt visszaker¤lhetnek ¢r¢k, sanƒtana helyzet¤kbe. Az Ýr
vagy maga j¢n el k¤l¢nb¢zÆ inkarn§ci©iban, vagy bizalmas szolg§it k¤ldi
el fiaik¦nt, t§rsaik¦nt vagy ƒcƒry§kk¦nt, hogy hazah¨vj§k a felt¦telekhez
k¢t¢tt lelkeket.
A sanƒtana-dharma teh§t nem valamif¦le elvakult vall§si folyamatot jelent, hanem az ¢r¢k ¦lÆl¦ny ¢r¢k feladat§ra utal az ¢r¢k LegfelsÆbb Ýrral val© kapcsolat§ban. A sanƒtana-dharma kifejez¦s, ahogy azt kor§bban
eml¨tett¤k, az ¦lÆl¦ny ¢r¢k k¢teless¦g¦t jelenti. ŽrŒpƒda Rƒmƒnujƒcƒrya
a k¢vetkezÆk¦ppen hat§rozta meg a sanƒtana sz© jelent¦s¦t: ÀAz, aminek nincs kezdete ¦s nincs v¦ge." Amikor teh§t sanƒtana-dharm§r©l
besz¦l¤nk, ŽrŒpƒda Rƒmƒnujƒcƒrya hiteles v¦lem¦nye alapj§n biztosra
vehetj¤k, hogy ennek a dharm§nak nincs sem kezdete, sem v¦ge.
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A magyar vall§s sz© kicsit m§st jelent, mint a sanƒtana-dharma. A vall§s sz©n §ltal§ban hitet ¦rt¤nk, a hit azonban v§ltozhat. Az ember hisz
egy bizonyos Ítban, §m hit¦t megv§ltoztathatja, s egy m§sik Ítra l¦phet.
A sanƒtana-dharma azonban arra a tev¦kenys¦gre utal, amit nem lehet
megv§ltoztatni. Ahogyan a foly¦kony halmaz§llapot nem v§laszthat© el
a v¨ztÆl, sem a hÆ a tÉztÆl, Így az ¢r¢k ¦lÆl¦ny is elv§laszthatatlan ¢r¢k
elfoglalts§g§t©l. A sanƒtana-dharma mind¢r¢kre szervesen hozz§tartozik
az ¦lÆl¦nyhez. Amikor teh§t a sanƒtana-dharm§r©l besz¦l¤nk, ŽrŒpƒda
Rƒmƒnujƒcƒrya hiteles v¦lem¦ny¦re t§maszkodva biztosra kell venn¤nk,
hogy ez egy olyan valami, aminek nincs sem kezdete, sem pedig v¦ge.
Aminek nincs kezdete ¦s nincs v¦ge, az nem lehet elvakult dolog, hiszen
semmilyen hat§r nem korl§tozhatja. Azok, akik valamif¦le elvakult hit
h¨vei, helytelen¤l a sanƒtana-dharm§t is elvakultnak tekintik. Ha azonban
alaposan elm¦lyed¤nk e t¦ma tanulm§nyoz§s§ban, s a modern tudom§ny
f¦ny¦ben vizsg§ljuk meg, akkor r§ fogunk j¢nni, hogy a sanƒtana-dharma
a vil§g valamennyi ember¦nek, sÆt az univerzum minden ¦lÆl¦ny¦nek
tev¦kenys¦g¦t jelenti.
Annak a vall§sos hitnek a kialakul§s§r©l, amely nem sanƒtana vall§s, az emberis¦g t¢rt¦nelm¦nek kr©nik§iban olvashatunk, a sanƒtanadharm§nak azonban nincsen kezdete, mert ¢r¢kre elv§laszthatatlan az
¦lÆl¦nyektÆl. Ami az ¦lÆl¦nyeket illeti, a hiteles ƒstr§k szerint sz§mukra
nincs sz¤let¦s ¦s nincs hal§l. A GŒtƒ kijelenti, hogy az ¦lÆl¦ny soha
nem sz¤letik meg ¦s soha nem hal meg; ¢r¢k, elpuszt¨thatatlan, s ideiglenes anyagi test¦nek megsemmis¤l¦se ut§n is folytatja l¦t¦t. A sanƒtanadharma fogalm§val kapcsolatban pr©b§ljuk meg most meg¦rteni a vall§s
tartalm§t a sz© eredeti szanszkrit jelent¦s¦nek vizsg§lat§val. Dharma az,
ami elv§laszthatatlan egy bizonyos dologt©l. A hÆ ¦s a f¦ny egy¤tt j§r a
tÉzzel; ezek n¦lk¤l nincs ¦rtelme a tÉz sz©nak. ¶ppen ¨gy r§ kell j¢nn¤nk,
mi az a legl¦nyegesebb dolog, ami ¢r¢kk¦ egy¤tt j§r az ¦lÆl¦nnyel. Ez
az ¢r¢k t§rs az ¦lÆl¦ny ¢r¢k jellemzÆje, ez az ¢r¢k jellemzÆ pedig ¢r¢k
vall§sa.
Amikor Sanƒtana GosvƒmŒ az ¦lÆl¦nyek svarp§j§r©l k¦rdezte ŽrŒ
Caitanya Mahƒprabhut, az Ýr azt v§laszolta, hogy az ¦lÆl¦nyek svarp§ja,
azaz eredeti helyzete nem m§s, mint az, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t szolg§lj§k. Ha elemezz¤k az Ýr Caitany§nak ezt a kijelent¦s¦t, k¢nnyen bel§thatjuk, hogy az ¦lÆl¦nyek valamennyien sz¤ntelen¤l m§sokat szolg§lnak, k¤l¢nf¦le k¦pess¦geiknek megfelelÆen, s ¨gy
pr©b§lj§k ¦lvezni az ¦letet. Az alacsonyabb rendÉ §llatok Így szolg§lj§k az embereket, mint szolga az ur§t. A szolg§lja B-t, B szolg§lja C-t,
C szolg§lja D-t ¦s ¨gy tov§bb. A bar§t a bar§tot szolg§lja, az anya a fi§t,
a feles¦g a f¦rj¦t, a f¦rj a feles¦g¦t stb. Ha ilyen szellemben folytatjuk
a kutat§st, ¦szrevehetj¤k, hogy az ¦lÆl¦nyek t§rsadalm§ban kiv¦tel n¦l-
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k¤l mindenki szolg§latot v¦gez. A politikus a programj§val arr©l pr©b§lja meggyÆzni az embereket, hogy alkalmas a szolg§latra, s a v§laszt©k
ez¦rt ¦rt¦kes szavazatukat r§ adj§k, abban a rem¦nyben, hogy nagy szolg§latot tesz majd a t§rsadalomnak. A bolttulajdonos a vevÆket, az iparos
a tÆk¦st, a tÆk¦s a csal§dot, a csal§d pedig az §llamot szolg§lja az ¢r¢k
¦lÆl¦ny ¢r¢k term¦szete miatt. L§thatjuk teh§t, hogy nincs egyetlen olyan
¦lÆl¦ny sem, aki ne szolg§ln§ a t¢bbieket, ez¦rt nyugodtan levonhatjuk a
k¢vetkeztet¦st, hogy a szolg§lat ¢r¢kk¦ elk¨s¦ri az ¦lÆl¦nyt, a szolg§latv¦gz¦s teh§t az ¦lÆl¦ny ¢r¢k vall§sa.
Az emberek ennek ellen¦re azt vallj§k magukr©l, hogy az idÆ ¦s a
k¢r¤lm¦nyek §ltal meghat§rozott bizonyos hithez tartoznak, s ¨gy hindunak, mohamed§nnak, kereszt¦nynek, buddhist§nak vagy valami m§s
felekezet h¨v¦nek vallj§k magukat. Az eff¦le elnevez¦sek nem jellemzÆk
a sanƒtana-dharm§ra. A hindu v§ltoztathat a hit¦n, ¦s mohamed§nn§
v§lhat, a mohamed§n §tt¦rhet a hindu hitre, a kereszt¦ny is megv§ltoztathatja a hit¦t stb. A vall§sos hit megv§ltoztat§sa azonban semmilyen k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt nem befoly§solja az ember ¢r¢k feladat§t, hogy m§sokat
szolg§ljon. A hindu, a mohamed§n ¦s a kereszt¦ny mindig, minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt valakinek a szolg§ja. Az teh§t, hogy az ember egy bizonyos hitet vall, nem sanƒtana-dharm§j§nak vall§s§t jelenti. A sanƒtanadharma a szolg§latv¦gz¦s.
Val©j§ban a szolg§laton kereszt¤l §llunk kapcsolatban a LegfelsÆbb
Ýrral. Ö a legfelsÆbb ¦lvezÆ, mi pedig, ¦lÆl¦nyek, a szolg§i vagyunk. Az
¦lvezet¦re teremtett benn¤nket, s ha r¦szt vesz¤nk az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel egy¤tt ebben az ¢r¢k ¦lvezetben, akkor boldogok
lesz¤nk. M§sk¦nt ez nem lehets¦ges. F¤ggetlen¤l lehetetlen el¦rni a boldogs§got, ahogyan egyetlen testr¦sz sem v§lhat el¦gedett¦, ha nem mÉk¢dik egy¤tt a gyomorral. Az ¦lÆl¦ny teh§t nem lehet boldog, ha nem a
LegfelsÆbb Szem¦ly transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gzi.
A Bhagavad-gŒtƒ nem helyesli a k¤l¢nf¦le f¦listenek im§dat§t vagy szolg§lat§t. A hetedik fejezet huszadik verse kijelenti:
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ prapadyante 'nya-devatƒ‹
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya prak‚tyƒ niyatƒ‹ svayƒ
ÀAkiket az anyagi v§gyak megfosztottak ¦rtelm¤ktÆl, megh©dolnak a f¦listenek elÆtt, ¦s k¢vetik a saj§t term¦szet¤k szerint kiszabott im§datszab§lyokat." Ez a vers egy¦rtelmÉen kimondja, hogy akik az anyagi v§gyak
ir§ny¨t§sa alatt §llnak, azok nem a LegfelsÆbb Urat, K‚‰†§t, hanem a f¦listeneket im§dj§k. Amikor a ÀK‚‰†a" n¦vrÆl besz¦l¤nk, nem egy adott
vall§s szÉk keretein bel¤l haszn§lt n¦vre utalunk. A k‚‰†a sz© a legmagasabb rendÉ gy¢ny¢rt jelenti, s bizony¨tott t¦ny, hogy a LegfelsÆbb Ýr a forr§sa ¦s a t§rh§za minden gy¢ny¢rnek. Mindannyian boldogs§gra v§gyunk.
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“nanda-mayo 'bhyƒsƒt (Vedƒnta-stra 1.1.12). Az ¦lÆl¦nyeket az Ýrhoz
hasonl©an tudat hatja §t, s Æk is a gy¢ny¢rt keresik. Az Ýr sz¤ntelen¤l
boldog, s ha az ¦lÆl¦nyek csatlakoznak Hozz§ ¦s egy¤ttmÉk¢dnek Vele,
valamint bhakt§i t§rsas§g§t keresik, akkor Æk is boldogok lehetnek.
Az Ýr az¦rt sz§ll al§ e muland© vil§gba, hogy felt§rja v‚ndƒvanai kedvtel¦seit, melyeket teljes boldogs§g jellemez. Amikor az Ýr ŽrŒ K‚‰†a
V‚ndƒvan§ban tart©zkodott, a teh¦np§sztorfiÍkkal, bar§tnÆivel, V‚ndƒvana t¢bbi lak©j§val ¦s a tehenekkel teljes boldogs§gban ¦lvezte kedvtel¦seit. V‚ndƒvana n¦pe sz§m§ra egyed¤l K‚‰†a l¦tezett. Az Ýr K‚‰†a
azonban m¦g apj§t, Nanda Mahƒrƒj§t is lebesz¦lte arr©l, hogy im§dja
Indra f¦listent, mert be akarta bizony¨tani, hogy az embernek f¢l¢sleges
a f¦listeneket im§dnia. Egyed¤l a LegfelsÆbb Urat kell im§dnunk, mert
az ¦let v¦gsÆ c¦lja az, hogy visszat¦rj¤nk az Ö hajl¦k§ra.
Az Ýr ŽrŒ K‚‰†a hajl¦k§t a Bhagavad-gŒtƒ tizen¢t¢dik fejezet¦nek
hatodik verse a k¢vetkezÆk¦ppen jellemzi:
na tad bhƒsayate sryo na aƒ…ko na pƒvaka‹
yad gatvƒ na nivartante tad dhƒma parama„ mama
ÀAz ¶n legfelsÆbb hajl¦komat nem nap vagy hold, tÉz vagy elektromoss§g ragyogja be. Aki egyszer eljut oda, t¢bb¦ m§r nem t¦r vissza az anyagi
vil§gba."
Ez a vers az ¢r¢k eget ¨rja le. Ha az ¦gre gondolunk, anyagi felfog§sunk
miatt r¢gt¢n a nap, a hold ¦s a csillagok jutnak esz¤nkbe, §m az Ýr itt azt
mondja, hogy az ¢r¢k ¦gben nincs sz¤ks¦g sem napra, sem holdra, sem
elektromoss§gra vagy b§rmilyen tÉzre, mert a lelki vil§got a brahmajyoti,
a LegfelsÆbb Ýrb©l §rad© sugarak ragyogj§k be. M§s bolyg©kra akarunk
eljutni, s ennek ¦rdek¦ben mindenf¦le megpr©b§ltat§st v§llalunk, pedig a
LegfelsÆbb Ýr hajl¦k§t nagyon k¢nnyen megismerhetn¦nk. Az Ýr lakhely¦nek neve Goloka. A Brahma-sa„hitƒ (5.37) nagyon sz¦pen ¨gy ¨r r©la:
goloka eva nivasaty akhilƒtma-bhta‹. Az Ýr ¢r¢kk¦ hajl¦k§n, Golok§n
¦l, §m az anyagi vil§g lak©i is eljuthatnak Hozz§. Ennek ¦rdek¦ben al§sz§ll, hogy l§that©v§ tegye val©di form§j§t, a sac-cid-ƒnanda-vigrah§t. Ha
megmutatja ¢nmag§t, nincs sz¤ks¦g arra, hogy kital§ljuk, milyen is Ö. Al§sz§ll, hogy v¦get vessen k¦pzelg¦seinknek, s megmutatja mag§t eredeti
alakj§ban, Žyƒmasundarak¦nt. Sajn§latos m©don az ostob§k kigÍnyolj§k
Öt, mert Így j¢n, mintha k¢z¤l¤nk val© lenne, s emberk¦nt j§tszik vel¤nk.
EttÆl azonban m¦g nem szabad azt hinn¤nk, hogy olyan, mint mi vagyunk.
Mindenhat©s§ga r¦v¦n felt§rja mag§t elÆtt¤nk eredeti alakj§ban, s bemutatja kedvtel¦seit, amelyek saj§t hajl¦k§n j§tsz©d© kedvtel¦seinek m§sai.
A lelki ¦g ragyog© sugaraiban v¦gtelen sok lelki bolyg© lebeg. A
brahmajyoti a legfelsÆbb hajl¦kb©l, a K‚‰†alok§b©l §rad, s az ƒnandamaya, cin-maya bolyg©k, melyek nem anyagiak, ebben a sug§rz§sban
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lebegnek. Az Ýr kijelenti: na tad bhƒsayate sryo na aƒ…ko na pƒvaka‹ / yad gatvƒ na nivartante tad dhƒma parama„ mama. Aki egyszer
eljut a lelki ¦gbe, annak nem kell t¢bb¦ visszat¦rnie az anyagi vil§gba.
M¦g ha az anyagi vil§g legfelsÆbb bolyg©j§ra, Brahmalok§ra jutn§nk el Ä
a Holdr©l nem is besz¦lve Ä, ott is ugyanezekkel az ¦letk¢r¤lm¦nyekkel
tal§lkozn§nk: sz¤let¦ssel ¦s hal§llal, betegs¦ggel ¦s ¢regs¦ggel. Az anyagi
univerzum egyetlen bolyg©ja sem mentes az anyagi l¦t e n¦gy alapvetÆ
velej§r©j§t©l.
Az ¦lÆl¦nyek az egyik ¦gitestrÆl a m§sikra v§ndorolnak, §m puszt§n
mechanikus Íton nem juthatunk el oda, ahov§ csak akarunk. Ha el szeretn¦nk menni egy m§sik bolyg©ra, annak megvan a maga m©dja. ErrÆl szint¦n olvashatunk: yƒnti deva-vratƒ devƒn pitn yƒnti pit‚-vratƒ‹. A bolyg©k¢zi utaz§shoz nincs sz¤ks¦g mechanikai m©dszerekre. Yƒnti deva-vratƒ
devƒn, tan¨tja a GŒtƒ. A Holdat, a Napot ¦s a felsÆbb bolyg©kat Svargalok§nak nevezik. A bolyg©k h§rom szintet alkotnak, a felsÆ, a k¢z¦psÆ
¦s az als© bolyg©rendszereket. A F¢ld a k¢z¦psÆ bolyg©rendszerhez tartozik. A Bhagavad-gŒtƒ elmondja, hogyan juthatunk el egy nagyon egyszerÉ m©dszer seg¨ts¦g¦vel a felsÆbb bolyg©rendszerbe (Devalok§ra):
yƒnti deva-vratƒ devƒn. Csak im§dnunk kell a bolyg© f¦listen¦t, s ily
m©don eljuthatunk a Holdra, a Napra vagy a felsÆbb bolyg©rendszerek
b§rmelyik¦be.
A Bhagavad-gŒtƒ azonban m¦gsem tan§csolja, hogy az anyagi vil§g bolyg©ira utazzunk, mert m¦g ha Brahmalok§ra, a legfelsÆbb ¦gitestre menn¦nk Ä mechanikus Íton, amellyel k¢r¤lbel¤l 40 000 ¦vig tartana az utaz§s;
s vajon ki ¦l addig? Ä, ott is tal§lkozn§nk az anyagi ¦let nyomorÍs§gaival,
azaz a sz¤let¦ssel, a hal§llal, a betegs¦ggel ¦s az ¢regs¦ggel. ·m aki a legfelsÆbb bolyg©ra, K‚‰†alok§ra vagy a lelki ¦g m§s bolyg©ira akar jutni, az
nem fog ezekkel az anyagi gy¢trelmekkel szembeker¤lni. A lelki ¦g bolyg©i k¢z¤l a legfelsÆbbet Goloka-V‚ndƒvan§nak nevezik. Ez ŽrŒ K‚‰†a, az
eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦ge birodalm§ban az eredeti bolyg©. MinderrÆl
a Bhagavad-gŒtƒ sz§mol be, s tan¨t§s§b©l megtudhatjuk, hogyan hagyhatjuk magunk m¢g¢tt ezt az anyagi vil§got, ¦s hogyan kezdhet¤nk el egy
val©ban boldog ¦letet a lelki vil§gban.
A Bhagavad-gŒtƒ tizen¢t¢dik fejezete val©s k¦pet fest az anyagi vil§gr©l:
rdhva-mlam adha‹-ƒkham avattha„ prƒhur avyayam
chandƒ„si yasya par†ƒni yas ta„ veda sa veda-vit
Ez a vers az anyagi vil§got egy f§hoz hasonl¨tja, melynek gy¢kerei felfel¦, §gai pedig lefel¦ n¦znek. Mindannyian l§ttunk m§r olyan f§t, melynek gy¢kerei felfel¦ nÆnek: ha egy foly© vagy egy t© partj§n §llunk, a
v¨zben t¤kr¢zÆdÆ fa fejjel lefel¦ §ll. Az §gak lefel¦ nyÍlnak, a gy¢kerek
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pedig felfel¦. Ez az anyagi vil§g szint¦n t¤k¢rk¦p, a lelki vil§g t¤kr¢zÆd¦se. Az anyagi vil§g nem m§s, mint a val©s§g §rny¦ka. Az §rny¦k nem
val©s§gos, nem k¦zzelfoghat©, azt azonban meg¦rthetj¤k belÆle, hogy a
val©s§g l¦tezik. A sivatagban nincs v¨z, de a d¦lib§b arra utal, hogy a
v¨z l¦tezÆ dolog. Az anyagi vil§gban nincs v¨z, nincs boldogs§g, a lelki
vil§gban azonban a val©di boldogs§g val©s§gos viz¦vel tal§lkozunk.
Az Ýr a GŒtƒban tan§csot ad, hogyan juthat el az ember a lelki vil§gba
(15.5):
nirmƒna-mohƒ jita-sa…ga-do‰ƒ
adhyƒtma-nityƒ viniv‚tta-kƒmƒ‹
dvandvair vimuktƒ‹ sukha-du‹kha-sa„jŠair
gacchanty amˆhƒ‹ padam avyaya„ tat
E padam avyayamba, ¢r¢k birodalomba csakis az juthat el, aki nirmƒnamoha. Mit jelent ez? Mindannyian valamilyen c¨mre v§gyunk. Van, aki
ÀÍr" akar lenni, van, aki Àm¦lt©s§gos Ír", m§sok eln¢kk¦, gazdag emberr¦, kir§lly§ vagy valami m§ss§ szeretn¦nek v§lni. Am¨g ragaszkodunk
ezekhez a c¨mk¦khez, addig ragaszkodunk a testhez is, mivel a c¨mk¦k
a testre vonatkoznak. Mi azonban nem az anyagi test vagyunk. Ennek
meg¦rt¦se jelenti a lelki megvil§gosod§s elsÆ l¦pcsÆfok§t. ²ssze vagyunk
kapcsolva az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦vel, de az Ýr odaad© szolg§lat§n kereszt¤l meg kell tÆl¤k szabadulnunk. Mindaddig nem t§volodhatunk el az anyagi term¦szet k¢tÆerÆitÆl, am¨g nem alakul ki benn¤nk
ragaszkod§s az Ýr odaad© szolg§lat§hoz. A megk¤l¢nb¢ztetÆ c¨mk¦k
¦s vonz©d§sok k¦jes anyagi v§gyainknak k¢sz¢nhetÆk, annak, hogy az
anyagi term¦szet urai akarunk lenni. Am¨g le nem mondunk arr©l a v§gyr©l, hogy uralkodjunk az anyagi term¦szeten, addig nincs es¦ly¤nk arra,
hogy visszat¦rj¤nk a LegfelsÆbb birodalm§ba, a sanƒtana-dhƒm§ba. A
soha meg nem semmis¤lÆ ¢r¢k vil§gba az juthat el, akit nem t¦veszt meg
a hamis anyagi ¦lvezetek vonzereje, s aki a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§nak
¦l. Az ilyen ember k¢nnyen eljuthat a legfelsÆbb hajl¦kra.
Egy m§sik helyen a GŒtƒban (8.21) ezt olvashatjuk:
avyakto 'k‰ara ity uktas tam ƒhu‹ paramƒ„ gatim
ya„ prƒpya na nivartante tad dhƒma parama„ mama
Az avyakta sz© megnyilv§nulatlant jelent. Szem¤nk elÆtt m¦g az anyagi
vil§g sem nyilv§nul meg teljesen. ¶rz¦keink olyannyira t¢k¦letlenek, hogy
m¦g az ¢sszes csillagot sem l§thatjuk ebben anyagi univerzumban. A v¦dikus irodalomb©l sok mindent megtudhatunk a k¤l¢nf¦le ¦gitestekrÆl, s
rajtunk §ll, hogy elhissz¤k-e az ott le¨rtakat. A v¦dikus irodalom (k¤l¢-
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n¢sen a ÷rŒmad-Bhƒgavatam) az anyagi vil§g valamennyi fontos bolyg©j§r©l felvil§gos¨t§st ad, s az anyagi vil§gon tÍl l¦tezÆ lelki vil§gr©l is ¨r,
amit avyakt§nak, megnyilv§nulatlannak nevez. E legfelsÆbb birodalomba
kell v§gyakoznia az embernek, mert ha egyszer eljut oda, t¢bb¦ nem kell
visszat¦rnie ebbe az anyagi vil§gba.
Ezek ut§n felvetÆdhet a k¦rd¦s, mit kell tenn¤nk ahhoz, hogy eljussunk a LegfelsÆbb Ýr hajl¦k§ra. Ezt a nyolcadik fejezet ¢t¢dik vers¦bÆl
tudhatjuk meg:
anta-kƒle ca mƒm eva smaran muktvƒ kalevaram
ya‹ prayƒti sa mad-bhƒva„ yƒti nƒsty atra sa„aya‹
ÀB§rki legyen is az, ha ¦lete v¦g¦n egyed¤l R§m eml¦kezve hagyja el test¦t, minden k¦ts¦get kiz§rva azonnal el¦ri az ¶n term¦szetemet." Aki a
hal§l pillanat§ban K‚‰†§ra gondol, az eljut Hozz§. Az embernek K‚‰†a
form§j§ra kell eml¦keznie. Ha Így hagyja el a test¦t, hogy az Ö form§j§ra gondol, nem f¦rhet hozz§ k¦ts¦g, hogy eljut a lelki birodalomba. A
mad-bhƒvam sz© a LegfelsÆbb L¦ny legfelsÆbb term¦szet¦re utal. A LegfelsÆbb L¦ny sac-cid-ƒnanda-vigraha, azaz form§ja ¢r¢k, tud§ssal ¦s gy¢ny¢rrel teljes. A mi jelenlegi test¤nk nem sac-cid-ƒnanda. Nem sat, hanem
asat, azaz nem ¢r¢k, hanem muland©, ¦s nem cit, vagyis nem tud§ssal teli,
hanem teljesen tudatlan. Nemcsak a lelki vil§got nem ismerj¤k, de nincs
t¢k¦letes tud§sunk m¦g errÆl az anyagi vil§gr©l sem, ahol oly sok minden
ismeretlen a sz§munkra. A test nirƒnanda is, ami azt jelenti, hogy nem
gy¢ny¢rrel, hanem szenved¦ssel teli. Az anyagi vil§gban tapasztalt valamennyi gy¢trelem a testnek k¢sz¢nhetÆ, §m aki az Ýr K‚‰†§ra, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re gondol teste elhagy§sakor, az azonnal saccid-ƒnanda testet kap.
Az anyagi vil§gban a test elhagy§sa ¦s az Íj testbe k¢lt¢z¦s folyamata
szint¦n meghat§rozott terv szerint t¢rt¦nik. Az ember csak akkor hal
meg, ha m§r eldÆlt, milyen testet kap a k¢vetkezÆ ¦letben. Ezt a d¢nt¦st
nem az ¦lÆl¦ny, hanem egy felsÆbb hatalom hozza. Az ¦let¤nk sor§n v¦grehajtott tettektÆl f¤ggÆen vagy felemelked¤nk, vagy les¤llyed¤nk. Jelenlegi ¦let¤nk a k¢vetkezÆt k¦sz¨ti elÆ, ¦ppen ez¦rt ha m§r ebben az ¦letben arra k¦sz¤l¤nk, hogy eljussunk Isten orsz§g§ba, akkor az anyagi test
elhagy§sa ut§n k¦ts¦gtelen¤l az Ýr¦hoz hasonl© lelki testet kapunk.
Ahogy azt kor§bban elmondtuk, a transzcendentalist§knak t¢bb csoportja van: a brahma-vƒdŒk, a paramƒtma-vƒdŒk ¦s a bhakt§k. Arr©l is
eml¨t¦st tett¤nk, hogy a brahmajyotiban (a lelki ¦gben) megsz§ml§lhatatlan lelki bolyg© van, melyeknek sz§ma sokkal-sokkal nagyobb, mint
az anyagi vil§g valamennyi bolyg©j§¦ egy¤ttesen. Az anyagi vil§gr©l azt
mondj§k, hogy a teremt¦snek megk¢zel¨tÆleg csup§n egynegyed r¦sz¦t
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k¦pezi (ekƒ„ena sthito jagat). Ebben az anyagi r¦gi©ban milli© ¦s milli© univerzum van, mindegyikben milli© ¦s milli© bolyg© ¦s nap, csillag
¦s hold, az anyagi teremt¦s m¦gis csup§n t¢red¦ke a teljes teremt¦snek.
A teremt¦s nagy r¦sz¦t a lelki ¦g alkotja. Aki a LegfelsÆbb Brahman l¦t¦be akar olvadni, az r¢gt¢n a LegfelsÆbb Ýr brahmajyotij§ba ker¤l, s
¨gy eljut a lelki ¦gbe. A bhakt§k, akik az Ýr t§rsas§g§t akarj§k ¦lvezni,
a megsz§ml§lhatatlan Vaiku†‡ha-bolyg© egyik¦re ker¤lnek, ahol a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§g§t ¦lvezhetik teljes kiterjed¦se, a n¦gykarÍ Nƒrƒya†a
form§j§ban, akit k¤l¢nf¦le nevekkel illetnek, mint p¦ld§ul Pradyumna,
Aniruddha ¦s Govinda. A transzcendentalist§k teh§t a hal§l pillanat§ban
vagy a brahmajyotira, vagy a Paramƒtmƒra, vagy pedig az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re, ŽrŒ K‚‰†§ra gondolnak, s ¨gy minden esetben a lelki
vil§gba jutnak, §m egyed¤l a bhakt§k Ä vagyis akik szem¦lyes kapcsolatban §llnak a LegfelsÆbb Ýrral Ä l¦phetnek a Vaiku†‡ha-bolyg©k vagy
Goloka-V‚ndƒvana ter¤let¦re. Az Ýr azt is hozz§teszi, hogy Àehhez nem
f¦r k¦ts¦g". Szil§rdan kell hinn¤nk ebben, s nem szabad elutas¨tanunk azt,
ami nem egyezik az elk¦pzel¦s¤nkkel. Hozz§§ll§sunk olyan legyen, mint
Arjun§¦: ÀMindent elhiszek, amit mondt§l." Ha teh§t az Ýr azt mondja,
hogy aki a hal§l pillanat§ban R§ gondol Ä vagy mint Brahmanra, vagy
mint Paramƒtmƒra, vagy mint az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦re Ä, az biztosan
eljut a lelki vil§gba, akkor ehhez semmi k¦ts¦g nem f¦rhet. Ebben nem
szabad k¦telkedn¤nk.
A Bhagavad-gŒtƒ (8.6) azt is elmagyar§zza, hogyan juthat el az ember
a lelki vil§gba puszt§n az§ltal, hogy a hal§l pillanat§ban a LegfelsÆbbre
gondol:
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„ tyajaty ante kalevaram
ta„ tam evaiti kaunteya sadƒ tad-bhƒva-bhƒvita‹
ÀAmilyen l¦t§llapotra eml¦kezik az ember teste elhagy§sakor, azt ¦ri
majd el k¦ts¦gtelen¤l." Ezek ut§n elÆsz¢r azt kell meg¦rten¤nk, hogy az
anyagi term¦szet a LegfelsÆbb Ýr egyik energi§j§nak megnyilv§nul§sa.
A Vi‰†u-purƒ†a (6.7.61) ¨gy ¨r a LegfelsÆbb Ýr teljes energi§j§r©l:
vi‰†u-akti‹ parƒ proktƒ k‰etra-jŠƒkhyƒ tathƒ parƒ
avidyƒ-karma-sa„jŠƒnyƒ t‚tŒyƒ aktir i‰yate
A LegfelsÆbb Ýr megsz§ml§lhatatlanul sok ¦s v§ltozatos energi§val
rendelkezik, melyeknek ¦rz¦kel¦se meghaladja felfog©k¦pess¦g¤nket. A
kiv§l©, mÉvelt b¢lcsek, a felszabadult lelkek azonban tanulm§nyozt§k
ezeket az energi§kat, s h§rom fÆbb kateg©ri§ba osztott§k Æket. Minden
energia vi‰†u-akti, vagyis az Ýr Vi‰†u energi§ja. Az elsÆ energia parƒ,
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azaz transzcendent§lis. Az ¦lÆl¦nyek szint¦n a felsÆbbrendÉ energi§hoz
tartoznak, ahogyan azt m§r elmagyar§ztuk. A t¢bbi energia, vagyis az
anyagi energi§k a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §llnak. A hal§l
pillanat§ban eldÆl, hogy itt maradunk-e az anyagi vil§g als©bbrendÉ energi§j§ban, vagy a lelki vil§g energi§j§ba ker¤l¤nk. Ahogy a Bhagavad-gŒtƒ
(8.6) mondja:
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„ tyajaty ante kalevaram
ta„ tam evaiti kaunteya sadƒ tad-bhƒva-bhƒvita‹
ÀAmilyen l¦t§llapotra eml¦kezik az ember teste elhagy§sakor, azt ¦ri
majd el k¦ts¦gtelen¤l."
¶let¤nk sor§n hozz§szoktunk ahhoz, hogy vagy az anyagi energi§ra,
vagy a lelki energi§ra gondolunk. De hogyan lehets¦ges gondolatainkat
az anyagi energi§r©l a lelki energi§ra ir§ny¨tani? Oly sok ¨r§s van Ä Íjs§gok, foly©iratok, reg¦nyek stb. Ä, ami az anyagi energi§val t¢lti meg
gondolatainkat. Az eff¦le irodalomban elmer¤lÆ elm¦nket a v¦dikus irodalomra kell ir§ny¨tanunk. A nagy b¢lcsek sz§mtalan v¦dikus ¨r§st megalkottak ennek ¦rdek¦ben, k¢zt¤k p¦ld§ul a purƒ†§kat. A purƒ†§k nem
kital§lt mes¦k, hanem t¢rt¦nelmi feljegyz¦sek. A Caitanya-caritƒm‚t§ban
(Madhya-lŒlƒ 20.122) olvashatjuk az al§bbi verset:
mƒyƒ-mugdha jŒvera nƒhi svata‹ k‚‰†a-jŠƒna
jŒvere k‚pƒya kailƒ k‚‰†a veda-purƒ†a
A feled¦keny ¦lÆl¦nyek, a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek megfeledkeztek
arr©l a kapcsolatr©l, amely a LegfelsÆbb Ýrhoz fÉzi Æket, ¦s gondolataik az anyagi cselekedetekbe mer¤lnek. Hogy gondolkod§sukat a lelki
¦gre ir§ny¨tsa, K‚‰†a-dvaipƒyana Vyƒsa sz§mtalan v¦dikus ¨r§st hagyott
h§tra sz§mukra. ElÆsz¢r n¦gy r¦szre osztotta a V¦d§kat, majd megmagyar§zta Æket a purƒ†§kban, azut§n a kev¦sb¦ ¦rtelmes emberek sz§m§ra meg¨rta a Mahƒbhƒrat§t. A Bhagavad-gŒtƒt a Mahƒbhƒrat§ban tal§ljuk meg. A v¦dikus irodalmat a Vedƒnta-str§ban ¢sszegezte, s j¢vÆbeni
Ítmutat©k¦nt meg¨rta a Vedƒnta-stra term¦szetes magyar§zat§t is, a
÷rŒmad-Bhƒgavatamot. Elm¦nket mindig e v¦dikus ¨r§sok olvas§s§val kell
elfoglalnunk. Ahogyan a materialist§k fej¦t az Íjs§gok, a foly©iratok ¦s
a tengernyi materialista irodalom t¢lti meg, nek¤nk Vyƒsadeva ¨r§saiban
kell elmer¤ln¤nk, s ¨gy k¦pesek lesz¤nk arra, hogy a hal§l idej¦n a LegfelsÆbb Ýrra eml¦kezz¤nk. Az Ýr egyed¤l ezt az utat aj§nlja, s biztos¨t
benn¤nket a sikerrÆl: ÀEhhez nem f¦r k¦ts¦g."
tasmƒt sarve‰u kƒle‰u mƒm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mƒm evai‰yasy asa„aya‹
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ÀEz¦rt, Arjuna, gondolj mindig R§m K‚‰†a-form§mban, s ezzel egy idÆben hajtsd v¦gre elÆ¨rt k¢teless¦ged, s harcolj! Tetteid Nekem aj§nlva,
elm¦d ¦s ¦rtelmed R§m f¤ggesztve k¦ts¦gtelen¤l el¦rsz majd Engem"
(8.7).
K‚‰†a teh§t nem azt tan§csolja, hogy jelenlegi k¢teless¦g¦nek h§tat
ford¨tva Arjuna csak gondoljon Ör§. Nem, az Ýr sohasem ad megval©s¨thatatlan tan§csot. Ebben az anyagi vil§gban az embernek l¦tfenntart§sa ¦rdek¦ben dolgoznia kell. Az emberi t§rsadalom az emberek elfoglalts§ga alapj§n n¦gy t§rsadalmi rendre oszlik: brƒhma†§kra, k‰atriy§kra,
vaiy§kra ¦s dr§kra. A brƒhma†§k, vagyis az ¦rtelmis¦gi r¦teg egy bizonyos fajta munk§t v¦gez, a k‰atriy§k, a vezetÆ tiszts¦get bet¢ltÆk egy
m§sf¦l¦t, s a kereskedÆk ¦s a k¦tkezi munk§sok is mind saj§t k¢teless¦g¤ket v¦gzik. Az emberi t§rsadalomban a l¦tfenntart§sa v¦gett mindenkinek v¦geznie kell valamilyen munk§t, legyen ak§r munk§s, ak§r kereskedÆ, vezetÆ tisztviselÆ vagy f¢ldmÉves, s ¨gy van ez m¦g azok eset¦ben
is, akik a legfelsÆbb r¦tegekhez tartoznak Ä ¨r©k, tud©sok vagy ¦pp teol©gusok. Az Ýr azt mondja Arjun§nak, hogy nem kell felhagynia hivat§s§val, hanem a munk§j§t v¦gezve K‚‰†§ra kell eml¦keznie (mƒm anusmara).
Ha a l¦t¦rt folytatott k¤zdelem sor§n nem gondol sz¤ntelen¤l K‚‰†§ra,
akkor nem lesz k¦pes erre a hal§l pillanat§ban sem. Az Ýr Caitanya is
ugyanezt tan§csolja. KŒrtanŒya‹ sadƒ hari‹, mondja: mindig ¦nekelj¤k az
Ýr neveit. Az Ýr ¦s nevei nem k¤l¢nb¢znek egym§st©l. K‚‰†a Arjun§nak
adott utas¨t§sa (Àeml¦kezz R§m") ¦s az Ýr Caitanya utas¨t§sa (Àmindig
¦nekeld az Ýr K‚‰†a neveit") egy ¦s ugyanaz. Nincs k¤l¢nbs¦g k¢z¢tt¤k, mert K‚‰†a ¦s K‚‰†a neve azonosak. Az abszolÍt szintj¦n az, amit
mondunk, ¦s az, amirÆl mondjuk, nem k¤l¢nb¢zik egym§st©l. ²r¢kk¦ az
Ýrra kell teh§t eml¦kezn¤nk, a nap huszonn¦gy ©r§j§ban, az§ltal, hogy
neveit ¦nekelj¤k, s ¦let¤nk sor§n cselekedeteinket Így kell alak¨tanunk,
hogy mindig tudjunk gondolni R§.
Hogyan lehets¦ges ez? Az ƒcƒry§k ezt a k¢vetkezÆ p¦ld§val szeml¦ltetik: ha egy f¦rjes asszony vonz©dik egy m§sik f¦rfihoz, vagy ha egy nÆs
ember nem a feles¦g¦t, hanem egy m§sik nÆt szeret, az eff¦le vonz©d§s
nagyon erÆs. Az ekk¦ppen ragaszkod© ember mindig sz¨ve v§lasztottj§ra gondol. A feles¦gnek §lland©an, m¦g h§ziasszonyi teendÆi k¢zben is
azon j§r az esze, hogyan tal§lkozhatna szerelm¦vel, ¦s sokkal figyelmesebben v¦gzi a h§zimunk§t, mint azelÆtt, nehogy f¦rje gyanakodni kezdjen. Hasonl©an kell nek¤nk is sz¤ntelen¤l eml¦kezn¤nk legfelsÆbb szerelm¤nkre, ŽrŒ K‚‰†§ra, ugyanakkor nagyon sz¦pen kell v¦gezn¤nk az anyagi
¦letben r§nk h§rul© feladatokat. Ehhez nagyon erÆs szeretetre van sz¤ks¦g. Ha m¦ly szeretetet ¦rz¤nk a LegfelsÆbb Ýr ir§nt, akkor k¦pesek
lesz¤nk arra, hogy k¢teless¦g¤nk v¦gz¦s¦vel egy idÆben R§ is eml¦kezz¤nk. Ezt a szeretetet azonban ki kell fejleszten¤nk magunkban. Arjuna
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p¦ld§ul mindig K‚‰†§ra gondolt. ·lland© t§rsa volt, de egyben harcos is.
K‚‰†a nem azt tan§csolta neki, hogy mondjon le a harcr©l ¦s vonuljon
az erdÆbe medit§lni. Amikor K‚‰†a felv§zolta elÆtte a yoga-rendszert,
Arjuna azt felelte, hogy nem k¦pes ezt az utat j§rni (6.33).
arjuna uvƒca
yo 'ya„ yogas tvayƒ prokta‹ sƒmyena madhusdana
etasyƒha„ na payƒmi caŠcalatvƒt sthiti„ sthirƒm
ÀArjuna ¨gy sz©lt: ¹, Madhusłdana! Az ·ltalad ismertetett yoga megval©s¨thatatlannak, sÆt elviselhetetlennek tÉnik sz§momra, hiszen az elme
csapong© ¦s nyugtalan."
Az Ýr azonban azt mondja (6.47):
yoginƒm api sarve‰ƒ„ mad-gatenƒntarƒtmanƒ
raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„ sa me yuktatamo mata‹
ÀAki nagy hittel mindig Bennem lakozik, mag§ban ¶nr§m gondol, ¦s
transzcendent§lis szeretÆ szolg§latot v¦gez Nekem, az a legmeghittebben
egyes¤l Velem a yog§ban, s minden yogŒ k¢z¤l Æ a legkiv§l©bb. Ez az
¶n v¦lem¦nyem." Aki sz¤ntelen¤l a LegfelsÆbb Ýrra gondol, az a legnagyobb yogŒ, a legkiv§l©bb jŠƒnŒ, s ugyanakkor a bhakt§k k¢z¤l is Æ a
legjobb. Az Ýr k¦sÆbb azt mondja Arjun§nak, hogy k‰atriya l¦v¦n nem
hagyhatja abba a harcot, de ha k¢zben szakadatlanul K‚‰†§ra eml¦kezik,
akkor k¦pes lesz a hal§l pillanat§ban is R§ gondolni. Ehhez azonban az
embernek teljesen §t kell adnia mag§t az Ýr transzcendent§lis szeretÆ
szolg§lat§nak.
Tulajdonk¦ppen nem a test¤nkkel, hanem az elm¦nkkel ¦s az ¦rtelm¤nkkel cseleksz¤nk. Ha teh§t ¦rtelm¤nk ¦s elm¦nk mindig a LegfelsÆbb Ýrral kapcsolatos gondolatokba mer¤l, akkor ebbÆl k¢vetkezÆen
¦rz¦keink is az Urat szolg§lj§k. Az ¦rz¦kek tev¦kenys¦ge l§tsz©lag nem
v§ltozik meg, a tudat azonban igen. A Bhagavad-gŒtƒ megtan¨tja, hogyan
mer¨ts¤k elm¦nket ¦s ¦rtelm¤nket az Ýrr©l sz©l© gondolatokba. Ez az
elm¦lyed¦s teszi majd lehetÆv¦ sz§munkra, hogy eljussunk az Ýr birodalm§ba. Ha az elme K‚‰†a szolg§lat§ban §ll, automatikusan az ¦rz¦kek is
Öt szolg§lj§k. Ez az a mÉv¦szet ¦s ez az a titok, melyet a Bhagavad-gŒtƒ
el¦nk t§r: teljesen elmer¤lni a ŽrŒ K‚‰†§r©l sz©l© gondolatokban.
Napjaink embere f§rads§got nem k¨m¦lve azzal k¨s¦rletezik, hogy eljusson a Holdra, lelki felemelked¦s¦¦rt azonban semmit sem tesz. Akinek
m¦g van ¢tven ¦v h§tra az ¦let¦bÆl, annak ezt a r¢vid idÆt arra kell haszn§lnia, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re eml¦kezzen. Ennek
gyakorl§sa jelenti az odaad§s folyamat§t.
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rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹ smara†a„ pƒda-sevanam
arcana„ vandana„ dƒsya„ sakhyam ƒtma-nivedanam
(÷rŒmad-Bhƒgavatam 7.5.23)
A kilenc folyamat v¦gz¦se Ä melyek k¢z¤l a legegyszerÉbb a rava†am,
a Bhagavad-gŒtƒ hallgat§sa egy ¢nmegval©s¨tott szem¦ly ajkair©l Ä gondolatainkat a LegfelsÆbb L¦nyre fogja terelni. ¸gy eml¦kezni fogunk a
LegfelsÆbb Ýrra, ¦s test¤nk elhagy§sa ut§n lelki testet kaphatunk, amely
alkalmas arra, hogy a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§g§t ¦lvezhess¤k.
Az Ýr azt§n ¨gy sz©l a GŒtƒban (8.8):
abhyƒsa-yoga-yuktena cetasƒ nƒnya-gƒminƒ
parama„ puru‰a„ divya„ yƒti pƒrthƒnucintayan
À¹, Pƒrtha, aki Rajtam mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n medit§l, elm¦j¦ben mindig R§m eml¦kezik, s nem t¦r le az Ítr©l, az biztosan
el¦r Engem."
Ez nem neh¦z m©dszer, §m olyasvalakitÆl kell elsaj§t¨tanunk, aki tapasztalt ebben a t¦m§ban. Tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet: egy
olyan emberhez kell fordulnunk, aki gyakorolja e folyamatot. Az elme
¢r¢kk¦ ide-oda csapong, de meg kell tanulnunk, hogyan r¢gz¨ts¤k ¢r¢kk¦
a LegfelsÆbb Ýr, ŽrŒ K‚‰†a form§j§ra vagy nev¦nek hangjaira. Az elme
term¦szete az, hogy nyugtalan, ide-oda r¢ppen, §m K‚‰†a nev¦nek hangvibr§ci©j§t©l megnyugszik. A lelki birodalomban, a lelki vil§gban lakoz©
parama-puru‰§n, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n kell teh§t medit§lnunk, s ¨gy el¦rhetj¤k Öt. A v¦gsÆ megval©s¨t§s, a v¦gsÆ c¦l el¦r¦s¦nek
Ítj§r©l a Bhagavad-gŒtƒ ¨r, s e tud§s kapuja mindenki elÆtt nyitva §ll. Senki
sincs kiz§rva. Az emberek minden r¦tege elindulhat az Ýr K‚‰†a fel¦
azzal, hogy Ör§ gondol, hiszen mindenki hallhat R©la ¦s gondolhat R§.
Az Ýr ezek ut§n kijelenti (9.32Ä33):
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya ye 'pi syu‹ pƒpa-yonaya‹
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs te 'pi yƒnti parƒ„ gatim
ki„ punar brƒhma†ƒ‹ pu†yƒ bhaktƒ rƒjar‰ayas tathƒ
anityam asukha„ lokam ima„ prƒpya bhajasva mƒm
M¦g egy kereskedÆ, egy bÉn¢s nÆ, egy k¦tkezi munk§s, sÆt egy m¦g n§luk
is alacsonyabb rendÉ ember is el¦rheti a LegfelsÆbbet, mondja az Ýr.
Nincs sz¤ks¦g hozz§ §tlagon fel¤li intelligenci§ra. B§rki, aki elfogadja a
bhakti-yoga elv¦t, s aki a LegfelsÆbb Urat a legfÆbb j©k¦nt, az ¦let v¦gsÆ
¦s legfelsÆbb c¦ljak¦nt fogadja el, az eljuthat az Ýrhoz a lelki vil§gba. Ha
valaki elfogadja a Bhagavad-gŒtƒban kinyilatkoztatott elveket, t¢k¦letess¦
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teheti ¦let¦t, s v¦gsÆ megold§st tal§lhat az ¦let valamennyi probl¦m§j§ra.
Ez az eg¦sz Bhagavad-gŒtƒ l¦nyege.
²sszefoglal§sk¦ppen elmondhatjuk, hogy a Bhagavad-gŒtƒ egy transzcendent§lis ¨r§s, amelyet nagyon figyelmesen kell tanulm§nyoznunk. GŒtƒƒstram ida„ pu†ya„ ya‹ pa‡het prayata‹ pumƒn: ha valaki pontosan
betartja a Bhagavad-gŒtƒ utas¨t§sait, az ¦let minden nyomorÍs§g§t©l ¦s
aggodalm§t©l megszabadulhat. Bhaya-okƒdi-varjita‹: m¦g ebben az ¦letben megszabadul minden f¦lelemtÆl, a k¢vetkezÆ ¦lete pedig m§r lelki
lesz (GŒtƒ-mƒhƒtmya 1).
Van egy m§sik elÆnye is:
gŒtƒdhyƒyana-Œlasya prƒ†ƒyƒma-parasya ca
naiva santi hi pƒpƒni prva-janma-k‚tƒni ca
ÀHa valaki nagyon Æszint¦n ¦s teljes komolys§ggal tanulm§nyozza a
Bhagavad-gŒtƒt, mÍltban elk¢vetett bÉneinek k¢vetkezm¦nyei az Ýr kegy¦bÆl nem lesznek hat§ssal r§" (GŒtƒ-mƒhƒtmya 2). Az Ýr nagy nyomat¦kkal mondja a Bhagavad-gŒtƒ utols© r¦sz¦ben (18.66):
sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
ÀHagyj fel a vall§s minden v§ltozat§val, s h©dolj meg egyed¤l ¶nelÆttem!
¶n megszabad¨talak minden bÉn¢s visszahat§st©l, ne f¦lj!" Az Ýr ezzel
teljes felelÆss¦get v§llal azok¦rt, akik §tadj§k magukat Neki, s megv¦di
Æket a bÉn valamennyi visszahat§s§t©l.
mala-nirmocana„ pu„sƒ„ jala-snƒna„ dine dine
sak‚d gŒtƒm‚ta-snƒna„ sa„sƒra-mala-nƒanam
ÀAz ember naponta megf¤rdik, hogy megtisztuljon, de ha valaki csak egyszer is megf¤rdik a Bhagavad-gŒtƒ szent Gangesz-viz¦ben, az anyagi ¦let
minden szenny¦tÆl megtisztul" (GŒtƒ-mƒhƒtmya 3).
gŒtƒ su-gŒtƒ kartavyƒ kim anyai‹ ƒstra-vistarai‹
yƒ svaya„ padmanƒbhasya mukha padmƒd vini‹s‚tƒ
Mivel a Bhagavad-gŒtƒt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge besz¦lte el,
sz¤ks¦gtelen m§s v¦dikus ¨r§sokat olvasnunk. Az embernek csup§n arra
van sz¤ks¦ge, hogy figyelmesen ¦s rendszeresen hallgassa ¦s olvassa a
Bhagavad-gŒtƒt. A jelen korszakban az emberek annyira elmer¤lnek a
vil§gi tettekben, hogy nem k¦pesek valamennyi v¦dikus ¨r§st elolvasni.
Erre azonban nincs is sz¤ks¦g. Ez az egyetlen k¢nyv, a Bhagavad-gŒtƒ
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elegendÆ, mert ez az eg¦sz v¦dikus irodalom l¦nyege, ¦s mert Ä s ez
a legfontosabb Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge besz¦lte el (GŒtƒmƒhƒtmya 4).
A GŒtƒ-mƒhƒtmya (5) ¨gy ¨r:
bhƒratƒm‚ta-sarvasva„ vi‰†u-vaktrƒd vini‹s‚tam
gŒtƒ-ga…godaka„ pŒtvƒ punar janma na vidyate
ÀAki a Gangesz viz¦bÆl iszik, felszabadul. M¦g ink§bb igaz ez arra, aki a
Bhagavad-gŒtƒ nekt§rj§t issza. A Bhagavad-gŒtƒ a Mahƒbhƒrata legsÉrÉbb
nekt§rja, s maga az Ýr K‚‰†a, az eredeti Vi‰†u besz¦lte el." A BhagavadgŒtƒ az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ajkair©l sz§rmazik, a GangeszrÆl pedig azt mondj§k, hogy az Ýr l©tuszl§b§t©l ered. A LegfelsÆbb
Ýr ajka ¦s l§ba k¢z¢tt term¦szetesen nincsen k¤l¢nbs¦g, §m a BhagavadgŒtƒ egy semleges n¦zÆpontb©l ¨t¦lve m¦g nagyobb jelentÆs¦gÉ, mint
a Gangesz vize.
sarvopani‰ado gƒvo dogdhƒ gopƒla-nandana‹
pƒrtho-vatsa‹ su-dhŒr bhoktƒ dugdha„ gŒtƒm‚ta„ mahat
ÀEz a GŒtopani‰ad, a Bhagavad-gŒtƒ, minden upani‰ad l¦nyege olyan, mint
egy teh¦n, az Ýr K‚‰†a pedig, aki teh¦np§sztorfiÍk¦nt h¨res, megfeji e
tehenet. Arjuna olyan, ak§r a borjÍ, a b¢lcs tud©sok ¦s a tiszta bhakt§k
pedig a Bhagavad-gŒtƒ nekt§ri tej¦t issz§k" (GŒtƒ-mƒhƒtmya 6).
eka„ ƒstra„ devakŒ-putra gŒtam
eko devo devakŒ-putra eva
eko mantras tasya nƒmƒni yƒni
karmƒpy eka„ tasya devasya sevƒ
(GŒtƒ-mƒhƒtmya 7)
Manaps§g az emberek egy szent¨r§sra, egy Istenre, egy vall§sra ¦s egy
hivat§sra v§gynak. Ez¦rt eka„ ƒstra„ devakŒ-putra-gŒtam: legyen csak
egyetlen szent¨r§s, egy k¢z¢s ¨r§s az eg¦sz vil§g sz§m§ra Ä a BhagavadgŒtƒ. Eko devo devakŒ-putra eva: legyen az eg¦sz vil§gnak egy Istene Ä ŽrŒ
K‚‰†a. Eko mantras tasya nƒmƒni: legyen csak egy himnusz, egy mantra,
egy ima Ä az Ö nev¦nek ¦nekl¦se: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a,
Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Karmƒpy eka„ tasya devasya sevƒ: ¦s hadd legyen csak egyetlen hivat§s Ä az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek szolg§lata.
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A TAN¸TV·NYI L·NC
eva„ paramparƒ-prƒptam ima„ rƒjar‰ayo vidu‹

ÀE legfelsÆbb tudom§ny ily m©don, a tan¨tv§nyi l§ncon kereszt¤l sz§llt
al§" (Bhagavad-gŒtƒ 4.2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

K‚‰†a
Brahmƒ
Nƒrada
Vyƒsa
Madhva
Padmanƒbha
N‚hari
Mƒdhava
Ak‰obhya
Jaya TŒrtha
JŠƒnasindhu
Dayƒnidhi
Vidyƒnidhi
Rƒjendra
Jayadharma
Puru‰ottama
Brahma†ya TŒrtha
Vyƒsa TŒrtha
Lak‰mŒpati
Mƒdhavendra Puri
œŁvara Puri (Nityƒnanda, Advaita)
ŽrŒ Caitanya
Rłpa (Svarłpa, Sanƒtana)
Raghunƒtha, JŒva
K‚‰†adƒsa
Narottama
ViŁvanƒtha
(Baladeva) Jagannƒtha
Bhaktivinoda
GaurakiŁora
Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupƒda

ELSÖ FEJEZET

Hadiszemle a kuruk‰etrai
csatamezÆn

1. VERS
Da{tar"Aí)" ovaAca

DamaRºae‡ae ku(ç&ºae‡ae s$amavaetaA yauyauts$ava: /

maAmak(A: paANx"vaAêEva ik(maku(vaRta s$aÃaya // 1 //
dh‚tarƒ‰‡ra uvƒca
dharma-k‰etre kuru-k‰etre samavetƒ yuyutsava‹
mƒmakƒ‹ pƒ†ˆavƒ caiva kim akurvata saŠjaya
dh‚tarƒ‰‡ra‹ uvƒca Ä Dh‚tarƒ‰‡ra kir§ly mondta; dharma-k‰etre Ä a zar§ndokhelyen; kuru-k‰etre Ä a Kuruk‰etra nevÉ vid¦ken; samavetƒ‹ Ä ¢sszegyÉltek; yuyutsava‹ Ä harcra v§gyva; mƒmakƒ‹ Ä az eny¦im (a fiaim);
pƒ†ˆavƒ‹ Ä Pƒ†ˆu fiai; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; kim Ä mit; akurvata Ä
tettek; saŠjaya Ä ©, SaŠjaya.
Dh‚tarƒ‰‡ra ¨gy sz©lt: ¹, SaŠjaya, mit tettek fiaim ¦s Pƒ†ˆu fiai, miut§n
harcra v§gyva ¢sszegyÉltek a kuruk‰etrai zar§ndokhelyen?
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MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ sz¦les k¢rben olvasott teista tudom§ny. ²sszefoglal§sa a GŒtƒ-mƒhƒtmya (A GŒtƒ dicsÆ¨t¦se), amely kijelenti, hogy a Bhagavad-gŒtƒt nagyon alaposan, egy olyan ember seg¨ts¦g¦vel kell tanulm§nyoznunk, aki ŽrŒ K‚‰†a h¨ve, s emellett minden ¢n¢s c¦lÍ
¦rtelmez¦s n¦lk¤l kell t¢rekedn¤nk a meg¦rt¦s¦re. A vil§gos meg¦rt¦sre,
arra, hogyan kell e tud§st elsaj§t¨tanunk, mag§ban a Bhagavad-gŒtƒban
tal§lunk p¦ld§t Arjuna szem¦ly¦ben, aki k¢zvetlen¤l az Ýrt©l hallotta
ezt a tan¨t§st. Aki olyan szerencs¦s, hogy a Bhagavad-gŒtƒt e tan¨tv§nyi
l§ncon, s nem egy szem¦lyes ind¨t¦kokt©l vez¦relt magyar§zaton kereszt¤l
¦rtette meg, arr©l elmondhatjuk, hogy m§r a teljes v¦dikus tudom§nyt ¦s
a vil§g minden szent¨r§s§t tanulm§nyozta. A Bhagavad-gŒtƒban az olvas©
megtal§lja mindazt, amit valamennyi egy¦b szent¨r§s tartalmaz, s ezenk¨v¤l olyan dolgokkal is tal§lkozhat, amelyekrÆl sehol m§shol nem olvashat.
Ez a Bhagavad-gŒtƒ k¤l¢nleges jellemzÆje. A t¢k¦letes teista tudom§nyt
tartalmazza, hiszen maga az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az Ýr ŽrŒ
K‚‰†a besz¦li el.
Dh‚tarƒ‰‡ra ¦s SaŠjaya p§rbesz¦de Ä amit a Mahƒbhƒrat§ban olvashatunk Ä alkotja e nagyszerÉ b¢lcsess¦g alapj§t. K¢ztudott, hogy ez a
filoz©fia a kuruk‰etrai csatamezÆn keletkezett, amely idÆtlen idÆk ©ta,
a v¦dikus idÆktÆl kezdve szent zar§ndokhely. Maga az Ýr besz¦lte el,
amikor szem¦lyesen jelen volt ezen a bolyg©n, hogy Ítmutat§ssal l§ssa el
az emberis¦get.
A dharma-k‰etra (vall§si r¨tusok helye) sz©nak nagy jelentÆs¦ge van,
mert a kuruk‰etrai csatamezÆn az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is
jelen volt, Arjuna oldal§n. Dh‚tarƒ‰‡ra, a Kuruk atyja erÆsen k¦telkedett fiai v¦gsÆ gyÆzelm¦ben. Bizonytalans§g§ban SaŠjay§t©l, tan§csos§t©l
¦rdeklÆd¢tt: ÀMi t¢rt¦nt?" Abban biztos volt, hogy fiai, valamint ¢ccse,
Pƒ†ˆu fiai az¦rt gyÉltek ¢ssze a kuruk‰etrai harct¦ren, hogy d¢ntÆ csat§t
v¨vjanak egym§ssal. K¦rd¦se m¦gis jelentÆs. Nem akart egyezked¦st az
unokatestv¦rek ¦s testv¦rek k¢z¢tt, s tudni akarta, mi v§r a csatamezÆn
felsorakozott fiaira. A csata helysz¨n¦¤l Kuruk‰etr§t v§lasztott§k Ä amirÆl a V¦d§k azt ¨rj§k, e helyen Istent kell im§dniuk m¦g a mennyek f¦listeneinek is Ä, ez¦rt Dh‚tarƒ‰‡ra att©l tartott, hogy a szent hely befoly§solhatja a csata kimenetel¦t. Nagyon j©l tudta, hogy ez Arjun§nak ¦s Pƒ†ˆu
t¢bbi fi§nak kedvez majd, akik term¦szet¤kn¦l fogva mind nagyon er¦nyesek voltak. SaŠjaya Vyƒsa tan¨tv§nya volt, ¦s Vyƒsa kegy¦bÆl k¦pes volt
arra, hogy l§ssa a kuruk‰etrai csatateret, annak ellen¦re, hogy Dh‚tarƒ‰‡ra
szob§j§ban tart©zkodott. Dh‚tarƒ‰‡ra teh§t Æt k¦rdezte a csatamezÆn
t¢rt¦ntekrÆl.
A Pƒ†ˆav§k ¦s Dh‚tarƒ‰‡ra fiai ugyanahhoz a csal§dhoz tartoztak. Ez a
vers azonban felfedi elÆtt¤nk Dh‚tarƒ‰‡ra elm¦j¦t, aki sz§nd¦kosan csak
saj§t fiait volt hajland© Kurukk¦nt elismerni, m¨g Pƒ†ˆu fiait kiz§rta a
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csal§di ¢r¢ks¦gbÆl. Ennek alapj§n meg¦rthetj¤k Dh‚tarƒ‰‡r§nak az unoka¢ccseihez, Pƒ†ˆu fiaihoz fÉzÆdÆ viszony§t. A t¢rt¦net kezdet¦tÆl fogva
sejthetj¤k, hogy ahogyan a rizsf¢ld¢n a nem odaval© gyomokat t§vol¨tj§k el, Így fogja Kuruk‰etra szent mezej¦n ŽrŒ K‚‰†a, a vall§s atyja kiirtani a nemk¨v§natos gazt, Dh‚tarƒ‰‡ra fi§t, Duryodhan§t ¦s t§rsait, hogy
hely¤kbe a val©ban vall§sosakat §ll¨tsa, akiket Yudhi‰‡hira vezetett. Ez
teh§t a dharma-k‰etre ¦s a kuru-k‰etre szavak jelent¦se t¢rt¦nelmi ¦s
v¦dikus jelent¦startalmuk mellett.
2. VERS
s$aÃaya ovaAca

ä{"î"A tau paANx"vaAnaIkM( vyaUXM# äu"yaAeRDanastad"A /

@AcaAyaRmaupas$aËÿmya r"AjaA vacanama“avaIta, // 2 //
saŠjaya uvƒca
d‚‰‡vƒ tu pƒ†ˆavƒnŒka„ vyˆha„ duryodhanas tadƒ
ƒcƒryam upasa…gamya rƒjƒ vacanam abravŒt
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; d‚‰‡vƒ Ä miut§n megtekintette; tu Ä
de; pƒ†ˆava-anŒkam Ä a Pƒ†ˆav§k sereg¦t; vyˆham Ä hadi falanxot
alkotva; duryodhana‹ Ä Duryodhana kir§ly; tadƒ Ä akkor; ƒcƒryam Ä a
tan¨t©hoz; upasa…gamya Ä fordulva; rƒjƒ Ä a kir§ly; vacanam Ä szavakat;
abravŒt Ä sz©lta.
SaŠjaya ¨gy sz©lt: ¹, uralkod©! Duryodhana kir§ly megtekintette a
Pƒ†ˆu fiai §ltal hadrendbe §ll¨tott sereget, majd tan§r§hoz l¦pett, s a
k¢vetkezÆ szavakat int¦zte hozz§:
MAGYAR·ZAT: Dh‚tarƒ‰‡ra vakon sz¤letett, ¦s sajnos lelki l§t©k¦pess¦ggel sem rendelkezett. J©l tudta, hogy a vall§s tekintet¦ben fiai ¦ppoly vakok, mint Æ maga, s abban is biztos volt, hogy sohasem lenn¦nek
k¦pesek megegyezni a Pƒ†ˆav§kkal, akik sz¤let¦s¤k ©ta mindannyian
j§mbor h¨vÆk voltak. Mindazon§ltal a zar§ndokhely befoly§sa miatt k¦ts¦gek gy¢t¢rt¦k. SaŠjaya meg¦rtette, mi¦rt k¦rdezi Æt Dh‚tarƒ‰‡ra a csata
alakul§s§r©l, ez¦rt b§tor¨tani akarta az elcs¤ggedt kir§lyt, s megnyugtatta, hogy fiai nem fognak megalkudni a szent hely befoly§sa ellen¦re
sem. SaŠjaya elmondta a kir§lynak, hogy fia, Duryodhana megtekintette
a Pƒ†ˆav§k haderej¦t, majd azonnal a legfÆbb hadvez¦rhez, Dro†ƒcƒry§hoz sietett, hogy t§j¦koztassa Æt a val©s helyzetrÆl. Hab§r Duryodhan§t
a vers kir§lynak nevezi, a helyzet komolys§g§ra val© tekintettel m¦gis a
fÆ hadvez¦rhez kellett fordulnia. Nagyon ¤gyes politikus volt, §m m¦g
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diplomatikus viselked¦s¦vel sem tudta leplezni azt a f¦lelmet, amit a
Pƒ†ˆav§k alakulatainak l§tt§n ¦rzett.
3. VERS
pazyaEtaAM paANx"]pau‡aANAAmaAcaAyaR mah"taI%M camaUma, /

vyaUX#AM åu"pad"pau‡aeNA tava izASyaeNA DaImataA // 3 //
payaitƒ„ pƒ†ˆu-putrƒ†ƒm ƒcƒrya mahatŒ„ camm
vyˆhƒ„ drupada-putre†a tava i‰ye†a dhŒmatƒ
paya Ä n¦zd; etƒm Ä ezt; pƒ†ˆu-putrƒ†ƒ„ Ä Pƒ†ˆu fiainak; ƒcƒrya Ä
©, tan¨t©; mahatŒm Ä hatalmas; camm Ä hadsereg¦t; vyˆhƒm Ä elrendezve; drupada-putre†a Ä Drupada fia §ltal; tava Ä a te; i‰ye†a Ä
tan¨tv§nyod §ltal; dhŒ-matƒ Ä nagyon okos.
¹, tan§rom, n¦zd Pƒ†ˆu fiainak hatalmas sereg¦t, amelyet eszes tan¨tv§nyod, Drupada fia §ll¨tott fel igen ¤gyesen!
MAGYAR·ZAT: Duryodhana, a kiv§l© diplomata r§ akart mutatni
Dro†ƒcƒrya, a nagy brƒhma†a hadvez¦r hib§ira. Dro†ƒcƒrya ¦s Drupada
kir§ly k¢z¢tt Ä aki DraupadŒnak, Arjuna feles¦g¦nek az apja volt Ä egyszer politikai visz§ly t§madt. E p¢rleked¦s oda vezetett, hogy Drupada
egy hatalmas §ldozat bemutat§sa §r§n megkapta azt az §ld§st, hogy olyan
fia sz¤lessen, aki k¦pes lesz meg¢lni Dro†ƒcƒry§t. Dro†ƒcƒrya j©l tudta
ezt, §m nemes lelkÉ brƒhma†a l¦v¦n k¦sÆbb minden tov§bbi n¦lk¤l
§tadta Dh‚‰‡adyumn§nak, Drupada fi§nak a hadtudom§ny titkait, amikor
Dh‚‰‡adyumn§t r§b¨zt§k, hogy a harc§szatra tan¨tsa. Most, a kuruk‰etrai
csatamezÆn Dh‚‰‡adyumna a Pƒ†ˆav§k oldal§ra §llt, s Æ §ll¨totta fel hadi
falanxaikat, miut§n annak mÉv¦szet¦t Dro†ƒcƒry§t©l megtanulta. Duryodhana felh¨vta Dro†ƒcƒrya figyelm¦t erre a hib§ra, hogy legyen ¦ber ¦s
rend¨thetetlen a harc sor§n. EgyÍttal azt is ¦rt¦s¦re akarta adni, hogy
nem szabad hasonl©an eln¦zÆnek lennie a Pƒ†ˆav§kkal, akik szint¦n kedves tan¨tv§nyai voltak. FÆleg Arjuna §llt k¢zel hozz§, aki kiv§l© tan¨tv§nya volt. Duryodhana arra is figyelmeztette, hogy az eff¦le l§gysz¨vÉs¦g
a harc sor§n a csata elveszt¦s¦hez vezethet.
4. VERS
@‡a zAUr"A mahe"SvaAs$aA BaImaAjauRnas$amaA yauiDa /

yauyauDaAnaAe ivar"Aq%ê åu"pad"ê mah"Ar"Ta: // 4 //

6. vers]

Hadiszemle a kuruk‰etrai csatamezÆn

51

atra rƒ mahe‰v-ƒsƒ bhŒmƒrjuna-samƒ yudhi
yuyudhƒno virƒ‡a ca drupada ca mahƒ-ratha‹
atra Ä itt; rƒ‹ Ä hÆs¢k; mahƒ-i‰u-ƒsƒ‹ Ä rettentÆ ¨j§szok; bhŒmaarjuna Ä BhŒm§val ¦s Arjun§val; samƒ‹ Ä egyenlÆek; yudhi Ä a harcban;
yuyudhƒna‹ Ä Yuyudhƒna; virƒ‡a‹ Ä Virƒ‡a; ca Ä is; drupada‹ Ä Drupada;
ca Ä szint¦n; mahƒ-ratha‹ Ä nagy harcos.
Hadsereg¤kben sz§mos hÆsi ¨j§sz sorakozott fel, akik k¤zdelemben
egyenlÆek BhŒm§val ¦s Arjun§val: Yuyudhƒna, Virƒ‡a, Drupada ¦s m§sok, valamennyien rettentÆ harcosok.
MAGYAR·ZAT: Ha Dh‚‰‡adyumna nem is jelentett k¤l¢n¢sebb vesz¦lyt a kiv§l© had§szati k¦pess¦gekkel rendelkezÆ Dro†ƒcƒrya sz§m§ra,
voltak sokan m§sok, akiktÆl joggal tarthatott. Duryodhana a gyÆzelem
Ítj§t g§tl© nagy akad§lyokk¦nt eml¨ti Æket, mert mindegyik¤k olyan f¦lelmetes harcos volt, mint BhŒma ¦s Arjuna. Duryodhana tiszt§ban volt
BhŒma ¦s Arjuna erej¦vel, ez¦rt hasonl¨totta hozz§juk a t¢bbieket.
5. VERS
Da{í"ke(tauêeik(taAna: k(AizAr"Ajaê vaIyaRvaAna, /

pauç&ijatku(intaBaAejaê zAEbyaê nar"pauËÿva: // 5 //
dh‚‰‡aketu cekitƒna‹ kƒirƒja ca vŒryavƒn
purujit kuntibhoja ca aibya ca nara-pu…gava‹
dh‚‰‡aketu‹ Ä Dh‚‰‡aketu; cekitƒna‹ Ä Cekitƒna; kƒirƒja‹ Ä KƒŁirƒja;
ca Ä szint¦n; vŒrya-vƒn Ä nagyon erÆs; purujit Ä Purujit; kuntibhoja‹ Ä
Kuntibhoja; ca Ä ¦s; aibya‹ Ä Žaibya; ca Ä ¦s; nara-pu…gava‹ Ä az
emberi t§rsadalom hÆse.
Mellett¤k ott van Dh‚‰‡aketu, Cekitƒna, Kƒirƒja, Purujit, Kuntibhoja
¦s ÷aibya is, mindannyian nagy hÆs¢k, kiv§l© harcosok.
6. VERS
yauDaAmanyauê iva‚(Anta oÔamaAEjaAê vaIyaRvaAna, /

s$aAEBa‰"Ae ‰"AEpade"yaAê s$avaR Wva mah"Ar"TaA: // 6 //
yudhƒmanyu ca vikrƒnta uttamaujƒ ca vŒryavƒn
saubhadro draupadeyƒ ca sarva eva mahƒ-rathƒ‹
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yudhƒmanyu‹ Ä Yudhƒmanyu; ca Ä ¦s; vikrƒnta‹ Ä hatalmas; uttamaujƒ‹ Ä
Uttamaujƒ; ca Ä ¦s; vŒrya-vƒn Ä nagy erejÉ; saubhadra‹ Ä Subhadrƒ fia;
draupadeyƒ‹ Ä DraupadŒ fiai; ca Ä ¦s; sarve Ä mindegyik¤k; eva Ä bizony;
mahƒ-rathƒ‹ Ä kiv§l© szek¦rharcosok.
Ott a hatalmas Yudhƒmanyu, a rettentÆ erejÉ Uttamaujƒ, valamint
Subhadrƒ fia ¦s DraupadŒ fiai. Valamennyi vit¦z rendk¨v¤li szek¦rharcos.

7. VERS
@smaAkM( tau ivaizAí"A yae taAiªabaAeDa iã"jaAeÔama /

naAyak(A mama s$aEnyasya s$aMÁaATa< taAna, “avaIima tae // 7 //
asmƒka„ tu vii‰‡ƒ ye tƒn nibodha dvijottama
nƒyakƒ mama sainyasya sa„jŠƒrtha„ tƒn bravŒmi te
asmƒkam Ä mi¦nk; tu Ä de; vii‰‡ƒ‹ Ä k¤l¢n¢sen erÆsek; ye Ä akik; tƒn Ä
Æket; nibodha Ä csak hogy tudd s megjegyezd; dvija-uttama Ä ©, legkiv§l©bb brƒhma†a; nƒyakƒ‹ Ä vez¦rek; mama Ä az eny¦im; sainyasya Ä
a katon§k¦; sa„jŠƒ-artham Ä t§j¦koztat§sul; tƒn Ä Æket; bravŒmi Ä elsorolom; te Ä neked.
·m hogy tudj r©luk, ©, brƒhma†§k legkiv§l©bbja, hadd sz©ljak most
azokr©l a t§bornokokr©l is, akik az ¦n seregeimet vez¦nylik rendk¨v¤li
hozz§¦rt¦ssel!

8. VERS
BavaAna, BaISmaê k(NARê k{(paê s$aimaitaMjaya: /

@ìtTaAmaA ivak(NARê s$aAEmad"iÔastaTaEva ca // 8 //
bhavƒn bhŒ‰ma ca kar†a ca k‚pa ca samiti„-jaya‹
avatthƒmƒ vikar†a ca saumadattis tathaiva ca
bhavƒn Ä j©magad; bhŒ‰ma‹ Ä BhŒ‰ma nagyatya; ca Ä ¦s; kar†a‹ Ä Kar†a;
ca Ä ¦s; k‚pa‹ Ä K‚pa; ca Ä ¦s; samitim-jaya‹ Ä mindig gyÆzedelmesek
a csat§ban; avatthƒmƒ Ä AŁvatthƒmƒ; vikar†a‹ Ä Vikar†a; ca Ä valamint;
saumadatti‹ Ä Somadatta fia; tathƒ Ä Ígyszint¦n; eva Ä bizony; ca Ä is.
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Itt vagy te magad, valamint a csat§ban mindig gyÆzedelmes BhŒ‰ma,
Kar†a, K‚pa, Avatthƒmƒ, Vikar†a, valamint Somadatta fia, Bhriravƒ.
MAGYAR·ZAT: Duryodhana serege rendk¨v¤li hÆseit sorolja fel, akik
k¢z¤l m¦g senki sem vesztett csat§t. Vikar†a Duryodhana fiv¦re volt,
AŁvatthƒmƒ Dronƒcƒrya fia, m¨g Saumadatti, m§s n¦ven BhłriŁravƒ a
bƒhlŒk§k kir§ly§nak a fia. Kar†a Arjuna f¦ltestv¦re volt, mivel KuntŒt©l sz¤letett, mielÆtt KuntŒ feles¦g¤l ment Pƒ†ˆu kir§lyhoz. K‚pƒcƒrya
ikerhÍga Dro†ƒcƒrya feles¦ge volt.

9. VERS
@nyae ca bah"va: zAUr"A mad"TaeR tya·(jaIivataA: /
naAnaAzAñ‘ah"r"NAA: s$avaeR yauÜ"ivazAAr"d"A: // 9 //

anye ca bahava‹ rƒ mad-arthe tyakta-jŒvitƒ‹
nƒnƒ-astra-prahara†ƒ‹ sarve yuddha-viƒradƒ‹
anye Ä m§sok; ca Ä is; bahava‹ Ä nagy sz§mban; rƒ‹ Ä hÆs¢k; matarthe Ä az ¦n kedvem¦rt; tyakta-jŒvitƒ‹ Ä az ¦let¤ket fel§ldozni k¦szen;
nƒnƒ Ä sok; astra Ä fegyverrel; prahara†ƒ‹ Ä felszerelve; sarve Ä mindegyik¤k; yuddha-viƒradƒ‹ Ä tapasztalt a hadtudom§nyban.
Sok m§s hÆs is vel¤k van, akik k¦szek az ¦let¤ket §ldozni az ¦n ¤gyem¦rt. Mindannyian a legk¤l¢nf¦l¦bb fegyvereket viselik, s j§rtasak a
hadtudom§nyban.
MAGYAR·ZAT: Ami a t¢bbieket illeti Ä Jayadrath§t, K‚tavarmƒt, Žƒly§t ¦s m§sokat Ä, mindannyian k¦szek voltak az ¦let¤ket §ldozni Duryodhan§¦rt. M§s sz©val teh§t m§r eldÆlt, hogy valamennyien ott vesznek a kuruk‰etrai csatamezÆn, mert a bÉn¢s Duryodhana oldal§ra §lltak.
Duryodhana term¦szetesen biztos volt gyÆzelm¦ben, mert hitt bar§tai
egyes¨tett erej¦ben, amelyrÆl most olvashattunk.

10. VERS
@payaARæaM tad"smaAkM( balaM BaISmaAiBar"iºatama, /

payaARæaM itvad"maetaeSaAM balaM BaImaAiBar"iºatama, //10//
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aparyƒpta„ tad asmƒka„ bala„ bhŒ‰mƒbhirak‰itam
paryƒpta„ tv idam ete‰ƒ„ bala„ bhŒmƒbhirak‰itam
aparyƒptam Ä felm¦rhetetlen; tat Ä az; asmƒkam Ä a mi¦nknek; balam Ä
ereje; bhŒ‰ma Ä BhŒ‰ma nagyatya §ltal; abhirak‰itam Ä t¢k¦letesen v¦delmezve; paryƒptam Ä korl§tozott; tu Ä de; idam Ä mindez; ete‰ƒm Ä a
Pƒ†ˆav§k¦; balam Ä erÆ; bhŒma Ä BhŒma §ltal; abhirak‰itam Ä gondosan
megv¦dve.
ErÆnk felm¦rhetetlen, s BhŒ‰ma nagyatya t¢k¦letes v¦delmet nyÍjt sz§munkra, m¨g a Pƒ†ˆav§k hadereje, amit BhŒma v¦delmez gondosan,
korl§tozott.
MAGYAR·ZAT: Duryodhana itt a k¦t haderÆt hasonl¨tja ¢ssze. Azt
gondolja, hogy saj§t hadsereg¦nek ereje hat§rtalan, mert a legtapasztaltabb t§bornok, BhŒ‰ma nagyatya v¦delmezi, m¨g a Pƒ†ˆav§k ereje korl§tozott, mert sereg¤ket a kev¦sb¦ tapasztalt hadvez¦r, BhŒma v¦di, aki
szinte elt¢rp¤l BhŒ‰ma mellett. Duryodhana mindig nagyon irigykedett
BhŒm§ra, mert j©l tudta, hogy ha valamikor meg kell halnia, csak az Æ
kez¦tÆl eshet el. Ugyanakkor azonban BhŒ‰ma, a sokkal kiv§l©bb t§bornok jelenl¦t¦ben b¨zva m¦gis biztos volt a gyÆzelemben. Joggal hihette,
hogy Æ ker¤l ki gyÆztesen a csat§b©l.
11. VERS
@yanaeSau ca s$avaeRSau yaTaABaAgAmavaisTataA: /

BaISmamaevaAiBar"ºantau Bavanta: s$avaR Wva ih" //11//
ayane‰u ca sarve‰u yathƒ-bhƒgam avasthitƒ‹
bhŒ‰mam evƒbhirak‰antu bhavanta‹ sarva eva hi
ayane‰u Ä a strat¦giai fontoss§gÍ helyeken; ca Ä is; sarve‰u Ä minden¤tt; yathƒ-bhƒgam Ä k¤l¢nf¦le elrendez¦sek szerint; avasthitƒ‹ Ä elhelyezkedve; bhŒ‰mam Ä BhŒ‰ma nagyaty§t; eva Ä bizony; abhirak‰antu Ä
t§mogass§tok; bhavanta‹ Ä ti; sarve Ä mindannyian k¤l¢n-k¤l¢n; eva hi Ä
bizonyosan.
Most a sereg falanx§nak kijel¢lt strat¦giai pontjain mindenkinek teljes
t§mogat§st kell nyÍjtania BhŒ‰ma nagyaty§nak.
MAGYAR·ZAT: Duryodhana BhŒ‰ma erej¦nek dics¦rete ut§n Így v¦lte,
a t¢bbiek tal§n azt hiszik, nem tekinti Æket igaz§n fontosnak, ez¦rt szok§sos diplomatikus m©dj§n ezzel a kijelent¦ssel pr©b§lta kik¢sz¢r¤lni

12. vers]

Hadiszemle a kuruk‰etrai csatamezÆn

55

a csorb§t. KihangsÍlyozta, hogy BhŒ‰madeva, noha k¦ts¦gtelen¤l a legnagyobb hÆs, m§r ¢reg, ez¦rt mindenkinek Æt kell v¦delmeznie minden
ir§nyb©l. Megt¢rt¦nhet, hogy BhŒ‰m§t lek¢ti a harc, s az ellens¦g ¦l a
lehetÆs¦ggel, hogy egy m§sik oldalr©l t§madjon. Fontos volt teh§t, hogy
a vit¦zek strat¦giai hely¤k¢n maradjanak, s ne engedj¦k, hogy az ellens¦g
megt¢rje a falanxot. Duryodhana biztosan ¦rezte, hogy a Kuruk gyÆzelme
BhŒ‰madeva jelenl¦t¦n mÍlik. Abban eg¦szen biztos volt, hogy BhŒ‰ma ¦s
Dro†ƒcƒrya teljes t§mogat§st nyÍjtanak neki a csat§ban, mert j©l tudta,
hogy egy §rva sz©t sem sz©ltak, amikor Arjuna feles¦ge, DraupadŒ hozz§juk fordult seg¨ts¦g¦rt k¦ts¦gbeesett helyzet¦ben, mik¢zben egy tan§cskoz§s alkalm§val az ¢sszes kiv§l© t§bornok sz¨ne elÆtt erÆvel meztelenre
akart§k vetkÆztetni. Tudta ugyan, hogy a k¦t t§bornok szeretetteljes ¦rz¦seket t§pl§l a Pƒ†ˆav§k ir§nt, §m azt rem¦lte, hogy ahogyan a szerencsej§t¦k alkalm§val, Így most is elfelejtkeznek ilyet¦n ¦rzelmeikrÆl.
12. VERS
tasya s$aÃanayana, h"Sa< ku(ç&va{Ü": ipataAmah": /

is$aMh"naAdM" ivanaâAe»aE: zAÊMÿ d"DmaAE ‘ataApavaAna, //12//
tasya saŠjanayan har‰a„ kuru-v‚ddha‹ pitƒmaha‹
si„ha-nƒda„ vinadyoccai‹ a…kha„ dadhmau pratƒpavƒn
tasya Ä neki; saŠjanayan Ä fokoz©d©; har‰am Ä derÉt; kuru-v‚ddha‹ Ä
a Kuru-dinasztia nagyatyja (BhŒ‰ma); pitƒmaha‹ Ä a nagyatya; si„hanƒdam Ä az oroszl§n ¤v¢lt¦s¦hez hasonl© hangot; vinadya Ä rezegve;
uccai‹ Ä nagyon hangosan; a…kham Ä kagyl©k¤rt¢t; dadhmau Ä megfÍjta; pratƒpa-vƒn Ä a hÆs.
Ekkor BhŒ‰ma, a Kuru-dinasztia hatalmas ¦s vit¦z Æsatyja, a harcosok
nagyatyja hangosan kagyl©k¤rtj¦be fÍjt. Az oroszl§nbÆg¦sre eml¦keztetÆ hang meg¢rvendeztette Duryodhan§t.
MAGYAR·ZAT: A Kuru-dinasztia nagyatyja meg¦rtette, mi megy v¦gbe unok§ja, Duryodhana sz¨v¦ben, ¦s term¦szetes egy¤tt¦rz¦sbÆl megpr©b§lta felvid¨tani azzal, hogy helyzet¦hez m¦lt©an Ä BhŒ‰ma olyan volt,
ak§r egy oroszl§n Ä rettentÆ hangÍ kagyl©k¤rtj¦be fÍjt. A kagyl©k¤rt
jelk¦pes megfÍv§s§val k¢zvetve azt adta cs¤ggedÆ unok§ja, Duryodhana
tudt§ra, hogy nincs es¦lye a csata megnyer¦s¦re, mert a LegfelsÆbb Ýr,
K‚‰†a a m§sik oldalon §ll. Ennek ellen¦re f§rads§got nem k¨m¦lve k¢teless¦ge volt vez¦nyelni a harcot.
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13. VERS
tata: zAÊÿAê BaeyaRê paNAvaAnak(gAAemauKaA: /

s$ah"s$aEvaAByah"nyanta s$a zAbd"staumaulaAe'Bavata, //13//
tata‹ a…khƒ ca bherya ca pa†avƒnaka-gomukhƒ‹
sahasaivƒbhyahanyanta sa abdas tumulo 'bhavat
tata‹ Ä ezut§n; a…khƒ‹ Ä kagyl©k¤rt¢k; ca Ä is; bherya‹ Ä nagy dobok;
ca Ä ¦s; pa†ava-ƒnaka Ä kis dobok ¦s ¤stdobok; go-mukhƒ‹ Ä k¤rt¢k; sahasƒ Ä hirtelen; eva Ä bizony; abhyahanyanta Ä egyszerre megsz©laltak; sa‹ Ä az; abda‹ Ä egyes¤lt hangjuk; tumula‹ Ä kavarg©v§;
abhavat Ä v§lt.
Ezut§n hirtelen felharsantak a kagyl©k¤rt¢k, harson§k, trombit§k ¦s
k¤rt¢k, megperd¤ltek a dobok, s egyes¤lt hangjuk rettentÆ hangzavart
keltett.
14. VERS
tata: ìetaEhR"yaEyauR·e( mah"ita syand"nae isTataAE /

maADava: paANx"vaêEva id"vyaAE zAÊÿAE ‘ad"Dmatau: //14//
tata‹ vetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mƒdhava‹ pƒ†ˆava caiva divyau a…khau pradadhmatu‹
tata‹ Ä azut§n; vetai‹ Ä feh¦r; hayai‹ Ä lovakkal; yukte Ä befogott;
mahati Ä nagy; syandane Ä harci szek¦ren; sthitau Ä §llva; mƒdhava‹ Ä
K‚‰†a (a szerencse istennÆj¦nek f¦rje); pƒ†ˆava‹ Ä Arjuna (Pƒ†ˆu fia);
ca Ä ¦s; eva Ä bizony; divyau Ä transzcendent§lis; a…khau Ä kagyl©k¤rt¢ket; pradadhmatu‹ Ä megsz©laltatt§k.
A m§sik oldalon, a feh¦r m¦nektÆl vont nagy harci szek¦ren az Ýr K‚‰†a
¦s Arjuna is megsz©laltatt§k transzcendent§lis kagyl©k¤rtj¤ket.
MAGYAR·ZAT: BhŒ‰madeva kagyl©k¤rtj¦vel ellent¦tben a K‚‰†a ¦s
Arjuna kez¦ben l¦vÆ kagyl©k¤rt¢k transzcendent§lisak voltak. Hangjuk
azt adta h¨r¤l, hogy az ellens¦g nem rem¦lhet gyÆzelmet, mert K‚‰†a a
Pƒ†ˆav§k mell¦ §llt. Jayas tu pƒ†ˆu-putrƒ†ƒ„ ye‰ƒ„ pak‰e janƒrdana‹.
A gyÆzelem mindig azok¦, akik olyanok, mint a Pƒ†ˆu-fiak, mert az Ýr
K‚‰†a az Æ t§rsuk, s b§rmikor, b§rhol legyen jelen az Ýr, a szerencse
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istennÆje is ott van, mert sohasem marad f¦rje n¦lk¤l. Arjun§ra teh§t gyÆzelem ¦s szerencse v§rt, ahogy ezt Vi‰†u, azaz az Ýr K‚‰†a kagyl©k¤rtj¦nek transzcendent§lis bÍg§sa jelezte. Ezenk¨v¤l a k¦t bar§t harci szeker¦t Agni (a tÉz istene) aj§nd¦kozta Arjun§nak, s ez azt jelentette, hogy
b§rhov§ hajtott§k a h§rom vil§gban, mindenhol gyÆzelem k¨s¦rte.
15. VERS
paAÂajanyaM ô$SaIke(zAAe de"vad"ÔaM DanaÃaya: /

paAENxM") d"DmaAE mah"AzAÊMÿ BaImak(maAR va{k(Aed"r": //15//
pƒŠcajanya„ h‚‰Œkeo devadatta„ dhanaŠjaya‹
pau†ˆra„ dadhmau mahƒ-a…kha„ bhŒma-karmƒ v‚kodara‹
pƒŠcajanyam Ä a PƒŠcajanya nevÉ kagyl©k¤rt¢t; h‚‰Œka-Œa‹ Ä H‚‰ŒkeŁa
(K‚‰†a, az Ýr, aki bhakt§i ¦rz¦kszerveit ir§ny¨tja); devadattam Ä a Devadatta nevÉ kagyl©k¤rt¢t; dhanam-jaya‹ Ä DhanaŠjaya (Arjuna, a gazdags§g elnyerÆje); pau†ˆram Ä a Pau†ˆra nevÉ kagyl©k¤rt¢t; dadhmau Ä
megfÍjta; mahƒ-a…kham Ä a rettenetes kagyl©k¤rt¢t; bhŒma-karmƒ Ä aki
hatalmas erÆt ig¦nylÆ tetteket hajt v¦gre; v‚ka-udara‹ Ä a farkas¦tv§gyÍ
(BhŒma).
Az Ýr K‚‰†a a PƒŠcajany§t, Arjuna a Devadatt§t, a farkas¦tv§gyÍ, hÆstetteit hatalmas erÆvel v¦ghezvivÆ BhŒma pedig rettentÆ kagyl©k¤rtj¦t,
a Pau†ˆr§t sz©laltatta meg.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers H‚‰ŒkeŁ§nak nevezi K‚‰†§t, mert Ö a birtokosa valamennyi ¦rz¦kszervnek. Az ¦lÆl¦nyek az Ö szerves r¦szei, ez¦rt
¦rz¦keik is r¦szei az ²v¦inek. Az imperszonalist§k nem tudnak magyar§zatot adni az ¦lÆl¦nyek ¦rz¦keire, ez¦rt minden ¦lÆl¦nyt ¦rz¦kek n¦lk¤linek, szem¦lytelennek tekintenek. Az ¦lÆl¦nyek ¦rz¦keit a valamennyi¤k
sz¨v¦ben jelen l¦vÆ Ýr ir§ny¨tja, ez azonban annak megfelelÆen t¢rt¦nik,
hogy az ¦lÆl¦ny milyen m¦rt¦kben h©dol meg Neki. Tiszta bhakt§j§nak
¦rz¦kszerveit k¢zvetlen¤l ir§ny¨tja az Ýr. Itt a kuruk‰etrai csatamezÆn
k¢zvetlen¤l uralkodik Arjuna transzcendent§lis ¦rz¦kei f¢l¢tt, s ez¦rt nevezik Öt H‚‰ŒkeŁ§nak. Az Ýrnak k¤l¢nf¦le tettei alapj§n sz§mtalan neve
van. Madhu d¦mon meg¢l¦se miatt p¦ld§ul Madhusłdan§nak h¨vj§k.
A Govinda n¦v azt jelenti, hogy Ö ad gy¢ny¢rt az ¦rz¦kszerveknek ¦s a
teheneknek, Vƒsudev§nak pedig az¦rt nevezik, mert Vasudeva fiak¦nt jelent meg. DevakŒ-nandan§nak is h¨vj§k, mert DevakŒt v§lasztotta anyj§ul,
a YaŁodƒ-nandana nevet az¦rt kapta, mert V‚ndƒvan§ban YaŁodƒ any§t
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t¤ntette ki gyermekkori kedvtel¦seivel, m¨g Pƒrtha-sƒrathinak amiatt h¨vj§k, mert bar§tja, Arjuna szeker¦t hajtotta. Ehhez hasonl©an H‚‰ŒkeŁ§nak az¦rt nevezik, mert a kuruk‰etrai csat§ban Ö vez¦relte Arjun§t.
Ez a vers DhanaŠjay§nak nevezi Arjun§t, mert Æ seg¨tett b§tyj§nak
¢sszegyÉjteni azt a vagyont, amire a kir§lynak a k¤l¢nf¦le k¢lts¦ges §ldozatok bemutat§s§hoz sz¤ks¦ge volt. BhŒm§t V‚kodar§nak is h¨vj§k, mert
¦pp olyan hihetetlen fal§nks§g jellemezte, mint amilyen hihetetlen erejÉ
tettekre Ä p¦ld§ul Hiˆimba d¦mon meg¢l¦s¦re Ä volt k¦pes. A harcosokat
bizakod§ssal t¢lt¢tte el, amikor a Pƒ†ˆav§k kiv§l©s§gai az Ýrral az ¦len
kagyl©k¤rtj¤kbe fÍjtak. Az ellens¦gnek a m§sik oldalon nem voltak ilyen
¦rdemei, s a legfÆbb ir§ny¨t©, az Ýr K‚‰†a, valamint a szerencse istennÆje
sem volt jelen k¢z¢tt¤k. Sorsuk teh§t az volt, hogy elvesz¨ts¦k a csat§t,
s ezt adta h¨r¤l a kagyl©k¤rt¢k bÍg§sa.
16Ä18. VERS
@nantaivajayaM r"AjaA ku(ntaIpau‡aAe yauiDaiï"r": /

naku(la: s$ah"de"vaê s$auGaAeSamaiNApauSpak(AE //16//
k(Azyaê par"maeSvaAs$a: izAKaNx"I ca mah"Ar"Ta: /

Da{í"âu°aAe ivar"Aq%ê s$aAtyaik(êApar"Aijata: //17//
åu"pad"Ae ‰"AEpade"yaAê s$avaRzA: pa{iTavaIpatae /

s$aAEBa‰"ê mah"AbaAò": zAÊÿAnd"Dmau: pa{Tafpa{Tak,( //18//
anantavijaya„ rƒjƒ kuntŒ-putro yudhi‰‡hira‹
nakula‹ sahadeva ca sugho‰a-ma†ipu‰pakau
kƒya ca parame‰v-ƒsa‹ ikha†ˆŒ ca mahƒ-ratha‹
dh‚‰‡adyumno virƒ‡a ca sƒtyaki cƒparƒjita‹
drupado draupadeyƒ ca sarvaa‹ p‚thivŒ-pate
saubhadra ca mahƒ-bƒhu‹ a…khƒn dadhmu‹ p‚thak p‚thak
ananta-vijayam Ä az Anantavijaya nevÉ kagyl©t; rƒjƒ Ä a kir§ly; kuntŒputra‹ Ä KuntŒ fia; yudhi‰‡hira‹ Ä Yudhi‰‡hira; nakula‹ Ä Nakula; sahadeva‹ Ä Sahadeva; ca Ä ¦s; sugho‰a-ma†ipu‰pakau Ä a Sugho‰a ¦s
Ma†ipu‰paka nevÉ kagyl©kat; kƒya‹ Ä KƒŁŒ (Vƒrƒ†asŒ) kir§lya; ca Ä ¦s;
parama-i‰u-ƒsa‹ Ä a kiv§l© ¨j§sz; ikha†ˆŒ Ä Žikha†ˆŒ; ca Ä szint¦n; mahƒratha‹ Ä aki egymag§ban ezrekkel k¦pes megk¤zdeni; dh‚‰‡adyumna‹ Ä
Dh‚‰‡adyumna (Drupada kir§ly fia); virƒ‡a‹ Ä Virƒ‡a (az §lruh§ban rejtÆzk¢dÆ Pƒ†ˆav§knak mened¦ket ad© herceg); ca Ä szint¦n; sƒtyaki‹ Ä
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Sƒtyaki (vagyis Yuyudhƒna, az Ýr K‚‰†a kocsihajt©ja); ca Ä ¦s; aparƒjita‹ Ä akiket m¦g sohasem gyÆztek le; drupada‹ Ä Drupada, PƒŠcƒla
kir§lya; draupadeyƒ‹ Ä DraupadŒ fiai; ca Ä is; sarvaa‹ Ä mind; p‚thivŒpate Ä ©, kir§lyom; saubhadra‹ Ä Abhimanyu, Subhadrƒ fia; ca Ä szint¦n; mahƒ-bƒhu‹ Ä erÆs karÍ; a…khƒn Ä kagyl©k¤rt¢ket; dadhmu‹ Ä
megfÍjt§k; p‚thak p‚thak Ä k¤l¢n-k¤l¢n.
¹, uralkod©! Yudhi‰‡hira kir§ly, KuntŒ fia az Anantavijay§t, Nakula ¦s
Sahadeva pedig a Sugho‰§t ¦s a Ma†ipu‰pak§t sz©laltatta meg. A kiv§l©
¨j§sz, KƒŒ kir§lya, a nagy harcos, ÷ikha†ˆŒ, valamint Dh‚‰‡adyumna,
Virƒ‡a, a legyÆzhetetlen Sƒtyaki, Drupada, DraupadŒ fiai, Subhadrƒ erÆs
karÍ fia ¦s a t¢bbiek is mind megfÍjt§k kagyl©k¤rtj¤ket.
MAGYAR·ZAT: SaŠjaya nagyon tapintatosan ¦rt¦s¦re adta Dh‚tarƒ‰‡ra
kir§lynak, milyen sz¦gyenletes volt ostoba politik§ja, mellyel a Pƒ†ˆufiakat kij§tszva saj§t fiait pr©b§lta tr©nra juttatni. A jelek egy¦rtelmÉen
arra utaltak, hogy e nagy csat§ban az eg¦sz Kuru-dinasztia el fog veszni. A hatalmas BhŒ‰ma nagyaty§t©l kezdve az unok§kig, Abhimanyuig
¦s m§sokig, a vil§g sz§mtalan birodalm§nak kir§ly§val egy¤tt mindenki
r¦szt vett ebben a csat§ban Ä s mindannyian hal§lra voltak ¨t¦lve. Ennek
a katasztr©f§nak teljes eg¦sz¦ben a fiai politik§j§t t§mogat© Dh‚tarƒ‰‡ra
kir§ly volt az oka.
19. VERS
s$a GaAeSaAe DaAtaRr"Aí)"ANAAM ô$d"yaAina vyad"Ar"yata, /

naBaê pa{iTavaI%M caEva taumaulaAe'ByanaunaAd"yana, //19//
sa gho‰o dhƒrtarƒ‰‡rƒ†ƒ„ h‚dayƒni vyadƒrayat
nabha ca p‚thivŒ„ caiva tumulo 'bhyanunƒdayan
sa‹ Ä az; gho‰a‹ Ä hang; dhƒrtarƒ‰‡rƒ†ƒm Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fiainak; h‚dayƒni Ä sz¨veit; vyadƒrayat Ä megremegtette; nabha‹ Ä az ¦g; ca Ä szint¦n; p‚thivŒm Ä a f¢ld felsz¨ne; ca Ä is; eva Ä bizony; tumula‹ Ä rettentÆ
hangÍ; abhyanunƒdayan Ä visszhangozva.
A k¤l¢nb¢zÆ kagyl©k¤rt¢k rettentÆ hangja bet¢lt¢tte az eget ¦s a f¢ldet,
s megremegtette Dh‚tarƒ‰‡ra fiainak sz¨v¦t.
MAGYAR·ZAT: Amikor BhŒ‰ma ¦s a t¢bbiek Duryodhana oldal§n
megfÍjt§k kagyl©k¤rtjeiket, a Pƒ†ˆav§k sz¨v¦t ez egy§ltal§n nem rend¨tette meg Ä sehol sem olvashatunk arr©l, hogy ¨gy t¢rt¦nt volna. Ebben
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a versben viszont az §ll, hogy a Pƒ†ˆav§k kagyl©k¤rtjeinek hangja megremegtette Dh‚tarƒ‰‡ra fiainak sz¨v¦t. Ez annak volt k¢sz¢nhetÆ, hogy a
Pƒ†ˆav§k az Ýr K‚‰†§ba vetett¦k minden bizalmukat. Aki a LegfelsÆbb
Ýrn§l keres oltalmat, annak m¦g a legnagyobb vesz¦ly k¢zepette sincs
oka a f¦lelemre.
20. VERS
@Ta vyavaisTataAnä{"î"A DaAtaRr"Aí)"Ana, k(ipaDvaja: /
‘ava{Ôae zAñs$ampaAtae Danauç&âmya paANx"va: /

ô$SaIke(zAM tad"A vaAfyaimad"maAh" mah"Ipatae //20//
atha vyavasthitƒn d‚‰‡vƒ dhƒrtarƒ‰‡rƒn kapi-dhvaja‹
prav‚tte astra-sampƒte dhanur udyamya pƒ†ˆava‹
h‚‰Œkea„ tadƒ vƒkyam idam ƒha mahŒ-pate
atha Ä azut§n; vyavasthitƒn Ä elhelyezkedve; d‚‰‡vƒ Ä r§n¦zve; dhƒrtarƒ‰‡rƒn Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fiaira; kapi-dhvaja‹ Ä akinek Hanumƒn jel¢lte a
z§szlaj§t; prav‚tte Ä mielÆtt elkezdte volna; astra-sampƒte Ä nyilai kil¢v¦s¦t; dhanu‹ Ä ¨jat; udyamya Ä felvette; pƒ†ˆava‹ Ä Pƒ†ˆu fia (Arjuna);
h‚‰Œkeam Ä az Ýr K‚‰†§hoz; tadƒ Ä akkor; vƒkyam Ä szavakat; idam Ä
ezeket; ƒha Ä mondta; mahŒ-pate Ä ©, kir§ly.
Ekkor Arjuna, Pƒ†ˆu fia a harci szek¦ren ¤lve, melynek Hanumƒn d¨szlett a z§szlaj§n, felvette ¨j§t, s felk¦sz¤lt, hogy kilÆje nyilait. ¹, kir§ly!
Dh‚tarƒ‰‡ra fiainak felsorakozott hada l§tt§n e szavakkal fordult az Ýr
K‚‰†§hoz:
MAGYAR·ZAT: A csata m¦g nem kezdÆd¢tt el. Az elÆzÆ versekbÆl
megtudhattuk, hogy Dh‚tarƒ‰‡ra fiain mondhatni elkesered¦s lett Írr§,
amikor a csatamezÆn megl§tt§k az Ýr K‚‰†a k¢zvetlen ir§ny¨t§sa alatt
§ll© Pƒ†ˆav§k haderej¦nek nem v§rt elrendez¦s¦t. Az Arjuna z§szlaj§t
d¨sz¨tÆ Hanumƒn-jel szint¦n gyÆzelm¤kre utalt, hiszen Hanumƒn az Ýr
Rƒma mellett harcolt a Rƒva†a elleni csat§ban, amelybÆl az Ýr Rƒma
ker¤lt ki gyÆztesen. Arjuna harci szeker¦n most Rƒma ¦s Hanumƒn egyar§nt jelen voltak, hogy seg¨ts¦k Æt. Az Ýr K‚‰†a azonos Rƒm§val, s
b§rhol legyen Rƒma, ott ¢r¢k szolg§ja, Hanumƒn, ¦s ¢r¢k hitvese, SŒtƒ,
a szerencse istennÆje is jelen van. Arjun§nak ¦ppen ez¦rt nem kellett f¦lnie semmif¦le ellens¦gtÆl. De ami a legfontosabb, az ¦rz¦kszervek Ura,
az Ýr K‚‰†a §llt mellette szem¦lyesen, hogy Ítmutat§st adjon neki, ¨gy
azt§n Arjuna a legjobb tan§csokat kapta ahhoz, hogy megv¨vja a csat§t.
Ezek a kedvezÆ k¢r¤lm¦nyek Ä melyeket az Ýr rendezett el ¢r¢k h¨ve
sz§m§ra Ä a biztos gyÆzelem elÆjelei voltak.
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21Ä22. VERS
@jauRna ovaAca

s$aenayaAeç&BayaAemaRDyae r"TaM sTaApaya mae'cyauta /

yaAvade"taAiªar"Iºae'hM" yaAeä,"Dauk(AmaAnavaisTataAna, //21//
kE(maRyaA s$ah" yaAeÜ"vyamaismana, r"NAs$amauâmae //22//
arjuna uvƒca
senayor ubhayor madhye ratha„ sthƒpaya me 'cyuta
yƒvad etƒn nirŒk‰e 'ha„ yoddhu-kƒmƒn avasthitƒn
kair mayƒ saha yoddhavyam asmin ra†a-samudyame
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; senayo‹ Ä a seregek; ubhayo‹ Ä mindkettÆ; madhye Ä k¢z¢tt; ratham Ä a szekeret; sthƒpaya Ä k¦rlek, tartsd;
me Ä az eny¦met; acyuta Ä ©, t¦vedhetetlen; yƒvat Ä am¨g; etƒn Ä mindezeket; nirŒk‰e Ä megtekinthetem; aham Ä ¦n; yoddhu-kƒmƒn Ä harcra
v§gy©kat; avasthitƒn Ä felsorakozva a csatamezÆn; kai‹ Ä kikkel; mayƒ Ä
§ltalam; saha Ä egy¤tt; yoddhavyam Ä harcolni kell; asmin Ä ebben; ra†a Ä
k¤zdelemben; samudyame Ä pr©b§lkoz§sban.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, t¦vedhetetlen, k¦rlek, hajtsd harci szekeremet a k¦t
sereg k¢z¦, hogy l§thassam, kik vannak jelen, kik v§gynak a harcra,
s kikkel kell majd megk¤zdenem e nagy ¢sszecsap§sban!
MAGYAR·ZAT: B§r az Ýr K‚‰†a nem m§s, mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, indokolatlan kegy¦bÆl m¦gis bar§tja szolg§lat§ba §llt.
Bhakt§i ir§nt ¦rzett szeretete sohasem szÉnik meg, ez¦rt itt csalhatatlannak sz©l¨tj§k. A szek¦r hajt©jak¦nt Arjuna utas¨t§sait kellett k¢vetnie,
s mivel egy percig sem t¦tov§zott, hogy ¨gy cselekedjen, Arjuna csalhatatlannak nevezi. Bhakt§ja kedv¦¦rt v§llalta a kocsihajt© szerep¦t, §m ez
nem ¤t¢tt csorb§t felsÆbbrendÉs¦g¦n. Ö minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, H‚‰ŒkeŁa, valamennyi ¦rz¦k Ura. Az
Ýr ¦s szolg§i k¢z¢tti kapcsolat rendk¨v¤l kellemes ¦s transzcendent§lis.
A szolga mindig k¦sz szolg§lni az Urat, s az Ýr ugyan¨gy mindig keresi
az alkalmat, hogy szolg§lhassa bhakt§j§t. Az Ýr nagyobb ¢r¢m¦t leli
abban, ha nem Ö adja az utas¨t§sokat, hanem tiszta bhakt§ja j§tssza ezt
a felsÆbbrendÉ szerepet. Mivel Ö az Ýr, mindenkinek az Ö parancsait
kell k¢vetnie, ¦s senki sem §ll felette, hogy utas¨tsa Öt. Amikor azonban
tiszta bhakt§ja rendelkezik Vele, transzcendent§lis gy¢ny¢rt ¦rez, noha Ö
minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt a t¦vedhetetlen Ýr.
Arjuna tiszta bhakta volt, s ez¦rt nem akart harcolni unokatestv¦rei ¦s
fiv¦rei ellen, Duryodhana konoks§ga azonban Ä aki sohasem volt hajland©
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semmif¦le b¦kek¢t¦sre Ä erre k¦nyszer¨tette. Ez¦rt azt§n nagyon szerette
volna l§tni a csatamezÆn felsorakoz© vez¦reket. Hab§r a csatat¦ren nem
lehetett sz© arr©l, hogy b¦k¦s megold§st tal§ljanak, Íjra l§tni akarta Æket,
l§tni, mennyire ¦gnek a v§gyt©l, hogy megv¨vj§k e nem k¨v§nt csat§t.

23. VERS
yaAetsyamaAnaAnavaeºae'hM" ya Wtae'‡a s$amaAgAtaA: /
DaAtaRr"Aí)"sya äu"bauRÜe"yauRÜe" i‘ayaicak(LSaRva: //23//

yotsyamƒnƒn avek‰e 'ha„ ya ete 'tra samƒgatƒ‹
dhƒrtarƒ‰‡rasya durbuddher yuddhe priya-cikŒr‰ava‹
yotsyamƒnƒn Ä azokat, akik harcolni fognak; avek‰e Ä hadd l§ssam;
aham Ä ¦n; ye Ä akik; ete Ä azok; atra Ä itt; samƒgatƒ‹ Ä ¢sszegyÉltek;
dhƒrtarƒ‰‡rasya Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fi§nak; durbuddhe‹ Ä a gonosz sz¨vÉnek;
yuddhe Ä a harcban; priya Ä j©t; cikŒr‰ava‹ Ä k¨v§nva.
Hadd l§ssam, kik j¢ttek el harcolni, hogy Dh‚tarƒ‰‡ra gonosz sz¨vÉ
fi§nak ¢r¢met szerezzenek!
MAGYAR·ZAT: Ny¨lt titok volt, hogy Duryodhana apj§val, Dh‚tarƒ‰‡r§val sz¢vetkezve gonosz terveket szÆ, hogy megkaparintsa a Pƒ†ˆav§k
kir§lys§g§t. ¶ppen ez¦rt nem lehettek k¤l¢nbek azok sem, akik Duryodhana oldal§ra §lltak. Arjuna l§tni akarta Æket a csatat¦ren, mielÆtt a harc
megkezdÆd¢tt, hogy megtudja, kikkel §ll szemben, de nem akart b¦kek¢t¦srÆl t§rgyalni vel¤k. T¦ny az is, hogy fel akarta becs¤lni az erÆt,
mellyel meg kellett k¤zdenie, hab§r biztos volt a gyÆzelemben, hiszen
K‚‰†a ¤lt mellette.

24. VERS
s$aÃaya ovaAca

Wvamau·(Ae ô$SaIke(zAAe gAux"Ake(zAena BaAr"ta /

s$aenayaAeç&BayaAemaRDyae sTaApaiyatvaA r"TaAeÔamama, //24//
saŠjaya uvƒca
evam ukto h‚‰Œkeo guˆƒkeena bhƒrata
senayor ubhayor madhye sthƒpayitvƒ rathottamam

25. vers]

Hadiszemle a kuruk‰etrai csatamezÆn

63

saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; evam Ä ¨gy; ukta‹ Ä sz©l¨tva; h‚‰Œkea‹ Ä az Ýr K‚‰†a; guˆƒkeena Ä Arjuna §ltal; bhƒrata Ä ©, Bharata
lesz§rmazottja; senayo‹ Ä a seregek; ubhayo‹ Ä mindkettÆ; madhye Ä
k¢z¦; sthƒpayitvƒ Ä helyezve; ratha-uttamam Ä a legjobb harci szekeret.
SaŠjaya ¨gy sz©lt: ¹, Bharata sarja! Arjuna k¦r¦s¦re az Ýr K‚‰†a a k¦t
sereg k¢z¦ hajtotta a pomp§s harci szekeret.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben Arjun§t GuˆƒkeŁ§nak nevezik. A
guˆƒkƒ alv§st, §lmot jelent, az §lom legyÆzÆj¦t pedig guˆƒke§nak h¨vj§k. Az alv§s egyben tudatlans§g is. Arjuna az §lmot ¦s a tudatlans§got
egyar§nt legyÆzte, mert K‚‰†a bar§tja volt. K‚‰†a hÉs¦ges bhakt§jak¦nt
egyetlen pillanatra sem tudta elfelejteni Öt Ä ilyen a bhakt§k term¦szete.
Egy bhakta ak§r ¦bren van, ak§r alszik, ¢r¢kk¦ az Ýr nev¦re, alakj§ra,
tulajdons§gaira ¦s kedvtel¦seire gondol. ¸gy gyÆzi le az §lmot ¦s a tudatlans§got is, puszt§n azzal, hogy sz¤net n¦lk¤l K‚‰†a j§r a fej¦ben. Ezt
nevezik K‚‰†a-tudatnak, samƒdhinak. K‚‰†a H‚‰ŒkeŁa, vagyis minden ¦lÆl¦ny ¦rz¦keinek ¦s elm¦j¦nek ir§ny¨t©ja, ez¦rt meg¦rtette Arjuna sz§nd¦k§t, amikor Arjuna a seregek k¢z¦ k¨v§nta hajtani szeker¦t. Teljes¨tette
h§t k¦r¦s¦t, s ¨gy sz©lt:
25. VERS
BaISma‰"AeNA‘amauKata: s$avaeRSaAM ca mah"IiºataAma, /

ovaAca paATaR pazyaEtaAna, s$amavaetaAna, ku(è&inaita //25//
bhŒ‰ma-dro†a-pramukhata‹ sarve‰ƒ„ ca mahŒ-k‰itƒm
uvƒca pƒrtha payaitƒn samavetƒn kurn iti
bhŒ‰ma Ä BhŒ‰ma nagyatya; dro†a Ä Dro†a, a tan¨t©mester; pramukhata‹ Ä elÆtte; sarve‰ƒm Ä mindenkit; ca Ä is; mahŒ-k‰itƒm Ä a vil§g vez¦reit; uvƒca Ä mondta; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; paya Ä l§sd; etƒn Ä mindegyik¤ket; samavetƒn Ä ¢sszegyÉlteket; kurn Ä a Kuru-dinasztia tagjait;
iti Ä ¨gy.
BhŒ‰ma, Dro†a ¦s a vil§g t¢bbi vez¦re jelenl¦t¦ben ¨gy sz©lt az Ýr:
ÀL§sd, Pƒrtha, az itt ¢sszesereglett Kurukat!"
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a a FelsÆl¦lek minden ¦lÆl¦nyben, ez¦rt
h§t meg¦rtette, mi j§tsz©dott le Arjuna elm¦j¦ben. A H‚‰ŒkeŁa sz© haszn§lata ezzel kapcsolatban arra utal, hogy Ö tudott mindenrÆl. A Pƒrtha
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(KuntŒ, P‚thƒ fia) n¦vnek, amely Arjun§ra vonatkozik, szint¦n jelentÆs¦ge
van. K‚‰†a bar§tian tudatni akarta Arjun§val, hogy az¦rt v§llalta el kocsihajt©j§nak szerep¦t, mert Arjuna az Ö apja, Vasudeva nÆv¦r¦nek, P‚thƒnak a fia volt. Mire gondolt K‚‰†a, amikor ¨gy sz©lt Arjun§hoz: ÀL§sd a
Kurukat!"? Tal§n arra, hogy Arjuna megh§tr§lt, ¦s nem akar harcolni?
K‚‰†a sohasem felt¦telezte volna ezt nagyn¦nje, P‚thƒ fi§r©l. Az Ýr teh§t
bar§ti tr¦f§j§val megj¢vend¢lte Arjuna sz§nd¦k§t.
26. VERS
ta‡aApazyaitsTataAna, paATaR: ipata|naTa ipataAmah"Ana, /

@AcaAyaARnmaAtaulaAna, ”aAta|na, pau‡aAna, paAE‡aAna, s$aKaI%MstaTaA /
ìzAur"Ana, s$auô$d"êEva s$aenayaAeç&BayaAer"ipa //26//

tatrƒpayat sthitƒn pƒrtha‹ pitn atha pitƒmahƒn
ƒcƒryƒn mƒtulƒn bhrƒtn putrƒn pautrƒn sakhŒ„s tathƒ
vaurƒn suh‚da caiva senayor ubhayor api
tatra Ä ott; apayat Ä l§tott; sthitƒn Ä §llva; pƒrtha‹ Ä Arjuna; pitn Ä
ap§kat; atha Ä is; pitƒmahƒn Ä nagyaty§kat; ƒcƒryƒn Ä tan¨t©mestereket; mƒtulƒn Ä anyai nagyb§ty§kat; bhrƒtn Ä fiv¦reket; putrƒn Ä fiakat;
pautrƒn Ä unok§kat; sakhŒn Ä bar§tokat; tathƒ Ä szint¦n; vaurƒn Ä ap©sokat; suh‚da‹ Ä j©akar©kat; ca Ä is; eva Ä bizony; senayo‹ Ä seregeiben;
ubhayo‹ Ä mindk¦t oldalnak; api Ä is.
Arjuna a k¦t seregben aty§it, nagyaty§it, tan¨t©mestereit, anyai nagyb§tyjait, fiv¦reit, fiait, unok§it, bar§tait, ap©sait ¦s j©akar©it pillantotta meg.
MAGYAR·ZAT: Arjuna a rokonait l§tta a csatat¦ren. L§tta BhłriŁravƒt ¦s m§sokat, akik apja kort§rsai voltak, l§tta BhŒ‰ma ¦s Somadatta
nagyaty§kat; tan¨t©it, Dro†ƒcƒry§t ¦s K‚pƒcƒry§t; anyai nagyb§tyjait, Žaly§t ¦s Žakunit; fiv¦reit, k¢zt¤k Duryodhan§t; fiait, p¦ld§ul Lak‰man§t;
AŁvatthƒmƒt ¦s t¢bbi bar§tj§t; j©akar©it, K‚tavarmƒt ¦s a t¢bbieket.
A k¦t felsorakozott seregben sz§mtalan bar§tj§t fedezte fel.
27. VERS
taAna, s$amaIºya s$a k(AEntaeya: s$avaARna, banDaUnavaisTataAna, /
k{(payaA par"yaAivaí"Ae ivaSaId"iªad"ma“avaIta, //27//
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tƒn samŒk‰ya sa kaunteya‹ sarvƒn bandhn avasthitƒn
k‚payƒ parayƒvi‰‡o vi‰Œdann idam abravŒt
tƒn Ä mindannyiukat; samŒk‰ya Ä miut§n megtekintette; sa‹ Ä Æ; kaunteya‹ Ä KuntŒ fia; sarvƒn Ä mindenf¦le; bandhn Ä rokonokat; avasthitƒn Ä
ott tart©zkod©; k‚payƒ Ä egy¤tt¦rz¦sbÆl; parayƒ Ä magas rangÍ; ƒvi‰‡a‹ Ä
lesÍjtva; vi‰Œdan Ä keseregve; idam Ä ¨gy; abravŒt Ä sz©lt.
Amikor KuntŒ fia, Arjuna megl§tta a k¤l¢nf¦le rokonok ¦s bar§tok
sokas§g§t, sz¨v¦t r¦szv¦t t¢lt¢tte el, s ¨gy sz©lt:
28. VERS
@jauRna ovaAca

ä{"îe"maM svajanaM k{(SNA yauyauts$auM s$amaupaisTatama, /

s$aId"inta mama gAA‡aAiNA mauKaM ca pair"zAuSyaita //28//
arjuna uvƒca
d‚‰‡vema„ sva-jana„ k‚‰†a yuyutsu„ samupasthitam
sŒdanti mama gƒtrƒ†i mukha„ ca pariu‰yati
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; imam Ä mindezeket;
sva-janam Ä rokonokat; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; yuyutsum Ä harcra v§gy©kat;
samupasthitam Ä jelen; sŒdanti Ä reszketnek; mama Ä eny¦m; gƒtrƒ†i Ä
testr¦szek; mukham Ä sz§j; ca Ä is; pariu‰yati Ä kisz§rad.
Arjuna ¨gy sz©lt: Kedves K‚‰†§m! ElÆttem sorakoz©, harci v§gyban ¦gÆ
bar§taim ¦s rokonaim l§tt§n tagjaim reszketnek, ajkam kisz§rad.
MAGYAR·ZAT: Aki Æszint¦n §tadja mag§t az Ýrnak, abban a j§mborak ¦s a f¦listenek valamennyi j© tulajdons§ga megnyilv§nul, ellenben aki
nem h¨ve az Ýrnak, az nem rendelkezik egyetlen j§mbor tulajdons§ggal
sem, legyen b§rmennyire kiv§l© jellemÉ vil§gi szempontb©l, k¦pzetts¦ge
¦s mÉvelts¦ge alapj§n. ¸gy azt§n Arjun§n a harct¦ren felsorakozott, egym§s v¦r¦t kiontani k¦sz rokonai ¦s bar§tai l§tt§n erÆt vett az egy¤tt¦rz¦s. Saj§t katon§i ir§nt m§r kezdettÆl fogva r¦szv¦tet ¦rzett, most azonban m¦g az ellens¦g harcosait is megsajn§lta, amint l§tta k¤sz¢b¢n §ll©
hal§lukat. Amint erre gondolt, tagjai reszketni kezdtek, ajka kisz§radt.
Megd¢bbent, hogy valamennyien harcolni v§gytak. J©form§n az eg¦sz t§bor Arjuna v¦rrokona volt, s most elj¢ttek, hogy megk¤zdjenek vele. Ez
nagyon lesÍjtotta a j©sz¨vÉ bhakt§t. Nem tesz r©la eml¨t¦st a vers, m¦gis
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k¢nnyen elk¦pzelhetj¤k, hogy Arjun§nak nemcsak a tagjai reszkettek ¦s
az ajka sz§radt ki, de egy¤tt¦rz¦s¦ben tal§n m¦g s¨rt is. Ez azonban nem
a gyenges¦g jele volt, hanem a j©sz¨vÉs¦g¦, ami nagyon jellemzÆ az Ýr
tiszta bhakt§j§ra. Ez¦rt mondja a ÷rŒmad-Bhƒgavatam (5.8.12):
yasyƒsti bhaktir bhagavaty akiŠcanƒ
sarvair gu†ais tatra samƒsate surƒ‹
harƒv abhaktasya kuto mahad-gu†ƒ
mano-rathenƒsati dhƒvato bahi‹
ÀAki rend¨thetetlen odaad§ssal fordul az Istens¦g Szem¦lyis¦ge fel¦,
az a f¦listenek valamennyi j© tulajdons§g§val rendelkezik. Aki azonban
nem bhakt§ja az Ýrnak, annak csup§n anyagi tulajdons§gai vannak, melyek szinte teljesen ¦rt¦ktelenek. Ennek az az oka, hogy az ilyen ember az
elme s¨kj§n lebeg, s ¨gy eg¦sz biztosan elragadja a csillog© anyagi energia
vonz§sa."
29. VERS
vaepaTauê zAr"Ire" mae r"Aemah"SaRê jaAyatae /

gAANx"IvaM ›aMs$atae h"staAÔvafcaEva pair"d"÷tae //29//
vepathu ca arŒre me roma-har‰a ca jƒyate
gƒ†ˆŒva„ sra„sate hastƒt tvak caiva paridahyate
vepathu‹ Ä remeg¦s; ca Ä is; arŒre Ä a testen; me Ä eny¦m; roma-har‰a‹ Ä
borzong§s; ca Ä is; jƒyate Ä t¢rt¦nik; gƒ†ˆŒvam Ä Arjuna ¨ja; sra„sate Ä
kicsÍszik; hastƒt Ä a k¦zbÆl; tvak Ä bÆr; ca Ä is; eva Ä bizony; paridahyate Ä ¦g.
Eg¦sz testem remeg, s borzong§s j§rja §t. Gƒ†ˆŒva ¨jam kicsÍszik kezembÆl, s a bÆr¢m t¤zel.
MAGYAR·ZAT: K¦t esetben kezd el remegni ¦s borzongani a test: vagy
rendk¨v¤li lelki ekszt§zisban, vagy az anyagi k¢r¤lm¦nyek okozta nagy
f¦lelem miatt. A transzcendent§lis megvil§gosod§s §llapot§ban nincsen
f¦lelem, ebben az esetben teh§t Arjun§t anyagi retteg¦s, pontosabban a
hal§lf¦lelem ker¨tette hatalm§ba. M§s t¤netek szint¦n egy¦rtelmÉen ezt
mutatj§k: olyan nehezen viselte a l§tv§nyt, hogy h¨res Gƒ†ˆŒva ¨ja lassan
kicsÍszott kez¦bÆl, s mivel a sz¨ve t¤zelt, Így ¦rezte, l§ngol a bÆre. Mindez
az anyagi ¦letfelfog§s k¢vetkezm¦nye.
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30. VERS
na ca zA¡(AemyavasTaAtauM ”amataIva ca mae mana: /

inaimaÔaAina ca pazyaAima ivapar"ItaAina ke(zAva //30//
na ca aknomy avasthƒtu„ bhramatŒva ca me mana‹
nimittƒni ca payƒmi viparŒtƒni keava
na Ä sem; ca Ä szint¦n; aknomi Ä k¦pes vagyok; avasthƒtum Ä meg§llni;
bhramati Ä megfeledkezik; iva Ä mint; ca Ä ¦s; me Ä eny¦m; mana‹ Ä
elme; nimittƒni Ä okoz; ca Ä ¦s; payƒmi Ä l§tom; viparŒtƒni Ä ¦pp az
ellenkezÆj¦t; keava Ä ©, KeŁŒ d¦mon v¦gzete (K‚‰†a).
K¦ptelen vagyok tov§bb itt §llni! Kezdek megfeledkezni magamr©l, s forog velem a vil§g. ¹, K‚‰†a, KeŒ d¦mon v¦gzete, nagyon rosszat sejtek!
MAGYAR·ZAT: T¤relmetlens¦g¦ben Arjuna Így ¦rezte, k¦ptelen tov§bb a csatat¦ren maradni, s elm¦je gyenges¦ge miatt eg¦szen megfeledkezett mag§r©l. Az anyagi dolgokhoz val© tÍlzott ragaszkod§s az oka, ha
valaki ilyen zavarodotts§g jellemezte helyzetbe ker¤l. Bhaya„ dvitŒyƒbhiniveata‹ syƒt (÷rŒmad-Bhƒgavatam 11.2.37): az eff¦le f¦lelem ¦s az elme
nyugalm§nak elveszt¦se azokn§l figyelhetÆ meg, akikre tÍls§gosan nagy
hat§ssal vannak az anyagi k¢r¤lm¦nyek. Arjuna nem l§tott m§st a csatat¦ren, mint f§jdalmat ¦s szerencs¦tlens¦get. Ýgy ¦rezte, m¦g az ellens¦g
f¢l¢tt aratott gyÆzelem sem tenn¦ boldogg§. A nimittƒni viparŒtƒni szavak nagyon fontosak. Ha valakinek semmi rem¦nye v§gyai teljes¤l¦s¦re,
¨gy gondolkodik: ÀMit keresek ¦n itt?" Mindenkit csup§n saj§t maga ¦s
saj§t j©l¦te ¦rdekel, a LegfelsÆbb ¶nnel viszont senki nem t¢rÆdik. Arjuna K‚‰†a akarat§b©l Így tesz, mintha nem lenne tiszt§ban val©di ¦rdek¦vel. Az ember val©di j©l¦te Vi‰†un, vagyis K‚‰†§n mÍlik. A felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦lek megfeledkezik errÆl, s ez az oka, hogy anyagi gy¢trelmektÆl
kell szenvednie. Arjuna Így v¦lte, hogy a csata megnyer¦se csak b§natot
okoz majd neki.
31. VERS
na ca ™aeyaAe'naupazyaAima h"tvaA svajanamaAh"vae /

na k(AÉeÿ ivajayaM k{(SNA na ca r"AjyaM s$auKaAina ca //31//
na ca reyo 'nupayƒmi hatvƒ sva-janam ƒhave
na kƒ…k‰e vijaya„ k‚‰†a na ca rƒjya„ sukhƒni ca
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na Ä sem; ca Ä is; reya‹ Ä j©t; anupayƒmi Ä l§tok; hatvƒ Ä meg¢lve;
sva-janam Ä saj§t rokonaimat; ƒhave Ä a harcban; na Ä sem; kƒ…k‰e Ä
v§gyok; vijayam Ä gyÆzelemre; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; na Ä sem; ca Ä is; rƒjyam Ä kir§lys§got; sukhƒni Ä az ebbÆl sz§rmaz© boldogs§got; ca Ä ¦s.
Nem l§tom be, mi j© sz§rmazik abb©l, ha meg¢l¢m rokonaimat a harcban. ¹, kedves K‚‰†§m, nem akarom megnyerni e csat§t, s nem v§gyom
sem kir§lys§gra, sem boldogs§gra!
MAGYAR·ZAT: A felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek nem tudj§k, hogy igazi
¦rdek¤k Vi‰†u (K‚‰†a) ¦rdeke, ez¦rt a test alapj§n fenn§ll© kapcsolatokhoz vonz©dnak abban a rem¦nyben, hogy ¨gy majd boldogok lesznek.
E vak ¦letfelfog§s k¢vetkezt¦ben m¦g arr©l is megfeledkeznek, mi okozhat sz§mukra anyagi boldogs§got. Ýgy tÉnik, hogy Arjuna m¦g a k‰atriy§k erk¢lcsi t¢rv¦nyeit is eg¦szen elfelejtette. Azt mondj§k, k¦tf¦le ember juthat el a hatalmas ¦s ragyog© Nap bolyg©ra. Az egyik a k‰atriya,
aki K‚‰†a szem¦lyes parancsainak engedelmeskedve a csatat¦ren esik el,
a m§sik a lemondott rendben ¦lÆ ember, aki teljesen §tadja mag§t a lelki
kultÍr§nak. Arjuna m¦g az ellens¦geit is vonakodik meg¢lni, a rokonair©l
nem is besz¦lve. Azt hiszi, sohasem lehet boldog az ¦letben, ha meg¢li
rokonait, s ez¦rt nem akar harcolni, mint ahogyan a j©llakott embernek
sincs kedve a fÆz¦shez. Elhat§rozta, hogy az erdÆbe vonul, s ki§br§ndults§g§ban mag§nyosan fog ¦lni. K‰atriya l¦v¦n azonban sz¤ks¦ge volt egy
kir§lys§gra a l¦tfenntart§s§hoz, mert a k‰atriy§k a korm§nyz§son k¨v¤l
nem Ézhetnek m§s foglalkoz§st. De Arjun§nak nem volt kir§lys§ga. Erre
az egyetlen megold§s az volt, hogy megk¤zd unokatestv¦reivel, fiv¦reivel,
¦s visszak¢veteli az apj§t©l ¢r¢k¢lt birodalmat. Ezt azonban nem akarta,
¨gy arra gondolt, az lesz a legjobb, ha az erdÆbe megy, s minden rem¦ny
n¦lk¤l mag§nyba vonul.
32Ä35. VERS
ikM( naAe r"Ajyaena gAAeivand" ikM( BaAegAEjaI=#ivataena vaA /

yaeSaAmaTaeR k(AiÉÿtaM naAe r"AjyaM BaAegAA: s$auKaAina ca //32//
ta wmae'vaisTataA yauÜe" ‘aANAAMstyaftvaA DanaAina ca /

@AcaAyaAR: ipatar": pau‡aAstaTaEva ca ipataAmah"A: //33//
maAtaulaA: ìzAur"A: paAE‡aA: zyaAlaA: s$ambainDanastaTaA /
WtaAªa h"ntauimacC$Aima £ataAe'ipa maDaus$aUd"na //34//
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@ipa ‡aElaAefyar"Ajyasya he"taAe: ikM( nau mah"Ik{(tae /

inah"tya DaAtaRr"Aí)"Aªa: k(A ‘aIita: syaAÀanaAdR"na //35//
ki„ no rƒjyena govinda ki„ bhogair jŒvitena vƒ
ye‰ƒm arthe kƒ…k‰ita„ no rƒjya„ bhogƒ‹ sukhƒni ca
ta ime 'vasthitƒ yuddhe prƒ†ƒ„s tyaktvƒ dhanƒni ca
ƒcƒryƒ‹ pitara‹ putrƒs tathaiva ca pitƒmahƒ‹
mƒtulƒ‹ vaurƒ‹ pautrƒ‹ yƒlƒ‹ sambandhinas tathƒ
etƒn na hantum icchƒmi ghnato 'pi madhusdana
api trailokya-rƒjyasya heto‹ ki„ nu mahŒ-k‚te
nihatya dhƒrtarƒ‰‡rƒn na‹ kƒ prŒti‹ syƒj janƒrdana
kim Ä mi ¦rtelme; na‹ Ä sz§munkra; rƒjyena Ä kir§lys§ggal; govinda Ä ©,
K‚‰†a; kim Ä mi; bhogai‹ Ä ¦lvezettel; jŒvitena Ä ¦lve; vƒ Ä vagy; ye‰ƒm Ä
akiknek; arthe Ä ¦rdek¦ben; kƒ…k‰itam Ä k¨v§nt; na‹ Ä §ltalunk; rƒjyam Ä
kir§lys§got; bhogƒ‹ Ä anyagi ¦lvezet; sukhƒni Ä minden boldogs§g; ca Ä
is; te Ä mindegyik¤k; ime Ä ezek; avasthitƒ‹ Ä vannak; yuddhe Ä ezen
a csatamezÆn; prƒ†ƒn Ä ¦let¤ket; tyaktvƒ Ä feladva; dhanƒni Ä vagyonukt©l; ca Ä is; ƒcƒryƒ‹ Ä tan¨t©mesterek; pitara‹ Ä aty§k; putrƒ‹ Ä fiak;
tathƒ Ä valamint; eva Ä bizony; ca Ä is; pitƒmahƒ‹ Ä nagyaty§k; mƒtulƒ‹ Ä
anyai nagyb§ty§k; vaurƒ‹ Ä ap©sok; pautrƒ‹ Ä unok§k; yƒlƒ‹ Ä s©gorok; sambandhina‹ Ä rokonok; tathƒ Ä valamint; etƒn Ä mindezeket;
na Ä soha; hantum Ä meg¢lni; icchƒmi Ä k¨v§nom; ghnata‹ Ä meggyilkolva; api Ä m¦g; madhusdana Ä ©, Madhu d¦mon elpuszt¨t©ja (K‚‰†a);
api Ä m¦g ha; trai-lokya Ä a h§rom vil§gnak; rƒjyasya Ä a kir§lys§g¦rt;
heto‹ Ä cser¦ben; kim nu Ä mit sem sz©lva; mahŒ-k‚te Ä a f¢ld¦rt; nihatya Ä meg¢lve; dhƒrtarƒ‰‡rƒn Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fiait; na‹ Ä mi¦nk; kƒ Ä mi;
prŒti‹ Ä ¢r¢m; syƒt Ä lesz; janƒrdana Ä ©, minden ¦lÆl¦ny fenntart©ja.
¹, Govinda, mit ¦r nek¤nk a kir§lys§g, a boldogs§g, vagy mit ¦r maga
az ¦let, ha azok, akiknek kedv¦¦rt erre v§gyunk, most itt sorakoznak
a csatat¦ren? ¹, Madhusdana! M¦g ha m§sk¦pp Æk puszt¨tan§nak is
el engem, mi¦rt kellene hal§lukat k¨v§nnom a tan¨t©knak, aty§knak,
fiaknak, nagyaty§knak, anyai nagyb§ty§knak, ap©soknak, unok§knak,
s©goroknak ¦s m§s rokonoknak, akik itt §llnak elÆttem, k¦szen arra,
hogy fel§ldozz§k ¦let¤ket ¦s minden kincs¤ket? ¹, minden l¦ny fenntart©ja, ¦n nemhogy ez¦rt a F¢ld¦rt, de m¦g a h§rom vil§g¦rt sem vagyok
hajland© harcolni vel¤k! Mif¦le boldogs§g v§rhat r§nk, ha meg¢lj¤k
Dh‚tarƒ‰‡ra fiait?
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MAGYAR·ZAT: Arjuna Govind§nak sz©l¨tja az Ýr K‚‰†§t, mert Ö jelenti a gy¢ny¢rt az ¦rz¦kszervek ¦s a tehenek sz§m§ra. E fontos sz© haszn§lat§val Arjuna arra utal, hogy K‚‰†§nak tudnia kellene, mi az, ami Arjuna ¦rz¦keinek ¢r¢met ad. De Govind§nak nem az a feladata, hogy a mi
¦rz¦keinket kiel¦g¨tse. Ha azonban az Ö ¦rz¦keinek pr©b§lunk ¢r¢met
szerezni, azzal a mi ¦rz¦kszerveink is kiel¦g¤lnek. Anyagi szinten mindenki saj§t ¦rz¦keinek boldogs§g§ra v§gyik, s azt akarja, hogy Isten teljes¨tse minden parancs§t ennek ¦rdek¦ben. Az Ýr csak olyan m¦rt¦kben
szerez ¢r¢met az ¦lÆl¦nyek ¦rz¦kszerveinek, amilyen m¦rt¦kben meg¦rdemlik, s nem Így, ahogyan azt megk¢vetelik. ·m ha valaki az ellenkezÆ
utat v§lasztja Ä azaz nem saj§t, hanem Govinda ¦rz¦keinek pr©b§l ¢r¢met szerezni Ä, akkor Govinda kegy¦bÆl minden k¨v§ns§ga teljes¤l. Arjuna m¦ly szeretete bar§tai ¦s csal§dtagjai ir§nt r¦szben az ir§ntuk ¦rzett
term¦szetes r¦szv¦tben nyilv§nult meg, s ez¦rt nem akart harcolni ellen¤k. Mindenki szeret eldicsekedni a vagyon§val bar§tai ¦s rokonai elÆtt,
¦s Arjuna att©l tartott, hogy a gyÆzelem ut§n, ha bar§tai ¦s rokonai meghalnak a h§borÍban, nem tudja majd vel¤k egy¤tt ¦lvezni a javakat. Ez a
gondolkod§sm©d jellemzi a materialista ¦letet. A transzcendent§lis ¦let
azonban nem ilyen. A bhakta az Ýr v§gyainak akar eleget tenni, ez¦rt ha
az Ýr Így akarja, elfogadhat b§rmilyen kincset az Ö szolg§lat§ban, s ha
az Ýr nem akarja, akkor nem szabad elfogadnia egy fill¦rt sem. Arjuna
nem akarta meg¢lni a rokonait, s Így v¦lte, ha erre m¦gis sz¤ks¦g lenne, akkor azt K‚‰†a tegye meg szem¦lyesen. Ekkor m¦g nem tudta, hogy
K‚‰†a m§r meg¢lte Æket, mielÆtt a csatat¦rre vonultak volna, s neki csak
K‚‰†a eszk¢z¦v¦ kell v§lnia. Ez a k¦sÆbbi fejezetekbÆl fog majd kider¤lni. Arjuna egy bhakta jellem¦vel rendelkezett, s nem akart bosszÍt §llni
gonosz unokatestv¦rein ¦s fiv¦rein, §m az Ýr terve az volt, hogy mindegyik¤knek meg kell halnia. Az Ýr bhakt§ja sohasem akar bosszÍt §llni
a v¦tkesen, az Ýr azonban nem tÉri, hogy a gonoszok §rtsanak h¨veinek.
Megbocs§t annak, aki Öellene v¦t, de azoknak, akik a h¨veit b§ntj§k, sohasem. Az Ýr teh§t elt¢k¦lte, hogy elpuszt¨tja a bÉn¢s¢ket, annak ellen¦re, hogy Arjuna meg akart bocs§tani nekik.
36. VERS
paApamaevaA™ayaed"smaAna, h"tvaEtaAnaAtataAiyana: /

tasmaAªaAh"AR vayaM h"ntauM DaAtaRr"Aí)"Ana, s$abaAnDavaAna, /

svajanaM ih" k(TaM h"tvaA s$auiKana: syaAma maADava //36//
pƒpam evƒrayed asmƒn hatvaitƒn ƒtatƒyina‹
tasmƒn nƒrhƒ vaya„ hantu„ dhƒrtarƒ‰‡rƒn sa-bƒndhavƒn
sva-jana„ hi katha„ hatvƒ sukhina‹ syƒma mƒdhava
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pƒpam Ä a bÉn; eva Ä bizonyosan; ƒrayet Ä sz§ll; asmƒn Ä r§nk; hatvƒ Ä
meggyilkolva; etƒn Ä mindezeket; ƒtatƒyina‹ Ä a t§mad©kat; tasmƒt Ä
ez¦rt; na Ä soha; arhƒ‹ Ä meg¦rdemelve; vayam Ä mi; hantum Ä ¢lni;
dhƒrtarƒ‰‡rƒn Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fiait; sa-bƒndhavƒn Ä bar§tokkal egy¤tt; svajanam Ä rokonokat; hi Ä bizony; katham Ä hogyan; hatvƒ Ä meggyilkolva;
sukhina‹ Ä boldogok; syƒma Ä lesz¤nk; mƒdhava Ä ©, K‚‰†a, szerencse
istennÆj¦nek f¦rje.
A bÉn fog hatalm§ba ker¨teni benn¤nket, ha legyilkoljuk e t§mad©kat.
Nem helyes h§t, ha meg¢lj¤k Dh‚tarƒ‰‡ra fiait ¦s bar§tainkat. Mit nyern¦nk ezzel, ©, K‚‰†a, szerencse istennÆj¦nek ura, ¦s hogyan lehetn¦nk
boldogok saj§t rokonaink elpuszt¨t§sa §r§n?
MAGYAR·ZAT: A v¦dikus elÆ¨r§sok szerint hatf¦le t§mad© van: 1. aki
m¦rget ad, 2. aki gyÍjtogat, 3. aki hal§los fegyverrel t§mad, 4. aki ellopja
m§s vagyon§t, 5. aki elfoglalja m§s f¢ldj¦t, 6. aki elrabolja m§s feles¦g¦t.
Az eff¦le agresszorokat azonnal meg kell ¢lni, s ez nem sz§m¨t bÉnnek.
A t§mad©k elpuszt¨t§sa elfogadhat© egy k¢z¢ns¦ges ember r¦sz¦rÆl, §m
Arjuna nem volt az. Tulajdons§gai egy szentre vallottak, s ehhez m¦lt©an akart b§nni az ellens¦geivel is. Az eff¦le j§mbor viselked¦s azonban
nem illik egy k‰atriy§hoz. Az §llamban vezetÆ helyet elfoglal© embertÆl
elv§rj§k, hogy szent ¦letÉ legyen, de ez nem jelenthet gy§vas§got. Az Ýr
Rƒma p¦ld§ul olyannyira j§mbor volt, hogy az emberek m¦g ma is szeretn¦nek az Ö kir§lys§g§ban (a rƒma-rƒjy§ban) ¦lni, §m sohasem volt gy§va.
Rƒva†a t§mad©nak sz§m¨tott, mert elrabolta Rƒma hitves¦t, SŒtƒt, de az
Ýr Rƒm§t©l olyan leck¦t kapott, amire nincs p¦lda a vil§g t¢rt¦nelm¦ben.
Arjuna eset¦ben azonban figyelembe kell venn¤nk azt is, hogy ellens¦gei
nem k¢z¢ns¦ges gonosztevÆk voltak, hanem saj§t nagyapja, tan§ra, bar§tai, fiai, unok§i stb. Emiatt Arjuna Így v¦lte, nem szabad olyan szigorÍan
b§nnia vel¤k, mint a k¢z¢ns¦ges ellens¦ggel. Ezenk¨v¤l egy szent embertÆl elv§rj§k, hogy mindenkinek megbocs§sson. Az eff¦le elÆ¨r§sok a szent
¦letÉek sz§m§ra fontosabbak, mint hogy b§rmely politikai v¦szhelyzet
miatt lemondjanak r©luk. Arjuna Így gondolta, ahelyett, hogy politikai
okokb©l meg¢ln¦ saj§t rokonait, jobb lenne, ha vall§si meggyÆzÆd¦sbÆl,
j§mbor emberhez m¦lt©an megbocs§tana nekik. Nem l§tta ¦rtelm¦t az
ideiglenes testi boldogs§g kedv¦¦rt t¢rt¦nÆ ¢ld¢kl¦snek. Az ebbÆl nyert
kir§lys§g ¦s ¦lvezet v¦g¤l is nem tart ¢r¢kk¦; mi¦rt kock§ztassa h§t ¦let¦t
¦s ¢r¢k ¤dv¢ss¦g¦t azzal, hogy legyilkolja saj§t rokonait? Ezzel kapcsolatban nagy jelentÆs¦ge van annak, hogy Arjuna Mƒdhav§nak, a szerencse istennÆje f¦rj¦nek sz©l¨tja K‚‰†§t. Ezzel arra akart r§mutatni, hogy
K‚‰†§nak a szerencse istennÆje urak¦nt nem szabad Æt olyasmire r§vennie, ami v¦g¤l szerencs¦tlens¦get okoz. K‚‰†a azonban soha senkit nem
sodor szerencs¦tlens¦gbe, legfÆk¦ppen pedig h¨veit nem.
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37Ä38. VERS
yaâpyaetae na pazyainta laAeBaAepah"tacaetas$a: /

ku(laºayak{(taM d"AeSaM ima‡a‰"Aehe" ca paAtak(ma, //37//
k(TaM na ÁaeyamasmaAiBa: paApaAd"smaAiªavaitaRtauma, /
ku(laºayak{(taM d"AeSaM ‘apazyaià"jaRnaAdR"na //38//

yady apy ete na payanti lobhopahata-cetasa‹
kula-k‰aya-k‚ta„ do‰a„ mitra-drohe ca pƒtakam
katha„ na jŠeyam asmƒbhi‹ pƒpƒd asmƒn nivartitum
kula-k‰aya-k‚ta„ do‰a„ prapayadbhir janƒrdana
yadi Ä ha; api Ä m¦g; ete Ä Æk; na Ä nem; payanti Ä l§tnak; lobha Ä
kapzsis§gt©l; upahata Ä elt¢lt¢tt; cetasa‹ Ä sz¨vÉek; kula-k‰aya Ä a csal§d kiirt§s§t; k‚tam Ä elÆid¦zve; do‰am Ä bÉnt; mitra-drohe Ä bar§tokkal val© visz§lyban; ca Ä is; pƒtakam Ä a bÉn¢k visszahat§sai; katham Ä
mi¦rt; na Ä nem kell; jŠeyam Ä tudni; asmƒbhi‹ Ä §ltalunk; pƒpƒt Ä bÉntÆl; asmƒt Ä ettÆl; nivartitum Ä megsz¤ntetni; kula-k‰aya Ä egy dinasztia
kipusztul§s§t; k‚tam Ä elÆid¦zve; do‰am Ä bÉnt; prapayadbhi‹ Ä azok
§ltal, akik l§tnak; janƒrdana Ä ©, K‚‰†a.
¹, Janƒrdana! Ezek az emberek, akiknek sz¨v¦t kapzsis§g t¢lti el, nem
l§tnak semmi rosszat abban, hogy kiirts§k saj§t csal§djukat, vagy hogy
bar§taikkal marakodjanak, §m mi¦rt k¢vetn¦nk el ilyen bÉnt mi, akik
tudjuk, hogy a csal§d elpuszt¨t§sa bÉn¢s tett?
MAGYAR·ZAT: Egy k‰atriy§nak nem szabad visszautas¨tania a p§rbajt vagy a szerencsej§t¦kot, ha ellenfele kih¨vja. Elk¢telezetts¦ge miatt
Arjuna nem tagadhatta meg a harcot, hiszen Duryodhana ¦s t§rsai kih¨vt§k Æt. Ýgy v¦lte azonban, hogy a m§sik csapat elvakults§g§ban nem l§thatta a kih¨v§s k¢vetkezm¦nyeit, m¨g Æ elÆre sejtette a szerencs¦tlen v¦get,
s ¨gy nemet mondhatott a kih¨v§sra. A k¢teless¦g v¦grehajt§sa csak akkor
k¢telezÆ, ha j© k¢vetkezm¦nyekkel j§r, m§sk¦ppen nem. A mellette ¦s az
ellene sz©l© ¦rveket fontol©ra v¦ve Arjuna Így d¢nt¢tt: nem fog harcolni.
39. VERS
ku(laºayae ‘aNAzyainta ku(laDamaAR: s$anaAtanaA: /

DamaeR naíe" ku(laM k{(tµamaDamaAeR'iBaBavatyauta //39//
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kula-k‰aye pra†ayanti kula-dharmƒ‹ sanƒtanƒ‹
dharme na‰‡e kula„ k‚tsnam adharmo 'bhibhavaty uta
kula-k‰aye Ä a csal§d kiirt§sa eset¦n; pra†ayanti Ä megsemmis¤lnek;
kula-dharmƒ‹ Ä a csal§di hagyom§nyok; sanƒtanƒ‹ Ä ¢r¢k; dharme Ä
a vall§s; na‰‡e Ä lerombol§sakor; kulam Ä csal§dot; k‚tsnam Ä eg¦sz;
adharma‹ Ä a vall§stalans§g; abhibhavati Ä §tv§ltoztatja; uta Ä Így
mondj§k.
A dinasztia kipusztul§s§val az ¢r¢k csal§di hagyom§nyok is kivesznek,
s az ¦letben maradt csal§dtagok vall§stalanul fognak ¦lni.
MAGYAR·ZAT: A var†ƒrama int¦zm¦nyrendszer¦ben a vall§si hagyom§nyoknak sz§mtalan szab§lya van, amelyeknek az a c¦lja, hogy seg¨ts¦k
a csal§dot a megfelelÆ gyarapod§sban ¦s a lelki ¦rt¦kek elsaj§t¨t§s§ban.
A csal§dban a tiszt¨t© r¨tusok¦rt Ä amelyek v¦gz¦se a sz¤let¦skor kezdÆdik, s a hal§llal ¦r v¦get Ä az idÆsebb csal§dtagok a felelÆsek. Az Æ hal§lukkal azonban ezek a tiszt¨t© csal§di hagyom§nyok megszÉnhetnek, s ¨gy
a fiatal nemzed¦k a vall§stalan szok§sokat k¢vetve elveszti a lehetÆs¦get
a lelki felszabadul§sra. A csal§d ¢regjeit ¦ppen ez¦rt semmilyen indokkal
nem szabad meg¢lni.
40. VERS
@DamaARiBaBavaAtk{(SNA ‘aäu"Syainta ku(laiñya: /

ñISau äu"í"As$au vaASNAeRya jaAyatae vaNARs$aÆÿr": //40//
adharmƒbhibhavƒt k‚‰†a pradu‰yanti kula-striya‹
strŒ‰u du‰‡ƒsu vƒr‰†eya jƒyate var†a-sa…kara‹
adharma Ä vall§stalans§g; abhibhavƒt Ä tÍlsÍlyba ker¤l¦se miatt; k‚‰†a Ä
©, K‚‰†a; pradu‰yanti Ä beszennyezÆdnek; kula-striya‹ Ä a csal§d nÆtagjai; strŒ‰u Ä a nÆk; du‰‡ƒsu Ä beszennyezÆd¦se eset¦n; vƒr‰†eya Ä ©, V‚‰†i
lesz§rmazottja; jƒyate Ä keletkezik; var†a-sa…kara‹ Ä nem v§rt ut©dok.
¹, K‚‰†a, ©, V‚‰†i lesz§rmazottja! Amikor a csal§dban a vall§stalans§g ker¤l tÍlsÍlyba, a csal§d nÆtagjai beszennyezÆdnek, ha pedig a nÆk
rossz Ítra t¦rnek, az nem v§rt ut©dokat eredm¦nyez.
MAGYAR·ZAT: Az emberi t§rsadalomban a b¦ke, a j©l¦t ¦s a lelki
fejlÆd¦s alapj§t a j© n¦pess¦g jelenti. A var†ƒrama vall§s elvei oly m©don
vannak lefektetve, hogy az §llam ¦s az egyes k¢z¢ss¦gek §ltal§nos lelki
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fejlÆd¦se ¦rdek¦ben a j© emberek legyenek tÍlsÍlyban. Az ilyen n¦pess¦g kialakul§s§nak a nÆk er¦nye ¦s hÉs¦ge a felt¦tele. Ahogyan a gyermekeket nagyon k¢nnyÉ f¦lrevezetni, Így a nÆk is igen hajlamosak arra,
hogy rossz Ítra t¦rjenek. ¶ppen ez¦rt a csal§d idÆsebb tagjainak a gyermekeket ¦s a nÆket egyar§nt v¦delmezni¤k kell. Ha a nÆket a vall§sos tev¦kenys¦gek k¢tik le, nem vehetik r§ Æket h§zass§gt¢r¦sre. Cƒ†akya
Pa†ˆita szerint a nÆk §ltal§ban nem tÍl okosak, s ez¦rt nem is megb¨zhat©ak. A csal§d hagyom§nyos vall§si tev¦kenys¦g¦t kell teh§t v¦gezni¤k,
s ¨gy er¦nyess¦g¤knek ¦s odaad§suknak k¢sz¢nhetÆen egy j© nemzed¦k
megsz¤let¦s¦re van es¦ly, amely k¦pes lesz beilleszkedni a var†ƒramarendszerbe. A var†ƒrama-dharma megszÉn¦s¦vel a nÆk f¤ggetlenn¦ v§lnak, ¦s szabadon ¦rintkeznek majd a f¦rfiakkal, azaz h§zass§gt¢r¦st
k¢vetnek el azt kock§ztatva, hogy nem v§rt ut©dokat teremtenek. A felelÆtlen f¦rfiak szint¦n h§zass§gt¢r¦sre buzd¨tanak a t§rsadalomban, s ¨gy
nem k¨v§nt gyermekek §rasztj§k el az emberi t§rsadalmat, aminek h§borÍk ¦s j§rv§nyok lehetnek a k¢vetkezm¦nyei.
41. VERS
s$aÆÿr"Ae nar"k(AyaEva ku(la£aAnaAM ku(lasya ca /

patainta ipatar"Ae ÷eSaAM lauæaipaNx"Aed"k(i‚(yaA: //41//
sa…karo narakƒyaiva kula-ghnƒnƒ„ kulasya ca
patanti pitaro hy e‰ƒ„ lupta-pi†ˆodaka-kriyƒ‹
sa…kara‹ Ä az ilyen nem v§rt gyermekek; narakƒya Ä pokoli ¦letet teremtenek; eva Ä bizonyosan; kula-ghnƒnƒm Ä a csal§dot elpuszt¨t©k sz§m§ra;
kulasya Ä a csal§d sz§m§ra; ca Ä is; patanti Ä visszaesnek; pitara‹ Ä az
Æsaty§k; hi Ä bizonyosan; e‰ƒm Ä nekik; lupta Ä h¨j§n; pi†ˆa Ä ¦telfelaj§nl§s; udaka Ä ¦s v¨z; kriyƒ‹ Ä szertart§soknak.
A nem v§rt nemzed¦k szaporod§sa k¦ts¦gtelen¤l pokoli ¦letet teremt
a csal§dnak ¦s a csal§di hagyom§nyok lerombol©inak egyar§nt. Az ilyen
erk¢lcstelen csal§dok Æsaty§i visszaesnek, mert t¢bb¦ nem §ldoznak
nekik ¦telt ¦s vizet.
MAGYAR·ZAT: A gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek v¦gz¦s¦nek szab§lyai
szerint idÆnk¦nt ¦telt ¦s vizet kell §ldozni a csal§d Æsaty§inak. Ezt a felaj§nl§st Vi‰†u im§dat§n kereszt¤l v¦gzik, mert ha valaki Vi‰†u ¦telmarad¦k§t fogyasztja, megszabadulhat minden bÉn¢s tett visszahat§s§t©l. ElÆfordul, hogy az Æsaty§k sz§mtalan bÉn visszahat§s§t©l szenvednek, s az is
megt¢rt¦nhet, hogy n¦melyik¤k m¦g durvaanyagi testhez sem jut, hanem
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arra k¦nyszer¤l, hogy szellemk¦nt finomfizikai testben maradjon. Amikor
a lesz§rmazottak a prasƒda marad¦kait felaj§nlj§k az Æsaty§knak, megszabad¨thatj§k Æket a szelleml¦ttÆl ¦s m§s nyomorÍs§gokt©l. Az Æsaty§k
megseg¨t¦se ebben a form§ban csal§di hagyom§ny. Az odaad© szolg§latot
nem v¦gzÆk sz§m§ra k¢telezÆ az ilyen szertart§s, §m az odaad© szolg§latban ¦lÆknek nem sz¤ks¦ges ezek elv¦gz¦se, mert puszt§n odaad© szolg§latukkal ezer ¦s ezer Æs¤ket menthetik meg minden nyomorÍs§gt©l.
A Bhƒgavatam (11.5.41) kijelenti:
devar‰i-bhtƒpta-n‚†ƒ„ pit†ƒ„
na ki…karo nƒyam ‚†Œ ca rƒjan
sarvƒtmanƒ ya‹ ara†a„ ara†ya„
gato mukunda„ parih‚tya kartam
ÀAki Mukund§nak, a felszabadul§s ad©j§nak l©tuszl§b§n§l keres mened¦ket, s aki teljes komolys§ggal haladva ezen az Íton minden m§s k¢telezetts¦grÆl lemond, annak nincsen k¢teless¦ge a f¦listenekkel, a b¢lcsekkel, a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nyekkel, a csal§dtagokkal, az emberis¦ggel ¦s az
Æsaty§kkal szemben." Az eff¦le k¢telezetts¦geknek teh§t automatikusan
eleget tesz az ember, ha az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek odaad©
szolg§lat§t v¦gzi.
42. VERS
d"AeSaEre"taE: ku(la£aAnaAM vaNARs$aÆÿr"k(Ar"kE(: /

ots$aAântae jaAitaDamaAR: ku(laDamaARê zAAìtaA: //42//
do‰air etai‹ kula-ghnƒnƒ„ var†a-sa…kara-kƒrakai‹
utsƒdyante jƒti-dharmƒ‹ kula-dharmƒ ca ƒvatƒ‹
do‰ai‹ Ä az ilyen hib§k §ltal; etai‹ Ä mindezek; kula-ghnƒnƒm Ä a csal§d elpuszt¨t©inak; var†a-sa…kara Ä nem v§rt gyermekek; kƒrakai‹ Ä
okoz©i §ltal; utsƒdyante Ä elpusztulnak; jƒti-dharmƒ‹ Ä a k¢z jav§t
szolg§l© tev¦kenys¦gek; kula-dharmƒ‹ Ä csal§di hagyom§nyok; ca Ä is;
ƒvatƒ‹ Ä ¢r¢k.
A csal§di hagyom§nyok elpuszt¨t©i Ä akik ¨gy nem k¨v§nt gyermekek
vil§graj¢tt¦t id¦zik elÆ Ä bÉn¢s tetteikkel v¦get vetnek a k¢z jav§t ¦s a
csal§di j©l¦tet szolg§l© cselekedeteknek.
MAGYAR·ZAT: A sanƒtana-dharma vagy var†ƒ‰rama-dharma int¦zm¦nye §ltal az emberi t§rsadalom n¦gy rendje sz§m§ra meghat§rozott
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feladatok a csal§dok j©l¦t¦t biztos¨t© tev¦kenys¦gekkel egy¤tt arra szolg§lnak, hogy k¦pess¦ tegy¦k az emberi l¦nyt arra, hogy eljusson a v¦gsÆ
felszabadul§sig. Ez¦rt amikor a felelÆtlen vezetÆk megt¢rik a sanƒtanadharma hagyom§ny§t, az zavart okoz a t§rsadalomban, aminek eredm¦nyek¦ppen az emberek megfeledkeznek az ¦let c¦lj§r©l, Vi‰†ur©l. Az
ilyen vezetÆket vakoknak nevezhetj¤k, akik k¢vetÆiket a biztos k§oszba
vezetik.
43. VERS
ots$aªaku(laDamaARNAAM manauSyaANAAM janaAdR"na /

nar"ke( inayataM vaAs$aAe BavataItyanauzAu™auma //43//
utsanna-kula-dharmƒ†ƒ„ manu‰yƒ†ƒ„ janƒrdana
narake niyata„ vƒso bhavatŒty anuuruma
utsanna Ä el vannak puszt¨tva; kula-dharmƒ†ƒm Ä akiknek csal§di hagyom§nyai; manu‰yƒ†ƒm Ä az ilyen embereknek; janƒrdana Ä ©, K‚‰†a;
narake Ä a pokolban; niyatam Ä mindig; vƒsa‹ Ä lakhely; bhavati Ä ¨gy
lesz; iti Ä ¨gy; anuuruma Ä hallottam a tan¨tv§nyi l§ncolatt©l.
¹, K‚‰†a, n¦pek fenntart©ja! Azt hallottam a tan¨tv§nyi l§ncolatt©l,
hogy azokra, akiknek csal§di hagyom§nyait elpuszt¨tj§k, ¢r¢k pokol v§r.
MAGYAR·ZAT: Arjuna nem szem¦lyes tapasztalat§ra hivatkozik, hanem arra, amit a hiteles tekint¦lyektÆl hallott. Ezen az Íton lehet val©di
tud§sra szert tenni. Az ember nem rem¦lhet igazi tud§st, ha nem kap
seg¨ts¦get egy megfelelÆ szem¦lytÆl, aki m§r elsaj§t¨totta azt. A var†ƒrama int¦zm¦ny¦ben az a szok§s, hogy az embernek hal§la elÆtt el kell
v¦geznie egy folyamatot, ami megtiszt¨tja bÉneitÆl. Ezt nevezik prƒyacitt§nak, s annak kell v¦grehajtania, aki ¦lete sor§n mindig bÉn¢sen cselekedett. Ha nem hajtja ezt v¦gre, eg¦szen biztos, hogy a pokoli bolyg©kra ker¤l, ahol bÉn¢s tettei eredm¦nyek¦ppen nyomorÍs§gos ¦letben
lesz r¦sze.
44. VERS
@h"Ae bata mah"tpaApaM k(tau< vyavais$ataA vayama, /

ya‰"Ajyas$auKalaAeBaena h"ntauM svajanamauâtaA: //44//
aho bata mahat pƒpa„ kartu„ vyavasitƒ vayam
yad rƒjya-sukha-lobhena hantu„ sva-janam udyatƒ‹
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aho Ä ©, jaj; bata Ä milyen k¤l¢n¢s; mahat Ä hatalmas; pƒpam Ä bÉnt;
kartum Ä cselekedni; vyavasitƒ‹ Ä elhat§roztuk; vayam Ä mi; yat Ä mert;
rƒjya-sukha-lobhena Ä moh©n v§gyva a kir§lyi boldogs§gra; hantum Ä
¢lni; sva-janam Ä rokonokat; udyatƒ‹ Ä sz§nd¦kozunk.
¹, jaj, mily k¤l¢n¢s, hogy sÍlyos bÉn¢k elk¢vet¦s¦re k¦sz¤l¤nk! A kir§lyi gy¢ny¢r¢k ¦lvezet¦re v§gyva saj§t rokonainkat akarjuk elpuszt¨tani.
MAGYAR·ZAT: Az ¢nzÆ ¦rdekektÆl vez¦relt emberek olyan bÉn¢k
elk¢vet¦s¦re is k¦pesek, mint saj§t fiv¦r¤k, apjuk vagy anyjuk meggyilkol§sa. A vil§gt¢rt¦nelemben bÆven tal§lunk p¦ld§t erre. Arjuna, az Ýr j§mbor bhakt§ja azonban sohasem feledkezik meg az erk¢lcsi t¢rv¦nyekrÆl,
s vigy§z arra, hogy ne k¢vessen el ilyen bÉnt.
45. VERS
yaid" maAma‘ataIk(Ar"mazAñM zAñpaANAya: /

DaAtaRr"Aí)"A r"NAe h"nyaustanmae ºaematarM" Bavaeta, //45//
yadi mƒm apratŒkƒram aastra„ astra-pƒ†aya‹
dhƒrtarƒ‰‡rƒ ra†e hanyus tan me k‰ematara„ bhavet
yadi Ä m¦g ha; mƒm Ä engem; apratŒkƒram Ä ellen§ll§s n¦lk¤l; aastram Ä
teljes fegyverzet n¦lk¤l; astra-pƒ†aya‹ Ä akiknek fegyver van a kez¤kben; dhƒrtarƒ‰‡rƒ‹ Ä Dh‚tarƒ‰‡ra fiai; ra†e Ä a csatamezÆn; hanyu‹ Ä
meg¢lhetnek; tat Ä az; me Ä nekem; k‰ema-taram Ä jobb; bhavet Ä lesz.
Ink§bb haljak meg fegyvertelen¤l ¦s ellen§ll§s n¦lk¤l a csatat¦ren a
felfegyverzett Dh‚tarƒ‰‡ra-fiak kez¦tÆl!
MAGYAR·ZAT: A k‰atriy§k harci szab§lyai szerint a fegyvertelen ¦s
ellen§ll§st nem tanÍs¨t© ellens¦get nem szabad megt§madni. Arjuna azonban Így d¢nt¢tt, hogy m¦g akkor sem k¤zd, ha ilyen kellemetlen helyzetben t§madja meg az ellens¦g. Nem vette figyelembe, hogy a m§sik f¦l
mennyire akarja a harcot. Ezek a jelek mind arra utalnak, hogy az Ýr
hÉs¦ges bhakt§jak¦nt rendk¨v¤l l§gysz¨vÉ volt.
46. VERS
s$aÃaya ovaAca

WvamauftvaAjauRna: s$aÊÿYae r"TaAepasTa opaAivazAta, /

ivas$a{jya s$azArM" caApaM zAAek(s$aMiva¢amaAnas$a: //46//
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saŠjaya uvƒca
evam uktvƒrjuna‹ sa…khye rathopastha upƒviat
vis‚jya sa-ara„ cƒpa„ oka-sa„vigna-mƒnasa‹

saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; evam Ä ¨gy; uktvƒ Ä sz©lv§n; arjuna‹ Ä
Arjuna; sa…khye Ä a csatamezÆn; ratha Ä harci szek¦rnek; upasthe Ä az
¤l¦s¦re; upƒviat Ä Íjra le¤lt; vis‚jya Ä f¦lret¦ve; sa-aram Ä ny¨lvesszÆkkel egy¤tt; cƒpam Ä az ¨jat; oka Ä keseregve; sa„vigna Ä kedv¦t vesztve;
mƒnasa‹ Ä az elm¦j¦ben.
SaŠjaya mondta: E szavakkal sz©lt h§t Arjuna a csatat¦ren, majd ¨j§t ¦s
nyil§t f¦lredobva le¤lt harci szeker¦n, ¦s sz¨v¦t elbor¨totta a b§nat.
MAGYAR·ZAT: Mik¢zben az ellens¦g helyzet¦t vette szem¤gyre, Arjuna fel§llt harci szeker¦n, §m annyira erÆt vett rajta a szomorÍs§g, hogy
¨j§t ¦s nyilait f¦lredobva Íjra le¤lt. Egy ilyen kedves ¦s l§gysz¨vÉ bhakta,
aki odaad©an szolg§lja az Urat, ¦rdemes arra, hogy megkapja az ¢nval©r©l
sz©l© tud§st.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ elsÆ
fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀHadiszemle a kuruk‰etrai csatamezÆn".

M·SODIK FEJEZET

A Bhagavad-gŒtƒ
tartalm§nak
¢sszefoglal§sa

1. VERS
s$aÃaya ovaAca

taM taTaA k{(payaAivaí"ma™aupaUNAARku(laeºaNAma, /

ivaSaId"ntaimadM" vaAfyamauvaAca maDaus$aUd"na: // 1 //
saŠjaya uvƒca
ta„ tathƒ k‚payƒvi‰‡am aru-pr†ƒkulek‰a†am
vi‰Œdantam ida„ vƒkyam uvƒca madhusdana‹
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; tam Ä Arjun§nak; tathƒ Ä ¨gy; k‚payƒ Ä
r¦szv¦ttÆl; ƒvi‰‡am Ä lesÍjtottnak; aru-pr†a-ƒkula Ä k¢nnyekkel teli;
Œk‰a†am Ä szemÉnek; vi‰Œdantam Ä panaszkod©nak; idam Ä ezeket;
vƒkyam Ä a szavakat; uvƒca Ä mondta; madhu-sdana‹ Ä Madhu d¦mon
v¦gzete.
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SaŠjaya mondta: Arjuna egy¤tt¦rz¦s¦t, b§nat§t ¦s k¢nnyes szem¦t l§tv§n
¨gy sz©lt Madhusdana, K‚‰†a:
MAGYAR·ZAT: Az anyagi r¦szv¦t, a panaszkod§s ¦s a k¢nnyek mind
az igazi ¦nrÆl val© tudatlans§g jelei. Az ¢r¢k l¦lek ir§nti r¦szv¦tet az
¢nmegval©s¨t§s jelenti. A ÀMadhusłdana" sz©nak nagy jelentÆs¦ge van
ebben a versben. Az Ýr K‚‰†a meg¢lte Madhu d¦mont, s Arjuna azt szerette volna, ha most a f¦lre¦rt¦s d¦mon§val is v¦gez, aki hatalm§ba ker¨tve Æt akad§lyozta k¢teless¦ge v¦grehajt§s§ban. Az emberek nem tudj§k, mi ir§nt kell r¦szv¦tet ¦rezni¤k. A fuldokl© ruh§ja ir§nti sz§nalom
ostobas§g. A tudatlans§g ©ce§nj§ban fuldokl©n nem seg¨thet¤nk azzal,
ha csak ruh§j§t, durvaanyagi test¦t mentj¤k meg. Aki ezt nem tudja, s
ez¦rt csak a ruha miatt sir§nkozik, azt dr§nak, vagyis f¢l¢slegesen kesergÆnek h¨vj§k. Arjun§hoz k‰atriya l¦v¦n m¦ltatlan volt az ilyen viselked¦s. Az Ýr K‚‰†a azonban v¦get vethet a tudatlan ember keserg¦s¦nek,
s e c¦lb©l ¦nekelte el a Bhagavad-gŒtƒt. E fejezetben a legfelsÆbb hiteles
forr§s, az Ýr ŽrŒ K‚‰†a arra oktat benn¤nket, hogyan ¦rhetj¤k el az ¢nmegval©s¨t§st az anyagi test ¦s a l¦lek elemzÆ tanulm§nyoz§s§val. Ez annak sz§m§ra lehets¦ges, aki tettei sor§n nem ragaszkodik azok gy¤m¢lcs¦hez, s az igazi ¢nval© szil§rd tudat§ban cselekszik.
2. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

ku(tastvaA k(zmalaimadM" ivaSamae s$amaupaisTatama, /
@naAyaRjauí"masvagyaRmak(LitaRk(r"majauRna // 2 //

rŒ-bhagavƒn uvƒca
kutas tvƒ kamalam ida„ vi‰ame samupasthitam
anƒrya-ju‰‡am asvargyam akŒrti-karam arjuna
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt;
kuta‹ Ä honnan; tvƒ Ä neked; kamalam Ä szennyezÆd¦s; idam Ä ez a
panaszkod§s; vi‰ame Ä e v§ls§gos ©r§ban; samupasthitam Ä j¢tt; anƒrya Ä
az ¦let ¦rt¦k¦t nem ismerÆk §ltal; ju‰‡am Ä gyakorolt; asvargyam Ä ami
nem juttatja el az embert a felsÆbb bolyg©kra; akŒrti Ä sz¦gyen; karam Ä
az oka; arjuna Ä ©, Arjuna.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Kedves Arjun§m, hogyan
fertÆzhettek meg t¦ged ezek a tiszt§talans§gok? Ezek nem illenek az
olyan emberhez, aki ismeri az ¦let ¦rt¦k¦t, s nem a felsÆbb bolyg©kra,
hanem a sz¦gyenhez vezetnek.
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MAGYAR·ZAT: K‚‰†a ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge egy ¦s
ugyanaz, ez¦rt K‚‰†§t a GŒtƒ v¦gig Bhagavƒnnak nevezi. Bhagavƒn az
AbszolÍt Igazs§g v¦gsÆ aspektusa. Az AbszolÍt Igazs§gnak h§rom aspektus§ban lehet tudat§ra ¦bredni: 1. mint Brahman, a szem¦lytelen, mindent §that© szellem, 2. mint Paramƒtmƒ, a LegfelsÆbb minden ¦lÆl¦ny
sz¨v¦ben lakoz©, helyhez k¢t¢tt form§ja ¦s 3. mint Bhagavƒn, az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az Ýr K‚‰†a. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (1.2.11) az
AbszolÍt Igazs§g e felfog§s§t a k¢vetkezÆk¦ppen magyar§zza:
vadanti tat tattva-vidas tattva„ yaj jŠƒnam advayam
brahmeti paramƒtmeti bhagavƒn iti abdyate
ÀAz AbszolÍt Igazs§got illetÆ tudatoss§gra annak ismerÆje h§rom aspektusban tehet szert. Mindh§rom azonos egym§ssal, s Brahmannak, Paramƒtmƒnak ¦s Bhagavƒnnak nevezik Æket."
Ezt a h§rom isteni aspektust a Nap p¦ld§j§nak seg¨ts¦g¦vel lehet elmagyar§zni. A Napnak szint¦n h§rom arculata van: a napf¦ny, a Nap felsz¨ne
¦s maga a Nap bolyg©. Aki csup§n a napf¦nyt tanulm§nyozza, az a kezdeti
szinten §ll, m¨g aki meg¦rti a Nap felsz¨n¦t, m§r sokkal fejlettebb, s az,
aki k¦pes bejutni a Nap bolyg© belsej¦be, valamennyi¤k k¢z¤l a legjobb.
Az §tlagemberek, akik megel¦gszenek azzal, hogy egyed¤l a napf¦nyt Ä
egyetemes kiterjed¦s¦t ¦s szem¦lytelen term¦szet¦nek ragyog© sug§rz§s§t Ä tanulm§nyozz§k, azokhoz hasonl¨that©k, akik az AbszolÍt Igazs§g Brahman-arculat§nak k¦pesek csup§n a tudat§ra ¦bredni. Az enn¦l
tov§bbl¦pÆ tanul© megismerheti a Nap felsz¨n¦t, amit az AbszolÍt Igazs§g
Paramƒtmƒ-arculat§t illetÆ tudatoss§ghoz hasonl¨thatunk, azt a tan¨tv§nyt
pedig, aki a Nap sz¨v¦be hatol, azokhoz hasonl¨thatjuk, akik a LegfelsÆbb
AbszolÍt Igazs§g szem¦lyes von§sainak tudatos meg¦rt¦s¦t tett¦k maguk¦v§. A legkiv§l©bb transzcendentalist§k ez¦rt a bhakt§k, akik eljutottak
az AbszolÍt Igazs§g Bhagavƒn-arculat§t illetÆ tudatoss§gig, annak ellen¦re, hogy az AbszolÍt Igazs§got tanulm§nyoz©k mind ugyanazt a t¦m§t
vizsg§lj§k. A napf¦nyt, a Nap felsz¨n¦t ¦s a bolyg© belsÆ jelens¦geit nem
lehet egym§st©l elv§lasztani, de a h§rom k¤l¢nb¢zÆ aspektust tanulm§nyoz©k m¦gis elt¦rÆ kateg©ri§ba tartoznak.
ParƒŁara Muni, Vyƒsadeva apja, a kiv§l©, hiteles szaktekint¦ly megmagyar§zta a szanszkrit bhagavƒn sz© ¦rtelm¦t. Az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t, aki minden vagyon, erÆ, h¨rn¦v, sz¦ps¦g, tud§s ¦s lemond§s birtokosa, Bhagavƒnnak h¨vj§k. Sok ember van, aki v¦gtelen¤l
gazdag, roppant hatalmas vagy rendk¨v¤l sz¦p, vil§gh¨rÉ, esetleg kimagasl©an k¦pzett ¦s lemondott is, m¦gsem §ll¨thatja senki sem mag§r©l azt,
hogy minden vagyonnal, erÆvel stb. rendelkezik. Egyed¤l K‚‰†a mondhatja ezt, mert Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Egyetlen ¦lÆl¦ny,
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m¦g Brahmƒ, az Ýr Živa ¦s Nƒrƒya†a sem rendelkezik e fens¦ges jellemzÆkkel olyan teljess¦gben, mint K‚‰†a. Ez¦rt azt§n maga az Ýr Brahmƒ
Brahma-sa„hitƒ c¨mÉ mÉv¦ben arra a k¢vetkeztet¦sre jut, hogy az Ýr
K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Senki sem egyenlÆ Vele, ¦s
senki sem mÍlhatja fel¤l Öt. Ö az eredeti Ýr, Bhagavƒn, akit Govind§nak is h¨vnak, ¦s Ö minden ok legfelsÆbb oka.
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹
anƒdir ƒdir govinda‹ sarva-kƒra†a-kƒra†am
ÀSz§mtalan szem¦lyis¦g l¦tezik, aki rendelkezik Bhagavƒn jellemvon§saival, §m k¢z¤l¤k K‚‰†a a legfelsÆbb, mert senki sem mÍlhatja Öt fel¤l.
Ö a LegfelsÆbb Szem¦ly, kinek teste ¢r¢k, tud§ssal ¦s boldogs§ggal teljes.
Ö az eredeti Ýr, Govinda, s Ö minden ok oka" (Brahma-sa„hitƒ 5.1).
A Bhƒgavatam szint¦n sokat felsorol az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge inkarn§ci©i k¢z¤l, de K‚‰†§t az eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek nevezi, akibÆl sok-sok inkarn§ci© ¦s Istens¦g Szem¦lyis¦ge §rad
ki (1.3.28):
ete cƒ„a-kalƒ‹ pu„sa‹ k‚‰†as tu bhagavƒn svayam
indrƒri-vyƒkula„ loka„ m‚ˆayanti yuge yuge
ÀAz Istens¦g itt felsorolt inkarn§ci©i mind vagy teljes kiterjed¦sei a LegfelsÆbb Istens¦gnek, vagy r¦szei az Ö teljes kiterjed¦seinek, de K‚‰†a
maga az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge."
K‚‰†a teh§t az eredeti Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az AbszolÍt
Igazs§g, aki a FelsÆl¦lek ¦s a szem¦lytelen Brahman eredete.
Arjuna panaszkod§sa rokonai sorsa miatt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek jelenl¦t¦ben val©ban nem illÆ, K‚‰†a ez¦rt meglepet¦s¦t a
kuta‹, Àhonnan" sz©val ¦rz¦kelteti. Az eff¦le tiszt§talans§g semmi esetre
sem m¦lt© az olyan emberhez, aki az ƒry§k civiliz§lt oszt§ly§ba tartozik.
Az ƒrya sz© azokra utal, akik tiszt§ban vannak az ¦let ¦rt¦k¦vel, s akiknek civiliz§ci©ja a lelki felemelked¦sre ¦p¤l. A materialista ¦letfelfog§s
§ltal vez¦relt emberek nem tudj§k, hogy az ¦let c¦lja az AbszolÍt Igazs§g,
Vi‰†u, vagyis Bhagavƒn el¦r¦se. Az anyagi vil§g k¤lsÆ von§sai ig¦zik meg
Æket, ez¦rt nem tudj§k, hogy mi a felszabadul§s. Azokat, akik mit sem
tudnak arr©l, hogyan lehet az anyagi k¢tel¦kektÆl megszabadulni, nem
lehet ƒry§knak nevezni. Noha Arjuna k‰atriya volt, m¦gis megtagadta a
harcot, s ezzel elt¦rt elÆ¨rt k¢teless¦g¦tÆl. Az eff¦le gy§va tett nem m¦lt©
egy ƒry§hoz. A k¢teless¦g elhanyagol§sa nem csup§n a lelki ¦let fejlÆd¦s¦nek nem haszn§l, de annak lehetÆs¦g¦tÆl is megfosztja az ¨gy cselekvÆt,
hogy h¨rn¦vre tegyen szert ebben a vil§gban. Az Ýr K‚‰†a nem helyeselte
Arjuna rokonai ir§nt ¦rzett Àr¦szv¦t¦t".
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3. VERS
flaEbyaM maA sma gAma: paATaR naEtaÔvayyaupapaâtae /

ºau"‰M" ô$d"yad"AEbaRlyaM tyaftvaAeiÔaï" par"ntapa // 3 //
klaibya„ mƒ sma gama‹ pƒrtha naitat tvayy upapadyate
k‰udra„ h‚daya-daurbalya„ tyaktvotti‰‡ha parantapa
klaibyam Ä tehetetlens¦get; mƒ sma Ä ne; gama‹ Ä fogadd el; pƒrtha Ä
©, P‚thƒ fia; na Ä sohasem; etat Ä ez; tvayi Ä hozz§d; upapadyate Ä illÆ;
k‰udram Ä kicsinyes; h‚daya Ä a sz¨vnek; daurbalyam Ä gyenges¦g¦t;
tyaktvƒ Ä feladva; utti‰‡ha Ä kelj fel; param-tapa Ä ©, ellens¦g feny¨tÆje.
¹, P‚thƒ fia, ne add §t magad e leal§z© tehetetlens¦gnek, mert ez nem
illÆ hozz§d! ¹, ellens¦g feny¨tÆje, v§lj meg a sz¨v kicsinyes gyenges¦g¦tÆl,
¦s kelj fel!
MAGYAR·ZAT: Arjun§t P‚thƒ fi§nak sz©l¨tja az Ýr. P‚thƒ K‚‰†a apj§nak, Vasudev§nak a nÆv¦re, emiatt teh§t Arjuna K‚‰†a v¦rrokona volt.
Ha egy k‰atriya fia megtagadja a harcot, akkor csak n¦vleg k‰atriya,
s ugyanez vonatkozik egy brƒhma†a fi§ra is, ha nem cselekszik j§mboran. Az ilyen k‰atriy§k ¦s brƒhma†§k csup§n ap§ik hitv§ny fiai. K‚‰†a
nem akarta, hogy Arjun§b©l is ¦rdemtelen k‰atriya sarj v§lj¦k. Arjuna
K‚‰†a legmeghittebb bar§tja volt, ¦s szeker¦n maga K‚‰†a l§tta el utas¨t§sokkal, a bizalom ellen¦re azonban sz¦gyen lett volna sz§m§ra, ha
megh§tr§l a harc elÆl. Ez¦rt mondta K‚‰†a, hogy az ilyen viselked¦s nem
m¦lt© Arjuna jellem¦hez. Arjuna ¦rvelhetett volna azzal, hogy a rendk¨v¤li tiszteletnek ¢rvendÆ BhŒ‰ma ¦s rokonai ir§nt ¦rzett nemessz¨vÉs¦gbÆl akar lemondani a k¤zdelemrÆl, §m K‚‰†a v¦lem¦nye szerint az eff¦le
nemeslelkÉs¦g csup§n a sz¨v gyenges¦ge. Egyetlen hiteles tekint¦ly sem
helyeselte az ilyen viselked¦st. Az olyan embernek teh§t, mint amilyen
Arjuna volt, aki k¢zvetlen¤l K‚‰†a utas¨t§sait k¢vette, le kell mondania
az ilyen nagylelkÉs¦grÆl vagy Ígynevezett erÆszakmentess¦grÆl.
4. VERS
@jauRna ovaAca

k(TaM BaISmamahM" s$aÊÿYae ‰"AeNAM ca maDaus$aUd"na /

wSauiBa: ‘aitayaAetsyaAima paUjaAh"ARvair"s$aUd"na // 4 //
arjuna uvƒca
katha„ bhŒ‰mam aha„ sa…khye dro†a„ ca madhusdana
i‰ubhi‹ pratiyotsyƒmi pjƒrhƒv ari-sdana
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arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; katham Ä hogyan; bhŒ‰mam Ä BhŒ‰m§t; aham Ä ¦n; sa…khye Ä a harcban; dro†am Ä Dro†§t; ca Ä ¦s;
madhu-sdana Ä ©, Madhu v¦gzete; i‰ubhi‹ Ä nyilakkal; pratiyotsyƒmi Ä
fogom visszaverni; pjƒ-arhau Ä akik im§datra m¦lt©ak; ari-sdana Ä ©,
ellens¦g elpuszt¨t©ja.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, ellens¦g elpuszt¨t©ja, Madhu v¦gzete, hogyan harcolhatn¦k nyilakkal olyan harcosok ellen, mint BhŒ‰ma ¦s Dro†a, akik
m¦lt©ak arra, hogy im§djam Æket?
MAGYAR·ZAT: A tiszteletrem¦lt© feljebbval©k, mint BhŒ‰ma nagyatya
¦s Dro†ƒcƒrya, a tan¨t©, mindig ¦rdemesek az im§datra, s m¦g ha Æk
t§madnak, akkor sem szabad fegyvert fogni ellen¤k. Az §ltal§nos illem
azt tan¨tja, hogy a feljebbval©kkal m¦g sz©csat§ba sem szabad bocs§tkozni. Sz¦pen kell vel¤k b§nni m¦g akkor is, ha Æk esetleg nyersen
viselkednek. Hogyan sz§llhatott volna szembe vel¤k Arjuna? Vajon megt§madn§-e valaha is K‚‰†a saj§t nagyatyj§t, Ugrasen§t, vagy tan§r§t,
SƒndŒpani Munit? Ilyen ¦s hasonl© ¦rveket hozott fel Arjuna K‚‰†§nak.
5. VERS
gAuè&nah"tvaA ih" mah"AnauBaAvaAna,

™aeyaAe BaAe·uM( BaEºyamapaIh" laAeke( /

h"tvaATaRk(AmaAMstau gAuè&inahE"va

BauÃaIya BaAegAAna, ç&iDar"‘aid"gDaAna, // 5 //

gurn ahatvƒ hi mahƒnubhƒvƒn
reyo bhoktu„ bhaik‰yam apŒha loke
hatvƒrtha-kƒmƒ„s tu gurn ihaiva
bhuŠjŒya bhogƒn rudhira-pradigdhƒn
gurn Ä feljebbval©kat; ahatvƒ Ä meg nem ¢lve; hi Ä bizony; mahƒanubhƒvƒn Ä nagy lelkeket; reya‹ Ä jobb; bhoktum Ä ¦lvezni az ¦letet;
bhaik‰yam Ä koldul§ssal; api Ä m¦g; iha Ä ebben az ¦letben; loke Ä e vil§gon; hatvƒ Ä meg¢lv¦n; artha Ä haszonra; kƒmƒn Ä v§gy©kat; tu Ä de;
gurn Ä feljebbval©kat; iha Ä e vil§gon; eva Ä bizony; bhuŠjŒya Ä ¦lvezni
val©; bhogƒn Ä kellemes dolgokat; rudhira Ä v¦rrel; pradigdhƒn Ä szenynyezetteket.
Jobb koldulva ¦lni ebben a vil§gban, mintsem a nagy lelkek, tan§raim
¦lete §r§n folytatni az ¦letet. Vil§gi nyeres¦gre v§gynak b§r, m¦gis a feljebbval©ink, s ha meg¢lj¤k Æket, v¦r szennyezi majd be mindazt, amit
¦lvezni fogunk.
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MAGYAR·ZAT: A szent¨r§sok parancsai szerint az ember megtagadhatja tan§r§t, ha az el¨t¦lendÆ tetteket hajt v¦gre ¦s elveszti j©zan ¨t¦lÆk¦pess¦g¦t. BhŒ‰ma ¦s Dro†a Így ¦rezt¦k, k¢teless¦g¤k, hogy Duryodhana
p§rtj§t fogj§k, akinek anyagi t§mogat§s§t ¦lvezt¦k, noha nem lett volna
szabad ¨gy tenni¤k puszt§n e szempont alapj§n. ¸gy azt§n elvesztett¦k tan§ri tekint¦ly¤ket. Arjuna azonban Így v¦li, hogy ennek ellen¦re
tov§bbra is a feljebbval©i, s a meg¢l¦s¤k §r§n szerzett anyagi nyeres¦g
¦lvezete nem lenne m§s, mint holmi v¦rrel szennyezett hadizs§km§ny
¦lvezete.
6. VERS
na caEtaiã"á: k(tar"ªaAe gAr"IyaAe

yaã"A jayaema yaid" vaA naAe jayaeyau: /

yaAnaeva h"tvaA na ijajaIivaSaAma-

stae'vaisTataA: ‘amauKae DaAtaRr"Aí)"A: // 6 //

na caitad vidma‹ kataran no garŒyo
yad vƒ jayema yadi vƒ no jayeyu‹
yƒn eva hatvƒ na jijŒvi‰ƒmas
te 'vasthitƒ‹ pramukhe dhƒrtarƒ‰‡rƒ‹
na Ä sem; ca Ä ¦s; etat Ä ezt; vidma‹ Ä tudjuk; katarat Ä melyik; na‹ Ä
nek¤nk; garŒya‹ Ä jobb; yat vƒ Ä vajon; jayema Ä legyÆzhetj¤k; yadi Ä ha;
vƒ Ä vagy; na‹ Ä benn¤nket; jayeyu‹ Ä legyÆznek; yƒn Ä akiket; eva Ä
bizony; hatvƒ Ä meg¢lv¦n; na Ä soha; jijŒvi‰ƒma‹ Ä szeretn¦nk ¦lni; te Ä
mindegyik¤k; avasthitƒ‹ Ä vannak; pramukhe Ä elÆtt¤nk; dhƒrtarƒ‰‡rƒ‹ Ä
Dh‚tarƒ‰‡ra fiai.
Azt sem tudjuk, melyik a jobb: ha mi gyÆz¤nk, vagy ha Æk gyÆznek
le minket. Ha meg¢lj¤k Dh‚tarƒ‰‡ra fiait, tov§bb m§r nek¤nk sem
szabadna ¦ln¤nk. Most m¦gis elÆtt¤nk sorakoznak a csatat¦ren.
MAGYAR·ZAT: Arjuna nem tudta, mit tegyen: harcoljon-e, amivel azt
kock§ztatn§, hogy felesleges erÆszakot alkalmaz, noha a harc a k‰atriya
k¢teless¦ge, vagy vonuljon vissza ¦s koldul§ssal tengesse ¦let¦t. Ha nem
kerekedik fel¤l az ellens¦gen, a koldul§s marad sz§m§ra az egyetlen lehetÆs¦g a meg¦lhet¦sre. Nem volt azonban biztos a gyÆzelemben sem, hiszen
b§rmelyik f¦l gyÆztesk¦nt ker¤lhetett ki a csat§b©l. M¦g ha megnyern¦k a csat§t (ami ¤gy¤k igazs§g§t jelenten¦), akkor is neh¦z lenne folytatni ¦let¤ket Dh‚tarƒ‰‡ra fiai n¦lk¤l, ha azok mind a csatat¦ren vesznek.
Ilyen k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt a gyÆzelem is veres¦get jelentett volna. E meg-
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fontol§sok hat§rozottan bizony¨tj§k, hogy Arjuna nemcsak az Ýr hÉs¦ges bhakt§ja, de rendk¨v¤l felvil§gosodott ember is volt, aki teljesen ura
tudott lenni elm¦j¦nek ¦s ¦rz¦keinek. K¨v§ns§ga, hogy koldulva ¦ljen Ä
hab§r kir§lyi csal§d sarja volt Ä szint¦n a vil§gi dolgokr©l val© lemond§s§t
mutatja. Ezek a jellemvon§sok, valamint ŽrŒ K‚‰†§nak, lelki tan¨t©mester¦nek szavaiba vetett hite arr©l tanÍskodnak, hogy Arjuna igaz§n er¦nyes
ember volt, s ebbÆl arra k¢vetkeztethet¤nk, hogy meg¦rdemelte a felszabadul§st. Az ember mindaddig nem emelkedhet a tud§s s¨kj§ra, am¨g nem
k¦pes uralkodni az ¦rz¦kszervein, tud§s ¦s odaad§s n¦lk¤l pedig senkinek sincs es¦lye a felszabadul§sra. Arjuna az anyagi kapcsolataiban megnyilv§nul© rendk¨v¤li jellemvon§sok mellett ezekkel a tulajdons§gokkal
is mind rendelkezett.
7. VERS
k(ApaRNyad"AeSaAepah"tasvaBaAva:

pa{cC$Aima tvaAM DamaRs$ammaUX#caetaA: /

yacC)e$ya: syaAiªaiêtaM “aUih" tanmae

izASyastae'hM" zAAiDa maAM tvaAM ‘apaªama, // 7 //

kƒrpa†ya-do‰opahata-svabhƒva‹
p‚cchƒmi tvƒ„ dharma-sammˆha-cetƒ‹
yac chreya‹ syƒn nicita„ brhi tan me
i‰yas te 'ha„ ƒdhi mƒ„ tvƒ„ prapannam
kƒrpa†ya Ä sz§nalmass§g; do‰a Ä gyenges¦g §ltal; upahata Ä sÍjtva; svabhƒva‹ Ä tulajdons§gok; p‚cchƒmi Ä k¦rdezem; tvƒm Ä Neked; dharma Ä
vall§s; sammˆha Ä zavart; cetƒ‹ Ä a sz¨vben; yat Ä ami; reya‹ Ä legjobb; syƒt Ä lehet; nicitam Ä bizalmasan; brhi Ä mondd; tat Ä azt; me Ä
nekem; i‰ya‹ Ä tan¨tv§ny; te Ä Ti¦d; aham Ä vagyok; ƒdhi Ä csak oktass;
mƒm Ä engem; tvƒm Ä Neked; prapannam Ä megh©doltat.
Most zavarban vagyok a k¢teless¦gemet illetÆen, ¦s sz§nalmas gyenges¦gem miatt elvesztettem ¢nuralmamat. Ebben a helyzetben k¦rlek T¦ged,
mondd meg vil§gosan, mi a legjobb sz§momra! Most a tan¨tv§nyod
vagyok, egy l¦lek, aki megh©dolt ElÆtted. K¦rlek, oktass engem!
MAGYAR·ZAT: A term¦szet elrendez¦se folyt§n az anyagi cselekedetek sz¢vev¦nye zavarodotts§got sz¤l minden ¦lÆl¦nyben. Minden l¦p¦sn¦l megzavar benn¤nket valami, ez¦rt mindenkinek k¢teless¦ge, hogy felkeressen egy hiteles lelki tan¨t©mestert, aki k¦pes megmutatni a helyes
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utat, azt, hogy az ember hogyan teljes¨theti be az ¦let ¦rtelm¦t. Valamennyi v¦dikus ¨r§s azt tan§csolja, forduljunk egy hiteles lelki tan¨t©mesterhez, hogy megszabadulhassunk az ¦let bonyodalmait©l, amelyekben
akaratunk ellen¦re r¦sz¤nk van. Az erdÆtÉzh¢z hasonl¨thatn§nk ezeket,
amely valamik¦ppen fellobban, noha senki sem gyÍjtotta meg. Hasonl© a
vil§g helyzete is: az ¦let bonyodalmai magukt©l j¢nnek, m¦g akkor is, ha
nem akarjuk Æket. Senki sem akarja a t¤zet, m¦gis fellobban, s mi megzavarodunk. A v¦dikus ¨r§sok ez¦rt b¢lcsen azt tan§csolj§k: ha megold§st
akarunk tal§lni az ¦let bonyodalmaira, s ha meg akarjuk ¦rteni ennek
tudom§ny§t, egy lelki tan¨t©mesterhez kell fordulnunk, aki a tan¨tv§nyi
l§ncolat tagja. Az az ember, akinek igaz lelki tan¨t©mestere van, mindent megtudhat. Nem szabad ez¦rt az anyagi zavarodotts§g helyzet¦ben
maradnunk: egy lelki tan¨t©mesterhez kell fordulnunk. Ez a magyar§zata
ennek a versnek.
KirÆl mondjuk, hogy anyagi zavarodotts§gban ¦l? Arr©l, aki nem ¦rti
meg az ¦let probl¦m§it. A B‚had-ƒra†yaka-upani‰ad (3.8.10) ¨gy ¨r a zavarodott emberrÆl: yo vƒ etad ak‰ara„ gƒrgy aviditvƒsmƒ lokƒt praiti sa
k‚pa†a‹. ÀF¢sv¦ny az, aki emberi l¦ny l¦t¦re nem oldja meg az ¦let probl¦m§it, s aki Így t§vozik e vil§gb©l, mint a macsk§k ¦s a kuty§k, an¦lk¤l
hogy meg¦rten¦ az ¢nmegval©s¨t§s tudom§ny§t." Az ¦lÆl¦ny sz§m§ra ez
az emberi l¦tforma a leg¦rt¦kesebb kincs, s eszk¢z arra, hogy megoldja
az ¦let probl¦m§it. ¶ppen ez¦rt sz§nalmasan f¢sv¦ny az, aki nem haszn§lja ki ezt a lehetÆs¦get. Az Æ ellent¦te a brƒhma†a, vagyis az, aki kellÆk¦ppen intelligens ahhoz, hogy test¦t az ¦let probl¦m§inak megold§s§ra
haszn§lja. Ya etad ak‰ara„ gƒrgi viditvƒsmƒ lokƒt praiti sa brƒhma†a‹.
A k‚pa†§k, a f¢sv¦nyek csak az idej¤ket vesztegetik, amikor az anyagi
felfog§sba mer¤lve oly erÆsen ragaszkodnak a csal§djukhoz, k¢z¢ss¦g¤kh¢z, haz§jukhoz stb. Az emberek legt¢bbsz¢r k¤lsÆs¦gek alapj§n ragaszkodnak a csal§di ¦lethez, vagyis a feles¦ghez, a gyermekekhez ¦s a t¢bbi
csal§dtaghoz. A k‚pa†a azt gondolja, k¦pes megv¦deni hozz§tartoz©it a
hal§lt©l, vagy ¦pp azt hiszi, hogy csal§dja ¦s k¢z¢ss¦ge mentheti meg Æt
annak tork§b©l. Az eff¦le ragaszkod§s m¦g az alacsonyabb rendÉ §llatokban is megtal§lhat©, akik szint¦n t¢rÆdnek ut©daikkal. Arjuna okos
volt, ez¦rt meg¦rtette: zavarodotts§g§nak oka a csal§dtagok ir§nti ragaszkod§sa s az a v§gya volt, hogy megmentse Æket a hal§lt©l. Hab§r tudta,
hogy harcosi k¢teless¦g¦nek teljes¨t¦se m¦g r§ v§r, sz§nalmas gyenges¦ge miatt m¦gsem ¦rezte mag§t k¦pesnek erre. Ez¦rt k¦ri az Ýr K‚‰†§t, a
legfelsÆbb lelki tan¨t©mestert, hogy tal§ljon egy¦rtelmÉ megold§st. Tan¨tv§nyk¦nt adja §t mag§t K‚‰†§nak, v¦get akar vetni a bar§ti t§rsalg§snak. A tan¨t©mester ¦s tan¨tv§ny k¢z¢tti besz¦lget¦sek komolyak, s most
Arjuna nagyon komolyan akart sz©lni hiteles lelki tan¨t©mestere elÆtt.
A Bhagavad-gŒtƒ tudom§ny§nak eredeti lelki tan¨t©mestere teh§t K‚‰†a,
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az elsÆ tan¨tv§ny pedig, aki elsaj§t¨totta azt, Arjuna. Hogy mik¦ppen
¦rtette meg a Bhagavad-gŒtƒt, arr©l maga a GŒtƒ besz¦l. Ennek ellen¦re
az ostoba vil§gi tud©sok Így magyar§zz§k, hogy nem K‚‰†a szem¦ly¦nek
kell §tadnunk magunkat, hanem Àa K‚‰†§n bel¤li megsz¤letetlennek".
K‚‰†a belseje ¦s k¤lseje k¢z¢tt azonban nincs k¤l¢nbs¦g. Aki ezt nem
k¦pes felfogni, s ¨gy pr©b§lja meg¦rteni a Bhagavad-gŒtƒt, az a legnagyobb
ostoba.
8. VERS
na ih" ‘apazyaAima mamaApanauâAä,"

yacC$Aek(maucC$AeSaNAimain‰"yaANAAma, /

@vaApya BaUmaAvas$apa¥ama{ÜM"

r"AjyaM s$aur"ANAAmaipa caAiDapatyama, // 8 //

na hi prapayƒmi mamƒpanudyƒd
yac chokam uccho‰a†am indriyƒ†ƒm
avƒpya bhmƒv asapatnam ‚ddha„
rƒjya„ surƒ†ƒm api cƒdhipatyam
na Ä nem; hi Ä bizonyosan; prapayƒmi Ä l§tom; mama Ä eny¦m; apanudyƒt Ä elÉzheti; yat Ä azt; okam Ä b§natot; uccho‰a†am Ä kiszikkasztja; indriyƒ†ƒm Ä az ¦rz¦kszerveknek; avƒpya Ä el¦rve; bhmau Ä a
F¢ld¢n; asapatnam Ä p§ratlan; ‚ddham Ä gazdag; rƒjyam Ä kir§lys§got;
surƒ†ƒm Ä a f¦listenek¦t; api Ä m¦g ha; ca Ä is; ƒdhipatyam Ä uralmat.
Nem tudom, hogyan Ézzem el ezt a b§natot, amely kiszikkasztja ¦rz¦keimet, s melyet legyÆzni nem leszek k¦pes m¦g akkor sem, ha egy p§ratlan, vir§gz© f¢ldi kir§lys§got nyerek, olyan korl§tlan hatalommal, mint
a f¦listenek¦ a mennyek orsz§g§ban.
MAGYAR·ZAT: Arjuna sz§mtalan ¦rvvel hozakodott elÆ a vall§si elvek
¦s az erk¢lcsi t¢rv¦nyek ismeret¦ben, m¦gis Így tÉnik, igazi probl¦m§j§ra k¦ptelen volt megold§st tal§lni a lelki tan¨t©mester, az Ýr ŽrŒ K‚‰†a
seg¨ts¦ge n¦lk¤l. Meg¦rtette, hogy Ígynevezett tudom§ny§nak nem veheti
haszn§t gondjai elÉz¦s¦ben, melyek m§r eg¦sz l¦t¦t felem¦sztett¦k. Ezeket a bonyodalmakat lehetetlen volt megoldania egy olyan lelki tan¨t©mester seg¨ts¦ge n¦lk¤l, mint az Ýr K‚‰†a. Akad¦mikus tud§s, humanista
mÉvelts¦g, magas rang Ä mind-mind hasznavehetetlenek az ¦let probl¦m§inak megold§s§ban. Seg¨ts¦get csakis egy olyan lelki tan¨t©mester
nyÍjthat, mint K‚‰†a. EbbÆl azt a k¢vetkeztet¦st vonhatjuk le, hogy hite-
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les lelki tan¨t©mester az, aki sz§z sz§zal¦kosan K‚‰†a-tudatÍ, mert egyed¤l Æ k¦pes megoldani az ¦let probl¦m§it. Az Ýr Caitanya szerint aki
mestere a K‚‰†a-tudat tudom§ny§nak, az t§rsadalmi helyzet¦tÆl f¤ggetlen¤l igazi lelki tan¨t©mesternek sz§m¨t.
kibƒ vipra, kibƒ nyƒsŒ, dra kene naya
yei k‚‰†a-tattva-vettƒ, sei 'guru' haya
ÀNem sz§m¨t, hogy az ember vipra [a v¦dikus tudom§ny mÉvelt tud©sa],
vagy ¦pp alacsonyrendÉ csal§d sz¤l¢tte, esetleg az ¦let lemondott rendj¦ben ¦l. Ha mestere a K‚‰†a-tudat tudom§ny§nak, akkor Æ a t¢k¦letes ¦s
hiteles lelki tan¨t©mester" (Caitanya-caritƒm‚ta, Madhya-lŒlƒ 8.128). Senki
sem lehet teh§t hiteles lelki tan¨t©mester, ha nem mestere a K‚‰†a-tudat
tudom§ny§nak. A v¦dikus irodalom hasonl©k¦ppen ¨r:
‰a‡-karma-nipu†o vipro mantra-tantra-viƒrada‹
avai‰†avo gurur na syƒd vai‰†ava‹ va-paco guru‹
ÀA v¦dikus tudom§ny valamennyi §g§t j©l ismerÆ tud©s brƒhma†a nem
m¦lt© arra, hogy lelki tan¨t©mester legyen, ha nem vai‰†ava, vagyis ha
nem j§rtas a K‚‰†a-tudat tudom§ny§ban. Ellenben az, aki egy alacsony
kasztÍ csal§dban j¢tt a vil§gra, lelki tan¨t©mesterr¦ v§lhat, ha vai‰†ava,
azaz K‚‰†a-tudatÍ" (Padma-purƒ†a).
Az anyagi l¦t probl¦m§ira Ä a sz¤let¦sre, az ¢regs¦gre, a betegs¦gre ¦s
a hal§lra Ä nem jelent megold§st a vagyongyÉjt¦s ¦s az anyagi gyarapod§s.
Sok olyan gazdag, fejlett orsz§g van a vil§gon, amely bÆvelkedik az ¦lethez sz¤ks¦ges minden kincsben, §m az anyagi l¦t probl¦m§ival m¦g ott is
tal§lkozunk. Sz§mtalan Íton keresik az emberek a b¦k¦t, az igazi boldogs§ghoz azonban csak akkor jutnak el, ha K‚‰†§hoz vagy a K‚‰†a tudom§ny§t tartalmaz© Bhagavad-gŒtƒhoz ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatamhoz fordulnak
K‚‰†a hiteles k¦pviselÆj¦n, a K‚‰†a-tudatÍ emberen kereszt¤l.
Ha a gazdas§gi fejlÆd¦s ¦s az anyagi k¦nyelem v¦get tudn§nak vetni
a csal§di, szoci§lis, nemzeti ¦s nemzetek k¢z¢tti n¦zetelt¦r¦sek okozta
keserg¦snek, akkor Arjuna nem mondta volna, hogy m¦g egy p§ratlan
f¢ldi kir§lys§g vagy a mennyei bolyg©kon ¦lÆ f¦listenek korl§tlan hatalma
sem lenne k¦pes elÉzni b§nat§t. Ez¦rt azt§n a K‚‰†a-tudatn§l keresett
mened¦ket, s ez az a helyes Ít, amely a b¦k¦hez ¦s a harm©ni§hoz vezet.
Az anyagi gyarapod§snak vagy a vil§g feletti korl§tlan hatalomnak az
anyagi term¦szet katasztr©f§i b§rmelyik pillanatban v¦get vethetnek. Manaps§g az emberek meg akarj§k a l§bukat vetni a Holdon, de m¦g ez a
pr©b§lkoz§suk is, hogy eljussanak a felsÆbb bolyg©rendszerekbe, egy csap§sra kudarcba fulladhat. A Bhagavad-gŒtƒ megerÆs¨ti ezt: k‰Œ†e pu†ye
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martya-loka„ vianti. ÀAmikor j§mbor tettei t¢bb¦ nem hoznak gy¤m¢lcs¢t, az ember a boldogs§g csÍcs§r©l az ¦let legalantasabb form§j§ba
zuhan." A vil§g sz§mos politikusa bukott el m§r ¨gy, s az eff¦le buk§s
csak egyre t¢bb szomorÍs§got okoz.
Ez¦rt ha v¦g¦rv¦nyesen v¦get szeretn¦nk vetni a sir§nkoz§snak, akkor
K‚‰†§n§l kell mened¦ket keresn¤nk, ahogyan Arjuna teszi. Arjuna K‚‰†a
seg¨ts¦g¦t k¦rte, hogy v¦gleg megoldhassa probl¦m§it. Ez a K‚‰†a-tudat
Ítja.
9. VERS
s$aÃaya ovaAca

WvamauftvaA ô$SaIke(zAM gAux"Ake(zA: par"ntapa: /

na yaAetsya wita gAAeivand"mauftvaA taUSNAI%M baBaUva h" // 9 //
saŠjaya uvƒca
evam uktvƒ h‚‰Œkea„ guˆƒkea‹ parantapa‹
na yotsya iti govindam uktvƒ t‰†Œ„ babhva ha
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; evam Ä ¨gy; uktvƒ Ä sz©lva; h‚‰Œkeam Ä K‚‰†§hoz, az ¦rz¦kek ur§hoz; guˆƒkea‹ Ä Arjuna, a tudatlans§g
legyÆz¦s¦nek mestere; parantapa‹ Ä az ellens¦g feny¨tÆje; na yotsye Ä
nem fogok harcolni; iti Ä ¨gy; govindam Ä K‚‰†§nak, aki boldogg§ teszi
az ¦rz¦keket; uktvƒ Ä mondv§n; t‰†Œm Ä n¦ma; babhva Ä lett; ha Ä
minden bizonnyal.
SaŠjaya sz©lt: ¸gy besz¦lt Arjuna, az ellens¦g feny¨tÆje, majd e szavakkal fordult K‚‰†§hoz: ÀGovinda, ¦n nem fogok harcolni!" Azt§n
elhallgatott.
MAGYAR·ZAT: Dh‚tarƒ‰‡ra nagyon boldog lehetett, amikor meghallotta, hogy Arjuna a harc helyett el akarja hagyni a csatateret, hogy azt§n
koldusk¦nt tengesse ¦let¦t. De SaŠjaya ism¦t csal©d§st okozott neki, amikor tudatta vele, hogy Arjuna k¦pes ellens¦gei meg¢l¦s¦re (parantapa‹).
Arjun§t egy idÆre el¢nt¢tte a csal§dja ir§nt ¦rzett szeretetbÆl fakad©
illuz©rikus b§nat, mint tan¨tv§ny azonban megh©dolt K‚‰†a, a legfelsÆbb
lelki tan¨t©mester elÆtt. Ez arra utal, hogy hamarosan megszabadul ettÆl
az alaptalan panaszkod§st©l, ami a csal§di ragaszkod§s eredm¦nye, s az
¢nmegval©s¨t§s t¢k¦letes tudom§ny§ban, a K‚‰†a-tudatban megvil§gosodva biztosan harcolni fog. Ha K‚‰†a felvil§gos¨tja Arjun§t Ä aki azut§n
a v¦gsÆkig k¤zd majd Ä, Dh‚tarƒ‰‡ra ¢r¢me szertefoszlik.

11. vers]

A Bhagavad-gŒtƒ tartalm§nak ¢sszefoglal§sa

91

10. VERS
tamauvaAca ô$SaIke(zA: ‘ah"s$aiªava BaAr"ta /

s$aenayaAeç&BayaAemaRDyae ivaSaId"ntaimadM" vaca: //10//
tam uvƒca h‚‰Œkea‹ prahasann iva bhƒrata
senayor ubhayor madhye vi‰Œdantam ida„ vaca‹
tam Ä neki; uvƒca Ä mondta; h‚‰Œkea‹ Ä az ¦rz¦kek ura, K‚‰†a; prahasan Ä mosolyogva; iva Ä Így; bhƒrata Ä ©, Dh‚tarƒ‰‡ra, Bharata sarja;
senayo‹ Ä a seregeknek; ubhayo‹ Ä mindk¦t f¦lnek; madhye Ä k¢z¢tt;
vi‰Œdantam Ä a b§nk©d©nak; idam Ä a k¢vetkezÆ; vaca‹ Ä szavakat.
¹, Bharata lesz§rmazottja! K‚‰†a ekkor a k¦t sereg k¢z¢tt az al§bbi
szavakat int¦zte mosolyogva a b§natt©l sÍjtott Arjun§hoz:
MAGYAR·ZAT: A besz¦lget¦s k¦t bensÆs¦ges bar§t, H‚‰ŒkeŁa ¦s GuˆƒkeŁa k¢z¢tt folyt. Bar§tok l¦v¦n azonos szinten §lltak, §m egyik¤k
¢nsz§nt§b©l a m§sik tan¨tv§nya lett. K‚‰†a az¦rt mosolygott, mert egy
bar§tja a tan¨tv§nya akart lenni. Ö, mindenki Ura ¦s mestere, mindig
felsÆbbrendÉ helyzetben van, m¦gis bar§tj§v§, fi§v§ vagy kedves¦v¦ v§lik annak a bhakt§j§nak, aki ilyen szerepben szeretn¦ l§tni Öt. Amikor
mesternek v§lasztott§k, r¢gt¢n v§llalta ezt a szerepet, s tan¨tv§ny§hoz
mesterk¦nt, kellÆ komolys§ggal sz©lt. L§thatjuk, hogy a tan¨t©mester ¦s
tan¨tv§nya k¢z¢tti besz¦lget¦s a k¦t sereg jelenl¦t¦ben t¢rt¦nt, ny¨ltan,
hogy mindenkinek §ld§s§ra legyen. A Bhagavad-gŒtƒ teh§t nem egy bizonyos embernek, t§rsadalomnak vagy k¢z¢ss¦gnek sz©l, hanem mindenkinek, s bar§t ¦s ellens¦g egyform§n jogosult arra, hogy hallja.
11. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

@zAAecyaAnanvazAAecastvaM ‘aÁaAvaAd"AMê BaASas$ae /

gAtaAs$aUnagAtaAs$aUMê naAnauzAAecainta paiNx"taA: //11//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
aocyƒn anvaocas tva„ prajŠƒ-vƒdƒ„ ca bhƒ‰ase
gatƒsn agatƒs„ ca nƒnuocanti pa†ˆitƒ‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; aocyƒn Ä nem ¦rdemes b§nk©dni ¦rte; anvaoca‹ Ä b§nk©dsz; tvam Ä te;
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prajŠƒ-vƒdƒn Ä mÉvelt szavakat; ca Ä ¦s; bhƒ‰ase Ä mondasz; gata Ä elveszett; asn Ä ¦let; agata Ä nem veszett el; asn Ä ¦let; ca Ä ¦s; na Ä soha;
anuocanti Ä sir§nkoznak; pa†ˆitƒ‹ Ä a tanult emberek.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: MÉvelt besz¦ded mellett olyasmit gy§szolsz, ami¦rt nem ¦rdemes b§nk©dni. A b¢lcsek nem
keseregnek sem az ¦lÆ, sem a halott felett.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr m§ris felvette a tan¨t© szerep¦t, s megszidta tan¨tv§ny§t, amikor k¢zvetve ostob§nak nevezte: ÀMÉvelt emberk¦nt sz©lsz,
de azt m¦gsem tudod, hogy a tanult ember, aki tudja, mi a test, ¦s tudja,
mi a l¦lek, nem panaszkodik a test egyik §llapota miatt sem, legyen az
¦lÆ vagy halott." Ahogyan az a k¦sÆbbi fejezetek magyar§zataib©l vil§goss§ v§lik, a tud§s annyit jelent, mint ismerni az anyagot ¦s a lelket,
valamint mindkettÆ ir§ny¨t©j§t. Arjuna azzal ¦rvelt, hogy a vall§sos elvek
fontosabbak, mint a politika ¦s a szociol©gia, de azt nem tudta, hogy az
anyagr©l, a l¦lekrÆl ¦s a LegfelsÆbbrÆl sz©l© tud§s m¦g a vall§sos k¤lsÆs¦gekn¦l is fontosabb. Nem rendelkezett ezzel az ismerettel, ez¦rt nem
lett volna szabad b¢lcs embernek mutatnia mag§t. Nem volt az, s ez¦rt
olyasvalami miatt panaszkodott, ami miatt egy§ltal§n nem ¦rdemes szomorkodni. A test megsz¤letik, ¦s sorsa az, hogy ma vagy holnap elpusztuljon, ez¦rt nem olyan fontos, mint a l¦lek. Aki ennek tudat§ban van,
az val©ban mÉvelt, ¦s sz§m§ra semmi nem jelent okot a panaszkod§sra,
b§rmilyen helyzetben is legyen az anyagi test.
12. VERS
na tvaevaAhM" jaAtau naAs$aM na tvaM naemae janaAiDapaA: /

na caEva na BaivaSyaAma: s$avaeR vayamata: par"ma, //12//
na tv evƒha„ jƒtu nƒsa„ na tva„ neme janƒdhipƒ‹
na caiva na bhavi‰yƒma‹ sarve vayam ata‹ param
na Ä soha; tu Ä de; eva Ä bizony; aham Ä ¶n; jƒtu Ä b§rmikor; na Ä nem;
ƒsam Ä l¦teztem; na Ä nem; tvam Ä te; na Ä nem; ime Ä mindezek; janaadhipƒ‹ Ä kir§lyok; na Ä soha; ca Ä szint¦n; eva Ä bizonyosan; na Ä nem;
bhavi‰yƒma‹ Ä l¦tezni fogunk; sarve vayam Ä mi mindannyian; ata‹
param Ä ezek ut§n.
Nem volt olyan idÆ, amikor ¶n nem l¦teztem, ¦s ¢r¢ktÆl fogva vagy te
¦s ezek a kir§lyok is; a j¢vÆben sem fog megszÉnni ¦let¤nk.
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MAGYAR·ZAT: A V¦d§k Ä a Ka‡ha-upani‰ad ¦s a ÷vetƒvatara-upani‰ad Ä azt mondj§k, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge tartja fenn
a sz§mtalan ¦lÆl¦nyt, egy¦ni tetteik ¦s azok visszahat§sai k¢vetkezt¦ben
el¦rt helyzet¤knek megfelelÆen. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge teljes r¦szei §ltal minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben is jelen van. Csakis azok a szent
emberek ¦rhetik el val©ban a t¢k¦letes ¦s ¢r¢kk¦val© b¦k¦t, akik bel¤l
¦s k¨v¤l egyar§nt l§tj§k ugyanazt a LegfelsÆbb Urat.
nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm
eko bahnƒ„ yo vidadhƒti kƒmƒn
tam ƒtma-stha„ ye 'nupayanti dhŒrƒs
te‰ƒ„ ƒnti‹ ƒvatŒ netare‰ƒm
(Ka‡ha-upani‰ad 2.2.13)
Azt a v¦dikus igazs§got, amelyet Arjuna megtudott, megtudhatj§k azok is
mind, akik nagyon mÉveltnek adj§k ki magukat, holott tud§suk rendk¨v¤l
csek¦ly. Az Ýr egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy Ö maga, Arjuna ¦s a csatat¦ren ¢sszegyÉlt kir§lyok mind ¢r¢kk¦val© egy¦ni ¦lÆl¦nyek, s Ö az ¢r¢k
fenntart©juk mind felt¦telekhez k¢t¢tt, mind felszabadult helyzet¤kben.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a legfelsÆbb egy¦n, ¦s Arjuna, az
Ýr ¢r¢k t§rsa, valamint az ott ¢sszesereglett uralkod©k szint¦n egy¦ni,
¢r¢k szem¦lyek. Nem igaz, hogy nem l¦teztek mint egy¦nek a mÍltban, s
hogy nem maradnak ¢r¢kk¦val© szem¦lyek. Egy¦ni l¦t¤k megvolt a mÍltban, ¦s megszak¨t§s n¦lk¤l folytat©dni fog a j¢vÆben is. ¶ppen ez¦rt nincs
¦rtelme b§rki¦rt is b§nk©dni.
A legfelsÆbb hiteles forr§s, az Ýr K‚‰†a ebben a versben megc§folja azt
a mƒyƒvƒdŒ elm¦letet, miszerint a felszabadul§s ut§n az egy¦ni l¦lek, aki
megszabadult a mƒyƒ, vagyis az illÍzi© burk§t©l, beleolvad a szem¦lytelen Brahmanba, ¦s elvesz¨ti egy¦ni l¦t¦t. Azt az elm¦letet sem t§masztja
al§, mely az egy¦nis¦get csakis a felt¦telekhez k¢t¢tt §llapotban ismeri
el. K‚‰†a ebben a versben vil§gosan kijelenti, hogy az Ö egy¦nis¦ge, valamint minden ¦lÆl¦ny egy¦nis¦ge a j¢vÆben is ¢r¢kk¦ l¦tezni fog. Ezt az
upani‰adok is megerÆs¨tik. K‚‰†§nak ez a kijelent¦se autentikus, hiszen
Öt nem ker¨theti hatalm§ba az illÍzi©. Ha az egy¦nis¦g nem lenne val©s§g, K‚‰†a nem hangsÍlyozta volna ennyire m¦g a j¢vÆre vonatkoz©an is.
Egy mƒyƒvƒdŒ ¦rvelhet azzal, hogy a K‚‰†a §ltal eml¨tett egy¦nis¦g nem
lelki, hanem anyagi. M¦g ha el is fogadn§nk azt az ¦rvet, hogy az egy¦nis¦g
az anyagi s¨kon l¦tezik, hogyan k¤l¢nb¢ztetn¦nk meg K‚‰†a egy¦nis¦g¦t?
K‚‰†a hat§rozottan §ll¨tja, hogy rendelkezett egy¦nis¦ggel a mÍltban, ¦s
megerÆs¨ti, hogy az a j¢vÆben is megmarad. Egy¦nis¦g¦nek l¦t¦t sz§mtalan form§ban megerÆs¨tette, s kijelentette, hogy a szem¦lytelen Brahman
az al§rendeltje. K‚‰†a mindv¦gig fenntartotta lelki egy¦nis¦g¦t, s ha Öt
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valaki k¢z¢ns¦ges, egy¦ni tudattal rendelkezÆ, felt¦telekhez k¢t¢tt l¦leknek tekinti, akkor a Bhagavad-gŒtƒnak mint hiteles szent¨r§snak nincsen
¦rt¦ke. Egy k¢z¢ns¦ges ember, akit az emberi gyarl©s§g n¦gy hib§ja jellemez, nem k¦pes olyan tan¨t§st §tadni, amely meghallgat§sra ¦rdemes.
A GŒtƒ felette §ll az ilyen irodalomnak. Egyetlen vil§gi k¢nyvet sem lehet
¢sszehasonl¨tani vele. Ha valaki k¢z¢ns¦ges embernek tekinti K‚‰†§t, a
GŒtƒ elvesz¨ti minden jelentÆs¦g¦t. A mƒyƒvƒdŒk ¦rve szerint a versben
eml¨tett t¢bbes sz§m haszn§lata csak a szok§sokat k¢veti, ¦s csak a testre
utal. ·m egy verssel kor§bban K‚‰†a m§r el¨t¦lte az eff¦le testi felfog§st.
Hogyan tehetett volna Íjra egy §ltal§nos kijelent¦st a testet illetÆen, ha
azt a felfog§st, amely az ¦lÆl¦nyeket a test¤knek tekinti, m§r el¨t¦lte?
Az egy¦nis¦g teh§t a lelki s¨kon marad fenn, s ezt a nagy ƒcƒry§k, p¦ld§ul ŽrŒ Rƒmƒnuja ¦s m§sok is megerÆs¨tik. A GŒtƒ sok helyen vil§gosan kijelenti, hogy ezt a lelki egy¦nis¦get azok ¦rthetik meg, akik az Ýr
bhakt§i. Azok, akik irigyek K‚‰†§ra, mert Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, nem ¦rthetik meg e nagy mÉvet. Ha olyanok pr©b§lj§k elsaj§t¨tani a GŒtƒ tan¨t§s§t, akik nem bhakt§i az Ýrnak, az olyan, mint amikor
a m¦hek k¨v¤lrÆl nyalogatj§k a m¦zes¤veget. Senki sem ¦lvezheti a m¦z
¨z¦t, am¨g nem nyitja fel az ¤veget, s ¦ppen ¨gy a Bhagavad-gŒtƒ miszt¦rium§t is egyed¤l a bhakt§k ¦rthetik meg. Senki m§s nem ¨zlelheti meg, ahogyan azt e k¢nyv negyedik fejezet¦ben olvashatjuk. A GŒtƒt nem ¦rthetik
meg azok sem, akik irigyek az Ýr l¦t¦re. A GŒtƒ mƒyƒvƒdŒ magyar§zata
teh§t a teljes igazs§g legink§bb f¦lrevezetÆ bemutat§sa. Az Ýr Caitanya
megtiltotta sz§munkra a mƒyƒvƒdŒk magyar§zatainak olvas§s§t, ¦s figyelmeztetett benn¤nket, hogy aki elfogadja a mƒyƒvƒdŒ filoz©fia tan¨t§s§t,
az elvesz¨ti minden k¦pess¦g¦t arra, hogy a Bhagavad-gŒtƒ val©di miszt¦rium§t meg¦rthesse. Ha az egy¦nis¦g a felfoghat© univerzumra vonatkozik, akkor semmi sz¤ks¦g az Ýr tan¨t§s§ra. Az egy¦ni l¦lekre ¦s az Ýrra
vonatkoz© t¢bbes sz§m ¢r¢k t¦ny, s a V¦d§k megerÆs¨tik, ahogyan azt az
elÆbbiekben l§thattuk.
13. VERS
de"ih"naAe'ismana, yaTaA de"he" k(AEmaArM" yaAEvanaM jar"A /
taTaA de"h"Antar"‘aAiæaDaI=r"sta‡a na mau÷ita //13//

dehino 'smin yathƒ dehe kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir dhŒras tatra na muhyati
dehina‹ Ä a megtestes¤ltnek; asmin Ä ebben; yathƒ Ä mint; dehe Ä a
testben; kaumƒram Ä gyermekkor; yauvanam Ä fiatals§g; jarƒ Ä ¢regs¦g;
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tathƒ Ä hasonl©an; deha-antara Ä a test cser¦j¦nek; prƒpti‹ Ä el¦r¦se;
dhŒra‹ Ä a j©zan; tatra Ä azut§n; na Ä nem; muhyati Ä megt¦ved.
Amint a megtestes¤lt l¦lek §lland©an v§ndorol ebben a testben a gyermekkort©l a serd¤lÆkoron §t az ¢regkorig, a hal§l pillanat§ban is egy
m§sik testbe k¢lt¢zik. A j©zan embert azonban nem t¦veszti meg az
eff¦le v§ltoz§s.
MAGYAR·ZAT: Minden ¦lÆl¦ny egy¦ni l¦lek, ez¦rt minden pillanatban v§ltoztatja test¦t, s n¦ha mint gyermek, n¦ha mint fiatal, n¦ha pedig
mint ¢reg nyilv§nul meg. ·m minden esetben ugyanarr©l a l¦lekrÆl van
sz©, amely semmilyen v§ltoz§son nem megy kereszt¤l. Ez az egy¦ni l¦lek
v¦g¤l a hal§l be§llt§val elhagyja a testet, s egy m§sikba v§ndorol. Biztos,
hogy a k¢vetkezÆ sz¤let¦sben Íj testet kap Ä vagy anyagit, vagy lelkit Ä,
ez¦rt Arjun§nak semmi oka nem volt amiatt keseregni, hogy BhŒ‰ma ¦s
Dro†a, akik¦rt annyira agg©dott, meg fognak halni. Ink§bb ¢r¤lnie kellett
volna, hogy ¢reg test¤ket Íjakra cser¦lik, s ezzel energi§juk is megfiatalodik. Ez a testcsere az ¦lvezet ¦s a szenved¦s legv§ltozatosabb form§it
teszi lehetÆv¦ az ember sz§m§ra, ¦let¦ben elk¢vetett tetteinek megfelelÆen. BhŒ‰ma ¦s Dro†a mindketten nemes sz¨vÉ lelkek voltak, s ¨gy k¦ts¦gtelen¤l lelki testet kaptak volna k¢vetkezÆ ¦let¤kben, vagy legal§bbis
mennyeit, hogy egy magasabb rendÉ anyagi l¦tet ¦lvezhessenek. B§nk©d§sra teh§t egyik esetben sem volt ok.
Aki t¢k¦letes tud§ssal rendelkezik az egy¦ni l¦lekrÆl, a FelsÆl¦lekrÆl,
valamint az anyagi ¦s a lelki term¦szetrÆl, azt dhŒr§nak, nagyon j©zannak
nevezik. Az ilyen embert sohasem t¦veszti meg a test cser¦je.
A l¦lek ¦s a LegfelsÆbb egys¦g¦rÆl sz©l© mƒyƒvƒdŒ elm¦let elfogadhatatlan, mert a lelket nem lehet t¢red¦k r¦szekre osztani. Ha a LegfelsÆbbet k¤l¢nb¢zÆ egy¦ni lelkekre lehetne darabolni, akkor feloszthat© ¦s
v§ltoz© lenne, ami ellentmond annak az elvnek, miszerint a LegfelsÆbb
L¦lek v§ltozatlan. Ahogyan azt a GŒtƒ megerÆs¨ti, a LegfelsÆbb t¢red¦k
r¦szei ¢r¢kk¦ (sanƒtana) l¦teznek, ¦s k‰ar§nak h¨vj§k Æket, ami azt jelenti, hogy hajlamosak arra, hogy az anyagi term¦szetbe ker¤ljenek. Ezek a
t¢red¦k r¦szek mindig t¢red¦kek, ¦s azok maradnak m¦g az egy¦ni l¦lek
felszabadul§sa ut§n is. Felszabadul§suk ut§n azonban egy ¢r¢k, tud§ssal
¦s boldogs§ggal teli ¦letet fognak ¦lni az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦vel. A FelsÆl¦lekre Ä akit Paramƒtmƒnak h¨vnak, s aki b§r minden egy¦ni testben
jelen van, k¤l¢nb¢zik az ¦lÆl¦nyektÆl Ä a t¤kr¢zÆd¦s elv¦t lehet alkalmazni. Amikor az ¦gbolt visszat¤kr¢zÆdik a v¨zben, a napot, a holdat ¦s
a csillagokat is l§thatjuk. A csillagokat az ¦lÆl¦nyekhez lehet hasonl¨tani, a napot vagy a holdat pedig a LegfelsÆbb Ýrhoz. Arjuna k¦pviseli az
egy¦ni, t¢red¦k lelket, a LegfelsÆbb L¦lek pedig az Istens¦g Szem¦lyis¦-
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ge, ŽrŒ K‚‰†a. Nincsenek ugyanazon a szinten, ahogy azt megl§tjuk majd
a negyedik fejezet elej¦n. Ha Arjuna egy szinten lenne K‚‰†§val, vagyis
ha K‚‰†a nem §llna Arjuna f¢l¢tt, akkor tan¨t©-tan¨tv§ny viszonyuk ¦rtelmetlenn¦ v§lna. Ha az illÍzi©keltÆ energia (mƒyƒ) mindkettÆj¤ket megt¦veszten¦, semmi ¦rtelme sem lenne, hogy az egyik tan§r, a m§sik pedig
tan¨tv§ny legyen. Az eff¦le oktat§s hi§baval© lenne, mert a mƒyƒ karmai
k¢z¢tt senki sem adhat hiteles Ítmutat§st. ¸gy azt§n K‚‰†§t a LegfelsÆbb
Ýrnak tekintik, aki magasabb rendÉ helyzetben van, mint Arjuna, az
¦lÆl¦ny, a feled¦keny l¦lek, aki a mƒyƒ vonzerej¦nek hat§sa al§ ker¤lt.
14. VERS
maA‡aAs$pazAARstau k(AEntaeya zAItaAeSNAs$auKaäu":Kad"A: /

@AgAmaApaAiyanaAe'inatyaAstaAMistaitaºasva BaAr"ta //14//
mƒtrƒ-sparƒs tu kaunteya Œto‰†a-sukha-du‹kha-dƒ‹
ƒgamƒpƒyino 'nityƒs tƒ„s titik‰asva bhƒrata
mƒtrƒ-sparƒ‹ Ä ¦rz¦kfelfog§s; tu Ä csak; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; Œta Ä
t¦l; u‰†a Ä ny§r; sukha Ä boldogs§g; du‹kha Ä ¦s f§jdalom; dƒ‹ Ä ad©;
ƒgama Ä megjelen¦s; apƒyina‹ Ä eltÉn¦s; anityƒ‹ Ä nem §lland©; tƒn Ä
mindegyiket; titik‰asva Ä pr©b§ld meg eltÉrni; bhƒrata Ä ©, Bharatadinasztia lesz§rmazottja.
¹, KuntŒ fia! A boldogs§g ¦s a boldogtalans§g ideiglenes megjelen¦se
¦s eltÉn¦se olyan, mint a t¦l ¦s a ny§r kezdete ¦s elmÍl§sa. ¹, Bharata
sarja, ezek csak ¦rz¦kfelfog§sb©l erednek, s az embernek meg kell
tanulnia eltÉrni Æket, an¦lk¤l, hogy zavarn§k Æt.
MAGYAR·ZAT: Ha szeretn¦nk j©l v¦gezni a k¢teless¦g¤nket, meg kell
tanulnunk eltÉrni a boldogs§g ¦s a boldogtalans§g ideiglenes megjelen¦s¦t ¦s eltÉn¦s¦t. A v¦dikus elÆ¨r§sok szerint az embernek m¦g mƒgha
(janu§rÄfebru§r) h©napban is kora reggel meg kell f¤r¢dnie. Ilyen t§jban nagyon hideg van, de a vall§sos elveket k¢vetÆ ember ennek ellen¦re nem vonakodik a f¤rdÆtÆl. ¶ppen ¨gy egyetlen nÆ sem t¦tov§zik, hogy
fÆzz¢n-e a konyh§ban m§jusban ¦s jÍniusban, a ny§r legforr©bb idÆszak§ban. Az embernek az idÆj§r§s okozta minden kellemetlens¦g ellen¦re
is v¦gre kell hajtania feladat§t. A k‰atriy§k vall§sos elve a harc, s elÆ¨rt
k¢teless¦g¤ktÆl m¦g akkor sem szabad elt¦rni¤k, ha Így ad©dik, hogy
bar§tjukkal vagy rokonukkal kell megk¤zdeni¤k. Az embernek k¢vetnie
kell a vall§sos elvek §ltal elÆ¨rt szab§lyokat, hogy felemelkedjen a tud§s
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szintj¦re, mert egyed¤l a tud§s ¦s az odaad§s seg¨ts¦g¦vel szabadulhat
meg a mƒyƒ (az illÍzi©) karmaib©l.
A k¦t n¦v, ahogyan K‚‰†a sz©l¨tja Arjun§t, szint¦n jelentÆs¦gteljes.
Amikor Kauntey§nak nevezi, anyai §gi nemes v¦rrokons§g§ra utal, a Bhƒrata elnevez¦s pedig az apai §g szerinti elÆkelÆ sz§rmaz§s§ra. Mindk¦t
§gt©l nagy ¢r¢ks¦get mondhat teh§t a mag§¦nak. E nemes sz§rmaz§s
arra k¢telezte, hogy megfelelÆen hajtsa v¦gre feladat§t, ¦ppen ez¦rt nem
ker¤lhette el a harcot.
15. VERS
yaM ih" na vyaTayantyaetae pauç&SaM pauç&SaSaRBa /

s$amaäu":Kas$auKaM DaIrM" s$aAe'ma{tatvaAya k(lpatae //15//
ya„ hi na vyathayanty ete puru‰a„ puru‰ar‰abha
sama-du‹kha-sukha„ dhŒra„ so 'm‚tatvƒya kalpate
yam Ä akit; hi Ä bizony; na Ä nem; vyathayanti Ä gy¢t¢rnek; ete Ä mindezek; puru‰am Ä szem¦lyt; puru‰a-‚‰abha Ä ©, emberek legkiv§l©bbja;
sama Ä v§ltozatlan; du‹kha Ä boldogtalans§gban; sukham Ä ¦s boldogs§gban; dhŒram Ä b¦ketÉrÆ; sa‹ Ä Æ; am‚tatvƒya Ä a felszabadul§sra;
kalpate Ä alkalmasnak sz§m¨t.
¹, emberek k¢z¢tt a legkiv§l©bb [Arjuna]! Akit sem a boldogs§g, sem
a boldogtalans§g nem zavar meg, s mindkettÆ eset¦n rend¨thetetlen, az
k¦ts¦gtelen¤l m¦lt© r§, hogy felszabaduljon.
MAGYAR·ZAT: B§rki, aki szil§rd elhat§roz§ssal t¢rekszik a lelki megval©s¨t§s fejlett fok§nak el¦r¦s¦re, s aki k¦pes elviselni a boldogtalans§g
¦s a boldogs§g t§mad§sait egyar§nt, az biztosan meg¦rett a felszabadul§sra. A var†ƒrama int¦zm¦ny¦ben az ¦let negyedik szakasza, azaz a lemond§s rendje (sannyƒsa) megpr©b§ltat§sokkal teli ¦letet jelent. ·m aki
komolyan t¢rekszik, hogy t¢k¦letess¦ tegye az ¦let¦t, az minden neh¦zs¦g
ellen¦re biztosan bel¦p e rendbe. A bonyodalmak §ltal§ban abb©l sz§rmaznak, hogy az embernek el kell v§gnia a k¢tel¦keket, melyek a csal§dhoz fÉzik Æt, s meg kell sz¤ntetnie kapcsolat§t a feles¦g¦vel ¦s a gyerekeivel. Aki azonban k¦pes eltÉrni az ilyen neh¦zs¦geket, annak sz§m§ra
az Ít, amely a lelki megval©s¨t§shoz vezet, minden bizonnyal v¦get ¦rt.
K‚‰†a Arjun§nak is azt tan§csolja, hogy tartson ki k‰atriya k¢teless¦ge
mellett, m¦g akkor is, ha csal§dtagjai ellen kell harcolnia, vagy olyanok
ellen, akiket hasonl©an nagyon szeret. Az Ýr Caitanya huszonn¦gy ¦ves
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volt, amikor a sannyƒsa-rendbe l¦pett, ¦s csal§dj§nak, fiatal feles¦g¦nek
¦s idÆs anyj§nak senkije sem maradt, aki gondoskodott volna r©luk. Egy
felsÆbb c¦l ¦rdek¦ben m¦gis sannyƒsŒ lett, ¦s §llhatatosan v¦gezte magasabb rendÉ k¢teless¦g¦t. Ily m©don lehet megszabadulni az anyagi k¢tel¦kektÆl.

16. VERS
naAs$ataAe ivaâtae BaAvaAe naABaAvaAe ivaâtae s$ata: /

oBayaAer"ipa ä{"í"Ae'ntastvanayaAestaÔvad"izARiBa: //16//
nƒsato vidyate bhƒvo nƒbhƒvo vidyate sata‹
ubhayor api d‚‰‡o 'ntas tv anayos tattva-daribhi‹
na Ä nem; asata‹ Ä a nem l¦tezÆnek; vidyate Ä van; bhƒva‹ Ä §lland©s§ga; na Ä nem; abhƒva‹ Ä v§ltoz§s; vidyate Ä l¦tezik; sata‹ Ä az ¢r¢kk¦val©nak; ubhayo‹ Ä a kettÆnek; api Ä val©ban; d‚‰‡a‹ Ä megfigyelt¦k;
anta‹ Ä v¦gk¢vetkeztet¦s; tu Ä de; anayo‹ Ä nekik; tattva Ä igazs§g;
daribhi‹ Ä a l§tnokok §ltal.
Az igazs§g l§tnokai arra a k¢vetkeztet¦sre jutottak, hogy a nem l¦tezÆ
[az anyagi test] sz§m§ra nincsen §lland©s§g, az ¢r¢kk¦val© [a l¦lek]
pedig v§ltozatlan. Erre mindkettÆ term¦szet¦nek tanulm§nyoz§s§val
j¢ttek r§.
MAGYAR·ZAT: A v§ltoz© test sz§m§ra nincsen §lland©s§g. A modern
orvostudom§ny is elismeri, hogy a test minden pillanatban v§ltozik a
k¤l¢nf¦le sejtekben v¦gbemenÆ hat§soknak ¦s ellenhat§soknak k¢sz¢nhetÆen. Ennek eredm¦nye a n¢veked¦s ¦s az ¢regs¦g. A l¦lek azonban
¢r¢kk¦ l¦tezik, s ugyanaz marad a test ¦s az elme minden v§ltoz§sa ellen¦re. Ez a k¤l¢nbs¦g az anyag ¦s a l¦lek k¢z¢tt. A test term¦szete az,
hogy mindig v§ltozik, a l¦lek¦ pedig hogy ¢r¢k. Ezt a k¢vetkeztet¦st az
igazs§g k¤l¢nf¦le l§tnokai Ä a szem¦lytelen ¦s a szem¦lyes filoz©fia h¨vei
egyar§nt Ä mind elfogadt§k. A Vi‰†u-purƒ†§ban (2.12.38) az §ll, hogy
Vi‰†unak ¦s hajl¦kainak ¢nragyog© lelki l¦t¤k van (jyotŒ„‰i vi‰†ur bhuvanƒni vi‰†u‹). A l¦tezÆ illetve nem l¦tezÆ szavak csakis a l¦lekre, illetve
az anyagra vonatkoznak. Mindenki, aki l§tja az igazs§got, egyet¦rt ezzel.
Ezzel kezdÆdik az a tan¨t§s, melyben az Ýr a tudatlans§g hat§s§ra
megzavarodott ¦lÆl¦nyeket r¦szes¨ti. A tudatlans§g elt§vol¨t§sa azt jelenti,
hogy vissza§ll¨tjuk az im§d© ¦s az im§dand© k¢z¢tti ¢r¢k kapcsolatot, ¦s
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ez§ltal meg¦rtj¤k a k¤l¢nbs¦get a szerves r¦szek Ä az ¦lÆl¦nyek Ä ¦s az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge k¢z¢tt. A LegfelsÆbb term¦szet¦t Így
ismerheti meg az ember, hogy m¦lyrehat©an tanulm§nyozza ¢nmag§t,
valamint az ¢nmaga ¦s a LegfelsÆbb k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get, amit a r¦sz ¦s
az eg¦sz viszonyak¦nt ¦rthet¤nk meg. A LegfelsÆbbet a Vedƒnta-str§k
a ÷rŒmad-Bhƒgavatammal egy¤tt valamennyi ki§rad§s eredet¦nek fogadj§k el. Ezek a ki§rad§sok a felsÆbb- ¦s als©bbrendÉ term¦szet jelens¦gein
kereszt¤l tapasztalhat©ak. Az ¦lÆl¦nyek a felsÆbb term¦szethez tartoznak, ahogyan azt majd a hetedik fejezetbÆl megtudhatjuk. Hab§r nincsen
k¤l¢nbs¦g az energia ¦s az energia forr§sa k¢z¢tt, ez ut©bbit a LegfelsÆbbnek, az energi§t Ä vagy term¦szetet Ä pedig al§rendeltnek tekintik.
Az ¦lÆl¦nyek ¨gy mindig a LegfelsÆbb Ýr al§rendeltjei, ahogyan szolga
az ur§nak, tan¨tv§ny a tan¨t©j§nak. Am¨g az ember a tudatlans§g bÉv¢let¦ben ¦l, nem ¦rtheti meg e nyilv§nval© b¢lcsess¦get. Az Ýr az¦rt tan¨tja
a Bhagavad-gŒtƒt, hogy elÉzze e tudatlans§got, s hogy minden ¦lÆl¦nyt
¢r¢k idÆkre felvil§gos¨tson.

17. VERS
@ivanaAizA tau taiã"iÜ" yaena s$avaRimadM" tatama, /

ivanaAzAmavyayasyaAsya na k(iêtk(tauRmahR"ita //17//
avinƒi tu tad viddhi yena sarvam ida„ tatam
vinƒam avyayasyƒsya na kacit kartum arhati
avinƒi Ä elpuszt¨thatatlan; tu Ä de; tat Ä az; viddhi Ä tudd meg; yena Ä
aki §ltal; sarvam Ä az eg¦sz test; idam Ä ez; tatam Ä §thatva; vinƒam Ä
pusztul§st; avyayasya Ä az elpuszt¨thatatlannak; asya Ä annak; na kacit Ä
senki sem; kartum Ä megtenni; arhati Ä k¦pes.
Tudd meg, hogy az, ami §thatja az eg¦sz testet, elpuszt¨thatatlan! E
halhatatlan lelket senki sem k¦pes megsemmis¨teni.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers m¦g ¦rthetÆbben elmagyar§zza az eg¦sz
testben jelen l¦vÆ l¦lek igazi term¦szet¦t. B§rki meg¦rtheti, mi az, ami
§thatja a testet: a tudat. Mindenki tudat§ban van a f§jdalomnak ¦s az
¢r¢mnek, melyet vagy az eg¦sz test¦ben, vagy annak egyes r¦szeiben ¦rz¦kel. A tudat kiterjed¦s¦nek hat§ra az egy¦ni test. Senki sem tud egy m§sik
test f§jdalm§r©l ¦s boldogs§g§r©l. Minden test egy egy¦ni l¦lek megtestes¤l¦se teh§t, s a l¦lek jelenl¦t¦nek szimpt©m§ja az egy¦ni tudat. A l¦lek
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nagys§ga megegyezik egy hajsz§l felsÆ v¦ge keresztmetszet¦nek t¨zezred
r¦sz¦vel. A ÷vetƒvatara-upani‰ad (5.9) megerÆs¨ti ezt:
bƒlƒgra-ata-bhƒgasya atadhƒ kalpitasya ca
bhƒgo jŒva‹ sa vijŠeya‹ sa cƒnantyƒya kalpate
ÀHa egy hajsz§l felsÆ v¦g¦nek keresztmetszet¦t sz§z r¦szre osztjuk, majd
az ¨gy kapott r¦szeket ism¦t sz§zra, a kapott egys¦gek azonosak lesznek
a l¦lek nagys§g§val." M§shol is hasonl© magyar§zatot tal§lunk:
keƒgra-ata-bhƒgasya atƒ„a‹ sƒd‚ƒtmaka‹
jŒva‹ sk‰ma-svarpo 'ya„ sa…khyƒtŒto hi cit-ka†a‹
ÀMegsz§ml§lhatatlan lelki atomr¦szecske l¦tezik, melynek m¦rete a hajsz§lv¦g felsÆ keresztmetszete t¨zezred r¦sz¦nek felel meg."
Az egy¦ni l¦lekr¦szecske teh§t egy lelki atom, amely kisebb az anyagi atomn§l. Megsz§ml§lhatatlan ilyen atom l¦tezik. Ez a nagyon par§nyi
l¦lekszikra az anyagi test alapja, s hat§sa az eg¦sz testre kiterjed, mint
ahogy egy gy©gyszer hat©anyaga is eljut a test minden r¦sz¦be. A l¦lek
sz¦toszl§s§t tudatk¦nt ¦rz¦kelhetj¤k szerte a testben, s ez a bizony¨t¦k
jelenl¦t¦re. Minden laikus meg¦rtheti, hogy a test tudat n¦lk¤l halott, s
ezt a tudatot semmilyen anyagi m©dszerrel nem lehet fel¦breszteni a testben. A tudat l¦te teh§t nem az elemek bizonyos ¢sszet¦tel¦nek, hanem a
l¦leknek k¢sz¢nhetÆ. A Mu†ˆaka-upani‰ad (3.1.9) tov§bbi magyar§zattal
szolg§l az atomnyi l¦lek m¦ret¦rÆl:
e‰o '†ur ƒtmƒ cetasƒ veditavyo
yasmin prƒ†a‹ paŠcadhƒ sa„vivea
prƒ†ai citta„ sarvam ota„ prajƒnƒ„
yasmin viuddhe vibhavaty e‰a ƒtmƒ
ÀA l¦lek m¦rete az atom¦nak felel meg, ¦s csakis t¢k¦letes ¦rtelemmel
lehet ¦rz¦kelni. Ez az atomnyi l¦lek ¢tfajta levegÆben (prƒ†a, apƒna,
vyƒna, samƒna ¦s udƒna) lebeg, a sz¨vben helyezkedik el, ¦s hat§s§t a
megtestes¤lt ¦lÆl¦ny eg¦sz test¦re kiterjeszti. Lelki hat§sa akkor nyilv§nul
meg, amikor megtisztult az ¢tf¦le anyagi levegÆ okozta szennyezÆd¦stÆl."
A ha‡ha-yoga folyamat§nak c¦lja az, hogy k¤l¢nf¦le ¤lÆhelyzetek §ltal
szab§lyozza a tiszta lelket k¢r¤lz§r© ¢tf¦le levegÆt Ä nem az anyagi haszon
¦rdek¦ben, hanem hogy a par§nyi l¦lek kiszabaduljon az anyagi atmoszf¦ra k¢tel¦k¦bÆl.
Az atomnyi l¦lek term¦szet¦rÆl teh§t mindegyik v¦dikus ¨r§s besz§mol, s minden j©zan ember is tapasztalhatja a mindennapi ¦letben. Csak
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egy elmebeteg hiheti a par§nyi l¦lekrÆl azt, hogy a mindent §that© vi‰†utattva.
Az atomnyi l¦lek hat§sa az egy¦ni test minden r¦sz¦be k¦pes eljutni.
A Mu†ˆaka-upani‰ad szerint jelen van minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben, s mivel
m¦ret¦nek meghat§roz§sa meghaladja a materialista tud©sok k¦pess¦geit, n¦melyik¤k ostob§n azt §ll¨tja, hogy nem is l¦tezik. Az atomnyi, egy¦ni
l¦lek k¦ts¦gtelen¤l jelen van a sz¨vben a FelsÆl¦lekkel egy¤tt, s ez¦rt a
test mÉk¢d¦s¦hez sz¤ks¦ges minden energia a testnek ebbÆl a r¦sz¦bÆl
sz§rmazik. A t¤dÆbÆl oxig¦nt sz§ll¨t© v¢r¢sv¦rtestek energi§jukat a l¦lektÆl kapj§k. Ha a l¦lek elhagyja hely¦t, akkor a v¦r mÉk¢d¦se, amely a
fÍzi©t id¦zi elÆ, megszÉnik. Az orvostudom§ny elismeri a v¢r¢sv¦rtestek
jelentÆs¦g¦t, azt azonban nem tudja kider¨teni, hogy az energia forr§sa
a l¦lek. Ennek ellen¦re elfogadja, hogy a sz¨v a k¢zpontja a test minden
energi§j§nak.
A lelki eg¦sz atomnyi r¦szecsk¦it a napf¦ny r¦szecsk¦ihez hasonl¨thatjuk. Ahogyan a napf¦ny v¦gtelen sok ragyog© molekul§t tartalmaz,
a LegfelsÆbb Ýr par§nyi r¦szei a LegfelsÆbb Ýr sugarainak atomnyi szikr§i, melyeket prabhƒnak, vagyis felsÆbbrendÉ energi§nak neveznek. Ak§r
a v¦dikus tud§st, ak§r a modern tudom§nyt fogadja el valaki, nem tagadhatja, hogy a l¦lek a testben l¦tezik. A l¦lek tudom§ny§r©l maga az
Istens¦g Szem¦lyis¦ge besz¦l rendk¨v¤l ¦rthetÆen a Bhagavad-gŒtƒban.
18. VERS
@ntavanta wmae de"h"A inatyasyaAe·(A: zAr"Iir"NA: /

@naAizAnaAe'‘amaeyasya tasmaAâuDyasva BaAr"ta //18//
antavanta ime dehƒ nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹
anƒino 'prameyasya tasmƒd yudhyasva bhƒrata
anta-vanta‹ Ä muland©ak; ime Ä mindezek; dehƒ‹ Ä anyagi testek; nityasya Ä az ¢r¢kk¦ l¦tezÆnek; uktƒ‹ Ä ¨gy mondj§k; arŒri†a‹ Ä a megtestes¤lt l¦leknek; anƒina‹ Ä a megsemmis¨thetetlennek; aprameyasya Ä
a m¦rhetetlennek; tasmƒt Ä ez¦rt; yudhyasva Ä harcolj; bhƒrata Ä ©,
Bharata lesz§rmazottja.
Az elpuszt¨thatatlan, m¦rhetetlen ¦s ¢r¢k ¦lÆl¦ny anyagi teste mindenk¦ppen megsemmis¤l; ez¦rt h§t harcra fel, ©, Bharata lesz§rmazottja!
MAGYAR·ZAT: Az anyagi test term¦szet¦n¦l fogva muland©. Lehet,
hogy r¢videsen elpusztul, lehet, hogy csak sz§z ¦v mÍlva Ä csup§n idÆ
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k¦rd¦se. Nem lehet ¢r¢kre megtartani. A l¦lek ezzel szemben olyan par§nyi, hogy az ellens¦g nem is l§thatja, mit sem sz©lva arr©l, hogy meg¢lje.
Ahogy azt az elÆzÆ vers eml¨tette, annyira par§nyi, hogy senki sem tudja,
hogyan lehetne megm¦rni kiterjed¦s¦t. Egyik szempontb©l sincs teh§t ok
a keserg¦sre, hiszen sem az ¦lÆl¦nyt nem lehet elpuszt¨tani, sem az anyagi testet nem lehet hosszÍ ideig megtartani vagy ¢r¢kre megv¦deni. Az
eg¦sz l¦lek par§nyi r¦sze tettei alapj§n kapja anyagi test¦t, ez¦rt a vall§sos elvek betart§sa nagyon fontos. A Vedƒnta-str§k az ¦lÆl¦nyt f¦nynek
minÆs¨tik, mert szerves r¦sze a legfelsÆbb f¦nynek. Ahogyan a napsug§r
tartja fenn az eg¦sz univerzumot, Így tartja fenn a l¦lek f¦nye is az anyagi testet. Amint a l¦lek t§vozik az anyagi testbÆl, az azonnal boml§snak
indul. A l¦lek az teh§t, ami fenntartja a testet; mag§nak a testnek nincs
jelentÆs¦ge. K‚‰†a azt a tan§csot adta Arjun§nak, hogy harcoljon, s ne
§ldozza fel a vall§s ¤gy¦t anyagi, testi ¦rdekei¦rt.
19. VERS
ya WnaM vaeiÔa h"ntaArM" yaêEnaM manyatae h"tama, /

oBaAE taAE na ivajaAnaItaAe naAyaM h"inta na h"nyatae //19//
ya ena„ vetti hantƒra„ ya caina„ manyate hatam
ubhau tau na vijƒnŒto nƒya„ hanti na hanyate
ya‹ Ä aki; enam Ä ezt; vetti Ä v¦li; hantƒram Ä gyilkosnak; ya‹ Ä aki; ca Ä
szint¦n; enam Ä ezt; manyate Ä gondolja; hatam Ä meg¢ltnek; ubhau Ä
mindkettÆ; tau Ä Æk; na Ä nem; vijƒnŒta‹ Ä tud§ssal rendelkeznek; na Ä
sohasem; ayam Ä ez; hanti Ä ¢l; na Ä sem; hanyate Ä meg¢letik.
Aki az ¦lÆl¦nyt gyilkosnak hiszi, vagy azt gondolja, hogy meg¢lhetÆ,
az nem rendelkezik tud§ssal, hiszen az ¢nval© nem gyilkos ¦s nem is
¢lhetÆ meg.
MAGYAR·ZAT: Az embernek tudnia kell, hogy a testen bel¤li ¦lÆl¦ny
nem pusztul el m¦g akkor sem, ha a megtestes¤lt ¦lÆl¦nyt fegyver sebzi
hal§lra. A l¦lek olyan par§nyi, hogy semmilyen anyagi fegyver nem k¦pes elpuszt¨tani, ahogyan az a k¢vetkezÆ versekbÆl kider¤l. Egy m§sik
ok, ami miatt az ¦lÆl¦nyt nem lehet meg¢lni, hogy alapvetÆen lelki term¦szetÉ. Amit meg¢lnek Ä vagy amit meg¢lhetnek Ä, az csup§n a test.
Ez azonban ne b§tor¨tson senkit a test elpuszt¨t§s§ra. A v¦dikus parancs
kimondja: mƒ hi„syƒt sarvƒ bhtƒni, soha ne alkalmazz erÆszakot senki
ellen. Annak meg¦rt¦se, hogy az ¦lÆl¦ny elpuszt¨thatatlan, szint¦n nem
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biztathat az §llatok lem¦sz§rl§s§ra. Valakinek a test¦t meg¢lni a felsÆbb
hatalom j©v§hagy§sa n¦lk¤l sz¢rnyÉ ¦s b¤ntetendÆ tett, az §llam ¦s az Ýr
t¢rv¦nyei szerint egyar§nt. Arjuna azonban nem a saj§t szesz¦lyei miatt,
hanem a vall§s elv¦¦rt ¢l.
20. VERS
na jaAyatae i•ayatae vaA k(d"Aicana,

naAyaM BaUtvaA BaivataA vaA na BaUya: /

@jaAe inatya: zAAìtaAe'yaM paur"ANAAe

na h"nyatae h"nyamaAnae zAr"Ire" //20//

na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin
nƒya„ bhtvƒ bhavitƒ vƒ na bhya‹
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o
na hanyate hanyamƒne arŒre
na Ä nem; jƒyate Ä sz¤letik; mriyate Ä meghal; vƒ Ä vagy; kadƒcit Ä mindenkor (a mÍltban, a jelenben ¦s a j¢vÆben); na Ä nem; ayam Ä ez;
bhtvƒ Ä l¦trej¢tt; bhavitƒ Ä l¦tre fog j¢nni; vƒ Ä vagy; na Ä nem; bhya‹ Ä Íjra l¦trej¢n; aja‹ Ä megsz¤letetlen; nitya‹ Ä ¢r¢kk¦val©; ƒvata‹ Ä
maradand©; ayam Ä ez; purƒ†a‹ Ä a leg¢regebb; na Ä sohasem; hanyate Ä
¢letik meg; hanyamƒne Ä meggyilkol§sa eset¦n; arŒre Ä a testnek.
A l¦lek nem ismer sem sz¤let¦st, sem hal§lt. Soha nem keletkezett, nem
most j¢n l¦tre, ¦s a j¢vÆben sem fog megsz¤letni. Sz¤letetlen, ¢r¢kk¦val©, mindig l¦tezÆ ¦s Æsi, s ha a testet meg is ¢lik, Æ akkor sem pusztul el.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb L¦lek par§nyi, atomnagys§gÍ t¢red¦k
r¦sze minÆs¦gileg azonos a LegfelsÆbbel, s a testtel ellent¦tben nem v§ltozik. N¦ha k‡a-sth§nak, §lland©nak is nevezik. A test hatf¦le v§ltoz§son megy kereszt¤l. Megsz¤letik az anya m¦h¦bÆl, egy ideig fennmarad,
n¢vekszik, ut©dokat hoz l¦tre, majd fokozatosan elsorvad, ¦s v¦g¤l a feled¦s hom§ly§ba mer¤l. A lelket azonban nem ¦rik ilyen v§ltoz§sok. Nem
sz¤letik, de mivel anyagi testbe k¢lt¢zik, a test megsz¤letik. A l¦lek nem
sz¤letik ¦s nem hal meg. Minden, ami megsz¤letik, el is pusztul. Mivel a
l¦leknek nincs sz¤let¦se, nincs mÍltja, jelene ¦s j¢vÆje sem. ²r¢kk¦val©,
mindig l¦tezÆ ¦s eredeti, azaz l¦trej¢tt¦nek nincsen nyoma a t¢rt¦nelemben. Csup§n a testrÆl szerzett tapasztalataink miatt akarunk tudni a l¦lek
sz¤let¦s¦rÆl ¦s t¢bbi v§ltoz§s§r©l. A testtel ellent¦tben a l¦lek sohasem
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¢regszik meg. Ez¦rt van az, hogy egy Ígynevezett idÆs ember ugyanÍgy ¦rzi mag§t, mint gyermekkor§ban vagy fiatalk¦nt. A test v§ltoz§sai
nem befoly§solj§k a lelket. A l¦lek nem indul boml§snak az idÆ hat§s§ra, mint a fa vagy b§rmilyen m§s anyag, ¦s mell¦kterm¦kei sincsenek. A
test mell¦kterm¦kei, azaz a gyermekek szint¦n k¤l¢nb¢zÆ egy¦ni lelkek,
s egyed¤l a testnek tudhat© be, hogy valaki gyermekeinek tÉnnek. A test
a l¦lek jelenl¦t¦nek k¢vetkezt¦ben fejlÆdik ki, de a l¦lek nem v§ltozik,
s ut©dokat sem hoz l¦tre Ä mentes teh§t a test hatf¦le v§ltoz§s§t©l.
A Ka‡ha-upani‰adban (1.2.18) egy hasonl© kijelent¦st olvashatunk:
na jƒyate mriyate vƒ vipacin
nƒya„ kutacin na babhva kacit
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o
na hanyate hanyamƒne arŒre
E vers jelent¦se ¦s magyar§zata ugyanaz, mint a Bhagavad-gŒtƒ vers¦¦,
§m egy saj§tos sz©val tal§lkozunk benne Ä vipacit Ä, ami azt jelenti, hogy
Àtanult" vagy Àtud§ssal rendelkezÆ".
A l¦lek tud§ssal teli, azaz mindig teljes tudattal rendelkezik; a tudat
a l¦lek t¤nete. M¦g ha nem is tal§ljuk meg a lelket a sz¨vben Ä ott, ahol
elhelyezkedik Ä, a tudat jelenl¦t¦bÆl m¦gis k¢vetkeztethet¤nk arra, hogy
l¦tezik. N¦ha a felhÆk miatt vagy m§s okb©l nem l§tjuk a napot az ¦gen,
de napf¦ny mindig van, s ebbÆl tudhatjuk, hogy nappal van. Amint egy
halv§ny f¦nyt l§tunk kor§n reggel az ¦gen, meg¦rthetj¤k, hogy felkelt a
nap. Hasonl©an, miut§n bizonyos m¦rt¦kÉ tudattal minden test rendelkezik, legyen az ember¦ vagy §llat¦, meg¦rthetj¤k, hogy a l¦lek jelen van
benne. A l¦lek tudata azonban k¤l¢nb¢zik a LegfelsÆbb tudat§t©l, mert
a legfelsÆbb tudat mindentud©, ismeri a mÍltat, a jelent ¦s a j¢vÆt, m¨g az
egy¦ni l¦lek tudata hajlamos a feled¦kenys¦gre. Amikor megfeledkezik
val©di term¦szet¦rÆl, K‚‰†a felsÆbbrendÉ tan¨t§sa vil§gos¨tja fel. K‚‰†a
azonban nem olyan, mint a feled¦keny l¦lek, mert ha olyan lenne, akkor
a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§s§nak semmi haszna nem lenne.
K¦tf¦le l¦lek l¦tezik: a par§nyi l¦lekr¦szecske (a†u-ƒtmƒ) ¦s a FelsÆl¦lek (vibhu-ƒtmƒ). Ezt a Ka‡ha-upani‰ad (1.2.20) is megerÆs¨ti:
a†or a†Œyƒn mahato mahŒyƒn
ƒtmƒsya jantor nihito guhƒyƒm
tam akratu‹ payati vŒta-oko
dhƒtu‹ prasƒdƒn mahimƒnam ƒtmana‹
ÀA FelsÆl¦lek [Paramƒtmƒ] ¦s az atomnyi l¦lek [jŒvƒtmƒ] a test ugyanazon
f§j§n, egyazon ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben helyezkedik el. Egyed¤l az ¦rtheti meg a
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LegfelsÆbb kegy¦bÆl a l¦lek dicsÆs¦g¦t, aki megszabadult minden anyagi
v§gyt©l, s nem sir§nkozik semmi miatt." K‚‰†a a FelsÆl¦lek forr§sa is Ä
ahogyan azt a k¦sÆbbi fejezetek felt§rj§k Ä, m¨g Arjuna az atomnyi l¦lek,
aki megfeledkezett igazi term¦szet¦rÆl, s ez¦rt sz¤ks¦ge van K‚‰†a vagy
hiteles k¦pviselÆje (a lelki tan¨t©mester) felvil§gos¨t§s§ra.
21. VERS
vaed"AivanaAizAnaM inatyaM ya Wnamajamavyayama, /

k(TaM s$a pauç&Sa: paATaR kM( GaAtayaita h"inta k(ma, //21//
vedƒvinƒina„ nitya„ ya enam ajam avyayam
katha„ sa puru‰a‹ pƒrtha ka„ ghƒtayati hanti kam
veda Ä tudja; avinƒinam Ä elpuszt¨thatatlannak; nityam Ä mindig l¦tezÆnek; ya‹ Ä aki; enam Ä ezt (a lelket); ajam Ä megsz¤letetlennek; avyayam Ä v§ltozhatatlannak; katham Ä hogyan; sa‹ Ä az; puru‰a‹ Ä az ember;
pƒrtha Ä ©, Pƒrtha (Arjuna); kam Ä kit; ghƒtayati Ä megsebes¨t; hanti Ä
meg¢l; kam Ä kit.
¹, Pƒrtha! Hogyan lehetne gyilkos, vagy mik¦ppen vehetne r§ b§rkit
is az ¢l¦sre az, aki tudja, hogy a l¦lek elpuszt¨thatatlan, ¢r¢k, megsz¤letetlen ¦s v§ltozatlan?
MAGYAR·ZAT: Mindennek megvan a maga haszna, s a t¢k¦letes tud§ssal rendelkezÆ ember tudja, mit, hogyan ¦s hol alkalmazzon. Annak
is megvan a m©dja, hogyan lehet erÆszakot alkalmazni, s a tud§ssal rendelkezÆ ember ismeri ennek a titk§t. A b¨r© hal§lb¤ntet¦ssel sÍjthatja a
gyilkost, §m tett¦¦rt nem hib§ztathat©, mert a jogszab§lyok alapj§n rendelte el az erÆszakot egy m§sik ¦lÆl¦nnyel szemben. A Manu-sa„hitƒ, az
emberis¦g t¢rv¦nyk¢nyve egyet¦rt azzal, hogy a gyilkost hal§lra kell ¨t¦lni, mert ¨gy k¢vetkezÆ ¦let¦ben nem kell szenvednie a sÍlyos bÉn miatt,
amit elk¢vetett. Ha teh§t egy kir§ly valakit k¢t¦l §ltali hal§lb¤ntet¦ssel
sÍjt, azzal val©j§ban j©t tesz neki. Ehhez hasonl©an amikor K‚‰†a rendeli el a harcot, abb©l arra k¢vetkeztethet¤nk, hogy ez az erÆszak a legfÆbb igazs§got szolg§lja. Arjun§nak ¦ppen ez¦rt k¢vetnie kell az utas¨t§st, ¦s tudnia kell, hogy az az erÆszak, amit K‚‰†§¦rt harcolva k¢vet el,
egy§ltal§n nem erÆszak, mert az embert, pontosabban a lelket semmilyen
k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt nem lehet meg¢lni. Az igazs§gszolg§ltat§s ¦rdek¦ben teh§t megengedett az Ígynevezett erÆszak. Egy seb¦szeti mÉt¦t c¦lja
sem a beteg elpuszt¨t§sa, hanem a gy©gy¨t§sa. Ez¦rt a harc, amit Arjuna
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K‚‰†a utas¨t§s§t k¢vetve fog megv¨vni, teljes tud§s birtok§ban t¢rt¦nik,
s ¨gy nem lehet semmilyen bÉn¢s visszahat§sa.
22. VERS
vaAs$aAMis$a jaINAARina yaTaA ivah"Aya

navaAina gA{õ"Aita nar"Ae'par"AiNA /

taTaA zAr"Ir"AiNA ivah"Aya jaINAAR-

nyanyaAina s$aMyaAita navaAina de"h"I //22//

vƒsƒ„si jŒr†ƒni yathƒ vihƒya
navƒni g‚h†ƒti naro 'parƒ†i
tathƒ arŒrƒ†i vihƒya jŒr†ƒny
anyƒni sa„yƒti navƒni dehŒ
vƒsƒ„si Ä ruh§kat; jŒr†ƒni Ä r¦gieket ¦s elnyÉtteket; yathƒ Ä ahogyan;
vihƒya Ä levetve; navƒni Ä Íj ruh§kat; g‚h†ƒti Ä felvesz; nara‹ Ä egy ember; aparƒ†i Ä m§sokat; tathƒ Ä ugyanÍgy; arŒrƒ†i Ä testeket; vihƒya Ä
levetve; jŒr†ƒni Ä ¢reg ¦s hasznavehetetlen; anyƒni Ä k¤l¢nb¢zÆ; sa„yƒti Ä val©ban elfogadja; navƒni Ä Íj ¢lt¢z¦keket; dehŒ Ä a megtestes¤lt.
Ahogy az ember leveti elnyÉtt ruh§it, s Íjakat ¢lt mag§ra, Így v§lik meg
a l¦lek is az ¢reg ¦s hasznavehetetlen testektÆl, hogy Íjakat fogadjon el
hely¤kbe.
MAGYAR·ZAT: Az atomnyi egy¦ni l¦lek test¦nek cser¦je elfogadott
t¦ny. M¦g a modern tud©sok is Ä akik nem hisznek a l¦lek l¦t¦ben, §m
nem k¦pesek magyar§zatot adni a sz¨vbÆl sz§rmaz© energia eredet¦re Ä
k¦nytelenek elismerni, hogy a test sz¤net n¦lk¤l v§ltozik, s ez a gyermekkort©l a serd¤lÆkoron §t a felnÆttkorig ¦s az ¢regkorig folyamatosan ¦szlelhetÆ. Az ¢regs¦g ut§n a test egy m§sikra v§ltozik. Ezt egy kor§bbi vers
(2.13) m§r elmagyar§zta.
Az atomnyi egy¦ni l¦lek m§sik testbe ker¤l¦s¦t a FelsÆl¦lek kegye teszi
lehetÆv¦. Eleget tesz a par§nyi l¦lek k¨v§ns§gainak, mint ahogyan az
ember bar§tja v§gyait teljes¨ti. A V¦d§k Ä p¦ld§ul a Mu†ˆaka-upani‰ad
¦s a ÷vetƒvatara-upani‰ad Ä a lelket ¦s a FelsÆlelket k¦t mad§r-bar§thoz
hasonl¨tj§k, akik ugyanazon a f§n ¤lnek. Az egyik mad§r (az egy¦ni, atom
nagys§gÍ l¦lek) a fa gy¤m¢lcseit csipegeti, mik¢zben a m§sik (K‚‰†a)
csup§n figyeli bar§tj§t. A k¦t mad§r k¢z¢tt minÆs¦g tekintet¦ben nincs
k¤l¢nbs¦g, §m az egyiket elbÉv¢li az anyagi fa gy¤m¢lcse, m¨g a m§sik
csup§n szemtanÍja bar§tja tetteinek. A tanÍ-mad§r K‚‰†a, a csipegetÆ
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pedig Arjuna. Bar§tok, de az egyik k¢z¤l¤k mester, a m§sik pedig szolga.
Az atomnyi l¦lek v§ndorl§s§t egyik f§r©l a m§sikra, azaz egyik testbÆl a
m§sikba az okozza, hogy megfeledkezik e kapcsolatr©l. A jŒva-l¦lek erej¦t megfesz¨tve k¤zd az anyagi test f§j§n, §m amint elfogadja a m§sik
madarat legfelsÆbb lelki tan¨t©mester¦nek Ä ahogyan azt Arjuna tette,
amikor ¢nk¦nt megh©dolt K‚‰†a elÆtt, hogy tanulhasson TÆle Ä, az al§rendelt mad§rnak t¢bb¦ nem kell keseregnie semmi miatt. Ezt a Mu†ˆakaupani‰ad (3.1.2) ¦s a ÷vetƒvatara-upani‰ad (4.7) egyar§nt megerÆs¨ti:
samƒne v‚k‰e puru‰o nimagno
'nŒayƒ ocati muhyamƒna‹
ju‰‡a„ yadƒ payaty anyam Œam
asya mahimƒnam iti vŒta-oka‹
ÀNoha a k¦t mad§r ugyanazon a f§n ¤l, a csipegetÆ, aki megpr©b§lja
¦lvezni a fa gy¤m¢lcseit, aggodalommal ¦s b§nattal teli. Ha azonban ez
a szenvedÆ mad§r valahogyan bar§tja, az Ýr fel¦ ford¨tja az arc§t, s felismeri dicsÆs¦g¦t, azonnal megszabadul minden aggodalomt©l." Arjuna
¢r¢k bar§tja, K‚‰†a fel¦ ford¨totta arc§t, s most TÆle tanulja a BhagavadgŒtƒt. K‚‰†§t hallgatva meg¦rtheti az Ýr legfelsÆbb dicsÆs¦g¦t, ¦s megszabadulhat minden b§nat§t©l.
Az Ýr itt azt tan§csolja Arjun§nak, hogy ne keseregjen ¢reg nagyatyja
¦s tan¨t©ja testcser¦je miatt. Ink§bb ¢r¤lj¢n, hogy igazs§gos harcban ¢li
meg test¤ket, s ¨gy azonnal megtisztulhatnak a k¤l¢nf¦le testi cselekedetek valamennyi visszahat§s§t©l. Aki ¦let¦t §ldozza az §ldozati olt§ron,
vagyis az igaz csat§ban, az azonnal megtisztul a testi visszahat§sokt©l, s
egy magasabb rendÉ l¦tbe emelkedik. Arjun§nak teh§t semmi oka sem
volt a keserg¦sre.
23. VERS
naEnaM iC$nd"inta zAñAiNA naEnaM d"h"ita paAvak(: /

na caEnaM flaed"yantyaApaAe na zAAeSayaita maAç&ta: //23//
naina„ chindanti astrƒ†i naina„ dahati pƒvaka‹
na caina„ kledayanty ƒpo na o‰ayati mƒruta‹
na Ä sohasem; enam Ä ezt a lelket; chindanti Ä darabokra v§gj§k;
astrƒ†i Ä fegyverek; na Ä sohasem; enam Ä ezt a lelket; dahati Ä meg¦geti; pƒvaka‹ Ä tÉz; na Ä sohasem; ca Ä szint¦n; enam Ä ezt a lelket;
kledayanti Ä nedves¨ti; ƒpa‹ Ä v¨z; na Ä sohasem; o‰ayati Ä felsz§r¨tja;
mƒruta‹ Ä sz¦l.
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A lelket semmilyen fegyver nem k¦pes feldarabolni. TÉz nem ¦getheti,
v¨z nem nedves¨theti, ¦s sz¦l sem sz§r¨thatja.
MAGYAR·ZAT: A lelket egyetlen fegyver Ä sem kard, sem tÉzfegyver,
sem esÆfegyver, sem sz¦lfegyver stb. Ä nem puszt¨thatja el. L§thatjuk,
hogy a modern tÉzfegyverek mellett valaha sz§mtalan m§s, f¢ldbÆl, v¨zbÆl, levegÆbÆl, ¦terbÆl ¦s egy¦b anyagokb©l k¦sz¤lt fegyver l¦tezett. M¦g
napjaink nukle§ris fegyverei is tÉzfegyvereknek sz§m¨tanak, §m hajdan§ban sok m§s fegyver is volt, melyeket k¤l¢nf¦le anyagi elemekbÆl k¦sz¨tettek. A tÉzfegyvereket a v¨zfegyverekkel h§r¨tott§k el, amelyek a modern
tudom§ny sz§m§ra ismeretlenek. Manaps§g a tud©sok a sz¦lfegyverekrÆl
sem tudnak. Azonban b§rmit is tal§ljon fel a tudom§ny, a lelket soha nem
lehet feldarabolni, ¦s megsemmis¨teni sem tudja semmilyen fegyver.
A mƒyƒvƒdŒk nem tudnak magyar§zatot adni arra, hogyan j¢tt l¦tre
az egy¦ni l¦lek puszt§n a tudatlans§g miatt, ¦s ennek k¢vetkezt¦ben hogyan bor¨totta be az illÍzi©keltÆ energia. Az sem t¢rt¦nhetett meg soha, hogy az egy¦ni lelket kiv§gj§k az eredeti LegfelsÆbb L¦lekbÆl, hiszen
az egy¦ni lelkek a LegfelsÆbb L¦lektÆl ¢r¢kk¦ k¤l¢n§ll© r¦szek. ²r¢kk¦
(sanƒtana) atomnyi egy¦ni lelkek, ez¦rt nagyon k¢nnyen az illÍzi©keltÆ
energia hat§sa al§ ker¤lnek, t§vol a LegfelsÆbb Ýrt©l, ahogyan a l§ngokb©l kipattan© szikr§k is kialszanak, noha minÆs¦gileg nem k¤l¢nb¢znek
a tÉztÆl. A Varƒha-purƒ†a az ¦lÆl¦nyekrÆl mint a LegfelsÆbb k¤l¢n§ll©
szerves r¦szeirÆl besz¦l. A Bhagavad-gŒtƒ szerint szint¦n ez az ¢r¢k jellemzÆj¤k. ¸gy teh§t az ¦lÆl¦ny m¦g azut§n is k¤l¢n§ll© entit§s marad,
hogy megszabadult az illÍzi©t©l, ahogyan azt az Ýr Arjun§nak §tadott
tan¨t§saib©l megtudhatjuk. Arjuna a K‚‰†§t©l kapott tud§s k¢vetkezt¦ben felszabadult, §m sohasem v§lt eggy¦ Vele.
24. VERS
@cCe$âAe'yamad"A÷Ae'yamaflaeâAe'zAAeSya Wva ca /

inatya: s$avaRgAta: sTaANAur"calaAe'yaM s$anaAtana: //24//
acchedyo 'yam adƒhyo 'yam akledyo 'o‰ya eva ca
nitya‹ sarva-gata‹ sthƒ†ur acalo 'ya„ sanƒtana‹
acchedya‹ Ä t¢rhetetlen; ayam Ä ez a l¦lek; adƒhya‹ Ä ¦ghetetlen;
ayam Ä ez a l¦lek; akledya‹ Ä feloldhatatlan; ao‰ya‹ Ä nem lehet felsz§r¨tani; eva Ä bizony; ca Ä ¦s; nitya‹ Ä ¢r¢kk¦val©; sarva-gata‹ Ä mindent
§that©; sthƒ†u‹ Ä §lland©; acala‹ Ä megingathatatlan; ayam Ä ez a l¦lek;
sanƒtana‹ Ä ¢r¢kk¦ ugyanaz.
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Az egy¦ni l¦lek t¢rhetetlen, feloldhatatlan, ¦s sem meg¦getni, sem felsz§r¨tani nem lehet. ²r¢kk¦val©, mindenhol jelen van, v§ltozatlan, rend¨thetetlen ¦s ¢r¢kk¦ ugyanaz.
MAGYAR·ZAT: A par§nyi l¦lek e tulajdons§gai mind hat§rozottan bizony¨tj§k, hogy az egy¦ni l¦lek ¢r¢kk¦ a lelki eg¦sz atomnyi r¦szecsk¦je, s az is marad mindig, v§ltozatlanul. A monizmus elm¦let¦t ebben
az esetben nagyon neh¦z lenne alkalmazni, mert az egy¦ni l¦lek sohasem
v§lik homog¦n egys¦gg¦ a lelki eg¦sszel. Miut§n megszabadul az anyagi
szennyezÆd¦stÆl, az atomnyi l¦lek Ä ha arra v§gyik Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ragyog© sug§rz§s§ba ker¤lhet mint l¦lekszikra,
a b¢lcs lelkek azonban a lelki bolyg©kra mennek, hogy ott az Istens¦g
Szem¦lyis¦ge t§rsas§g§t ¦lvezz¦k.
A sarva-gata‹ (Àmindent §that©") sz© fontos, hiszen semmi k¦ts¦g nem
f¦rhet hozz§, hogy az ¦lÆl¦nyek mindenhol jelen vannak Isten teremt¦s¦ben. Ott vannak a sz§razf¢ld¢n, a v¨zben, a levegÆben, a f¢ld m¦ly¦n, sÆt
a tÉzben is. Az az elk¦pzel¦s, hogy a tÉzben az ¦lÆl¦ny elpusztul, elfogadhatatlan, hiszen ebbÆl a versbÆl f¦lre¦rthetetlen¤l kider¤l, hogy a lelket
a tÉz nem ¦getheti meg. ¶ppen ez¦rt m¦g a Napon is k¦ts¦gtelen¤l ¦lnek
¦lÆl¦nyek, az ottani ¦lethez alkalmazkod© testben. Ha a Nap egy lakatlan
bolyg© volna, a sarva-gata Ä Àmindenhol ¦lÆ" Ä sz© ¦rtelmetlenn¦ v§lna.
25. VERS
@vya·(Ae'yamaicantyaAe'yamaivak(AyaAeR'yamaucyatae /
tasmaAde"vaM ivaid"tvaEnaM naAnauzAAeicataumahR"is$a //25//

avyakto 'yam acintyo 'yam avikƒryo 'yam ucyate
tasmƒd eva„ viditvaina„ nƒnuocitum arhasi
avyakta‹ Ä l§thatatlan; ayam Ä ez a l¦lek; acintya‹ Ä felfoghatatlan;
ayam Ä ez a l¦lek; avikƒrya‹ Ä v§ltozatlan; ayam Ä ez a l¦lek; ucyate Ä
Így mondj§k; tasmƒt Ä ez¦rt; evam Ä ilyennek; viditvƒ Ä ismerv¦n; enam Ä
ezt a lelket; na Ä nem; anuocitum Ä siratni; arhasi Ä ¦rdemes.
Ýgy mondj§k, hogy a l¦lek l§thatatlan, felfoghatatlan ¦s v§ltozhatatlan.
Ezt tudv§n nem szabad b§nk©dnod a test miatt.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan kor§bban m§r elmondtuk, a l¦lek anyagi sz§m¨t§saink alapj§n olyan par§nyi, hogy m¦g a legfinomabb mikroszk©ppal
sem lehet kimutatni, ez¦rt h§t l§thatatlan. A l¦lek l¦tez¦s¦t senki sem
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k¦pes tapasztalati Íton bizony¨tani. A ruti, a v¦dikus b¢lcselet bizony¨t¦k§ra kell hallgatnunk. Ezt az igazs§got el kell fogadnunk, mert a l¦lek
l¦t¦rÆl Ä noha ¦rz¦kelhetÆ t¦ny Ä semmilyen m§s forr§sb©l nem szerezhet¤nk tudom§st. Sz§mtalan olyan dolog van, amit puszt§n egy felsÆbb,
hiteles tekint¦lyre t§maszkodva kell elfogadnunk. Senki sem tagadhatja
apja l¦tez¦s¦t, ha arr©l anyja biztos¨tja. Egyed¤l any§nk szavainak hihet¤nk, ha ap§nk kil¦t¦re vagyunk k¨v§ncsiak Ä nincs m§s m©dja, hogy tudom§st szerezz¤nk r©la. Ehhez hasonl©an a l¦lek l¦tez¦s¦rÆl sem tehet¤nk
szert tud§sra m§s Íton, csakis a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val. A l¦lek teh§t
az emberi tapasztalat sz§m§ra felfoghatatlan. A l¦lek maga a tudat, ¦s
tudatos Ä ezt szint¦n a V¦d§k jelentik ki, s nek¤nk el kell fogadnunk. A
testtel ellent¦tben a l¦lek nem v§ltozik. ²r¢kk¦ v§ltozatlan, s ¨gy ¢r¢kk¦
par§nyi marad a hat§rtalan LegfelsÆbb L¦lekhez k¦pest. A LegfelsÆbb
L¦lek hat§rtalan, az atomnyi l¦lek pedig v¦gtelen¤l par§nyi. ¶ppen ez¦rt
a v¦gtelen¤l par§nyi l¦lek Ä mivel v§ltozatlan Ä sohasem v§lik egyenlÆv¦ a
hat§rtalan l¦lekkel, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel. Ezt a n¦zetet
a V¦d§k t¢bb form§ban ism¦tlik el, hogy megerÆs¨ts¦k a l¦lek fogalm§nak
biztos meghat§roz§s§t. Az ism¦tl¦sre sz¤ks¦g van ahhoz, hogy alaposan
¦s helyesen ¦rts¤k meg ezt a t¦m§t.
26. VERS
@Ta caEnaM inatyajaAtaM inatyaM vaA manyas$ae ma{tama, /
taTaAipa tvaM mah"AbaAh"Ae naEnaM zAAeicataumahR"is$a //26//

atha caina„ nitya-jƒta„ nitya„ vƒ manyase m‚tam
tathƒpi tva„ mahƒ-bƒho naina„ ocitum arhasi
atha Ä ha azonban; ca Ä szint¦n; enam Ä ezt a lelket; nitya-jƒtam Ä mindig
megsz¤letÆnek; nityam Ä mindig; vƒ Ä vagy; manyase Ä hiszed; m‚tam Ä
meghal©nak; tathƒ api Ä m¦gis; tvam Ä te; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ;
na Ä soha; enam Ä a lelket; ocitum Ä siratni; arhasi Ä ¦rdemes.
M¦g ha azt hiszed is, hogy a l¦lek [vagy az ¦let jele] sz¤ntelen¤l megsz¤letik ¦s ¢r¢kk¦ meghal, akkor sincs okod a b§nk©d§sra, ©, erÆs karÍ!
MAGYAR·ZAT: A filoz©fusoknak mindig is l¦tezett egy olyan r¦tege,
mely a buddhist§khoz hasonl©an nem hisz abban, hogy a testen tÍl a l¦lek
k¤l¢n§ll©an l¦tezik. L§thatjuk, hogy ilyen filoz©fusok m§r akkor is voltak,
amikor az Ýr K‚‰†a elbesz¦lte a Bhagavad-gŒtƒt. Lokƒyatik§knak ¦s vaibhƒ‰ik§knak nevezt¦k Æket. N¦zeteik szerint az ¦letjelens¦gek akkor nyilv§nulnak meg, amikor az anyag kombin§ci©ja egy bizonyos ¦retts¦gi fokot
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el¦r. Napjaink materialista tud©sai ¦s filoz©fusai hasonl©k¦ppen gondolkodnak. Szerint¤k a test az anyagi elemek kombin§ci©ja, s a fizikai ¦s
k¦miai elemek k¢lcs¢nhat§sa k¢vetkezt¦ben egy adott szinten megnyilv§nulnak az ¦letjelens¦gek. Az antropol©gia tudom§nya erre a filoz©fi§ra ¦p¤l. Manaps§g sz§mtalan §lvall§s Ä melyek egyre divatosabb§ v§lnak
Amerik§ban Ä vallja ezt a n¦zetet, a nihilista, minden odaad§st mellÆzÆ
buddhista vall§sfelekezetekkel egy¤tt.
Arjun§nak m¦g akkor sem lenne oka a bÍslakod§sra, ha a vaibhƒ‰ika
filoz©fi§nak megfelelÆen nem hinne a l¦lek l¦tez¦s¦ben. Senki sem kesereg egy halom k¦miai anyag elveszt¦s¦n, ¦s senki sem hagyja abba emiatt
elÆ¨rt k¢teless¦ge v¦gz¦s¦t. A modern tudom§nyban ¦s a tudom§nyos
hadvisel¦sben sok-sok tonna vegyszer v¦sz k§rba az ellens¦g legyÆz¦se
¦rdek¦ben. A vaibhƒ‰ika filoz©fia szerint az Ígynevezett l¦lek vagy ƒtmƒ
megsemmis¤l a test hal§l§val. ¸gy teh§t ak§r elfogadja Arjuna a v¦dikus
k¢vetkeztet¦st, miszerint l¦tezik egy atomnyi l¦lek, ak§r nem hisz a l¦lek
l¦tez¦s¦ben, egyik esetben sincs oka szomorÍs§gra. A fenti elm¦let szerint
semmi ¦rtelme a hal§l felett keseregni, hiszen sz§mtalan ¦lÆl¦ny keletkezik az anyagb©l ¦s hal meg minden pillanatban. Ha a l¦lek nem sz¤letik
Íjj§, akkor Arjun§nak nincs mi¦rt f¦lnie a bÉn¢s visszahat§sokt©l, melyek
nagyatyja ¦s tan§ra meggyilkol§s§b©l sz§rmazn§nak. K‚‰†a term¦szetesen nem fogadta el a v¦dikus b¢lcseletet figyelmen k¨v¤l hagy© vaibhƒ‰ik§k filoz©fi§j§t, ez¦rt gÍnyosan mahƒ-bƒhunak, erÆs karÍnak sz©l¨tja
Arjun§t, aki k‰atriya volt, a v¦dikus kultÍra r¦szese, ¨gy illÆ lett volna
betartania a v¦dikus elveket.
27. VERS
jaAtasya ih" ‹auvaAe ma{tyau‹auRvaM janma ma{tasya ca /

tasmaAd"pair"h"AyaeR'TaeR na tvaM zAAeicataumahR"is$a //27//
jƒtasya hi dhruvo m‚tyur dhruva„ janma m‚tasya ca
tasmƒd aparihƒrye 'rthe na tva„ ocitum arhasi
jƒtasya Ä annak, aki megsz¤letett; hi Ä bizony; dhruva‹ Ä t¦ny; m‚tyu‹ Ä
hal§l; dhruvam Ä szint¦n t¦ny; janma Ä sz¤let¦s; m‚tasya Ä a halottnak;
ca Ä szint¦n; tasmƒt Ä ez¦rt; aparihƒrye Ä annak, ami elker¤lhetetlen;
arthe Ä erre vonatkoz©an; na Ä nem; tvam Ä te; ocitum Ä keseregni;
arhasi Ä ¦rdemes.
A megsz¤letett sz§m§ra biztos a hal§l, s hal§la ut§n Íjra megsz¤letik
k¦ts¦gtelen¤l. Ez¦rt h§t nem szabad keseregned k¢teless¦ged elker¤lhetetlen v¦grehajt§sa k¢zben!
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MAGYAR·ZAT: Az embernek ¦let¦ben v¦ghezvitt tettei alapj§n kell
Íjra megsz¤letnie, s ha tev¦kenys¦geinek egy adott sor§t elv¦gezte, meg
kell halnia, hogy azt§n Íjra megsz¤lessen. ¸gy v§ndorol meg§ll§s n¦lk¤l
a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§ban, s nem szabadulhat belÆle. A sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa azonban nem jogos¨t fel a f¢l¢sleges gyilkol§sra,
m¦sz§rl§sra ¦s h§borÍskod§sra. Az erÆszak ¦s a h§borÍ ugyanakkor elker¤lhetetlen az emberi t§rsadalomban, a t¢rv¦ny ¦s a rend fenntart§sa
¦rdek¦ben.
A kuruk‰etrai csata a LegfelsÆbb akarata volt, s ¨gy nem lehetett elker¤lni. Egy k‰atriy§nak k¢teless¦ge, hogy az igaz ¤gy¦rt harcoljon. Mi¦rt
kellene Arjun§nak f¦lnie rokonai hal§l§t©l, vagy mi¦rt kellene sajn§lkoznia emiatt, ha saj§t k¢teless¦g¦nek tesz eleget? Nem volt m¦lt© hozz§,
hogy megszegje a t¢rv¦nyt, s hogy ezzel bÉn¢s tettek visszahat§s§t vonja
mag§ra, amitÆl annyira f¦lt. Rokonai hal§l§t nem akad§lyozhatn§ meg
kijel¢lt k¢teless¦ge v¦grehajt§s§nak elmulaszt§s§val, s a cselekedetek
helytelen Ítj§t v§lasztva csak m¦lyre s¤llyedne.
28. VERS
@vya·(Ad"Iina BaUtaAina vya·(maDyaAina BaAr"ta /

@vya·(inaDanaAnyaeva ta‡a k(A pair"de"vanaA //28//
avyaktƒdŒni bhtƒni vyakta-madhyƒni bhƒrata
avyakta-nidhanƒny eva tatra kƒ paridevanƒ
avyakta-ƒdŒni Ä kezdetben megnyilv§nulatlan; bhtƒni Ä minden teremtett; vyakta Ä megnyilv§nult; madhyƒni Ä a k¢zbeesÆ idÆben; bhƒrata Ä
©, Bharata lesz§rmazottja; avyakta Ä megnyilv§nulatlan; nidhanƒni Ä
amikor megsemmis¤l; eva Ä ez ¨gy van; tatra Ä ez¦rt; kƒ Ä mi v¦gre;
paridevanƒ Ä b§nat.
Kezdetben minden teremtett l¦ny megnyilv§nulatlan, k¢z¦psÆ szakasz§ban megnyilv§nul, majd a megsemmis¤l¦skor Íjra megnyilv§nulatlan
lesz. Mi okod h§t a keserg¦sre?
MAGYAR·ZAT: K¦tf¦le filoz©fus van: az egyik hisz a l¦lek l¦tez¦s¦ben, a m§sik nem, §m egyiknek sincs mi¦rt keseregnie. Azokat, akik nem
hisznek a l¦lekben, a v¦dikus b¢lcsess¦g h¨vei ateist§knak nevezik. Sajn§lkoz§sra azonban m¦g akkor sincs okunk, ha puszt§n a vita kedv¦¦rt elfogadjuk az ateista elm¦letet. A l¦lek k¤l¢n§ll© l¦t¦tÆl f¤ggetlen¤l az anyagi
elemek a teremt¦s elÆtt megnyilv§nulatlan §llapotban vannak, s e finomfizikai, megnyilv§nulatlan §llapotb©l nyilv§nulnak meg, ahogyan az ¦terbÆl megnyilv§nul a levegÆ, a levegÆbÆl a tÉz, a tÉzbÆl a v¨z, a v¨zbÆl pedig
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a f¢ld. A f¢ld sz§mtalan megnyilv§nul§s forr§sa. N¦zz¤nk meg p¦ldak¦nt
egy nagy felhÆkarcol©t, ami szint¦n a f¢ldbÆl j¢n l¦tre. Miut§n romba
dÆl, a megnyilv§nultb©l ism¦t megnyilv§nulatlan lesz, s a v¦gsÆ szinten
atomokk¦nt l¦tezik tov§bb. Az energiamegmarad§s t¢rv¦nye tov§bbra is
¦rv¦nyes, a k¤l¢nbs¦g csup§n annyi, hogy a dolgok idÆvel megnyilv§nulnak, majd ism¦t megnyilv§nulatlan §llapotba ker¤lnek. Mi¦rt kellene h§t
sir§nkoznunk b§rmelyik §llapot miatt? Semmi sem v¦sz el, m¦g akkor
sem, ha megnyilv§nulatlann§ v§lik. Kezdetben ¦s a v¦gsÆ szinten minden
elem megnyilv§nulatlan, s csak a k¢z¦psÆ st§diumban nyilv§nul meg, ez
azonban nem jelent igazi, l¦nyeges k¤l¢nbs¦get.
Ha elfogadjuk a Bhagavad-gŒtƒban megfogalmazott v¦dikus v¦gk¢vetkeztet¦st, miszerint az anyagi testek idÆvel mind megsemmis¤lnek (antavanta ime dehƒ‹), ellenben a l¦lek ¢r¢k (nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹), akkor
mindig eml¦kezn¤nk kell arra, hogy a test olyan, mint egy ruha. Mi¦rt
keseregn¦nk azon, hogy m§sik ruh§t ¢lt¤nk magunkra? Az anyagi testnek nincs val©s§gos l¦te az ¢r¢k l¦lekhez viszony¨tva. Olyan ez, mint
egy §lom. ·lmunkban rep¤lhet¤nk az ¦gen, vagy kir§lyk¦nt egy hint©ban ¤lhet¤nk, §m amikor fel¦bred¤nk, l§thatjuk, hogy sem az ¦gen nem
vagyunk, sem hint©ban nem ¤l¤nk. A v¦dikus b¢lcsess¦g azon az alapon, hogy az anyagi test nem l¦tezik, az ¢nmegval©s¨t§sra biztat. Ak§r
hisz¤nk teh§t a l¦lek l¦tez¦s¦ben, ak§r nem, egyik esetben sincs okunk
szomorkodni a test elveszt¦se miatt.
29. VERS
@AêyaRvatpazyaita k(iêde"na-

maAêyaRvaã"d"ita taTaEva caAnya: /

@AêyaRva»aEnamanya: Za{NAAeita

™autvaApyaenaM vaed" na caEva k(iêta, //29//

ƒcarya-vat payati kacid enam
ƒcarya-vad vadati tathaiva cƒnya‹
ƒcarya-vac cainam anya‹ ‚†oti
rutvƒpy ena„ veda na caiva kacit
ƒcarya-vat Ä csod§latosnak; payati Ä l§tja; kacit Ä valaki; enam Ä ezt
a lelket; ƒcarya-vat Ä csod§latosk¦nt; vadati Ä besz¦l r©la; tathƒ Ä ¨gy;
eva Ä bizony; ca Ä szint¦n; anya‹ Ä a m§sik; ƒcarya-vat Ä hasonl©an
csod§latosk¦nt; ca Ä szint¦n; enam Ä ezt a lelket; anya‹ Ä m§sik; ‚†oti Ä
hall r©la; rutvƒ Ä hallott r©la; api Ä m¦g; enam Ä ezt a lelket; veda Ä
tudja; na Ä soha; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; kacit Ä valaki.
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A lelket egyesek csod§latosnak l§tj§k, m§sok olyannak ¨rj§k le, megint
m§sok azt hallj§k r©la, hogy csod§latos, m¨g m§sok egy§ltal§n nem ¦rtik
m¦g azut§n sem, hogy hallottak r©la.
MAGYAR·ZAT: A GŒtopani‰ad t¢bbnyire az upani‰adok elveire ¦p¤l,
ez¦rt nem meglepÆ, hogy hasonl© verssel tal§lkozunk a Ka‡ha-upani‰adban (1.2.7) is:
rava†ayƒpi bahubhir yo na labhya‹
‚†vanto 'pi bahavo ya„ na vidyu‹
ƒcaryo vaktƒ kualo 'sya labdhƒ
ƒcaryo 'sya jŠƒtƒ kualƒnui‰‡a‹
Az, hogy az atomnyi l¦lek jelen van egy hatalmas §llat test¦ben ¦ppÍgy, mint egy gigantikus banjanf§¦ban ¦s a mikrob§k¦ban, amelyekbÆl
egy k¢bcentim¦ternyi ter¤leten t¢bb milli© tal§lhat©, k¦ts¦gk¨v¤l nagyon
csod§latos. A csek¦ly tud§ssal rendelkezÆ emberek ¦s azok, akik nem
v¦geznek lemond§sokat, nem ¦rthetik meg az egy¦ni, atomnyi nagys§gÍ
l¦lekszikra csod§it, annak ellen¦re sem, hogy a tud§s leghitelesebb szaktekint¦lye magyar§zza el nekik, aki m¦g Brahmƒt, az univerzum elsÆ ¦lÆl¦ny¦t is tan¨totta. A megr¢gz¢tt materialista felfog§snak k¢sz¢nhetÆen
napjainkban a legt¢bb ember el sem tudja k¦pzelni, hogyan k¦pes e par§nyi r¦szecske olyan hatalmass§, s emellett olyan kicsinny¦ is v§lni. ¸gy
azt§n az emberek csod§latosnak tekintik a lelket, ha megismerik term¦szet¦t vagy hallanak r©la. Az anyagi energia illÍzi©j§nak hat§sa alatt
olyannyira elmer¤lnek ¦rz¦keik kiel¦g¨t¦s¦ben, hogy szinte semmi idej¤k
nem marad az ¢nval© meg¦rt¦s¦re, noha t¦ny, hogy en¦lk¤l a l¦t¦rt folytatott k¤zdelem sor§n minden pr©b§lkoz§suk kudarcba fullad. Val©sz¨nÉleg m¦g azt sem tudj§k, hogy az embernek gondolnia kell a l¦lekre is,
¦s ¨gy v¦get kell vetnie az anyagi szenved¦snek.
Azok, akik hallani akarnak a l¦lekrÆl, tal§n elj§rnak elÆad§sokra ¦s
kellemes emberekkel tartanak kapcsolatot, de tudatlans§guk k¢vetkezt¦ben gyakran t¦vÍtra vetÆdnek, amikor elfogadj§k, hogy a FelsÆl¦lek ¦s
az atomnyi l¦lek egy, s nagys§guk sem k¤l¢nb¢zÆ. Nagyon ritka az olyan
ember, aki t¢k¦letesen meg¦rti a FelsÆl¦lek ¦s az atomnyi l¦lek helyzet¦t,
szerep¦t, egym§shoz fÉzÆdÆ viszony§t s a t¢bbi r¦szletet. S m¦g ritk§bb
az olyan, aki val©ban hasznosan alkalmazza a l¦lekrÆl sz©l© tud§st, s aki
k¦pes k¤l¢nb¢zÆ szempontok szerint le¨r§st adni a l¦lek term¦szet¦rÆl.
Ha valakinek m¦gis siker¤l megismernie a lelket, ¦lete sikeress¦ v§lik.
Az ¢nval© megismer¦s¦nek legk¢nnyebb m©dja az, ha elfogadjuk a legfelsÆbb hiteles forr§s, az Ýr K‚‰†a tan¨t§s§t a Bhagavad-gŒtƒban, an¦lk¤l
hogy m§s elm¦letek megt¦veszten¦nek benn¤nket. Ezenk¨v¤l sok elÆzÆ
vagy jelen ¦letbeli vezekl¦s ¦s §ldozat is sz¤ks¦ges ahhoz, hogy K‚‰†§t az
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Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt fogadjuk el. Ez a felismer¦s azonban csakis egy tiszta bhakta indokolatlan kegy¦bÆl lehets¦ges, sehogyan
m§sk¦pp.
30. VERS
de"h"I inatyamavaDyaAe'yaM de"he" s$avaRsya BaAr"ta /

tasmaAts$avaARiNA BaUtaAina na tvaM zAAeicataumahR"is$a //30//
dehŒ nityam avadhyo 'ya„ dehe sarvasya bhƒrata
tasmƒt sarvƒ†i bhtƒni na tva„ ocitum arhasi
dehŒ Ä az anyagi test birtokosa; nityam Ä ¢r¢kk¦; avadhya‹ Ä elpuszt¨thatatlan; ayam Ä ez a l¦lek; dehe Ä a testben; sarvasya Ä mindenki¦;
bhƒrata Ä ©, Bharata lesz§rmazottja; tasmƒt Ä ez¦rt; sarvƒ†i Ä minden;
bhtƒni Ä ¦lÆl¦nyt (a megsz¤letetteket); na Ä soha; tvam Ä neked; ocitum Ä siratni; arhasi Ä ¦rdemes.
¹, Bharata lesz§rmazottja, egy ¦lÆl¦ny¦rt sem kell b§nk©dnod, hiszen
a testben lakoz©t sohasem lehet elpuszt¨tani!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr ezzel fejezi be a soha meg nem v§ltoz© l¦lekrÆl sz©l© tan¨t§s§t. Mik¢zben sokf¦lek¦ppen jellemzi a halhatatlan lelket, az Ýr K‚‰†a bebizony¨tja, hogy a l¦lek halhatatlan, m¨g a test ideiglenes. Arjun§nak ¦ppen ez¦rt k‰atriya l¦v¦n nem szabad h§tat ford¨tania
k¢teless¦g¦nek csup§n az¦rt, mert att©l f¦l, hogy nagyatyja ¦s tan§ra Ä
BhŒ‰ma ¦s Dro†a Ä elesnek a csat§ban. ŽrŒ K‚‰†§ra mint hiteles forr§sra
t§maszkodva az embernek el kell hinnie, hogy a l¦lek l¦tezik, s k¤l¢nb¢zik az anyagi testtÆl. Nem szabad azt gondolnia, hogy nincs l¦lek, vagy
hogy az ¦letjelens¦gek a k¦miai anyagok k¢lcs¢nhat§sa k¢vetkezt¦ben,
az anyag fejlÆd¦s¦nek bizonyos szintj¦n nyilv§nulnak meg. A l¦lek halhatatlan, §m ez senkit nem jogos¨t fel az erÆszakra. Egyed¤l h§borÍ eset¦n
lehet erÆszakhoz folyamodni, amikor val©ban sz¤ks¦g van r§, s ezt az Ýr
j©v§hagy§sa alapj§n, s nem az emberi szesz¦lyre hallgatva kell meg¨t¦lni.
31. VERS
svaDamaRmaipa caAvaeºya na ivak(impataumahR"is$a /

DamyaARiÜ" yauÜ"AcC)e$yaAe'nyatºai‡ayasya na ivaâtae //31//
sva-dharmam api cƒvek‰ya na vikampitum arhasi
dharmyƒd dhi yuddhƒc chreyo 'nyat k‰atriyasya na vidyate
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sva-dharmam Ä az emberre vonatkoz© vall§sos elveket; api Ä is; ca Ä
val©ban; avek‰ya Ä figyelembe v¦ve; na Ä sohasem; vikampitum Ä vonakodni; arhasi Ä ¦rdemes; dharmyƒt Ä a vall§sos elvek¦rt folytatott; hi Ä
bizony; yuddhƒt Ä harcn§l; reya‹ Ä jobb elfoglalts§g; anyat Ä b§rmi m§s;
k‰atriyasya Ä egy k‰atriy§nak; na Ä nem; vidyate Ä l¦tezik.
K‰atriya k¢teless¦gedet figyelembe v¦ve tudnod kell, hogy nincs sz§modra jobb elfoglalts§g, mint harcolni a vall§sos elvek¦rt. Semmi sz¤ks¦g h§t a t¦tov§z§sra.
MAGYAR·ZAT: A t§rsadalom n¦gy rendje k¢z¤l a m§sodik tagjai a
k‰atriy§k, akik a megfelelÆ ir§ny¨t§s¦rt felelÆsek. A k‰at sz© jelent¦se:
Àb§nt". Azt teh§t, aki megv¦d a bajt©l, k‰atriy§nak nevezik (trƒyate Ä
v¦delmet nyÍjtani). A k‰atriy§k az erdÆben gyakorolj§k az ¢l¦st. Hajdan§n egy sz§l karddal a kez¤kben szembesz§lltak a tigrissel, megk¤zd¢ttek vele, s a legyÆz¢tt §llatot azt§n nagy pomp§val elhamvasztott§k.
Dzsaipur §llam k‰atriya kir§lyai mind a mai napig k¢vetik e hagyom§nyt.
A k‰atriy§kat fÆleg p§rbajra ¦s ¢l¦sre tan¨tj§k, mert a vall§sos erÆszakra
n¦ha sz¤ks¦g van. Nekik ¦ppen ez¦rt sohasem szabad a sannyƒsa, vagyis
a lemond§s rendj¦be l¦pni¤k. Az erÆszakmentess¦g lehet j© politikai fog§s, de sohasem lehet alapvetÆ t¦nyezÆ vagy elv. A vall§sos t¢rv¦nyk¢nyvekben ez §ll:
ƒhave‰u mitho 'nyonya„ jighƒ„santo mahŒ-k‰ita‹
yuddhamƒnƒ‹ para„ aktyƒ svarga„ yƒnty aparƒ…-mukhƒ‹
yajŠe‰u paavo brahman hanyante satata„ dvijai‹
sa„sk‚tƒ‹ kila mantrai ca te 'pi svargam avƒpnuvan
ÀAz a kir§ly vagy k‰atriya, aki a csatat¦ren a r§ irigykedÆ kir§ly ellen
harcol, m¦lt© arra, hogy hal§la ut§n a mennyei bolyg©kra ker¤lj¢n, ahogyan az §ldozati tÉzben §llatot fel§ldoz© brƒhma†a is oda jut." Ez¦rt a
csat§ban, a vall§sos elvek ¦rdek¦ben t¢rt¦nt ¢l¦s, valamint az §llatok fel§ldoz§sa az §ldozati tÉzben semmik¦ppen nem tekinthetÆ erÆszakos cselekedetnek, mert a vall§sos elvek, amelyek ¦rdek¦ben v¦grehajtj§k Æket,
mindenkire §ld§st hoznak. A fel§ldozott §llat azonnal emberi testet kap,
an¦lk¤l hogy kereszt¤l kellene mennie a fokozatos fejlÆd¦si folyamaton,
egyik testbÆl a m§sikba ker¤lve, s az §ldozatot v¦grehajt© brƒhma†§khoz
hasonl©an a csatat¦ren elesett k‰atriy§k is a felsÆbb bolyg©kra jutnak.
K¦tf¦le sva-dharma, azaz egy¦ni k¢teless¦g van. Am¨g az ember el nem
jut a felszabadul§s szintj¦re, ennek el¦r¦se ¦rdek¦ben a teste alapj§n meghat§rozott k¢teless¦geknek kell eleget tennie, a vall§sos elvekkel ¢sszhangban. Felszabadul§sa ut§n sva-dharm§ja, saj§tos k¢teless¦ge lelkiv¦
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v§lik, s nem az anyagi testhez kapcsol©dik. A testet figyelembe vevÆ ¦letfelfog§sban a brƒhma†§kra ¦s a k‰atriy§kra saj§tos k¢teless¦gek h§rulnak,
melyeket nem ker¤lhetnek ki. Ahogyan a negyedik fejezetbÆl majd kider¤l, a sva-dharm§t az Ýr K‚‰†a rendelte el. Testi s¨kon e sva-dharm§t var†ƒrama-dharm§nak nevezik, s ez az egyik l¦pcsÆfok a lelki felemelked¦s
fel¦ vezetÆ Íton. Az emberi civiliz§ci© a var†ƒrama-dharma szintj¦n kezdÆdik, azon a szinten, amikor az ember saj§tos k¢teless¦g¦t az hat§rozza
meg, milyen term¦szeti k¢tÆerÆk hatnak a test¦re, melyet kapott. Ha
adott k¢teless¦g¦t minden ter¤leten a felsÆbb tekint¦lyek utas¨t§sainak
megfelelÆen hajtja v¦gre, egy magasabb szintÉ l¦tbe emelkedhet.
32. VERS
yaä{"cC$yaA caAepapaªaM svagARã"Ar"mapaAva{tama, /

s$auiKana: ºai‡ayaA: paATaR laBantae yauÜ"maIä{"zAma, //32//
yad‚cchayƒ copapanna„ svarga-dvƒram apƒv‚tam
sukhina‹ k‰atriyƒ‹ pƒrtha labhante yuddham Œd‚am
yad‚cchayƒ Ä mag§t©l; ca Ä is; upapannam Ä ¦rkezett; svarga Ä a mennyei
bolyg©knak; dvƒram Ä kapuj§t; apƒv‚tam Ä sz¦lesre t§r©; sukhina‹ Ä
nagyon boldogok; k‰atriyƒ‹ Ä a kir§lyi rend tagjai; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia;
labhante Ä el¦rik; yuddham Ä h§borÍt; Œd‚am Ä mint amilyen ez.
¹, Pƒrtha! Boldogok a k‰atriy§k, akiknek ilyen v§ratlan lehetÆs¦geik
k¨n§lkoznak a harcra, megnyitv§n sz§mukra a mennyei bolyg©k kapuj§t.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a, a vil§g legfelsÆbb tan¨t©ja el¨t¦li Arjuna
magatart§s§t, aki azt mondta: ÀNem l§tok semmi j©t a harcban. Csup§n
¢r¢kk¦ tart© pokoli l¦thez vezet majd." Arjuna szavai egyed¤l tudatlans§g§nak tudhat©k be. Nem akart erÆszakot alkalmazni a re§ kiszabott
k¢teless¦g v¦grehajt§sa sor§n, §m egy k‰atriya r¦sz¦rÆl meglehetÆsen ostoba filoz©fia a csatat¦ren az erÆszakmentess¦get v§lasztani. A Parƒarasm‚tiben, a vall§sos szab§lyok k¢nyv¦ben Ä melyet a nagy b¢lcs, ParƒŁara,
Vyƒsadeva apja ¨rt Ä ez §ll:
k‰atriyo hi prajƒ rak‰an astra-pƒ†i‹ prada†ˆayan
nirjitya para-sainyƒdi k‰iti„ dharme†a pƒlayet
ÀA k‰atriya k¢teless¦ge, hogy megv¦delmezze a n¦pet minden bajt©l, s
ez¦rt adott esetben erÆszakhoz kell folyamodnia a t¢rv¦ny ¦s a rend fenntart§sa ¦rdek¦ben. Le kell teh§t gyÆznie az ellens¦ges kir§lyok katon§it,
s a vall§sos elvek szerint kell korm§nyoznia a vil§got."
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Arjun§nak semmilyen szempontb©l nem volt oka r§, hogy megtagadja a
harcot. Ha legyÆzi ellens¦geit, kir§lyi ¢r¢m¢k v§rj§k, ha pedig elesik a csat§ban, a felsÆbb bolyg©kra emelkedik, melynek kapui t§rva-nyitva §llnak
elÆtte. A harc teh§t mindk¦t esetben a jav§ra v§lna.
33. VERS
@Ta caeÔvaimamaM Damya< s$aÍÿAmaM na k(ir"Syais$a /

tata: svaDama< k(Lita< ca ih"tvaA paApamavaApsyais$a //33//
atha cet tvam ima„ dharmya„ sa…grƒma„ na kari‰yasi
tata‹ sva-dharma„ kŒrti„ ca hitvƒ pƒpam avƒpsyasi
atha Ä ez¦rt; cet Ä ha; tvam Ä te; imam Ä ezt; dharmyam Ä mint vall§sos
k¢teless¦get; sa…grƒmam Ä a harcot; na Ä nem; kari‰yasi Ä v¦grehajtod;
tata‹ Ä akkor; sva-dharmam Ä vall§sos k¢teless¦gedet; kŒrtim Ä h¨rnevedet; ca Ä is; hitvƒ Ä elvesz¨tve; pƒpam Ä bÉn¢s visszahat§st; avƒpsyasi Ä
fogsz kapni.
Ha azonban nem hajtod v¦gre vall§sos k¢teless¦gedet s nem harcolsz,
akkor feladatod elhanyagol§s§val bizonyosan bÉnt k¢vetsz el, s ¨gy bÍcsÍt mondhatsz harcosi h¨rnevednek.
MAGYAR·ZAT: Arjuna h¨res harcos volt, s h¨rnev¦re azzal tett szert,
hogy sz§mtalan hatalmas f¦listennel megk¤zd¢tt, m¦g az Ýr Živ§val is. Az
Ýr Živ§nak, aki vad§sznak ¢lt¢zve jelent meg elÆtte, nagy ¢r¢met szerzett Arjuna harca ¦s gyÆzelme, s jutalmul megaj§nd¦kozta a pƒupataastra nevÉ fegyverrel. Mindenki tudta, hogy Arjuna kiv§l© harcos. M¦g
mestere, Dro†ƒcƒrya is meg§ldotta, s egy k¤l¢nleges fegyvert aj§nd¦kozott neki, amivel m¦g Æt is meg¢lhette. Sz§mos f¢l¢tte §ll©, elismert
szaktekint¦ly Ä bele¦rtve fogadott apj§t, Indr§t, a mennyei bolyg©k kir§ly§t Ä r¦szes¨tette katonai kit¤ntet¦sben. Ha azonban feladta volna a csat§t, akkor nemcsak elÆ¨rt k‰atriya k¢teless¦g¦nek nem tett volna eleget,
hanem h¨r¦t ¦s dicsÆs¦g¦t is elvesz¨tette volna, s ezzel csup§n azt az utat
nyitotta volna meg maga elÆtt, ami egyenesen a pokolba vezet. M§s sz©val nem a harc, hanem a megh§tr§l§s juttatta volna a pokolba.
34. VERS
@k(Lita< caAipa BaUtaAina k(TaiyaSyainta tae'vyayaAma, /
s$amBaAivatasya caAk(LitaRmaRr"NAAd"itair"cyatae //34//

35. vers]

A Bhagavad-gŒtƒ tartalm§nak ¢sszefoglal§sa

119

akŒrti„ cƒpi bhtƒni kathayi‰yanti te 'vyayƒm
sambhƒvitasya cƒkŒrtir mara†ƒd atiricyate
akŒrtim Ä sz¦gyent; ca Ä is; api Ä ezenk¨v¤l; bhtƒni Ä mindenki; kathayi‰yanti Ä besz¦lni fognak; te Ä r©lad; avyayƒm Ä ¢r¢kre; sambhƒvitasya Ä
egy tiszteletre m¦lt© ember sz§m§ra; ca Ä is; akŒrti‹ Ä a rossz h¨r;
mara†ƒt Ä a hal§ln§l; atiricyate Ä t¢bb lesz.
Az emberek sz¦gyenedrÆl besz¦lnek majd, s egy tiszteletre m¦lt© ember
sz§m§ra a sz¦gyen m¦g a hal§ln§l is rosszabb.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a filoz©fusk¦nt ¦s bar§tk¦nt most kimondja v¦gsÆ ¨t¦let¦t a harcot megtagad© Arjuna felett: ÀArjuna! Ha
elhagyod a csatateret m¦g azelÆtt, hogy a csata elkezdÆdne, az emberek
gy§v§nak fognak b¦lyegezni. Ha pedig Így d¢ntesz, hogy nem t¢rÆdsz
az emberek gÍnyol©d§s§val, s elmenek¤lsz a csatat¦rrÆl, hogy mentsd az
¦leted, akkor v¦lem¦nyem szerint jobb, ha meghalsz a csat§ban. Egy tiszteletre m¦lt© ember sz§m§ra, mint amilyen te vagy, a sz¦gyen rosszabb
a hal§ln§l. Nem szabad h§t elmenek¤ln¢d csup§n az¦rt, mert f¦lted az
¦leted! Jobb, ha a csat§ban esel el, mert az megment a sz¦gyentÆl, amit
a bar§ts§gommal val© vissza¦l¦s jelent, s t§rsadalmi tekint¦lyedet sem
vesz¨ted el."
Az Ýr v¦gsÆ szava teh§t az, hogy Arjuna ink§bb haljon meg az ¤tk¢zetben, mintsem hogy megh§tr§ljon.
35. VERS
BayaA‰"NAAäu"par"taM maMsyantae tvaAM mah"Ar"TaA: /

yaeSaAM ca tvaM baò"mataAe BaUtvaA yaAsyais$a laAGavama, //35//
bhayƒd ra†ƒd uparata„ ma„syante tvƒ„ mahƒ-rathƒ‹
ye‰ƒ„ ca tva„ bahu-mato bhtvƒ yƒsyasi lƒghavam
bhayƒt Ä f¦lelembÆl; ra†ƒt Ä a csat§t©l; uparatam Ä el§ll©nak; ma„syante Ä gondolnak majd; tvƒm Ä t¦ged; mahƒ-rathƒ‹ Ä a nagy t§bornokok; ye‰ƒm Ä akiknek; ca Ä is; tvam Ä te; bahu-mata‹ Ä nagy becsben;
bhtvƒ Ä l¦vÆ; yƒsyasi Ä menni fogsz; lƒghavam Ä jelent¦ktelens¦gbe.
A hatalmas hadvez¦rek, akik oly nagyra tartott§k neved ¦s dicsÆs¦ged,
azt fogj§k hinni, hogy puszta f¦lelembÆl hagytad el a csatateret, s ¨gy
jelent¦ktelen szem¦lyis¦gnek tekintenek majd.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a ¨gy folytatja szavait, mik¢zben Arjun§nak kifejti v¦lem¦ny¦t: ÀNe hidd, hogy a nagy hadvez¦rek, Duryodhana,
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Kar†a ¦s a t¢bbiek arra gondolnak majd, hogy a fiv¦reid ¦s nagyaty§d
ir§nti r¦szv¦t miatt hagyod el a csatamezÆt. Azt fogj§k hinni, az¦rt menek¤lsz, mert f¦lted az ¦leted, s ir§ntad ¦rzett nagyrabecs¤l¦s¤k szertefoszlik."

36. VERS
@vaAcyavaAd"AMê baó"na, vaid"Syainta tavaAih"taA: /

inand"ntastava s$aAmaTya< tataAe äu":KatarM" nau ik(ma, //36//
avƒcya-vƒdƒ„ ca bahn vadi‰yanti tavƒhitƒ‹
nindantas tava sƒmarthya„ tato du‹khatara„ nu kim
avƒcya Ä bar§ts§gtalan; vƒdƒn Ä hazug szavakat; ca Ä is; bahn Ä sokat;
vadi‰yanti Ä mondani fognak; tava Ä a te; ahitƒ‹ Ä ellens¦geid; nindanta‹ Ä mik¢zben becsm¦rlik; tava Ä a te; sƒmarthyam Ä k¦pess¦gedet;
tata‹ Ä ann§l; du‹kha-taram Ä f§jdalmasabb; nu Ä term¦szetesen; kim Ä
mi lehet.
Ellens¦geid b§nt© szavakkal fognak illetni, s gÍnyt Éznek majd tehets¦gedbÆl. Mi lehetne sz§modra enn¦l f§jdalmasabb?
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†§t elÆsz¢r meglepte, hogy Arjuna v§ratlanul a k¢ny¢r¤letess¦g ¤r¤gy¦vel hozakodik elÆ, s elmondta neki, hogy
egy¤tt¦rz¦se nem m¦lt© az ƒry§khoz. Most szavaival al§t§masztja kor§bbi
kijelent¦seit, melyek Arjuna Ígynevezett Àk¢ny¢r¤letess¦g¦t" b¨r§lt§k.

37. VERS
h"taAe vaA ‘aApsyais$a svagA< ijatvaA vaA BaAeºyas$ae mah"Ima, /
tasmaAäu"iÔaï" k(AEntaeya yauÜ"Aya k{(tainaêya: //37//

hato vƒ prƒpsyasi svarga„ jitvƒ vƒ bhok‰yase mahŒm
tasmƒd utti‰‡ha kaunteya yuddhƒya k‚ta-nicaya‹
hata‹ Ä meg¢lve; vƒ Ä vagy; prƒpsyasi Ä nyersz; svargam Ä mennyei birodalmat; jitvƒ Ä a gyÆzelemmel; vƒ Ä vagy; bhok‰yase Ä ¦lvezed; mahŒm Ä
a vil§got; tasmƒt Ä ez¦rt; utti‰‡ha Ä kelj fel; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
yuddhƒya Ä harcra; k‚ta Ä elsz§nt; nicaya‹ Ä bizonyoss§gban.
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¹, KuntŒ fia! Vagy meg¢lnek a csatamezÆn, s a mennyei bolyg©kra
ker¤lsz, vagy pedig gyÆzelmet aratsz, s a f¢ldi kir§lys§got ¦lvezed. L¦gy
h§t elsz§nt, s harcra fel!
MAGYAR·ZAT: M¦g ha nem is volt biztos sz§m§ra a gyÆzelem, Arjun§nak harcolnia kellett, hiszen m¦g ha meg¢lik, akkor is a mennyei bolyg©kra ker¤l.

38. VERS
s$auKaäu":Kae s$amae k{(tvaA laABaAlaABaAE jayaAjayaAE /

tataAe yauÜ"Aya yaujyasva naEvaM paApamavaApsyais$a //38//
sukha-du‹khe same k‚tvƒ lƒbhƒlƒbhau jayƒjayau
tato yuddhƒya yujyasva naiva„ pƒpam avƒpsyasi
sukha Ä boldogs§got; du‹khe Ä ¦s nyomorÍs§got; same Ä egyform§nak;
k‚tvƒ Ä tartva; lƒbha-alƒbhau Ä nyeres¦get ¦s vesztes¦get; jaya-ajayau Ä
gyÆzelmet ¦s veres¦get; tata‹ Ä ezut§n; yuddhƒya Ä a harc kedv¦¦rt;
yujyasva Ä harcolj; na Ä sohasem; evam Ä ily m©don; pƒpam Ä bÉn¢s
visszahat§st; avƒpsyasi Ä szerezni fogsz.
Harcolj a harc kedv¦¦rt, s ne gondolj boldogs§gra vagy szomorÍs§gra,
nyeres¦gre vagy vesztes¦gre, gyÆzelemre vagy veres¦gre! ¸gy cselekedv¦n
sohasem fogsz bÉnt elk¢vetni.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a most egyenesen megmondja Arjun§nak,
hogy a harc kedv¦¦rt kell harcolnia, mert Ö akarja a csat§t. A K‚‰†atudatban cselekvÆ nem t¢rÆdik boldogs§ggal vagy boldogtalans§ggal, nyeres¦ggel vagy vesztes¦ggel, gyÆzelemmel vagy veres¦ggel. Az a tudat, amikor mindent K‚‰†a ¦rdek¦ben tesz¤nk, transzcendent§lis, s ¨gy az anyagi
tettek nem j§rnak semmilyen visszahat§ssal. Aki saj§t ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦¦rt cselekszik Ä ak§r a j©s§g, ak§r a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben Ä, az j©
vagy rossz visszahat§soknak teszi ki mag§t. ·m aki teljesen §tadta mag§t
a K‚‰†a-tudatÍ tetteknek, az a k¢z¢ns¦ges tetteket v¦grehajt© emberrel szemben m§r nem tartozik k¢teless¦ggel senki fel¦, s nem is ad©sa
senkinek. Az ¨r§sokban (÷rŒmad-Bhƒgavatam 11.5.41) ez §ll:
devar‰i-bhtƒpta-n‚†ƒ„ pit†ƒ„
na ki…karo nƒyam ‚†Œ ca rƒjan

122

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[2. fejezet

sarvƒtmanƒ ya‹ ara†a„ ara†ya„
gato mukunda„ parih‚tya kartam
ÀAki teljesen megh©dolt K‚‰†§nak, azaz Mukund§nak, s aki minden m§s
k¢teless¦ggel felhagyott, az nem tartozik senkinek, ¦s k¢teless¦gei sincsenek sem a f¦listenekkel, sem a b¢lcsekkel, sem a k¢z¢ns¦ges emberekkel, sem a hozz§tartoz©ival, sem az emberis¦ggel, sem az Æsaty§kkal szemben." Erre c¦loz K‚‰†a burkoltan Arjun§nak ebben a versben,
s a k¢vetkezÆ versek m¦g vil§gosabban kifejtik ezt.
39. VERS
WSaA tae'iBaih"taA s$aAÊÿYae bauiÜ"yaAeRgAe itvamaAM Za{NAu /

bauÜ"YaA yau·(Ae yayaA paATaR k(maRbanDaM ‘ah"Asyais$a //39//
e‰ƒ te 'bhihitƒ sƒ…khye buddhir yoge tv imƒ„ ‚†u
buddhyƒ yukto yayƒ pƒrtha karma-bandha„ prahƒsyasi
e‰ƒ Ä mindez; te Ä neked; abhihitƒ Ä le¨rva; sƒ…khye Ä elemzÆ tanulm§nyoz§s sor§n; buddhi‹ Ä ¦rtelem; yoge Ä a tettek gy¤m¢lcs¦re nem
v§gy© cselekv¦sk¦nt; tu Ä de; imƒm Ä ezt; ‚†u Ä halld h§t; buddhyƒ Ä
¦rtelem §ltal; yukta‹ Ä ¢sszekapcsolt; yayƒ Ä amivel; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ
fia; karma-bandham Ä a visszahat§s k¢tel¦k¦t; prahƒsyasi Ä elhagyod.
Eddig az elemzÆ tanulm§nyoz§s seg¨ts¦g¦vel ¨rtam le neked e tud§st.
Halld most, ahogy a tettek gy¤m¢lcseire nem v§gy© cselekv¦s alapj§n
magyar§zom el! ¹, P‚thƒ fia! Ha ilyen tud§s birtok§ban cselekszel,
megszabadulhatsz a munka bilincseitÆl.
MAGYAR·ZAT: A Nirukti, a v¦dikus ¦rtelmezÆ sz©t§r szerint a sa…khyƒ sz© a dolgok r¦szletes le¨r§s§t jelenti, a sƒ…khya pedig arra a filoz©fi§ra
utal, amely a l¦lek igazi term¦szet¦t ¨rja le. A yoga az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§t foglalja mag§ban. Arjuna ¢tlete, hogy nem fog harcolni, az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sen alapult. Megfeledkezett alapvetÆ k¢teless¦g¦rÆl, s h§tat akart
ford¨tani a harcnak, mert azt hitte, boldogabb lehet, ha nem puszt¨tja el
rokonait, mint ha unokatestv¦reit ¦s fiv¦reit, Dh‚tarƒ‰‡ra fiait legyÆzve
¦lvezi a kir§lys§got. Az alapelv azonban mindk¦t esetben csup§n az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s volt. Ak§r a legyÆz¦s¤k jelent sz§m§ra boldogs§got, ak§r az,
hogy ¦letben l§tja Æket, mindkettÆ saj§t ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¦n alapszik, aminek ¦rdek¦ben m¦g a b¢lcsess¦get ¦s a k¢teless¦get is hajland© volt fel§ldozni. K‚‰†a ¦ppen ez¦rt meg akarta magyar§zni Arjun§nak, hogy nagyatyja test¦nek elpuszt¨t§s§val mag§t a lelket nem ¢ln¦ meg. Elmondta,
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hogy minden egy¦ni szem¦ly Ä mag§t az Urat is bele¦rtve Ä ¢r¢kk¦ egy¦nis¦g marad. Azok voltak a mÍltban, azok a jelenben, s azok maradnak
a j¢vÆben is, mert mindannyian ¢r¢kk¦ egy¦ni lelkek vagyunk. Csup§n
testi ¢lt¢z¦k¤nket cser¦lj¤k sz§mtalan m©don, val©j§ban azonban egy¦nis¦g¤nket m¦g az ut§n is megÆrizz¤k, hogy megszabadultunk az anyagi
¢lt¢z¦k k¢tel¦keitÆl. Az Ýr K‚‰†a nagyon szeml¦letesen magyar§zta el
a l¦lek ¦s a test analitikus tudom§ny§t. A Nirukti sz©t§rnak megfelelÆen
a vers sƒ…khy§nak nevezi ezt a le¨r© tudom§nyt, amely k¤l¢nb¢zÆ n¦zÆpontokb©l vizsg§lja a lelket ¦s a testet. Ez a sƒ…khya semmilyen kapcsolatban nem §ll az ateista Kapila sƒ…khya filoz©fi§j§val. J©val a csal© Kapila
elÆtt a val©di Kapila, az Ýr K‚‰†a inkarn§ci©ja m§r r¦szletesen kifejtette
a sƒ…khya filoz©fi§t a ÷rŒmad-Bhƒgavatamban, amikor anyj§nak, Devahłtinak tan¨totta azt. ¶rthetÆen elmagyar§zta, hogy a puru‰a, vagyis a LegfelsÆbb Ýr az akt¨v princ¨pium, s hogy az§ltal teremt, hogy r§pillant a
prak‚tire. Ezt mind a V¦d§k, mind a GŒtƒ elfogadja. A V¦d§k le¨r§sa szerint az Ýr r§pillantott a prak‚tire, vagyis a term¦szetre, ¦s megterm¦keny¨tette azt az atomnyi egy¦ni lelkekkel. Ezek az egy¦nek valamennyien
az ¦rz¦keik kiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben cselekszenek az anyagi vil§gban, ¦s az
anyagi energia hat§sa alatt azt gondolj§k, hogy Æk az ¦lvezÆk. E mentalit§s mellett eg¦szen a felszabadul§s v¦gsÆ pontj§ig kitartanak, amikor is
eggy¦ akarnak v§lni az Ýrral. Ez a mƒyƒnak, az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s illÍzi©j§nak utols© csapd§ja. Sok-sok ilyen ¦rz¦kkiel¦g¨tÆ tev¦kenys¦gben elt¢lt¢tt ¦let ut§n a kiv§l© l¦lek megh©dol Vƒsudev§nak, az Ýr K‚‰†§nak, s
¨gy el¦ri a v¦gsÆ igazs§g ut§ni kutat§s c¦lj§t.
Arjuna m§r elfogadta K‚‰†§t lelki tan¨t©mester¦nek, amikor megh©dolt ElÆtte: i‰yas te 'ha„ ƒdhi mƒ„ tvƒ„ prapannam. K‚‰†a ez¦rt most
besz¦lni fog neki a buddhi-yoga, vagyis a karma-yoga tetteirÆl, m§s sz©val
az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦rÆl, amely egyed¤l az Ýr ¦rz¦keinek kiel¦g¨t¦s¦t tekinti c¦lj§nak. A tizedik fejezet tizedik verse ¦rthetÆen elmagyar§zza, hogy a buddhi-yoga nem m§s, mint k¢zvetlen kapcsolat az Ýrral,
aki Paramƒtmƒk¦nt mindenki sz¨v¦ben jelen van. Ezt a kapcsolatot azonban lehetetlen megteremteni az odaad© szolg§lat n¦lk¤l. Aki teh§t az Ýr
transzcendent§lis, szeretetteljes odaad© szolg§lat§nak ¦l Ä vagyis K‚‰†atudatÍ Ä, az az Ýr k¤l¢nleges kegy¦bÆl eljut a buddhi-yoga szintj¦re. Ez¦rt
mondja az Ýr, hogy csak azokat jutalmazza meg a szeretetteljes odaad§s
tiszta tudom§ny§val, akik transzcendent§lis szeretettel mindig odaad©an
szolg§lj§k Öt. A bhakta ily m©don k¢nnyen el¦rheti Öt ¢r¢k, gy¢ny¢rteli
birodalm§ban.
A versben eml¨tett buddhi-yoga ily m©don az Ýr odaad© szolg§lat§t
jelenti, ¦s a sƒ…khya sz©nak, melyet szint¦n e versben tal§lunk, semmi
k¢ze nincs a csal© Kapila §ltal hirdetett ateista sƒ…khya-yog§hoz. Nem
szabad h§t f¦lre¦rten¤nk, ¦s azt gondolnunk, hogy az itt eml¨tett sƒ…khya-
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yog§nak kapcsolata van az ateista sƒ…khy§val. Annak a filoz©fi§nak akkor
m¦g semmilyen hat§sa nem volt; s az Ýr K‚‰†a nem is besz¦lne egy ilyen
istentagad© filoz©fiai spekul§ci©r©l. A val©di sƒ…khya filoz©fi§t az Ýr
Kapila ¨rja le a ÷rŒmad-Bhƒgavatamban, de m¦g annak a sƒ…khy§nak sincs
k¢ze a jelenlegi t¦m§hoz. Itt a sƒ…khya a test ¦s a l¦lek elemzÆ le¨r§s§t
jelenti. Az Ýr K‚‰†a analitikus le¨r§st adott a l¦lekrÆl, hogy Arjun§t eljuttassa a buddhi-yoga, vagyis a bhakti-yoga szintj¦re. Az Ýr K‚‰†a sƒ…khy§ja, valamint az Ýr Kapila sƒ…khy§ja, melyet a Bhƒgavatam ¨r le, egy ¦s
ugyanaz teh§t. MindkettÆ bhakti-yoga. Az Ýr K‚‰†a ez¦rt kijelentette,
hogy csak a csek¦ly ¦rtelemmel meg§ldott emberek tesznek k¤l¢nbs¦get a sƒ…khya-yoga ¦s a bhakti-yoga k¢z¢tt (sƒ…khya-yogau p‚thag bƒlƒ‹
pravadanti na pa†ˆitƒ‹).
Az ateista sƒ…khya-yog§nak term¦szetesen nincs k¢ze a bhakti-yog§hoz, az intelligenci§val nem rendelkezÆ emberek m¦gis azt mondj§k, hogy
a Bhagavad-gŒtƒ az ateista sƒ…khya-yog§ra utal.
Meg kell ¦rten¤nk, hogy a buddhi-yoga azt jelenti, hogy az ember
K‚‰†a-tudatban, az odaad© szolg§lat teljes boldogs§g§ban ¦s tud§s§ban
cselekszik. Aki csup§n az¦rt dolgozik, hogy el¦gedett¦ tegye az Urat,
s ennek ¦rdek¦ben mindent megtesz, legyen az b§rmilyen neh¦z, az a
buddhi-yoga elvei szerint cselekszik, s mindig transzcendent§lis boldogs§got ¦rez. Az ilyen transzcendent§lis tev¦kenys¦g k¢vetkezt¦ben az Ýr
kegy¦bÆl az ember t¢k¦letes transzcendent§lis tud§sra tesz szert, s ¨gy felszabadul§sa teljess¦ v§lik, an¦lk¤l hogy k¤l¢n erÆfesz¨t¦st tenne a tud§s
elsaj§t¨t§sa ¦rdek¦ben. A K‚‰†a-tudatÍ tettek ¦s a gy¤m¢lcs¢k¦rt v¦gzett munka k¢z¢tt nagy k¤l¢nbs¦g van, k¤l¢n¢sen ha az ut©bbival az
embernek az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s a c¦lja, hogy csal§di vagy anyagi boldogs§ghoz jusson. A buddhi-yoga teh§t az elv¦gzett munka transzcendent§lis
term¦szet¦re utal.
40. VERS
naeh"AiBa‚(manaAzAAe'ista ‘atyavaAyaAe na ivaâtae /

svalpamapyasya DamaRsya ‡aAyatae mah"taAe BayaAta, //40//
nehƒbhikrama-nƒo 'sti pratyavƒyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya trƒyate mahato bhayƒt
na Ä nincs; iha Ä ebben a yog§ban; abhikrama Ä t¢rekv¦sben; nƒa‹ Ä
vesztes¦g; asti Ä van; pratyavƒya‹ Ä cs¢kken¦s; na Ä sohasem; vidyate Ä
l¦tezik; su-alpam Ä egy kicsi; api Ä is; asya Ä ebbÆl; dharmasya Ä az
elfoglalts§gb©l; trƒyate Ä megszabad¨t; mahata‹ Ä nagyon nagy; bhayƒt Ä
vesz¦lytÆl.
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Ebben a t¢rekv¦sben nincsen vesztes¦g vagy hanyatl§s, s ezen az Íton
m§r egy kis fejlÆd¦s is megv¦di az embert a f¦lelem legvesz¦lyesebb
fajt§j§t©l.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ Ä vagyis az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s v§gya n¦lk¤l, K‚‰†a kedv¦¦rt v¦gzett Ä tev¦kenys¦g a cselekv¦s legfelsÆbb transzcendent§lis szintje. M§r a legkisebb erÆfesz¨t¦s is eredm¦nyes lehet, s a
csek¦lyke eredm¦ny sem v¦sz el soha. Az anyagi s¨kon minden elkezdett tev¦kenys¦get be kell fejezni, m§sk¦pp minden igyekezet hi§baval©.
A K‚‰†a-tudatban v¦gzett munka azonban maradand© eredm¦nnyel j§r
m¦g akkor is, ha az ember nem fejezi be. Aki teh§t ilyen tetteket v¦gez,
azt nem ¦ri vesztes¦g m¦g akkor sem, ha munk§j§t nem tudja befejezni. Ha egy sz§zal¦k§t v¦gzi el K‚‰†a-tudatban, annak eredm¦nye ¢r¢k,
¨gy a k¢vetkezÆ alkalommal m§r k¦t sz§zal¦kr©l indul. Ezzel ellent¦tben az anyagi cselekedet semmi haszonnal nem j§r, ha nem sz§z sz§zal¦kos sikerrel hajtja v¦gre az ember. Ajƒmila csup§n n¦h§ny sz§zal¦kos
K‚‰†a-tudatban tett eleget k¢teless¦g¦nek, §m az Ýr kegy¦bÆl v¦g¤l sz§z
sz§zal¦kos eredm¦nyt ¦lvezhetett. Sz¦p verset tal§lunk erre vonatkoz©an
a ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (1.5.17):
tyaktvƒ sva-dharma„ cara†ƒmbuja„ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vƒbhadram abhd amu‰ya ki„
ko vƒrtha ƒpto 'bhajatƒ„ sva-dharmata‹
ÀMit vesz¨t az az ember, aki hivat§sbeli k¢teless¦geivel felhagyva K‚‰†atudatban cselekszik, de nem siker¤l befejeznie munk§j§t, s visszaesik?
S mit nyer az, aki anyagi cselekedeteit t¢k¦letesen hajtja v¦gre?" Vagy
ahogyan a kereszt¦nyek mondj§k: ÀMert mit haszn§l az embernek, ha az
eg¦sz vil§got elnyeri, ¢r¢k lelk¦ben azonban k§rt vall?"
Az anyagi cselekedeteknek ¦s azok eredm¦nyeinek a testtel egy¤tt v¦ge
szakad, a K‚‰†a-tudatban v¦gzett tettek azonban m¦g a test elveszt¦se
ut§n is Íjra a K‚‰†a-tudathoz vezetik az embert. Minden es¦lye megvan r§,
hogy k¢vetkezÆ ¦let¦ben ism¦t emberk¦nt sz¤lessen meg nagyon mÉvelt
brƒhma†§k vagy pedig gazdag, elÆkelÆ emberek csal§dj§ban. Ily m©don kap tov§bbi lehetÆs¦geket a fejlÆd¦sre. Ebben §ll a K‚‰†a-tudatban
v¦gzett tettek egyed¤l§ll© volta.
41. VERS
vyavas$aAyaAitmak(A bauiÜ"re"ke(h" ku(ç&nand"na /

baò"zAAKaA ÷nantaAê bauÜ"yaAe'vyavas$aAiyanaAma, //41//
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vyavasƒyƒtmikƒ buddhir ekeha kuru-nandana
bahu-ƒkhƒ hy anantƒ ca buddhayo 'vyavasƒyinƒm
vyavasƒya-ƒtmikƒ Ä a K‚‰†a-tudatban elt¢k¦lt; buddhi‹ Ä ¦rtelem; ekƒ Ä
egyetlen; iha Ä ebben a vil§gban; kuru-nandana Ä ©, Kuruk szeretett
gyermeke; bahu-ƒkhƒ‹ Ä szerte§gaz©; hi Ä val©ban; anantƒ‹ Ä hat§rtalan; ca Ä is; buddhaya‹ Ä ¦rtelme; avyavasƒyinƒm Ä azoknak, akik nem
K‚‰†a-tudatÍak.
Akik ezt az utat j§rj§k, szil§rdak elhat§roz§sukban, ¦s csak egyetlen
c¦ljuk van. ¹, Kuruk szeretett gyermeke, a hat§rozatlanok sz¦tsz©rt
¦rtelmÉek.
MAGYAR·ZAT: A megingathatatlan hitet abban, hogy a K‚‰†a-tudat
§ltal az ember el¦rheti az ¦let legt¢k¦letesebb szintj¦t, vyavasƒyƒtmikƒ
¦rtelemnek nevezik. A Caitanya-caritƒm‚ta (Madhya-lŒlƒ 22.62) ¨gy ¨r:
'raddhƒ'-abde Å vivƒsa kahe sud‚ˆha nicaya
k‚‰†e bhakti kaile sarva-karma k‚ta haya
A hit valamilyen magasztos dologba vetett rend¨thetetlen bizalmat jelent.
Amikor valaki a K‚‰†a-tudat k¢teless¦geit v¦gzi, t¢bb¦ nem kell tekintettel lennie az anyagi vil§g kapcsolataira Ä megszÉnnek k¢telezetts¦gei
a csal§di hagyom§nyokkal, az emberis¦ggel vagy a nemzettel szemben.
Gy¤m¢lcs¢zÆ tettek alatt azt az elfoglalts§got ¦rtj¤k, amelyre az embert
kor§bbi j© ¦s rossz cselekedeteinek visszahat§sai k¦sztetik. A K‚‰†a-tudat
¦ber §llapot§ban az embernek m§r nem sz¤ks¦ges cselekedetei sor§n a
j© eredm¦nyre t¢rekednie. Minden tette abszolÍt s¨kon van, mivel nem
hatnak r§ t¢bb¦ az olyan kettÆss¦gek, mint a j© ¦s a rossz. A K‚‰†atudat legt¢k¦letesebb foka az anyagi ¦letfelfog§sr©l val© lemond§s. Ezt a
szintet a K‚‰†a-tudat fejlÆd¦s¦vel automatikusan el lehet ¦rni.
A K‚‰†a-tudatÍ ember elt¢k¦lts¦ge a tud§son alapszik. Vƒsudeva‹ sarvam iti sa mahƒtmƒ su-durlabha‹: olyan ritka ¦s j© l¦lek Æ, aki t¢k¦letesen meg¦rti, hogy Vƒsudeva, azaz K‚‰†a a gy¢kere minden megnyilv§nult
oknak. Ahogyan a fa gy¢ker¦t ¢nt¢zve a v¨z eljut az §gakig ¦s a levelekig is, Így a K‚‰†a-tudatos tettekkel a legnagyobb szolg§latot nyÍjthatjuk
mindenkinek Ä saj§t magunknak, a csal§dnak, a t§rsadalomnak, a haz§nak, az emberis¦gnek ¦s ¨gy tov§bb. Ha tetteink el¦gedetts¦get okoznak
K‚‰†§nak, akkor mindenki m§s is el¦gedett lesz.
A K‚‰†a-tudatÍ szolg§latot azonban legjobban egy lelki tan¨t©mester
hozz§¦rtÆ vezet¦s¦vel v¦gezhetj¤k, aki K‚‰†a hiteles k¦pviselÆje, ismeri
tan¨tv§nya term¦szet¦t, s k¦pes Ítmutat§st adni neki, hogyan cselekedjen
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K‚‰†a-tudatosan. Ahhoz, hogy valaki szert tegyen a K‚‰†a-tudat tudom§ny§ra, elt¢k¦lten kell cselekednie. Engedelmeskednie kell K‚‰†a k¦pviselÆj¦nek, a hiteles lelki tan¨t©mesternek, s utas¨t§s§t ¦lete k¤ldet¦s¦v¦
kell tennie. ŽrŒla ViŁvanƒtha CakravartŒ —hƒkura a k¢vetkezÆk¦ppen tan¨t
benn¤nket a lelki tan¨t©mesterhez ¨rt h¨res im§iban:
yasya prasƒdƒd bhagavat-prasƒdo
yasyƒprasƒdƒn na gati‹ kuto 'pi
dhyƒyan stuva„s tasya yaas tri-sandhya„
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
ÀHa a lelki tan¨t©mester el¦gedett, az el¦gedetts¦get okoz az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek is, §m ha nem tessz¤k el¦gedett¦ a lelki
tan¨t©mestert, semmi es¦ly¤nk nem lesz arra, hogy eljussunk a K‚‰†atudat s¨kj§ra. Hadd medit§ljak ez¦rt naponta h§romszor lelki tan¨t©mesteremen, hadd foh§szkodjam kegy¦¦rt, s hadd aj§nljam tiszteletteljes
h©dolatomat neki!"
A folyamat sikere azonban teljes eg¦sz¦ben att©l f¤gg, hogy t¢k¦letes tud§ssal rendelkezik-e az ember a testen tÍl l¦tezÆ l¦lekrÆl, nemcsak
elm¦letben, de gyakorlatban is, ami azt jelenti, hogy nem t¢rekszik a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekben megnyilv§nul© ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre. Azt, akinek
elm¦je nem szil§rd, elcs§b¨tj§k a k¤l¢nf¦le gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek.
42Ä43. VERS
yaAimamaAM pauiSpataAM vaAcaM ‘avad"ntyaivapaiêta: /

vaed"vaAd"r"taA: paATaR naAnyad"staIita vaAid"na: //42//
k(AmaAtmaAna: svagARpar"A janmak(maRP(la‘ad"Ama, /

i‚(yaAivazAeSabaò"laAM BaAegAEìyaRgAitaM ‘aita //43//
yƒm imƒ„ pu‰pitƒ„ vƒca„ pravadanty avipacita‹
veda-vƒda-ratƒ‹ pƒrtha nƒnyad astŒti vƒdina‹
kƒmƒtmƒna‹ svarga-parƒ janma-karma-phala-pradƒm
kriyƒ-vie‰a-bahulƒ„ bhogaivarya-gati„ prati
yƒm imƒm Ä mindezeket; pu‰pitƒm Ä a vir§gos; vƒcam Ä szavakat; pravadanti Ä mondj§k; avipacita‹ Ä a csek¦ly tud§sÍak; veda-vƒda-ratƒ‹ Ä
a V¦d§k §ll¨t©lagos k¢vetÆi; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; na Ä nem; anyat Ä
m§s; asti Ä van; iti Ä ¨gy; vƒdina‹ Ä a sz©sz©l©k; kƒma-ƒtmƒna‹ Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre v§gy©k; svarga-parƒ‹ Ä mennyei bolyg©k el¦r¦s¦re t¢rekvÆk;
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janma-karma-phala-pradƒm Ä j© sz¤let¦st ¦s m§s gy¤m¢lcs¢zÆ visszahat§sokat eredm¦nyezÆket; kriyƒ-vie‰a Ä pomp§s szertart§sokat; bahulƒm Ä k¤l¢nf¦le; bhoga Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sben; aivarya Ä ¦s gazdags§gban; gatim Ä fejlÆd¦s; prati Ä fel¦.
A csek¦ly tud§ssal rendelkezÆk nagyon vonz©dnak a V¦d§k vir§gos szavaihoz, melyek k¤l¢nf¦le gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteket aj§nlanak annak
¦rdek¦ben, hogy az ember eljusson a mennyei bolyg©kra, hogy elÆny¢s
helyzetben sz¤lessen meg, hogy hatalomra tegyen szert ¦s ¨gy tov§bb.
¶rz¦kkiel¦g¨t¦sre ¦s gazdag ¦letre v§gynak, ez¦rt azt mondj§k, hogy
nincs m§s ezen k¨v¤l.
MAGYAR·ZAT: Az emberek legnagyobb r¦sze nem tÍls§gosan intelligens, ¦s tudatlans§ga k¢vetkezt¦ben rendk¨v¤l ragaszkodik azokhoz
a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekhez, melyeket a V¦d§k karma-kƒ†ˆa r¦sze
aj§nl. Csak az ¦rdekli Æket, hogyan ¦lvezhet az ember egy ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel teli ¦letet a felsÆbb bolyg©kon, ahol bor, nÆk ¦s anyagi gazdags§g
§llnak a rendelkez¦s¦re. A V¦d§k sok §ldozatot aj§nlanak, melyeknek
eredm¦nyek¦ppen az ember a felsÆbb bolyg©kra ker¤lhet, k¤l¢n¢sen a
jyoti‰‡oma §ldozatokat. A szent¨r§sokban val©ban az §ll, hogy a mennyei
bolyg©k el¦r¦s¦hez elengedhetetlen ezeknek az §ldozatoknak a bemutat§sa, s ez¦rt a csek¦ly tud§ssal rendelkezÆ emberek azt hiszik, hogy ez
a v¦dikus b¢lcsess¦g egyed¤li c¦lja. Az ilyen tapasztalatlan embereknek
nagyon neh¦z hat§rozottan cselekedni¤k a K‚‰†a-tudatban. Ahogyan az
ostob§k vonz©dnak egy m¦rgezÆ fa vir§gaihoz, s nem tudj§k, mi lesz a
k¢vetkezm¦nye, Így a felvil§gosulatlan emberek is v§gy©dnak a mennyei
gazdags§gra ¦s a vele j§r© ¦rz¦ki ¦lvezetre.
A V¦d§k karma-kƒ†ˆa r¦sz¦ben olvashatjuk: apƒma somam am‚tƒ
abhma; ak‰ayya„ ha vai cƒturmƒsya-yƒjina‹ suk‚ta„ bhavati. Ez azt
jelenti, hogy akik v¦grehajtj§k a n¦gy h©napig tart© vezekl¦st, azok lehetÆs¦get kapnak a soma-rasa ital fogyaszt§s§ra, s ¨gy halhatatlanok ¦s
¢r¢kk¦ boldogok lehetnek. M¦g a F¢ld¢n is vannak olyanok, akik nagyon
szeretn¦nek szert tenni a soma-ras§ra, aminek hat§s§ra erÆsek lesznek,
s alkalmass§ v§lnak az ¦rz¦ki ¦lvezetre. Az ilyen emberek nem hisznek abban, hogy meg lehet szabadulni az anyagi k¢tel¦kektÆl, s nagyon
ragaszkodnak a v¦dikus §ldozatok pomp§s szertart§saihoz. Legink§bb a
k¦jv§gy jellemzi Æket, s az ¦let mennyei gy¢ny¢rein k¨v¤l nem v§gynak
semmi m§sra. K¢ztudott, hogy a mennyekben tal§lhat©k az Ígynevezett
nandana-kƒnana kertek, ahol az ember angyali, gy¢ny¢rÉ nÆk t§rsas§g§t ¦lvezheti, s bÆs¦gesen jut sz§m§ra a soma-rasa borb©l is. Az eff¦le
testi gy¢ny¢r k¦ts¦gtelen¤l az ¦rz¦kek boldogs§ga, ez¦rt akik magukat
az anyagi vil§g urainak hiszik, azok csakis az ilyen anyagi ¦s ideiglenes
boldogs§ghoz vonz©dnak.
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44. VERS
BaAegAEìyaR‘as$a·(AnaAM tayaApaô$tacaetas$aAma, /

vyavas$aAyaAitmak(A bauiÜ": s$amaADaAE na ivaDaIyatae //44//
bhogaivarya-prasaktƒnƒ„ tayƒpah‚ta-cetasƒm
vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹ samƒdhau na vidhŒyate
bhoga Ä az anyagi ¦lvezethez; aivarya Ä ¦s gazdags§ghoz; prasaktƒnƒm Ä
ragaszkod©knak; tayƒ Ä az ilyen dolgok §ltal; apah‚ta-cetasƒm Ä megt¦vesztett elm¦jÉeknek; vyavasƒya-ƒtmikƒ Ä szil§rd elhat§roz§s; buddhi‹ Ä
az Ýr odaad© szolg§lata; samƒdhau Ä a szab§lyozott elm¦ben; na Ä
sohasem; vidhŒyate Ä l¦trej¢n.
Azoknak az elm¦j¦ben, akik tÍls§gosan ragaszkodnak az ¦rz¦ki ¦lvezethez ¦s az anyagi gazdags§ghoz, s akiket mindezek megt¦vesztenek, sohasem ¦bred szil§rd elt¢k¦lts¦g, hogy a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lat§t
v¦gezz¦k.
MAGYAR·ZAT: A samƒdhi sz© jelent¦se Àszil§rd elme". A Nirukti
v¦dikus ¦rtelmezÆ sz©t§r kijelenti: samyag ƒdhŒyate 'sminn ƒtma-tattvayƒthƒtmyam. ÀAmikor az elme megingathatatlanul meg¦rtette az ¢nval©t,
azt mondj§k r©la, samƒdhiban van." Azok, akiket az anyagi, ¦rz¦ki gy¢ny¢r¢k ¦rdekelnek, s akiket megt¦vesztenek az eff¦le ideiglenes dolgok,
nem ¦rhetik el a samƒdhit. Öket az anyagi energia mÉk¢d¦se valamilyen
szinten k§rhozatra ¨t¦li.
45. VERS
‡aEgAuNyaivaSayaA vaed"A inañEgAuNyaAe BavaAjauRna /

inaãR"nã"Ae inatyas$aÔvasTaAe inayaAeRgAºaema @AtmavaAna, //45//
trai-gu†ya-vi‰ayƒ vedƒ nistrai-gu†yo bhavƒrjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-k‰ema ƒtmavƒn
trai-gu†ya Ä az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦re vonatkoz©; vi‰ayƒ‹ Ä
t¦ma; vedƒ‹ Ä v¦dikus irodalom; nistrai-gu†ya‹ Ä az anyagi term¦szet
h§rom k¢tÆereje f¢l¢tt §ll©; bhava Ä l¦gy; arjuna Ä ©, Arjuna; nirdvandva‹ Ä kettÆss¦g n¦lk¤l; nitya-sattva-stha‹ Ä a lelki l¦t tiszta §llapot§ban; niryoga-k‰ema‹ Ä a nyeres¦g ¦s v¦delem gondolat§t©l mentesen;
ƒtma-vƒn Ä az ¢nval©ban meg§llapodott.
A V¦d§k legfÆk¦ppen az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦rÆl besz¦lnek. ¹, Arjuna, l¦gy transzcendent§lis, s emelkedj e h§rom k¢tÆerÆ f¢l¦!
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Szabadulj meg minden kettÆss¦gtÆl, valamint minden aggodalomt©l a
nyeres¦get ¦s a biztons§got illetÆen, s l¦gy szil§rd az ¢nval©ban!
MAGYAR·ZAT: Minden anyagi cselekedet az anyagi term¦szet h§rom
k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt v¦gzett tettbÆl ¦s annak visszahat§s§b©l §ll.
E tetteket a gy¤m¢lcseik¦rt hajtj§k v¦gre, melyek az anyagi vil§gbeli rabs§ghoz vezetnek. A V¦d§k legink§bb e gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel foglalkoznak, hogy az embereket az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s s¨kj§r©l fokozatosan a
transzcendent§lis s¨kra emelj¦k. Az Ýr K‚‰†a arra utas¨tja Arjun§t, tan¨tv§ny§t ¦s bar§tj§t, hogy emelkedjen fel a vedƒnta filoz©fia transzcendent§lis s¨kj§ra, mely a brahma-jijŠƒsƒval, vagyis a legfelsÆbb transzcendens
ut§ni tudakoz©d§ssal kezdÆdik. Az anyagi vil§gban minden ¦lÆl¦ny f§rads§gos k¤zdelmet folytat l¦t¦¦rt. Az anyagi vil§g megteremt¦se ut§n az Ýr
§tadta nekik a v¦dikus b¢lcsess¦get, melyben Ítmutat§st ad, hogyan ¦ljenek, s hogyan szabaduljanak meg az anyagi k¢tel¦kektÆl. Az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st szolg§l© tetteket, a karma-kƒ†ˆ§t le¨r© fejezet ut§n az upani‰adok Ä
melyek a n¦gy V¦da r¦sz¦t k¦pezik, mint ahogyan a Bhagavad-gŒtƒ az ¢t¢dik V¦d§nak, a Mahƒbhƒrat§nak a r¦sze Ä lehetÆs¦get nyÍjtanak a lelki
felemelked¦sre. Az upani‰adok jelzik a transzcendent§lis ¦let kezdet¦t.
Mindaddig, am¨g az anyagi test l¦tezik, az anyagi k¢tÆerÆk hat§sai ¦s
ellenhat§sai is l¦teznek. Az embernek meg kell tanulnia, hogyan tÉrje el
a boldogs§g ¦s szomorÍs§g, a hideg ¦s meleg stb. kettÆss¦geit, s e kettÆss¦gek eltÉr¦s¦vel meg kell szabadulnia a nyeres¦ggel vagy vesztes¦ggel j§r© aggodalmakt©l. Ezt a transzcendent§lis helyzetet a teljes K‚‰†atudatban lehet el¦rni, amikor az ember t¢k¦letesen r§b¨zza mag§t K‚‰†a
j©akarat§ra.
46. VERS
yaAvaAnaTaR od"paAnae s$avaRta: s$amplautaAed"ke( /

taAvaAna, s$avaeRSau vaede"Sau “aAöNAsya ivajaAnata: //46//
yƒvƒn artha udapƒne sarvata‹ samplutodake
tƒvƒn sarve‰u vede‰u brƒhma†asya vijƒnata‹
yƒvƒn Ä mindaz; artha‹ Ä c¦l; uda-pƒne Ä egy v¨zzel teli kÍtban; sarvata‹ Ä minden tekintetben; sampluta-udake Ä egy nagy v¨zgyÉjtÆben;
tƒvƒn Ä hasonl©an; sarve‰u Ä mindegyik; vede‰u Ä v¦dikus ¨r§sban; brƒhma†asya Ä aki ismeri a LegfelsÆbb Brahmant; vijƒnata‹ Ä aki teljes
tud§ssal rendelkezik.
Ahogy egy nagy v¨zt§rol© alkalmas mindarra, amire egy kis kÍt, Így a
V¦d§k valamennyi c¦lj§t el¦ri az, aki ismeri a m¢g¢tt¤k rejlÆ sz§nd¦kot.
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MAGYAR·ZAT: A v¦dikus irodalom karma-kƒ†ˆa r¦sz¦ben eml¨tett
szertart§sok ¦s §ldozatok arra szolg§lnak, hogy elÆseg¨ts¦k az ¢nmegval©s¨t§s fokozatos fejlÆd¦s¦t. Az ¢nmegval©s¨t§s c¦lj§r©l a Bhagavad-gŒtƒ
tizen¢t¢dik fejezete (15.15) ¨r vil§gosan: a V¦d§k tanulm§nyoz§s§nak c¦lja
az Ýr K‚‰†§nak, minden dolog eredeti ok§nak a megismer¦se. Az ¢nmegval©s¨t§s teh§t K‚‰†§nak ¦s az ember Hozz§ fÉzÆdÆ ¢r¢k kapcsolat§nak
meg¦rt¦s¦t jelenti. A Bhagavad-gŒtƒ tizen¢t¢dik fejezete (15.7) az ¦lÆl¦nyek ¦s K‚‰†a kapcsolat§r©l szint¦n eml¨t¦st tesz. Az ¦lÆl¦nyek K‚‰†a
szerves r¦szei, ez¦rt a v¦dikus tud§s legfelsÆbb, t¢k¦letes szintje az, amikor az egy¦ni ¦lÆl¦ny Íjj§¦leszti K‚‰†a-tudat§t. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam
(3.33.7) ezt a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti meg:
aho bata va-paco 'to garŒyƒn
yaj-jihvƒgre vartate nƒma tubhyam
tepus tapas te juhuvu‹ sasnur ƒryƒ
brahmƒncur nƒma g‚†anti ye te
À¹, Uram! Aki szent nevedet ¦nekli, az az ¢nmegval©s¨t§s legmagasabb
szintj¦n §ll m¦g akkor is, ha egy alacsony rendÉ, ca†ˆƒla (kutyaevÆ) csal§d sz¤l¢tte. Az ilyen ember k¦ts¦gtelen¤l v¦grehajtott m§r minden vezekl¦st ¦s §ldozatot a v¦dikus r¨tusok alapj§n, s miut§n megf¤rd¢tt minden
szent zar§ndokhelyen, sokszor §ttanulm§nyozta a v¦dikus irodalmat is.
Az ƒrya csal§d legkiv§l©bb tagj§nak tekintik Æt."
Az embernek kellÆk¦ppen okosnak kell lennie ahhoz, hogy meg¦rtse
a V¦d§k c¦lj§t, s ne csak a szertart§sokhoz vonz©djon. Nem szabad arra
v§gynia, hogy a jobb ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s kedv¦¦rt a mennyei birodalomba
ker¤lj¢n. Ebben a korszakban a k¢z¢ns¦ges ember nem k¦pes arra, hogy
betartsa a v¦dikus r¨tusok valamennyi szab§ly§t, s az is lehetetlen sz§m§ra, hogy alaposan §ttanulm§nyozza az eg¦sz vedƒnt§t ¦s az upani‰adokat. A V¦d§k c¦ljainak el¦r¦se sok idÆt, energi§t, tud§st ¦s anyagi r§ford¨t§st ig¦nyel, s ez a mai korszakban aligha lehets¦ges. A v¦dikus kultÍra
c¦lj§t akkor ¦rj¤k el, ha az Ýr szent nev¦t ¦nekelj¤k, ahogyan azt az Ýr
Caitanya, valamennyi bÉn¢s l¦lek megmentÆje aj§nlotta. A V¦d§k nagy
tud©sa, PrakƒŁƒnanda SarasvatŒ egyszer megk¦rdezte az Ýr Caitany§t,
mi¦rt ¦nekli szentiment§lis m©don az Ýr szent nev¦t, ahelyett, hogy a
vedƒnta filoz©fi§t tanulm§nyozn§. Az Ýr azt v§laszolta, hogy lelki tan¨t©mestere nagyon ostob§nak tal§lta, ez¦rt arra k¦rte, ¦nekelje az Ýr K‚‰†a
szent nev¦t. Az Ýr ¨gy is tett, s olyan ekszt§zis lett Írr§ rajta, hogy Ær¤ltk¦nt viselkedett. Ebben a Kali-korszakban az emberek legt¢bbje ostoba,
s nem el¦g mÉvelt ahhoz, hogy meg¦rtse a vedƒnta filoz©fi§t, melynek
sz§nd¦k§t legjobban az Ýr szent nev¦nek s¦rt¦s n¦lk¤li ¦nekl¦s¦vel lehet
beteljes¨teni. A v¦dikus b¢lcsess¦gben a vedƒnta az utols© sz©, s e vedƒnta
filoz©fia szerzÆje ¦s ismerÆje az Ýr K‚‰†a. A legjobb ved§ntista az a
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nagy l¦lek, aki ¢r¢m¦t leli az Ýr szent nev¦nek ¦nekl¦s¦ben. Ez minden
v¦dikus miszticizmus v¦gsÆ c¦lja.
47. VERS
k(maRNyaevaAiDak(Ar"stae maA P(laeSau k(d"Acana /

maA k(maRP(lahe"tauBaURmaAR tae s$aËÿAe'stvak(maRiNA //47//
karma†y evƒdhikƒras te mƒ phale‰u kadƒcana
mƒ karma-phala-hetur bhr mƒ te sa…go 'stv akarma†i
karma†i Ä elÆ¨rt k¢teless¦gekben; eva Ä bizonyosan; adhikƒra‹ Ä jog;
te Ä neked; mƒ Ä sohasem; phale‰u Ä a gy¤m¢lcs¢kben; kadƒcana Ä b§rmikor; mƒ Ä sohasem; karma-phala Ä a munka eredm¦ny¦nek; hetu‹ Ä
oka; bh‹ Ä l¦trej¢tte; mƒ Ä soha; te Ä a te; sa…ga‹ Ä ragaszkod§sod;
astu Ä legyen; akarma†i Ä az elÆ¨rt k¢teless¦gek nem teljes¨t¦s¦hez.
ElÆ¨rt k¢teless¦ged v¦grehajt§s§hoz jogod van, de tetteid gy¤m¢lcs¦re
nem tarthatsz ig¦nyt. Sohase gondold, hogy te vagy az oka cselekedeteid
k¢vetkezm¦ny¦nek, ¦s sohase vonzzon k¢teless¦ged elhanyagol§sa!
MAGYAR·ZAT: E vers h§rom dolgot eml¨t, melyet figyelembe kell venn¤nk: az elÆ¨rt k¢teless¦geket, az ¢nk¦nyes munk§t ¦s a t¦tlens¦get. Az
ember k¢teless¦geit az hat§rozza meg, hogy az anyagi term¦szet melyik
k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll. Az ¢nk¦nyes munka olyan cselekedetet
jelent, amely egy felsÆbb tekint¦ly j©v§hagy§sa n¦lk¤l t¢rt¦nik, a t¦tlens¦g pedig az elÆ¨rt k¢teless¦gek v¦gre nem hajt§s§t jelenti. Az Ýr
azt aj§nlja Arjun§nak, hogy ne legyen t¦tlen, hanem hajtsa v¦gre elÆ¨rt
k¢teless¦g¦t, de ne ragaszkodjon annak eredm¦ny¦hez. A munk§ja gy¤m¢lcseihez ragaszkod© embernek felelnie kell tettei¦rt, ez¦rt ezek vagy
¦lvezetet, vagy szenved¦st okoznak sz§m§ra.
Az elÆ¨rt k¢teless¦gek h§rom aloszt§lyba sorolhat©k: mindennapi, alkalmank¦nt v¦gzett ¦s gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek. A mindennapi tev¦kenys¦g, melyet az ember az ¨r§sok utas¨t§sait k¢vetve v¦gez, s nem v§gyik
annak eredm¦ny¦re, a j©s§g k¢tÆerej¦be tartozik. Az a tett, amit az ember
a gy¤m¢lcs¦¦rt hajt v¦gre, k¢t¢tts¦get eredm¦nyez, teh§t nem kedvezÆ.
ElÆ¨rt k¢teless¦ge elv¦gz¦s¦hez mindenkinek joga van, §m Így kell cselekednie, hogy ne ragaszkodjon annak eredm¦ny¦hez. Az ilyen ¦rdek n¦lk¤li, k¢teless¦gbÆl elv¦gzett tettek minden k¦ts¦get kiz§r©an a felszabadul§s Ítj§ra vezetnek.
Az Ýr ¦ppen ez¦rt azt aj§nlotta Arjun§nak, hogy harcoljon k¢teless¦gbÆl, s ne ragaszkodjon az eredm¦nyhez. Ha nem venne r¦szt a csat§-
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ban, az csak egy m§sik fajta ragaszkod§s lenne, s az eff¦le k¢tÆd¦s sohasem vezeti az embert a felszabadul§s Ítj§ra. Minden anyagi vonz©d§s,
legyen j© vagy rossz, k¢t¢tts¦get eredm¦nyez. A t¦tlens¦g azonban bÉn,
ez¦rt Arjuna sz§m§ra a felszabadul§shoz vezetÆ egyetlen kedvezÆ Ít a
k¢teless¦gbÆl v¦gzett harc volt.
48. VERS
yaAegAsTa: ku(ç& k(maARiNA s$aËMÿ tyaftvaA DanaÃaya /

is$aÜ"Yais$aÜ"YaAe: s$amaAe BaUtvaA s$amatvaM yaAegA ocyatae //48//
yoga-stha‹ kuru karmƒ†i sa…ga„ tyaktvƒ dhanaŠjaya
siddhy-asiddhyo‹ samo bhtvƒ samatva„ yoga ucyate
yoga-stha‹ Ä kiegyensÍlyozottan; kuru Ä hajtsd v¦gre; karmƒ†i Ä k¢teless¦geidet; sa…gam Ä ragaszkod§st; tyaktvƒ Ä elengedve; dhanaŠjaya Ä ©,
Arjuna; siddhi-asiddhyo‹ Ä sikerben vagy kudarcban; sama‹ Ä kiegyensÍlyozott§; bhtvƒ Ä v§lv§n; samatvam Ä egyensÍlyt; yoga‹ Ä yog§nak;
ucyate Ä h¨vj§k.
V¦gezd k¢teless¦ged megingathatatlanul, ©, Arjuna, s ne ragaszkodj
se a sikerhez, se a kudarchoz! Az ilyen kiegyensÍlyozotts§got h¨vj§k
yog§nak.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a azt mondja Arjun§nak, hogy cselekedjen a yog§ban. Mi a yoga? A yoga azt jelenti, hogy az elm¦t az ¢r¢kk¦ zavart
okoz© ¦rz¦kek szab§lyoz§s§val a LegfelsÆbbre ir§ny¨tjuk. ¶s ki a LegfelsÆbb? Az Ýr. Ö biztatja Arjun§t a harcra, ez¦rt Arjun§nak nem lesz k¢ze
annak eredm¦ny¦hez. A nyeres¦g vagy a gyÆzelem K‚‰†a dolga, Arjun§nak csup§n az Ö utas¨t§sai szerint kell cselekednie. Az igazi yoga K‚‰†a
utas¨t§sainak k¢vet¦se, s a K‚‰†a-tudatnak nevezett folyamat e yoga gyakorl§s§t jelenti. Egyed¤l a K‚‰†a-tudat seg¨ts¦g¦vel szabadulhatunk meg a
birtokl§sv§gyt©l. Az embernek K‚‰†a szolg§j§v§, vagyis az Ö szolg§j§nak
a szolg§j§v§ kell v§lnia. Ez az igazi m©dja a k¢teless¦g v¦grehajt§s§nak
a K‚‰†a-tudatban, s egyed¤l ez seg¨thet, hogy a yog§ban cselekedj¤nk.
Arjuna k‰atriya volt, ¨gy a var†ƒrama-dharma int¦zm¦ny r¦szese. A
Vi‰†u-purƒ†§ban az §ll, hogy a var†ƒrama-dharma egyed¤li c¦lja Vi‰†u
kiel¦g¨t¦se. Az ember teh§t ne saj§t el¦gedetts¦ge el¦r¦s¦re t¢rekedjen Ä
ahogyan az az anyagi vil§gra jellemzÆ Ä, hanem K‚‰†§nak szerezzen ¢r¢met. Ha az ember nem teszi K‚‰†§t el¦gedett¦, akkor nem k¢veti megfelelÆen a var†ƒrama-dharma elveit. Arjuna k¢zvetve azt az utas¨t§st kapta,
hogy K‚‰†a parancsai szerint cselekedjen.
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49. VERS
äU"re"NA ÷varM" k(maR bauiÜ"yaAegAAÜ"naÃaya /

bauÜ"AE zAr"NAmainvacC$ k{(paNAA: P(lahe"tava: //49//
dre†a hy avara„ karma buddhi-yogƒd dhanaŠjaya
buddhau ara†am anviccha k‚pa†ƒ‹ phala-hetava‹
dre†a Ä messzire eldobva; hi Ä bizony; avaram Ä gyal§zatos; karma Ä
tettet; buddhi-yogƒt Ä a K‚‰†a-tudat seg¨ts¦g¦vel; dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja; buddhau Ä ilyen tudatban; ara†am Ä teljes megh©dol§st; anviccha Ä pr©b§lj; k‚pa†ƒ‹ Ä f¢sv¦nyek; phala-hetava‹ Ä akik
tetteik gy¤m¢lcs¦re v§gynak.
¹, DhanaŠjaya! Az odaad© szolg§lat erej¦vel tartsd t§vol magad minden
emberhez nem m¦lt© tettÆl, s ebben a tudatban h©dolj meg az Ýr elÆtt!
Akik ¦lvezni akarj§k munk§juk gy¤m¢lcs¦t, valamennyien f¢sv¦nyek.
MAGYAR·ZAT: Aki val©ban meg¦rtette, hogy eredeti helyzete szerint
az Ýr ¢r¢k szolg§ja, az a K‚‰†a-tudatban v¦gzett munk§n k¨v¤l minden
m§s elfoglalts§ggal felhagy. Ahogyan m§r megmagyar§ztuk, a buddhi-yoga
az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t jelenti. Ez a szolg§lat az ¦lÆl¦ny sz§m§ra a cselekv¦s helyes m©dja. Csak a f¢sv¦nyek akarj§k ¦lvezni
munk§juk gy¤m¢lcs¦t, hogy egyre ink§bb elvesszenek az anyagi l¦t ÍtvesztÆj¦ben. A K‚‰†a-tudatÍ tetteket kiv¦ve minden cselekedet sz¢rnyÉ, mert
a v¦grehajt©t szakadatlanul a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§ba k¦nyszer¨tik.
Az embernek ez¦rt sohasem szabad azt k¨v§nnia, hogy tetteinek Æ legyen az oka. Mindent K‚‰†a-tudatban, K‚‰†a el¦gedetts¦g¦¦rt kell tennie. A f¢sv¦nyek nem tudj§k, hogyan haszn§lj§k fel j© szerencs¦vel vagy
f§rads§gos munk§val szerzett vagyonukat. Minden energi§nkkal a K‚‰†atudatban kell tev¦kenykedn¤nk, s ¨gy ¦let¤nk sikeres lesz. Ak§rcsak a
f¢sv¦nyek, a szerencs¦tlen emberek sem §ll¨tj§k emberi energi§jukat az
Ýr szolg§lat§ba.
50. VERS
bauiÜ"yau·(Ae jah"AtaIh" oBae s$auk{(taäu"Sk{(tae /

tasmaAâAegAAya yaujyasva yaAegA: k(maRs$au k(AEzAlama, //50//
buddhi-yukto jahƒtŒha ubhe suk‚ta-du‰k‚te
tasmƒd yogƒya yujyasva yoga‹ karmasu kaualam
buddhi-yukta‹ Ä aki odaad© szolg§latot v¦gez; jahƒti Ä megszabadulhat;
iha Ä ebben az ¦letben; ubhe Ä mindkettÆtÆl; suk‚ta-du‰k‚te Ä j© ¦s rossz
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eredm¦nytÆl; tasmƒt Ä ez¦rt; yogƒya Ä az odaad© szolg§lat kedv¦¦rt;
yujyasva Ä cselekedj ¨gy; yoga‹ Ä K‚‰†a-tudatk¦nt; karmasu Ä minden
cselekedetben; kaualam Ä mÉv¦szet.
Az odaad© szolg§latban ¦lÆ ember m¦g ebben az ¦let¦ben megszabadul
mind a j©, mind pedig a rossz visszahat§sokt©l. T¢rekedj h§t a yog§ra,
a tettek mÉv¦szet¦re!
MAGYAR·ZAT: Minden egyes ¦lÆl¦ny idÆtlen idÆk ©ta halmozza j© ¦s
rossz tettei k¤l¢nf¦le visszahat§sait, s emiatt folytonosan tudatlans§gban
¦l, nem ismerve val©di, eredeti helyzet¦t. A Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§sa megsz¤nteti ezt a tudatlans§got, mert arra tan¨t, hogyan h©doljunk meg minden tekintetben az Ýr ŽrŒ K‚‰†§nak, ¦s hogyan szabaduljunk meg a sz¤let¦srÆl sz¤let¦sre ism¦tlÆdÆ tettek ¦s visszahat§sok bilincseitÆl. K‚‰†a
ez¦rt azt tan§csolja Arjun§nak, hogy cselekedjen K‚‰†a-tudatban, amely
megtiszt¨tja az embert a k¢vetkezm¦nyekkel j§r© tettektÆl.
51. VERS
k(maRjaM bauiÜ"yau·(A ih" P(laM tyaftvaA manaIiSaNA: /

janmabanDaivainamauR·(A: padM" gAcC$ntyanaAmayama, //51//
karma-ja„ buddhi-yuktƒ hi phala„ tyaktvƒ manŒ‰i†a‹
janma-bandha-vinirmuktƒ‹ pada„ gacchanty anƒmayam
karma-jam Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ tetteknek k¢sz¢nhetÆen; buddhi-yuktƒ‹ Ä
odaad© szolg§latot v¦gzÆk; hi Ä bizonyosan; phalam Ä eredm¦nyeket;
tyaktvƒ Ä elhagyva; manŒ‰i†a‹ Ä a nagy b¢lcsek vagy bhakt§k; janmabandha Ä a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢tel¦k¦bÆl; vinirmuktƒ‹ Ä felszabadultak;
padam Ä helyzetet; gacchanti Ä el¦rik; anƒmayam Ä szenved¦s n¦lk¤lit.
Az Ýr odaad© szolg§lat§t v¦gezve a nagy b¢lcsek ¦s bhakt§k megszabadulnak az anyagi vil§gban v¦gzett munka eredm¦nyeitÆl. Ily m©don kiszabadulnak a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§b©l, ¦s [az§ltal, hogy
hazat¦rnek Istenhez] el¦rik azt az §llapotot, amely tÍl van minden
szenved¦sen.
MAGYAR·ZAT: A felszabadult ¦lÆl¦nyek haz§ja az a hely, ahol nincsen
anyagi szenved¦s. A Bhƒgavatam (10.14.58) ¨gy ¨r errÆl:
samƒritƒ ye pada-pallava-plava„
mahat-pada„ pu†ya-yao murƒre‹
bhavƒmbudhir vatsa-pada„ para„ pada„
pada„ pada„ yad vipadƒ„ na te‰ƒm
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ÀAki elfogadta az Ýr l©tuszl§b§nak haj©j§t, aki a kozmikus megnyilv§nul§s mened¦ke, s aki Mukundak¦nt, a mukti adom§nyoz©jak¦nt h¨res,
annak az anyagi vil§g ©ce§nja nem t¢bb, mint a borjÍ patanyom§ban
¢sszegyÉlt v¨z. Az ilyen ember c¦lja nem az a hely, ahol minden l¦p¦sn¦l vesz¦ly fenyegeti, hanem a para„ padam, az a hely, amely mentes
a szenved¦stÆl, a Vaiku†‡ha vil§ga."
Tudatlans§ga k¢vetkezt¦ben az ember nem l§tja be, hogy az anyagi
vil§g nyomorÍs§gos hely, ahol minden l¦p¦sn¦l vesz¦ly leselkedik r§. Kiz§r©lag a tudatlans§g az oka, hogy a csek¦ly ¦rtelemmel meg§ldott emberek gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel pr©b§lnak alkalmazkodni a helyzethez,
mert azt hiszik, hogy azok eredm¦nyei majd boldogg§ teszik Æket. Nem
tudj§k, hogy a vil§gegyetemben sehol, semmilyen anyagi testben nem
¦lhetnek szenved¦sek n¦lk¤l. Az ¦let gy¢trelmei Ä a sz¤let¦s, a hal§l, az
¢regs¦g ¦s a betegs¦g Ä mindenhol jelen vannak ebben az anyagi vil§gban.
Aki azonban meg¦rti, hogy igazi, eredeti helyzet¦ben az Ýr ¢r¢k szolg§ja,
s ¨gy ismeri az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek helyzet¦t, az az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§hoz l§t, s ennek eredm¦nyek¦ppen alkalmass§
v§lik arra, hogy eljusson a Vaiku†‡ha-bolyg©kra, ahol sem a nyomorÍs§gos anyagi ¦lettel, sem az idÆ vagy a hal§l befoly§s§val nem tal§lkozik.
Eredeti helyzet¤nk ismerete egyben azt is jelenti, hogy tiszt§ban vagyunk
az Ýr felsÆbbrendÉ helyzet¦vel. Aki azt hiszi, hogy az ¦lÆl¦ny ¦s az Ýr
egyenrangÍak, az t¦ved, ¦s egy¦rtelmÉen s¢t¦ts¦gben ¦l, ez¦rt nem k¦pes
az Ýr odaad© szolg§lat§t v¦gezni. Ö maga v§lik Írr§, ¨gy egyengetv¦n
Ítj§t az ism¦tlÆdÆ sz¤let¦s ¦s hal§l fel¦. ·m aki meg¦rtette, hogy feladata
nem m§s, mint hogy szolg§ljon, az az Ýr szolg§lat§ba §ll, ¦s azon nyomban alkalmass§ v§lik a Vaiku†‡haloka el¦r¦s¦re. Az Ýr¦rt v¦gzett szolg§latot karma-yog§nak vagy buddhi-yog§nak, egyszerÉbb szavakkal az Ýr
odaad© szolg§lat§nak h¨vj§k.
52. VERS
yad"A tae maAeh"k(ilalaM bauiÜ"vyaRitatair"Syaita /

tad"A gAntaAis$a inavaeRdM" ™aAetavyasya ™autasya ca //52//
yadƒ te moha-kalila„ buddhir vyatitari‰yati
tadƒ gantƒsi nirveda„ rotavyasya rutasya ca
yadƒ Ä amikor; te Ä a te; moha Ä illÍzi©nak; kalilam Ä sÉrÉ erdej¦t;
buddhi‹ Ä az intelligenci§val v¦gzett transzcendent§lis szolg§latod; vyatitari‰yati Ä elhagyja; tadƒ Ä akkor; gantƒ asi Ä menni fogsz; nirvedam Ä
k¢z¢mb¢ss¦gbe; rotavyasya Ä az ir§nt, amit hallani fogsz; rutasya Ä
amit m§r hallott§l; ca Ä ¦s.
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Amikor ¦rtelmed kital§l az illÍzi© sÉrÉ erdej¦bÆl, k¢z¢mb¢ss¦ v§lsz
mindaz ir§nt, amit hallott§l, s amit hallani fogsz.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr sz§mtalan nagy bhakt§j§nak ¦lete p¦lda arra,
hogyan lehet k¢z¢mb¢ss¦ v§lni a V¦d§k r¨tusai ir§nt puszt§n az Ýr odaad© szolg§lat§val. Amikor valaki val©ban meg¦rti, hogy kicsoda K‚‰†a ¦s
neki milyen kapcsolata van Vele, akkor a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek szertart§sai egyszerre k¢z¢mb¢ss¦ v§lnak sz§m§ra, m¦g akkor is, ha Æ maga
tanult brƒhma†a. ŽrŒ Mƒdhavendra PurŒ, a tan¨tv§nyi l§nc nagy bhakt§ja
¦s ƒcƒry§ja mondja:
sandhyƒ-vandana bhadram astu bhavato bho‹ snƒna tubhya„ namo
bho devƒ‹ pitara ca tarpa†a-vidhau nƒha„ k‰ama‹ k‰amyatƒm
yatra kvƒpi ni‰adya yƒdava-kulotta„sasya ka„sa-dvi‰a‹
smƒra„ smƒram agha„ harƒmi tad ala„ manye kim anyena me
À¹, naponta h§romszor aj§nlott im§k, minden dicsÆs¦get nektek! ¹,
f¤rd¦s, h©dolatomat aj§nlom neked! ¹, f¦listenek! ¹, Æsaty§k! K¦rlek,
bocs§ssatok meg nekem, hogy k¦ptelen vagyok tiszteletemet aj§nlani nektek! B§rhol vagyok, mindenhol a Yadu-dinasztia dicsÆ lesz§rmazottj§ra
[K‚‰†§ra], Ka„sa ellens¦g¦re gondolok, s ez kiszabad¨t a bÉn¢k b¢rt¢n¦bÆl. Ýgy gondolom, nekem ez elegendÆ."
A kezdÆk sz§m§ra fontosak a v¦dikus szertart§sok ¦s r¨tusok: a k¤l¢nf¦le im§k, melyeket naponta h§romszor elmondanak, a kora reggeli f¤rd¦s, a tiszteletnyilv§n¨t§s az Æsaty§knak stb. Az az ember azonban, aki
teljesen K‚‰†a-tudatÍ, s aki az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban
¦l, m§r el¦rte a t¢k¦letess¦get, s e szab§lyoz© elvek k¢z¢mb¢sek sz§m§ra.
Ha valaki a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a szolg§lata r¦v¦n k¦pes eljutni e tud§s
s¨kj§ra, t¢bb¦ m§r nem sz¤ks¦ges v¦grehajtania a kinyilatkoztatott ¨r§sok
aj§nlotta k¤l¢nf¦le vezekl¦seket ¦s §ldozatokat. Ezzel szemben aki nem
¦rtette meg, hogy a V¦d§k c¦lja K‚‰†a el¦r¦se, ¦s csup§n a r¨tusoknak ¦s
a t¢bbi formas§gnak ¦l, az hi§baval©an vesztegeti az idej¦t. Azok, akik
K‚‰†a-tudatÍak, fel¤lemelkednek a abda-brahma, vagyis a V¦d§k ¦s az
upani‰adok birodalm§n.
53. VERS
™auitaiva‘aitapaªaA tae yad"A sTaAsyaita inaêlaA /

s$amaADaAvacalaA bauiÜ"stad"A yaAegAmavaApsyais$a //53//
ruti-vipratipannƒ te yadƒ sthƒsyati nicalƒ
samƒdhƒv acalƒ buddhis tadƒ yogam avƒpsyasi
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ruti Ä a v¦dikus kinyilatkoztat§soknak; vipratipannƒ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ
eredm¦nyei §ltal nem befoly§solt; te Ä ti¦d; yadƒ Ä amikor; sthƒsyati Ä
marad; nicalƒ Ä mozdulatlan; samƒdhau Ä transzcendent§lis tudatban,
azaz K‚‰†a-tudatban; acalƒ Ä rend¨thetetlen; buddhi‹ Ä ¦rtelmed; tadƒ Ä
akkor; yogam Ä ¢nmegval©s¨t§st; avƒpsyasi Ä el fogod ¦rni.
Amikor elm¦det t¢bb¦ nem zavarj§k meg a V¦d§k vir§gos szavai, ¦s szil§rdan meg§llapodik az ¢nmegval©s¨t§s transz§ban, isteni tudatra teszel
majd szert.
MAGYAR·ZAT: Amikor valakirÆl azt mondjuk, hogy samƒdhiban van,
az azt jelenti, hogy t¢k¦letes K‚‰†a-tudatra tett szert. Teljes samƒdhiban lenni teh§t nem m§s, mint el¦rni a Brahman-, a Paramƒtmƒ- ¦s a
Bhagavƒn-tudatoss§g szintj¦t. Az ¢nmegval©s¨t§s legt¢k¦letesebb foka az,
ha valaki meg¦rti, hogy Æ K‚‰†a ¢r¢k szolg§ja, s egyetlen dolga, hogy
teljes¨tse K‚‰†a-tudatos k¢teless¦geit. Egy K‚‰†a-tudatÍ embert, vagyis
az Ýr rend¨thetetlen bhakt§j§t nem zavarj§k meg a V¦d§k vir§gos szavai, ¦s nem v¦gez gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket sem abban a rem¦nyben, hogy
a mennyei bolyg©kra emelkedhet. A K‚‰†a-tudatban az ember k¢zvetlen¤l kapcsolatba ker¤l K‚‰†§val, ¦s e transzcendent§lis szinten k¦pes
lesz meg¦rteni K‚‰†a minden utas¨t§s§t. Aki ¨gy cselekszik, az k¦ts¦gtelen¤l elnyeri annak eredm¦ny¦t, ¦s szert tesz a legv¦gsÆ tud§sra. Csup§n arra van sz¤ks¦g, hogy betartsa K‚‰†a vagy az Ö k¦pviselÆje, a lelki
tan¨t©mester utas¨t§sait.

54. VERS
@jauRna ovaAca

isTata‘aÁasya k(A BaASaA s$amaAiDasTasya ke(zAva /

isTataDaI: ikM( ‘aBaASaeta ik(maAs$aIta ˜ajaeta ik(ma, //54//
arjuna uvƒca
sthita-prajŠasya kƒ bhƒ‰ƒ samƒdhi-sthasya keava
sthita-dhŒ‹ ki„ prabhƒ‰eta kim ƒsŒta vrajeta kim
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna ¨gy sz©lt; sthita-prajŠasya Ä annak, aki szil§rd a
K‚‰†a-tudatban; kƒ Ä milyen; bhƒ‰ƒ Ä a nyelve; samƒdhi-sthasya Ä annak,
aki elmer¤lt a transzban; keava Ä ©, K‚‰†a; sthita-dhŒ‹ Ä aki szil§rdan
K‚‰†a-tudatÍ; kim Ä mit; prabhƒ‰eta Ä besz¦l; kim Ä hogyan; ƒsŒta Ä
marad egy helyben; vrajeta Ä megy; kim Ä hogyan.
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Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, K‚‰†a! Milyen jelekrÆl ismerhetem fel azt, akinek
tudata ily m©don a transzcendensbe mer¤lt? Hogyan s milyen szavakkal besz¦l? Hogyan ¤l ¦s hogyan j§r?
MAGYAR·ZAT: Ahogy helyzet¦bÆl ad©d©an mindenkinek saj§tos ismertetÆjelei vannak, Így a K‚‰†a-tudatÍ ember is saj§tos jellemmel rendelkezik, amely besz¦d¦ben, j§r§s§ban, gondolkod§s§ban, ¦rz¦seiben stb.
nyilv§nul meg. Vannak bizonyos megk¤l¢nb¢ztetÆ jegyek, amelyek alapj§n felm¦rhetj¤k, hogy valaki gazdag, beteg vagy mÉvelt, s ¦ppen ¨gy a
transzcendent§lis K‚‰†a-tudatba mer¤lÆ ember tetteiben is saj§tos jeleket figyelhet¤nk meg. Ezeket a Bhagavad-gŒtƒb©l ismerhetj¤k meg. A legfontosabb az, hogyan besz¦l valaki, aki K‚‰†a-tudatos, hiszen ez minden
ember legfontosabb jellemzÆje. Azt mondj§k, a bolond embert mindaddig nem ismerik fel, m¨g el nem kezd besz¦lni. Ez val©ban ¨gy van. Egy
j©l ¢lt¢z¢tt ostob§r©l senki sem tudja, hogy kicsoda, am¨g ki nem nyitja a sz§j§t, §m amint besz¦lni kezd, nyomban el§rulja mag§t. A K‚‰†atudatÍ embert azonnal felismerhetj¤k arr©l, hogy csakis K‚‰†§r©l ¦s a
Vele kapcsolatos dolgokr©l besz¦l. A t¢bbi meghat§roz© von§s Ä amelyrÆl
a k¢vetkezÆkben esik majd sz© Ä ennek term¦szetes velej§r©ja.

55. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

‘ajah"Aita yad"A k(AmaAna, s$avaARna, paATaR manaAegAtaAna, /

@AtmanyaevaAtmanaA tauí": isTata‘aÁastad"Aecyatae //55//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
prajahƒti yadƒ kƒmƒn sarvƒn pƒrtha mano-gatƒn
ƒtmany evƒtmanƒ tu‰‡a‹ sthita-prajŠas tadocyate
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; prajahƒti Ä elhagyja; yadƒ Ä amikor; kƒmƒn Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§ni v§gyakat; sarvƒn Ä minden fajt§t; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; mana‹-gatƒn Ä az elme
§ltal kital§ltakat; ƒtmani Ä a l¦lek tiszta §llapot§ban; eva Ä bizonyosan;
ƒtmanƒ Ä a megtisztult elme §ltal; tu‰‡a‹ Ä el¦gedett; sthita-prajŠa‹ Ä
transzcendent§lis helyzetÉnek; tadƒ Ä akkor; ucyate Ä mondj§k.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: ¹, Pƒrtha! Amikor az
ember lemond az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre ir§nyul©, az elme §ltal kital§lt valamennyi v§gyr©l, s ekk¦ppen megtisztult elm¦je egyed¤l az ¢nval©ban
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tal§l el¦gedetts¦get, akkor azt mondhatjuk r©la, hogy tiszta, transzcendent§lis tudata van.
MAGYAR·ZAT: A Bhƒgavatam megerÆs¨ti, hogy aki teljesen K‚‰†atudatÍ, azaz aki odaad§ssal szolg§lja az Urat, a nagy szentek minden
j© tulajdons§g§val rendelkezik, m¨g annak az embernek, akinek helyzete
nem transzcendent§lis, nincsenek j© tulajdons§gai, hiszen saj§t elmesz¤lem¦nyein¦l keresett mened¦ket. Ez¦rt h§t helyesen mondja a vers, hogy
az embernek meg kell v§lnia minden ¦rz¦ki v§gyt©l, melyet az elme hoz
l¦tre. E v§gyakat nem lehet mesters¦ges Íton megsz¤ntetni, §m a K‚‰†atudat cselekedeteivel minden k¤l¢n erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l magukt©l lecsillapodnak. Ez¦rt halad¦ktalanul a K‚‰†a-tudat tetteihez kell l§tnunk, mert
az odaad© szolg§lat azonnal a transzcendent§lis tudat szintj¦re seg¨thet
benn¤nket. Egy rendk¨v¤l fejlett szinten §ll© l¦lek mindig el¦gedett, mert
meg¦rtette, hogy Æ a LegfelsÆbb Ýr ¢r¢k szolg§ja. E transzcendent§lis
helyzetben nincsenek alantas materializmusb©l fakad© ¦rz¦ki v§gyai, s a
LegfelsÆbb Ýr ¢r¢k szolg§j§nak term¦szetes helyzet¦ben mindig boldog.
56. VERS
äu":KaeSvanauiã"¢amanaA: s$auKaeSau ivagAtas$pa{h": /

vaItar"AgABaya‚(AeDa: isTataDaImauRinaç&cyatae //56//
du‹khe‰v anudvigna-manƒ‹ sukhe‰u vigata-sp‚ha‹
vŒta-rƒga-bhaya-krodha‹ sthita-dhŒr munir ucyate
du‹khe‰u Ä a h§romf¦le szenved¦sben; anudvigna-manƒ‹ Ä h§bor¨tatlan elm¦jÉ; sukhe‰u Ä a boldogs§g ir§nt; vigata-sp‚ha‹ Ä nem ¦rdeklÆdÆ;
vŒta Ä aki mentes; rƒga Ä ragaszkod§st©l; bhaya Ä f¦lelemtÆl; krodha‹ Ä
¦s d¤htÆl; sthita-dhŒ‹ Ä kinek elm¦je rend¨thetetlen; muni‹ Ä b¢lcsnek;
ucyate Ä h¨vj§k.
Aki a h§romfajta szenved¦s ellen¦re h§bor¨tatlan marad, akit a boldogs§g nem m§mor¨t, s aki mentes a ragaszkod§st©l, a f¦lelemtÆl ¦s
a d¤htÆl, azt rend¨thetetlen elm¦jÉ b¢lcsnek h¨vj§k.
MAGYAR·ZAT: A muni sz© olyan embert jelent, aki az elm¦leti spekul§ci© seg¨ts¦g¦vel sz§mtalan form§ban k¦pes az elm¦j¦t mÉk¢d¦sre k¦sztetni, §m val©di v¦gk¢vetkeztet¦sre sohasem jut. Azt mondj§k, minden
muninak m§s a n¦zÆpontja, s a sz© val©di ¦rtelm¦ben nem is h¨vhatnak
valakit muninak, ha felfog§sa nem t¦r el a t¢bbiek¦tÆl. Nƒsƒv ‚‰iryasya mata„ na bhinnam (Mahƒbhƒrata, Vana-parva 313.117). A sthita-dhŒr
muni azonban, akirÆl az Ýr besz¦l, k¤l¢nb¢zik a k¢z¢ns¦ges munit©l.
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Mindig elmer¤l a K‚‰†a-tudatban, mert v¦get vetett a kreat¨v spekul§ci©nak. Praƒnta-ni‹e‰a-mano-rathƒntar§nak nevezik (Stotra-ratna 43), ami
azt jelenti, hogy fel¤lemelkedett az elm¦leti tal§lgat§sok szintj¦n, s arra
a v¦gk¢vetkeztet¦sre jutott, hogy az Ýr ŽrŒ K‚‰†a, vagyis Vƒsudeva minden (vƒsudeva‹ sarvam iti sa mahƒtmƒ su-durlabha‹). Öt teh§t rend¨thetetlen elm¦jÉ muninak h¨vj§k. Az ilyen teljesen K‚‰†a-tudatÍ embert
a h§romfajta szenved¦s t§mad§sai a legkev¦sb¦ sem zavarj§k, mert minden megpr©b§ltat§st az Ýr kegy¦nek tekint, s Így gondolja, hogy mÍltbeli
bÉnei¦rt m¦g t¢bb gy¢trelmet ¦rdemelne, s egyed¤l az Ýr kegy¦bÆl van
r¦sze csup§n ilyen kev¦s szenved¦sben. ¶ppen ¨gy azt is az Ýrnak k¢sz¢ni
meg, ha boldog, mert nem ¦rzi mag§t m¦lt©nak a boldogs§gra. Meg¦rti,
hogy csak az Ýr kegy¦nek tudhat© be az is, hogy kellemes k¢r¤lm¦nyek
k¢z¢tt ¦lhet, ami lehetÆv¦ teszi sz§m§ra, hogy m¦g t¢k¦letesebb szolg§latot v¦gezzen Neki. Az Ýr szolg§lata ¦rdek¦ben semmitÆl nem riad vissza,
mindig ser¦ny, ¦s nem befoly§solja ragaszkod§s vagy ellenszenv. Ragaszkod§s alatt azt ¦rtj¤k, amikor saj§t ¦rz¦keink kiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben fogadunk el bizonyos dolgokat, s ha nincs jelen ilyen ¦rz¦ki ragaszkod§s, azt
k¢z¢mb¢ss¦gnek nevezz¤k. Aki azonban szil§rd a K‚‰†a-tudatban, az
se nem ragaszkod©, se nem k¢z¢mb¢s, mert ¦let¦t az Ýr szolg§lat§nak
szentelte, s ennek k¢vetkezt¦ben a legkev¦sb¦ sem lesz d¤h¢s, ha t¢rekv¦seiben kudarcot vall. Aki K‚‰†a-tudatos, az siker vagy kudarc eset¦n
egyform§n rend¨thetetlen marad elhat§roz§s§ban.
57. VERS
ya: s$avaR‡aAnaiBaµaeh"staÔat‘aApya zAuBaAzAuBama, /

naAiBanand"ita na ãe"ií" tasya ‘aÁaA ‘aitaiï"taA //57//
ya‹ sarvatrƒnabhisnehas tat tat prƒpya ubhƒubham
nƒbhinandati na dve‰‡i tasya prajŠƒ prati‰‡hitƒ
ya‹ Ä aki; sarvatra Ä mindenhol; anabhisneha‹ Ä ragaszkod§s n¦lk¤li;
tat Ä az; tat Ä azt; prƒpya Ä el¦rve; ubha Ä j©t; aubham Ä rosszat; na Ä
sohasem; abhinandati Ä dics¦r; na Ä sohasem; dve‰‡i Ä viszolyog; tasya Ä
az Æ; prajŠƒ Ä t¢k¦letes tud§sa; prati‰‡hitƒ Ä szil§rd.
Akit nem ingat meg semmi, ¦rje b§r j© vagy rossz, s nem ujjong ¦s nem
is panaszkodik miattuk, az szil§rdan gy¢kerezik a t¢k¦letes tud§sban.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi vil§gban mindig sz§m¨thatunk valamilyen
j© vagy rossz fordulatra. Akit az ilyen v§ratlan anyagi esem¦nyek nem
zavarnak meg, s akire a j© vagy a balsors nincs hat§ssal, arr©l tudhatjuk,
hogy rend¨thetetlen K‚‰†a-tudatban ¦l. A j©val ¦s a rosszal sz§molnunk
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kell mindaddig, m¨g az anyagi vil§gban vagyunk, mert ez a vil§g kettÆss¦gekkel teli. A K‚‰†a-tudatban szil§rdan gy¢kerezÆ embert azonban nem
befoly§solja a j© ¦s a rossz, mert kiz§r©lag K‚‰†a ¦rdekli, aki az abszolÍt
j©. Ez a K‚‰†§ban elmer¤lÆ tudat az embert t¢k¦letes transzcendent§lis
§llapotba emeli, melyet szaknyelven samƒdhinak neveznek.
58. VERS
yad"A s$aMh"r"tae caAyaM kU(maAeR'ËÿAnaIva s$avaRzA: /

win‰"yaANAIin‰"yaATaeRByastasya ‘aÁaA ‘aitaiï"taA //58//
yadƒ sa„harate cƒya„ krmo '…gƒnŒva sarvaa‹
indriyƒ†Œndriyƒrthebhyas tasya prajŠƒ prati‰‡hitƒ
yadƒ Ä amikor; sa„harate Ä behÍzza; ca Ä ¦s; ayam Ä Æ; krma‹ Ä a
teknÆsb¦ka; a…gƒni Ä a v¦gtagokat; iva Ä mint; sarvaa‹ Ä valamennyi;
indriyƒ†i Ä ¦rz¦keket; indriya-arthebhya‹ Ä az ¦rz¦kszervek t§rgyait©l;
tasya Ä az Æ; prajŠƒ Ä tudata; prati‰‡hitƒ Ä szil§rd.
Aki k¦pes Így visszavonni ¦rz¦keit az ¦rz¦kszervek t§rgyair©l, mint ahogyan a teknÆsb¦ka hÍzza be p§nc¦lj§ba v¦gtagjait, az rend¨thetetlen¤l
meg§llapodott a t¢k¦letes tudatban.
MAGYAR·ZAT: A yogŒ, a bhakta, vagyis az ¢nmegval©s¨t§st el¦rt l¦lek
ismertetÆjele, hogy tetsz¦se szerint k¦pes uralkodni ¦rz¦kszervein. A legt¢bb ember azonban a szolg§ja saj§t ¦rz¦keinek, s ¨gy azok parancsainak
engedelmeskedik. Ez a v§lasz arra a k¦rd¦sre, milyen helyzetben van a
yogŒ. Az ¦rz¦kszerveket m¦rges k¨gy©khoz hasonl¨tj§k, melyek szabadon,
minden korl§toz§s n¦lk¤l akarnak cselekedni. A yogŒnak, vagyis a bhakt§nak rendk¨v¤l erÆsnek kell lennie, hogy a k¨gy©bÉv¢lÆh¢z hasonl©an
ir§ny¨tani tudja a k¨gy©kat. Sohasem engedi Æket ¢n§ll©an cselekedni.
A kinyilatkoztatott ¨r§sokban sok parancs van arra vonatkoz©an, mit szabad ¦s mit nem szabad tenni. Am¨g valaki nem tudja betartani e parancsokat, s ¨gy nem k¦pes el§llni az ¦rz¦ki ¦lvezettÆl, addig nem ¦rheti el a szil§rd, rend¨thetetlen K‚‰†a-tudat szintj¦t. Erre a legjobb p¦lda az eml¨tett
teknÆsb¦ka. A teknÆs b§rmelyik pillanatban k¦pes visszahÍzni ¦rz¦keit,
hogy azt§n sz¤ks¦g eset¦n b§rmikor kiengedje Æket. Ehhez hasonl©an a
K‚‰†a-tudatÍ ember is csak bizonyos c¦lra, az Ýr szolg§lat§ban haszn§lja
¦rz¦kszerveit, egy¦bk¦nt visszahÍzza Æket. K‚‰†a itt arra tan¨tja Arjun§t,
hogyan §ll¨tsa ¦rz¦kszerveit az Ýr szolg§lat§ba, ahelyett, hogy saj§t el¦gedetts¦g¦nek el¦r¦s¦re t¢rekedne vel¤k. Az ¦rz¦keit visszatart© teknÆs
j© p¦lda arra, hogyan kell az ¦rz¦keket mindig az Ýr szolg§lat§ba §ll¨tani.
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59. VERS
ivaSayaA ivainavataRntae inar"Ah"Ar"sya de"ih"na: /

r"s$avaja< r"s$aAe'pyasya parM" ä{"î"A inavataRtae //59//
vi‰ayƒ vinivartante nirƒhƒrasya dehina‹
rasa-varja„ raso 'py asya para„ d‚‰‡vƒ nivartate
vi‰ayƒ‹ Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyait©l; vinivartante Ä tilt§sokkal; nirƒhƒrasya Ä val© tart©zkod§st gyakorolva; dehina‹ Ä a megtestes¤lt sz§m§ra; rasa-varjam Ä az ¦lvezet ut§ni v§ggyal felhagyva; rasa‹ Ä az ¦lvezet ¦rz¦se; api Ä noha ott van; asya Ä ¢v¦; param Ä sokkal magasabb
rendÉ dolgokat; d‚‰‡vƒ Ä tapasztalva; nivartate Ä el§ll tÆle.
A megtestes¤lt l¦lek el§llhat az ¦rz¦ki ¢r¢m¢ktÆl, de az ¦rz¦kek t§rgyai
ut§ni v§gya megmarad. Tudata azonban rend¨thetetlen, mert egy magasabb rendÉ ¨zt tapasztalva hagyott fel az ¦rz¦ki ¦lvezettel.
MAGYAR·ZAT: Az ¦rz¦ki ¦lvezetektÆl lehetetlen el§llni addig, m¨g
valaki transzcendent§lis szintre nem ker¤l. Amikor az ¦rz¦ki ¦lvezetekrÆl a szab§lyok ¦s korl§toz§sok betart§s§val mond le az ember, az olyan,
mint amikor egy beteget eltiltanak bizonyos ¦telektÆl. Nincs ¨ny¦re e korl§toz§s, ¦s a tiltott ¦telek ir§nti ¦tv§gy§t sem vesz¨ti el. Az ¦rz¦kek valamilyen lelki folyamat Ä p¦ld§ul a yama, niyama, ƒsana, prƒ†ƒyƒma, pratyƒhƒra, dhƒra†ƒ, dhyƒna stb. gyakorlat§t mag§ban foglal© a‰‡ƒ…ga-yoga Ä
seg¨ts¦g¦vel t¢rt¦nÆ visszatart§sa a nem tÍls§gosan intelligens embereknek aj§nlott, akik nem tudnak enn¦l jobbat. ·m aki a K‚‰†a-tudatban
egyre fejlÆdve meg¨zlelte a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a sz¦ps¦g¦t, annak az
¦lettelen anyagi dolgok t¢bb¦ nem jelentenek ¦lvezetet. A korl§toz§sok
ez¦rt a kev¦sb¦ ¦rtelmes kezdÆk lelki fejlÆd¦s¦t szolg§lj§k, §m csak addig
hasznosak, m¨g az emberben val©ban fel nem ¦bred a v§gy a K‚‰†atudatra. Ha valaki K‚‰†a-tudatÍ lesz, annak sz§m§ra a k¢z¢ns¦ges dolgok egyszerre ¨z¤ket vesztik.
60. VERS
yatataAe ÷ipa k(AEntaeya pauç&Sasya ivapaiêta: /

win‰"yaAiNA ‘amaATaIina h"r"inta ‘as$aBaM mana: //60//
yatato hy api kaunteya puru‰asya vipacita‹
indriyƒ†i pramƒthŒni haranti prasabha„ mana‹
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yatata‹ Ä t¢rekv¦se k¢zben; hi Ä bizony; api Ä ellen¦re; kaunteya Ä ©,
KuntŒ fia; puru‰asya Ä az embernek; vipacita‹ Ä megk¤l¢nb¢ztetÆ k¦pess¦ggel rendelkezÆnek; indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kszervei; pramƒthŒni Ä izgatott;
haranti Ä dob§lj§k; prasabham Ä erÆnek erej¦vel; mana‹ Ä az elm¦t.
¹, Arjuna, az ¦rz¦kek olyan erÆsek ¦s f¦kezhetetlenek, hogy m¦g a rajtuk uralkodni pr©b§l©, j©zan ¨t¦lÆk¦pess¦gÉ ember elm¦j¦t is erÆnek
erej¦vel elragadj§k.
MAGYAR·ZAT: Sok mÉvelt b¢lcs, filoz©fus ¦s transzcendentalista pr©b§lkozik ¦rz¦kszervei legyÆz¦s¦vel, minden igyekezet¤k ellen¦re azonban
n¦ha m¦g a legkiv§l©bbak is §ldozatul esnek az anyagi ¦rz¦ki ¦lvezetnek,
az izgatott elm¦nek k¢sz¢nhetÆen. ViŁvƒmitra, a nagy b¢lcs ¦s t¢k¦letes
yogŒ szigorÍ vezekl¦sekkel ¦s a yoga gyakorl§s§val t¢rekedett az ¦rz¦kek
feletti uralomra, de Menakƒ m¦g Æt is elcs§b¨totta, s r§vette a nemi ¦lvezetre. Term¦szetesen sok hasonl© p¦lda akad erre a vil§gt¢rt¦nelemben.
Az elm¦t ¦s az ¦rz¦kszerveket kord§ban tartani rendk¨v¤l neh¦z, ha az
ember nem teljesen K‚‰†a-tudatÍ. Az ilyen anyagi cselekedetektÆl nem
lehet addig el§llni, m¨g elm¦nket nem mer¨tj¤k el K‚‰†§ban. Erre ŽrŒ
Yƒmunƒcƒrya, a nagy szent ¦s bhakta mutatott gyakorlati p¦ld§t, aki azt
mondta:
yad-avadhi mama ceta‹ k‚‰†a-pƒdƒravinde
nava-nava-rasa-dhƒmany udyata„ rantum ƒsŒt
tad-avadhi bata nƒri-sa…game smaryamƒne
bhavati mukha-vikƒra‹ su‰‡hu ni‰‡hŒvana„ ca
ÀMi©ta elm¦met az Ýr K‚‰†a l©tuszl§b§nak szolg§lat§ba §ll¨tottam, s egy
¢r¢kk¦ megÍjul© transzcendent§lis ¨z ¦lvezet¦ben van r¦szem, ha a nemi
¦lvezet jut az eszembe, csak elford¨tom az arcom, s k¢p¢k egyet."
A K‚‰†a-tudat olyan transzcendent§lisan csod§latos dolog, hogy hat§s§ra az anyagi ¦lvezet minden k¤l¢n t¢rekv¦s n¦lk¤l ¨ztelenn¦ v§lik, ahogyan az ¦hes embernek is elÉzi az ¦hs¦g¦t, ha elegendÆ mennyis¦gÉ t§pl§l© ¦telt kap. AmbarŒ‰a Mahƒrƒja szint¦n k¦pes volt arra, hogy legyÆzze a
nagy yogŒt, Durvƒsƒ Munit, mert elm¦j¦t teljesen a K‚‰†a-tudat t¢lt¢tte be
(sa vai mana‹ kr‰†a-padƒravindayor vacƒ„si vaiku†‡ha-gu†ƒnuvar†ane).
61. VERS
taAina s$avaARiNA s$aMyamya yau·( @As$aIta matpar": /

vazAe ih" yasyaein‰"yaAiNA tasya ‘aÁaA ‘aitaiï"taA //61//
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tƒni sarvƒ†i sa„yamya yukta ƒsŒta mat-para‹
vae hi yasyendriyƒ†i tasya prajŠƒ prati‰‡hitƒ
tƒni Ä azokat az ¦rz¦keket; sarvƒ†i Ä mindegyiket; sa„yamya Ä leig§zva;
yukta‹ Ä lek¢t¢tt; ƒsŒta Ä legyen ilyen helyzetben; mat-para‹ Ä Velem
kapcsolatban; vae Ä teljesen leig§zva; hi Ä bizony; yasya Ä akinek; indriyƒ†i Ä ¦rz¦kszervei; tasya Ä annak; prajŠƒ Ä tudata; prati‰‡hitƒ Ä szil§rd.
Aki az ¦rz¦keit megzabol§zva, azokat teljesen ir§ny¨t§sa alatt tartva
tudat§t R§m sz¢gezi, azt rend¨thetetlen ¦rtelmÉnek ismerik.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers vil§gosan elmagyar§zza, hogy a K‚‰†a-tudat
a yoga legmagasabb rendÉ ¦s legt¢k¦letesebb form§ja. Az ember nem
k¦pes uralkodni az ¦rz¦kszervein addig, m¨g nem v§lik K‚‰†a-tudatÍv§.
Az elÆzÆekben m§r eml¨tett¤k, hogy a nagy b¢lcs, Durvƒsƒ Muni vit§ba
bocs§tkozott AmbarŒ‰a Mahƒrƒj§val, s miut§n b¤szkes¦ge miatt minden
ok n¦lk¤l m¦regbe gurult, nem tudott t¢bb¦ uralkodni ¦rz¦kein. A kir§ly
nem volt olyan hatalmas yogŒ, mint a b¢lcs, §m az Ýr bhakt§ja volt, aki
sz© n¦lk¤l tÉrte a b¢lcs minden igazs§gtalans§g§t, s ¨gy Æ ker¤lt ki gyÆztesen. Az¦rt tudta f¦ken tartani az ¦rz¦kszerveit, mert rendelkezett azokkal a tulajdons§gokkal, melyekrÆl a ÷rŒmad-Bhƒgavatam (9.4.18Ä20) ¨r:
sa vai mana‹ k‚‰†a-padƒravindayor
vacƒ„si vaiku†‡ha-gu†ƒnuvar†ane
karau harer mandira-mƒrjanƒdi‰u
ruti„ cakƒrƒcyuta-sat-kathodaye
mukunda-li…gƒlaya-darane d‚au
tad-bh‚tya-gƒtra-spare '…ga-sa…gamam
ghrƒ†a„ ca tat-pƒda-saroja-saurabhe
rŒmat-tulasyƒ rasanƒ„ tad-arpite
pƒdau hare‹ k‰etra-padƒnusarpa†e
iro h‚‰Œkea-padƒbhivandane
kƒma„ ca dƒsye na tu kƒma-kƒmyayƒ
yathottamaloka-janƒrayƒ rati‹
ÀAmbarŒ‰a kir§ly az elm¦j¦t az Ýr K‚‰†a l©tuszl§b§ra r¢gz¨tette, szavaival az Ö hajl¦k§t ¨rta le, k¦t kez¦vel az Ö templom§t tiszt¨totta, f¤l¦vel az Ýr kedvtel¦seit hallgatta, szem¦vel az Ýr form§j§t n¦zte, test¦vel
a bhakt§k test¦t ¦rintette, orr§val az Ýr l©tuszl§b§nak aj§nlott vir§gok
illat§t szagolta, nyelv¦vel a Neki felaj§nlott tulasŒ-leveleket ¨zlelte, l§b§val a szent helyre ment, ahol az Ö temploma §ll, fej¦vel h©dolat§t
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aj§nlotta az Ýrnak, v§gyait pedig az Ö k¨v§ns§gainak teljes¨t¦s¦re haszn§lta. Ezek a tulajdons§gok alkalmass§ tett¦k arra, hogy az Ýr mat-para
bhakt§ja legyen."
A mat-para sz©nak ebben a vonatkoz§sban nagy jelentÆs¦ge van. AmbarŒ‰a Mahƒrƒja ¦let¦bÆl megtudhatjuk, hogyan v§lhat valakibÆl mat-para.
ŽrŒla Baladeva Vidyƒbhł‰a†a, a mat-para l§nc nagy tud©sa ¦s ƒcƒry§ja megjegyzi: mad-bhakti-prabhƒvena sarvendriya-vijaya-prvikƒ svƒtmad‚‰‡i‹ sulabheti bhƒva‹. ÀAz ¦rz¦keken csakis a K‚‰†§nak v¦gzett odaad©
szolg§lat r¦v¦n lehet teljes m¦rt¦kben uralkodni." N¦ha a tÉz p¦ld§j§t is
haszn§ljuk erre: ÀAhogyan a l§ngol© tÉz mindent felem¦szt egy szob§ban,
Így ¦get f¢l minden tiszt§talans§got az Ýr Vi‰†u, aki a yogŒ sz¨v¦ben
lakozik." A Yoga-stra szint¦n azt ¨rja elÆ, hogy Vi‰†un kell medit§lnunk,
nem pedig a semmin. Azok az §ll¨t©lagos yogŒk, akik medit§ci©juk k¢z¦ppontj§ba nem Vi‰†u alakj§t helyezik, csup§n idej¤ket vesztegetik, amikor
hi§baval©an holmi §lomvil§g ut§n kutatnak. K‚‰†a-tudatÍv§, az Istens¦g
Szem¦lyis¦g¦nek odaad© h¨v¦v¦ kell v§lnunk. Ez az igazi yoga c¦lja.
62. VERS
DyaAyataAe ivaSayaAna, pauMs$a: s$aËÿstaeSaUpajaAyatae /

s$aËÿAts$aÃaAyatae k(Ama: k(AmaAt‚(AeDaAe'iBajaAyatae //62//
dhyƒyato vi‰ayƒn pu„sa‹ sa…gas te‰pajƒyate
sa…gƒt saŠjƒyate kƒma‹ kƒmƒt krodho 'bhijƒyate
dhyƒyata‹ Ä elm¦lked¦s k¢zben; vi‰ayƒn Ä az ¦rz¦kek t§rgyain; pu„sa‹ Ä az embernek; sa…ga‹ Ä ragaszkod§sa; te‰u Ä az ¦rz¦kek t§rgyai
ir§nt; upajƒyate Ä kifejlÆdik; sa…gƒt Ä vonz©d§sb©l; saŠjƒyate Ä kifejlÆdik; kƒma‹ Ä v§gy; kƒmƒt Ä v§gyb©l; krodha‹ Ä d¤h; abhijƒyate Ä
megnyilv§nul.
Az emberben az ¦rz¦kek t§rgyain elm¦lkedve ragaszkod§s ¦bred azok
ir§nt. E ragaszkod§sb©l heves v§gy t§mad, a v§gy pedig d¤h¢t sz¤l.
MAGYAR·ZAT: Aki nem K‚‰†a-tudatÍ, abban az ¦rz¦kt§rgyakon elm¦lkedve elker¤lhetetlen¤l anyagi v§gyak ¦brednek. Az ¦rz¦keknek val©di elfoglalts§gra van sz¤ks¦g¤k, s ha nem az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lata k¢ti le Æket, akkor eg¦sz biztos, hogy a materializmust
szolg§lj§k. Az anyagi vil§gban mindenki, m¦g az Ýr Živa ¦s az Ýr Brahmƒ
is Ä mit sem sz©lva a mennyei bolyg©kon ¦lÆ t¢bbi f¦listenrÆl Ä ki van t¦ve
az ¦rz¦kt§rgyak hat§s§nak. Ha ki akarunk ker¤lni az anyagi l¦t ÍtvesztÆj¦bÆl, az egyetlen Ít az, hogy K‚‰†a-tudatÍv§ v§lunk. Az Ýr Živa m¦ly
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medit§ci©ba mer¤lt, §m amikor PƒrvatŒ az ¦rz¦ki ¦lvezetre pr©b§lta r§venni, hajlott a szav§ra, s ennek eredm¦nyek¦ppen megsz¤letett Kƒrtikeya.
Hasonl©an k¨s¦rtette meg Mƒyƒ-devŒ inkarn§ci©ja Haridƒsa —hƒkur§t,
amikor m¦g ifjÍ bhakta volt, §m Haridƒsa az Ýr K‚‰†a ir§nti vegy¨tetlen
odaad§sa miatt k¢nnyed¦n ki§llta a pr©b§t. ŽrŒ Yƒmunƒcƒrya kor§bban
id¦zett vers¦bÆl kitÉnik, hogy az Æszinte bhakta messze elker¤l minden
anyagi ¦rz¦ki ¢r¢m¢t, mert az Ýr t§rsas§g§ban sokkal magasabb rendÉ
lelki ¦lvezetben van r¦sze. Ez a siker titka. Az teh§t, aki nem K‚‰†atudatÍ Ä legyen b§rmennyire erÆs ¦rz¦kei mesters¦ges elnyom§s§ban Ä,
v¦g¤l elker¤lhetetlen¤l kudarcot vall, mert az ¦rz¦ki ¦lvezet leghalv§nyabb gondolata is v§gyai kiel¦g¨t¦s¦re fogja k¦sztetni.
63. VERS
‚(AeDaAà"vaita s$ammaAeh": s$ammaAeh"Atsma{itaiva”ama: /

sma{ita”aMzAAä," bauiÜ"naAzAAe bauiÜ"naAzAAt‘aNAzyaita //63//
krodhƒd bhavati sammoha‹ sammohƒt sm‚ti-vibhrama‹
sm‚ti-bhra„ƒd buddhi-nƒo buddhi-nƒƒt pra†ayati
krodhƒt Ä a d¤hbÆl; bhavati Ä lesz; sammoha‹ Ä teljes illÍzi©; sammohƒt Ä
az illÍzi©b©l; sm‚ti Ä az eml¦kezet; vibhrama‹ Ä zavara; sm‚ti-bhra„ƒt Ä
az eml¦kezet zavar§b©l; buddhi-nƒa‹ Ä az ¦rtelem elveszt¦se; buddhinƒƒt Ä ¦s az ¦rtelem elveszt¦se folyt§n; pra†ayati Ä az ember elbukik.
A d¤h eredm¦nye teljes illÍzi©, az illÍzi©¦ pedig eml¦kezetzavar. Ha
zavart az eml¦kezet, elv¦sz az ¦rtelem, s az ¦rtelem elveszt¦s¦vel az
ember ism¦t visszas¤llyed az anyagi l¦t mocsar§ba.
MAGYAR·ZAT: ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ a k¢vetkezÆ utas¨t§st adja sz§munkra:
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ hari-sambandhi-vastuna‹
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo vairƒgya„ phalgu kathyate
(Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu 1.2.258)
K‚‰†a-tudata fejlÆd¦se sor§n az ember megtanulja, hogy minden felhaszn§lhat© az Ýr szolg§lat§ban. Akik nem ismerik a K‚‰†a-tudatot, azok
term¦szetellenes m©dszerekkel pr©b§lj§k elker¤lni az anyagi dolgokat, s
ennek az az eredm¦nye, hogy noha az anyagi k¢tel¦kek al©li felszabadul§sra v§gynak, nem jutnak el a lemond§s t¢k¦letes szintj¦re. ·ll¨t©lagos
lemond§sukat phalgunak, l¦nyegtelennek nevezik. A K‚‰†a-tudatÍ ember
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ezzel szemben tudja, hogyan haszn§ljon fel mindent az Ýr szolg§lat§ban,
s ez¦rt Æ nem esik §ldozatul az anyagi tudatnak. Az imperszonalist§k
p¦ld§ul azt gondolj§k, hogy mivel az Ýr, az AbszolÍt szem¦lytelen, nem
k¦pes enni. Megpr©b§lnak lemondani a finom ¦telekrÆl, §m a bhakt§k
vel¤k ellent¦tben tudj§k, hogy K‚‰†a a legfelsÆbb ¦lvezÆ, s elfogyasztanak mindent, amit odaad§ssal felaj§nlanak Neki. Finomabbn§l finomabb
¦teleket aj§nlanak fel az Ýrnak, majd megeszik a marad¦kot, amit prasƒd§nak h¨vnak. Ily m©don minden lelkiv¦ v§lik, s a bhakt§kat nem fenyegeti az elbuk§s vesz¦lye. K‚‰†a-tudatosan elfogyasztj§k a prasƒd§t, m¨g az
abhakt§k azt anyaginak tekintik, s elutas¨tj§k. Az imperszonalist§k term¦szetellenes lemond§suk miatt teh§t nem tudj§k ¦lvezni az ¦letet, s ennek
k¢vetkezt¦ben elm¦j¤k a legkisebb izgat§sra is az anyagi l¦t mocsar§ba
r§ntja Æket. A szent¨r§sok szerint az ilyen l¦lek m¦g ha el is ¦ri a felszabadul§st, ism¦t visszaesik, mert nem §ll m¢g¢tte az odaad© szolg§lat
t§masza.
64. VERS
r"AgAãe"Saivamau·E(stau ivaSayaAinain‰"yaEêr"na, /

@AtmavazyaEivaRDaeyaAtmaA ‘as$aAd"maiDagAcC$ita //64//
rƒga-dve‰a-vimuktais tu vi‰ayƒn indriyai caran
ƒtma-vayair vidheyƒtmƒ prasƒdam adhigacchati
rƒga Ä a ragaszkod§st©l; dve‰a Ä ¦s k¢z¢mb¢ss¦gtÆl; vimuktai‹ Ä megszabadultak §ltal; tu Ä de; vi‰ayƒn Ä az ¦rz¦kt§rgyakat; indriyai‹ Ä ¦rz¦kei
§ltal; caran Ä haszn§lva; ƒtma-vayai‹ Ä kontroll§ltak §ltal; vidheyaƒtmƒ Ä a szab§lyozott szabads§g Ítj§t k¢vetÆ; prasƒdam Ä az Ýr kegy¦t;
adhigacchati Ä el¦ri.
De aki mentes minden ragaszkod§st©l ¦s ellenszenvtÆl, ¦s k¦pes a szabads§g szab§lyoz© elveinek gyakorl§sa r¦v¦n uralkodni az ¦rz¦kein, az
elnyerheti az Ýr teljes kegy¦t.
MAGYAR·ZAT: M§r elmondtuk, hogy valamilyen term¦szetellenes folyamattal a felsz¨nen lehets¦ges uralkodni az ¦rz¦kszervek f¢l¢tt, de mindaddig, am¨g az ¦rz¦keket nem §ll¨tjuk az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§ba, minden es¦ly megvan a visszaes¦sre. Az, aki teljesen K‚‰†a-tudatÍ,
l§tsz©lag tal§n az ¦rz¦kek s¨kj§n cselekszik, §m amiatt, hogy K‚‰†atudatÍ, egy§ltal§n nem ragaszkodik az ¦rz¦ki cselekedetekhez. Semmi
m§ssal nem t¢rÆdik, csak K‚‰†a el¦gedetts¦g¦vel, ez¦rt f¢l¢tte §ll minden ragaszkod§snak ¦s ellenszenvnek. Ha K‚‰†a Így akarja, a bhakta
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mindent megtesz, m¦g azt is, amit egy¦bk¦nt nem akar, ha pedig K‚‰†a
nem akarja, nem tesz olyat, amit m§sk¦pp saj§t el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben
megtenne. K‚‰†a utas¨t§s§t k¢vetve cselekszik, ez¦rt Æ d¢nti el, mit tesz
¦s mit nem. Ez a tudat K‚‰†a indokolatlan kegye, amit a bhakta elnyerhet
m¦g akkor is, ha az ¦rz¦kek el¦gedetts¦g¦re v§gyva cselekszik.
65. VERS
‘as$aAde" s$avaRäu":KaAnaAM h"Ainar"syaAepajaAyatae /

‘as$aªacaetas$aAe ÷AzAu bauiÜ": payaRvaitaï"tae //65//
prasƒde sarva-du‹khƒnƒ„ hƒnir asyopajƒyate
prasanna-cetaso hy ƒu buddhi‹ paryavati‰‡hate
prasƒde Ä az Ýr indokolatlan kegy¦t elnyerve; sarva Ä minden; du‹khƒnƒm Ä anyagi szenved¦snek; hƒni‹ Ä megsemmis¤l¦se; asya Ä neki;
upajƒyate Ä t¢rt¦nik; prasanna-cetasa‹ Ä a derÉs elm¦jÉnek; hi Ä bizonyosan; ƒu Ä nagyon hamar; buddhi‹ Ä ¦rtelme; pari Ä kiel¦g¨tÆen;
avati‰‡hate Ä megszil§rdul.
Aki ily m©don el¦gedett [a K‚‰†a-tudatban], annak sz§m§ra megszÉnik az anyagi l¦t h§romf¦le szenved¦se, s ebben az el¦gedett tudatban
¦rtelme hamarosan megszil§rdul.
66. VERS
naAista bauiÜ"r"yau·(sya na caAyau·(sya BaAvanaA /

na caABaAvayata: zAAintar"zAAntasya ku(ta: s$auKama, //66//
nƒsti buddhir ayuktasya na cƒyuktasya bhƒvanƒ
na cƒbhƒvayata‹ ƒntir aƒntasya kuta‹ sukham
na asti Ä nem lehet; buddhi‹ Ä transzcendent§lis ¦rtelme; ayuktasya Ä
annak, aki nem §ll kapcsolatban (a K‚‰†a-tudattal); na Ä nem; ca Ä ¦s;
ayuktasya Ä annak, aki nem K‚‰†a-tudatÍ; bhƒvanƒ Ä a (boldogs§gban)
meg§llapodott elme; na Ä nem; ca Ä ¦s; abhƒvayata‹ Ä annak, aki nem
szil§rd; ƒnti‹ Ä b¦ke; aƒntasya Ä a nem b¦k¦snek; kuta‹ Ä hol van;
sukham Ä boldogs§g.
Aki nem §ll kapcsolatban a LegfelsÆbbel [a K‚‰†a-tudatban], annak
¦rtelme nem transzcendent§lis, elm¦je nem szil§rd, s en¦lk¤l lehetetlen
a b¦ke is. ¶s hogyan volna lehets¦ges a boldogs§g b¦ke n¦lk¤l?
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MAGYAR·ZAT: Am¨g valaki nem K‚‰†a-tudatÍ, nem ¦rheti el a b¦k¦t.
Az ¢t¢dik fejezet (5.29) megerÆs¨ti, hogy csak akkor lehet valaki val©ban
b¦k¦s, ha meg¦rti, hogy K‚‰†a az §ldozat ¦s vezekl¦s minden kedvezÆ
eredm¦ny¦nek egyetlen ¦lvezÆje, az univerzumok valamennyi megnyilv§nul§s§nak birtokosa ¦s minden ¦lÆl¦ny igaz bar§tja. Ez¦rt annak az elm¦j¦bÆl, aki nem K‚‰†a-tudatÍ, hi§nyzik a v¦gsÆ c¦l, s ez nyughatatlans§got
okoz. ·m ha valaki biztos abban, hogy K‚‰†a mindenki ¦s minden ¦lvezÆje, tulajdonosa ¦s bar§tja, az rend¨thetetlen elm¦j¦vel b¦k¦t tud teremteni. Aki teh§t Így cselekszik, hogy nincsen kapcsolata K‚‰†§val, annak
¢r¢kk¦ aggodalomban ¦s nyugtalans§gban van r¦sze, b§rmennyire is pr©b§l nyugalmat sz¨nlelni ¦s fejlett lelki szinten §ll©nak l§tszani. A K‚‰†atudat egy mag§t©l megnyilv§nul© b¦k¦s §llapot, melyet csakis K‚‰†§val
kapcsolatba ker¤lve lehet el¦rni.
67. VERS
win‰"yaANAAM ih" car"taAM yanmanaAe'nauivaDaIyatae /

tad"sya h"r"ita ‘aÁaAM vaAyaunaARvaimavaAmBais$a //67//
indriyƒ†ƒ„ hi caratƒ„ yan mano 'nuvidhŒyate
tad asya harati prajŠƒ„ vƒyur nƒvam ivƒmbhasi
indriyƒ†ƒm Ä az ¦rz¦kek k¢z¤l; hi Ä bizonyosan; caratƒm Ä csapong©;
yat Ä amivel; mana‹ Ä az elme; anuvidhŒyate Ä §lland©an elfoglalt lesz;
tat Ä az; asya Ä annak; harati Ä elragadja; prajŠƒm Ä ¦rtelm¦t; vƒyu‹ Ä
sz¦l; nƒvam Ä cs©nakot; iva Ä mint; ambhasi Ä a v¨zen.
Ahogyan az erÆs sz¦l sodorja el a cs©nakot a v¨zen, Így k¦pes elragadni
az ember ¦rtelm¦t m¦g egyetlen csapong© ¦rz¦k is, ha az elme arra
¢sszpontos¨t.
MAGYAR·ZAT: Minden ¦rz¦kszervet az Ýr szolg§lat§ba kell §ll¨tanunk, mert ha k¢z¤l¤k ak§r egy is ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel foglalkozik, az m§r
elt¦r¨theti a bhakt§t a transzcendent§lis fejlÆd¦s Ítj§r©l. Ahogyan AmbarŒ‰a Mahƒrƒja ¦let¦vel kapcsolatban megeml¨tett¤k, minden ¦rz¦k¤nknek K‚‰†a-tudatos elfoglalts§got kell adnunk. Ez a helyes m©dja az elme
szab§lyoz§s§nak.
68. VERS
tasmaAâsya mah"AbaAh"Ae inagA{h"ItaAina s$avaRzA: /

win‰"yaANAIin‰"yaATaeRByastasya ‘aÁaA ‘aitaiï"taA //68//
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tasmƒd yasya mahƒ-bƒho nig‚hŒtƒni sarvaa‹
indriyƒ†Œndriyƒrthebhyas tasya prajŠƒ prati‰‡hitƒ
tasmƒt Ä ez¦rt; yasya
f¦ken vannak tartva;
indriya-arthebhya‹ Ä
¦rtelme; prati‰‡hitƒ Ä

Ä akinek; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ; nig‚hŒtƒni Ä
sarvaa‹ Ä k¢r¢s-k¢r¤l; indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kei;
az ¦rz¦kt§rgyakt©l; tasya Ä annak; prajŠƒ Ä az
szil§rd.

Ez¦rt, ©, erÆs karÍ, aki visszatartja ¦rz¦keit azok t§rgyait©l, annak ¦rtelme val©ban rend¨thetetlen.
MAGYAR·ZAT: Az ¦rz¦kek kiel¦g¨t¦s¦re ir§nyul© k¦sztet¦st kiz§r©lag
K‚‰†a-tudattal lehet legyÆzni, vagyis azzal, hogy valamennyi ¦rz¦k¤nket
az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ba §ll¨tjuk. Ahogyan az ellens¦get a tÍlerÆ gyÆzi le, Így az ¦rz¦kek f¢l¢tt is egyed¤l az Urat szolg§lva
lehet gyÆzelmet aratni, s nem emberi pr©b§lkoz§ssal. Aki meg¦rti, hogy
az ember csakis a K‚‰†a-tudat §ltal szil§rd¨thatja meg igaz§n az ¦rtelm¦t, s hogy e mÉv¦szetet egy hiteles lelki tan¨t©mester ir§ny¨t§sa alatt
kell gyakorolnia, azt sƒdhak§nak nevezik, olyan jel¢ltnek, aki meg¦rett
a felszabadul§sra.
69. VERS
yaA inazAA s$avaRBaUtaAnaAM tasyaAM jaAgAitaR s$aMyamaI /

yasyaAM jaAƒaita BaUtaAina s$aA inazAA pazyataAe maunae: //69//
yƒ niƒ sarva-bhtƒnƒ„ tasyƒ„ jƒgarti sa„yamŒ
yasyƒ„ jƒgrati bhtƒni sƒ niƒ payato mune‹
yƒ Ä ami; niƒ Ä ¦j; sarva Ä minden; bhtƒnƒm Ä ¦lÆl¦nynek; tasyƒm Ä
abban; jƒgarti Ä ¦ber; sa„yamŒ Ä a fegyelmezett; yasyƒm Ä amelyikben; jƒgrati Ä ¦bren van; bhtƒni Ä minden l¦ny; sƒ Ä az; niƒ Ä ¦jjel;
payata‹ Ä a befel¦ tekintÆ; mune‹ Ä b¢lcsnek.
Ami minden l¦ny sz§m§ra ¦jjel, ¦bred¦s az a fegyelmezett embernek,
m¨g az ¦lÆl¦nyek ¦brenl¦te a bensÆt l§t© b¢lcsnek ¦jszaka.
MAGYAR·ZAT: Az ¦rtelmes emberek k¦t csoportot alkotnak. Az
egyikbe azok tartoznak, akiknek intelligenci§ja az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st szolg§l© anyagi tettekre korl§toz©dik, m¨g a m§sikba azok, akik befel¦ tekintenek, s k¦szen §llnak az ¢nmegval©s¨t§sra. Az introspekt¨v, gondolkod©
b¢lcs cselekedetei ¦jszak§t jelentenek a materializmusba mer¤lt embereknek. Mivel a materialist§k mit sem tudnak az ¢nmegval©s¨t§sr©l, ilyenkor
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is folytatj§k §lmukat, §m a befel¦ tekintÆ b¢lcs ¦bren marad az Æ À¦jszak§jukban". A b¢lcs transzcendent§lis ¢r¢m¢t ¦rez, amint fokozatosan
fejlÆdik a lelki ¦letben, m¨g az anyagi tetteket v¦grehajt© ember az ¢nmegval©s¨t§s szempontj§b©l alszik, s az ¦rz¦ki gy¢ny¢r¢k k¤l¢nf¦le v§ltozatair©l §lmodva n¦ha boldognak, n¦ha pedig boldogtalannak ¦rzi mag§t.
Az anyagi boldogs§g vagy boldogtalans§g k¢z¢mb¢sen hat a befel¦ fordul©ra, s mik¢zben folytatja az ¢nmegval©s¨t§st szolg§l© tetteit, az anyagi
visszahat§sok nem zavarj§k meg.
70. VERS
@ApaUyaRmaANAmacala‘aitaïM"

s$amau"‰"maApa: ‘aivazAinta yaã"ta, /

taã"tk(AmaA yaM ‘aivazAinta s$avaeR

s$a zAAintamaA«aAeita na k(Amak(AmaI //70//

ƒpryamƒ†am acala-prati‰‡ha„
samudram ƒpa‹ pravianti yadvat
tadvat kƒmƒ ya„ pravianti sarve
sa ƒntim ƒpnoti na kƒma-kƒmŒ
ƒpryamƒ†am Ä a mindig t¢ltÆdÆ; acala-prati‰‡ham Ä mozdulatlan; samudram Ä ©ce§nba; ƒpa‹ Ä vizek; pravianti Ä bele¢mlenek; yadvat Ä
ahogyan; tadvat Ä Így; kƒmƒ‹ Ä v§gyak; yam Ä akibe; pravianti Ä ¢mlenek; sarve Ä mind; sa‹ Ä az a szem¦ly; ƒntim Ä b¦k¦t; ƒpnoti Ä el¦ri;
na Ä nem; kƒma-kƒmŒ Ä aki teljes¨teni k¨v§nja v§gyait.
A b¦k¦t nem az ¦ri el, aki igyekszik v§gyait beteljes¨teni, hanem egyed¤l
az, akit nem zavar a k¨v§ns§gok szakadatlan ¢z¢ne, melyek Így ¢mlenek
bele, mint foly©k az §lland©an t¢ltÆdÆ, §m mindig mozdulatlan ©ce§nba.
MAGYAR·ZAT: A hatalmas ©ce§n rendk¨v¤li v¨zt¢meg, §m ¢r¢kk¦
egyre t¢bb ¦s t¢bb v¨z ¢mlik bele, k¤l¢n¢sen az esÆs ¦vszak idej¦n. Ennek
ellen¦re azonban ugyanolyan mozdulatlan marad: nem kavarodik fel, s
nem ¢nt ki medr¦bÆl. Ez jellemzi a szil§rd K‚‰†a-tudatÍ embert is. Am¨g
az embernek anyagi teste van, a test ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§ni k¢vetel¦sei nem
szÉnnek meg. A bhakt§t azonban t¢k¦letess¦ge miatt nem zavarj§k meg
az eff¦le v§gyak. Aki K‚‰†a-tudatÍ, annak semmire sincs sz¤ks¦ge, mert
az Ýr ell§tja mindennel, amire az anyagi l¦t sor§n sz¤ks¦ge van. ¶ppen
ez¦rt olyan Æ, mint az ©ce§n: mindig teljes mag§ban. V§gyak ¢z¢ne zÍdulhat r§, ahogyan a foly©k ¢mlenek az ©ce§nba, Æ azonban rend¨thetetlen
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marad tetteiben, s az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre ir§nyul© v§gyak a legkev¦sb¦ sem
zavarj§k. Ez a K‚‰†a-tudatÍ ember ismertetÆjele, aki Ä noha a v§gyak
jelen vannak benne Ä nem hajlik t¢bb¦ az anyagi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre. Az
Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gezve mindig el¦gedett, ez¦rt
megingathatatlan marad, mint az ©ce§n, s ¨gy teljes b¦k¦ben van r¦sze.
Ezzel szemben m§sok, akik v§gyaik beteljes¨t¦s¦re t¢rekednek Ä bele¦rtve
m¦g a felszabadul§s ut§ni v§gyat is, az anyagi siker ut§ni v§gyr©l nem is
besz¦lve Ä, sohasem ¦rik el a b¦k¦t. A tetteik gy¤m¢lcs¦re t¢rekvÆk, a felszabadul§sra v§gy©k ¦s a misztikus hatalomra t¢rekvÆ yogŒk mind boldogtalanok beteljes¤letlen k¨v§ns§gaik miatt. A K‚‰†a-tudatÍ ember azonban boldog az Ýr szolg§lat§ban, s nincsenek beteljes¤l¦sre v§r© v§gyai.
Val©j§ban m¦g az anyagi k¢tel¦kek al©l sem akar felszabadulni. K‚‰†a
bhakt§inak nincsenek anyagi v§gyaik, ez¦rt t¢k¦letesen b¦k¦sek.
71. VERS
ivah"Aya k(AmaAna, ya: s$avaARna, paumaAMêr"ita ina:s$pa{h": /
inamaRmaAe inar"h"ÆÿAr": s$a zAAintamaiDagAcC$ita //71//

vihƒya kƒmƒn ya‹ sarvƒn pumƒ„ carati ni‹sp‚ha‹
nirmamo niraha…kƒra‹ sa ƒntim adhigacchati
vihƒya Ä feladva; kƒmƒn Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§ni anyagi v§gyakat; ya‹ Ä
aki; sarvƒn Ä mindet; pumƒn Ä az az ember; carati Ä ¦l; ni‹sp‚ha‹ Ä
v§gyak n¦lk¤l; nirmama‹ Ä birtokl§sv§gy n¦lk¤l; niraha…kƒra‹ Ä hamis
ego n¦lk¤l; sa‹ Ä Æ; ƒntim Ä t¢k¦letes b¦k¦t; adhigacchati Ä el¦r.
Egyed¤l az ¦ri el az igazi b¦k¦t, aki megszabadult minden ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre ir§nyul© v§gyt©l, k¨v§ns§gok n¦lk¤l ¦l, megv§lt minden birtokl§s¦rzettÆl, s mentes a hamis eg©t©l.
MAGYAR·ZAT: V§gyak n¦lk¤l ¦lni azt jelenti, hogy az ember nem
t¢rekszik az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre. Az a v§gy teh§t, hogy valaki K‚‰†a-tudatÍv§ v§ljon, val©j§ban v§gyn¦lk¤lis¦g. Amikor az ember meg¦rti val©di helyzet¦t mint K‚‰†a ¢r¢k szolg§ja, s nem tekinti mag§t t¦vesen az anyagi testnek, valamint nem vallja mag§t jogtalanul semmi tulajdonos§nak, akkor
a K‚‰†a-tudat t¢k¦letes szintj¦re ¦rkezett el. E t¢k¦letes szintre eljutva
tudja, hogy mivel K‚‰†a a birtokosa mindennek, mindent arra kell haszn§lnia, hogy Neki ¢r¢met szerezzen. Arjuna saj§t ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¦re gondolva nem akart harcolni, §m amikor teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§lt, m¦gis
fegyvert fogott, mert K‚‰†a ezt k¨v§nta tÆle. Saj§t mag§¦rt nem akart
harcolni, K‚‰†§¦rt azonban ugyanaz az Arjuna minden erej¦vel k¤zd¢tt.
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Az az ember a val©ban v§gyak n¦lk¤li, aki K‚‰†a kedv¦t keresi, s nem
az, aki term¦szetellenes m©don pr©b§lja elÉzni v§gyait. Az ¦lÆl¦ny nem
lehet v§gyak vagy ¦rz¦kek n¦lk¤li, de v§ltoztatnia kell v§gyai minÆs¦g¦n.
Az anyagi k¨v§ns§gokt©l mentes ember j©l tudja, hogy minden K‚‰†§hoz
tartozik (Œƒvƒsyam ida„ sarvam), ez¦rt semmit sem tekint jogtalanul a
mag§¦nak. Ez a transzcendent§lis tud§s az ¢nmegval©s¨t§son alapszik,
vagyis annak t¢k¦letes felismer¦s¦n, hogy az ¦lÆl¦ny lelki azonoss§g§ban
K‚‰†a ¢r¢k, szerves r¦sze, s ez¦rt az ¦lÆl¦ny ¢r¢k helyzet¦ben sohasem
§llhat K‚‰†§val egyenlÆ vagy N§la magasabb szinten. E K‚‰†a-tudatos
felfog§s jelenti az igazi b¦ke alapj§t.
72. VERS
WSaA “aAöI isTaita: paATaR naEnaAM ‘aApya ivamau÷ita /

isTatvaAsyaAmantak(Alae'ipa “aöinavaARNAma{cC$ita //72//
e‰ƒ brƒhmŒ sthiti‹ pƒrtha nainƒ„ prƒpya vimuhyati
sthitvƒsyƒm anta-kƒle 'pi brahma-nirvƒ†am ‚cchati
e‰ƒ Ä ez; brƒhmŒ Ä lelki; sthiti‹ Ä helyzet; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; na Ä sohasem; enƒm Ä ezt; prƒpya Ä el¦rve; vimuhyati Ä megzavarodik; sthitvƒ Ä
ilyen §llapotban; asyƒm Ä ebben; anta-kƒle Ä az ¦let v¦g¦n; api Ä szint¦n;
brahma-nirvƒ†am Ä Isten lelki birodalm§t; ‚cchati Ä el¦ri.
Ez a lelki ¦s isteni ¦let Ítja, melyet el¦rve az ember megt¦veszthetetlenn¦ v§lik. M¦g ha a hal§l ©r§j§ban l¦pett is r§, k¦pes eljutni Isten
birodalm§ba.
MAGYAR·ZAT: Az ember szert tehet a K‚‰†a-tudatra, az isteni ¦letre
egyetlen pillanat alatt is, de elÆfordulhat, hogy milli© ¦s milli© ¦let sem
elegendÆ sz§m§ra, hogy el¦rje ezt a szintet. Ez csup§n a t¦nyek meg¦rt¦s¦tÆl ¦s elfogad§s§t©l f¤gg. Kha‡vƒ…ga Mahƒrƒja a hal§la elÆtt n¦h§ny
perccel jutott el az ¦letnek erre a szintj¦re, amikor §tadta mag§t K‚‰†§nak. A nirvƒ†a azt jelenti, hogy az ember v¦get vet az anyagi felfog§sÍ
¦letnek. A buddhista filoz©fia szerint az anyagi ¦let ut§n nincs semmi,
§m a Bhagavad-gŒtƒ m§st tan¨t. Az igazi ¦let az anyagi l¦t befejez¦se ut§n
kezdÆdik. A puszt§n a durva anyagban h¨vÆ materialista be¦ri annyival,
hogy tudja: fel kell hagynia anyagi ¦letm©dj§val, ellenben a lelki ¦rtelemben fejlett emberek sz§m§ra ez ut§n az anyagi ¦let ut§n egy m§sik ¦let
k¢vetkezik. Ha valaki szerencs¦s m©don m¦g azelÆtt K‚‰†a-tudatÍ lesz,
hogy ¦lete v¦get ¦rne, azonnal eljut a brahma-nirvƒ†a szintj¦re. Isten
orsz§ga ¦s az Ýr odaad© szolg§lata k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. MindkettÆ
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az abszolÍt s¨kon van, ez¦rt az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lata a
lelki vil§g el¦r¦s¦t jelenti. Az ember az anyagi vil§gban ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦¦rt cselekszik, m¨g a lelki vil§gban mindent K‚‰†a-tudatban tesz. Aki
m¦g ebben az ¦let¦ben K‚‰†a-tudatoss§ v§lik, az azonnal el¦ri a Brahmant, s aki K‚‰†a-tudatos, az minden k¦ts¦get kiz§rva m§r bel¦pett Isten
orsz§g§ba.
A Brahman az anyag ellent¦te, ¨gy a brƒhmŒ sthiti azt jelenti: Ànem az
anyagi cselekedetek szintj¦n". A Bhagavad-gŒtƒ az Ýr odaad© szolg§lat§t
felszabadult szintnek tekinti (sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn brahma-bhyƒya
kalpate), ¨gy a brƒhmŒ sthiti nem m§s, mint megszabadul§s az anyagi k¢tel¦kektÆl.
ŽrŒla Bhaktivinoda —hƒkura a Bhagavad-gŒtƒ m§sodik fejezet¦rÆl kijelenti, hogy az az eg¦sz mÉ tartalm§nak t¢m¢r ¢sszefoglal§sa. A BhagavadgŒtƒ t¦m§j§t a karma-yoga, a jŠƒna-yoga ¦s a bhakti-yoga alkotja. A m§sodik fejezet a karma- ¦s a jŠƒna-yog§t t§rgyalja nagyon ¦rthetÆen, s r¢viden
a bhakti-yog§r©l is eml¨t¦st tesz a mÉ tartalm§nak ¢sszegz¦se kapcs§n.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
m§sodik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA Bhagavad-gŒtƒ tartalm§nak ¢sszefoglal§sa".

HARMADIK FEJEZET

Karma-yoga

1. VERS
@jauRna ovaAca

jyaAyas$aI caetk(maRNAstae mataA bauiÜ"jaRnaAdR"na /

taitkM( k(maRiNA GaAere" maAM inayaAejayais$a ke(zAva // 1 //
arjuna uvƒca
jyƒyasŒ cet karma†as te matƒ buddhir janƒrdana
tat ki„ karma†i ghore mƒ„ niyojayasi keava
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; jyƒyasŒ Ä jobbnak; cet Ä ha; karma†a‹
a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekn¦l; te Ä ·ltalad; matƒ Ä gondolt; buddhi‹
az ¦rtelem; janƒrdana Ä ©, K‚‰†a; tat Ä ez¦rt; kim Ä mi¦rt; karma†i
tettre; ghore Ä sz¢rnyÉ; mƒm Ä engem; niyojayasi Ä biztatsz; keava
©, K‚‰†a.

Ä
Ä
Ä
Ä

Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, Janƒrdana! ¹, Keava! Mi¦rt akarod, hogy r¦szt
vegyek e sz¢rnyÉ harcban, ha Így gondolod, hogy az ¦rtelem jobb a
gy¤m¢lcs¢zÆ tettn¦l?
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MAGYAR·ZAT: Az elÆzÆ fejezetben az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ŽrŒ K‚‰†a alapos r¦szletess¦ggel le¨rta a l¦lek term¦szet¦t, azzal a
c¦llal, hogy Arjun§t, meghitt bar§tj§t kimentse az anyagi b§nat ©ce§nj§b©l. A megval©s¨t§s Ítjak¦nt a buddhi-yog§t, vagyis a K‚‰†a-tudatot aj§nlotta. A K‚‰†a-tudatot egyesek t¦tlens¦gnek tekintik, s e f¦lre¦rt¦s k¢vetkezt¦ben gyakran egy elhagyatott helyre vonulnak, hogy ott az Ýr K‚‰†a
szent nev¦nek ¦nekl¦s¦vel teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§ljanak. A K‚‰†atudat filoz©fi§j§nak elsaj§t¨t§sa n¦lk¤l azonban nem aj§nlatos egy f¦lreesÆ
helyre vonulni, hogy a szent n¦v ¦nekl¦s¦vel az ember esetleg csup§n az
§rtatlan t¢megek olcs© csod§lat§t v¨vja ki. Arjuna szint¦n azt hitte, hogy
a K‚‰†a-tudat vagy buddhi-yoga (az ¦rtelem haszn§lata a lelki tud§s kifejleszt¦s¦ben) azt jelenti, hogy vissza kell vonulnia a tev¦keny ¦lettÆl, s egy
mag§nyos helyen a vezekl¦st ¦s az ¢nfegyelmez¦st kell gyakorolnia. M§s
sz©val el akarta ker¤lni a harcot, s erre ¤gyesen a K‚‰†a-tudatot hozta
fel ¤r¤gyk¦nt. Mivel azonban Æszinte tan¨tv§ny volt, mestere, K‚‰†a elÆtt
felt§rta elm¦j¦t, s Öt k¦rdezte arr©l, melyik a legjobb m©dja a cselekv¦snek. V§laszul az Ýr K‚‰†a e harmadik fejezetben r¦szletes magyar§zatot
ad a karma-yog§r©l, a K‚‰†a-tudatbeli cselekv¦srÆl.
2. VERS
vyaAima™aeNAeva vaAfyaena bauiÜM" maAeh"yas$aIva mae /

tade"kM( vad" inaiêtya yaena ™aeyaAe'h"maA«auyaAma, // 2 //
vyƒmire†eva vƒkyena buddhi„ mohayasŒva me
tad eka„ vada nicitya yena reyo 'ham ƒpnuyƒm
vyƒmire†a Ä k¦t¦rtelmÉekkel; iva Ä bizonyosan; vƒkyena Ä szavakkal;
buddhim Ä ¦rtelmemet; mohayasi Ä megt¦veszted; iva Ä bizonyosan; me Ä
az ¦n; tat Ä ez¦rt; ekam Ä csak egyet; vada Ä k¦rlek, mondj meg; nicitya Ä meg§llap¨tva; yena Ä ami §ltal; reya‹ Ä val©di haszonhoz; aham Ä
¦n; ƒpnuyƒm Ä juthatok.
K¦t¦rtelmÉ utas¨t§said megt¦vesztett¦k ¦rtelmemet. K¦rlek h§t, mondd
meg vil§gosan, mi a leghasznosabb sz§momra!
MAGYAR·ZAT: Az elÆzÆ fejezet a Bhagavad-gŒtƒ bevezet¦sek¦nt k¤l¢nf¦le utakat ismertetett Ä sƒ…khya-yoga, buddhi-yoga, az ¦rz¦kek ¦rtelemmel val© szab§lyoz§sa, cselekv¦s an¦lk¤l, hogy v§gyn§nk annak gy¤m¢lcseire Ä, s ezenk¨v¤l a kezdÆ helyzet¦t is le¨rta. MinderrÆl azonban
nem rendszerezett form§ban olvashattunk. A helyes cselekv¦s ¦s meg¦rt¦s ¦rdek¦ben sz¤ks¦g van az Ít rendszerezettebb §ttekint¦s¦re. Arjuna
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¦ppen ez¦rt tiszt§zni akarta e l§tsz©lag zavaros fogalmakat, hogy b§rmelyik k¢z¢ns¦ges ember f¦lre¦rt¦s n¦lk¤l elfogadhassa azokat. K‚‰†§nak nem §llt sz§nd¦k§ban Arjun§t a szavakkal bÉv¦szkedve megt¦veszteni, §m Arjuna nem tudott a K‚‰†a-tudat Ítj§ra l¦pni sem a t¦tlens¦g,
sem a tev¦keny szolg§lat §ltal. M§s sz©val teh§t k¦rd¦s¦vel megvil§g¨tja a K‚‰†a-tudat Ítj§t minden olyan tan¨tv§ny sz§m§ra, aki komolyan
elhat§rozta, hogy meg¦rti a Bhagavad-gŒtƒ titk§t.
3. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

laAeke('ismainã"ivaDaA inaï"A paur"A ‘aAe·(A mayaAnaGa /

ÁaAnayaAegAena s$aAÊÿYaAnaAM k(maRyaAegAena yaAeigAnaAma, // 3 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
loke 'smin dvi-vidhƒ ni‰‡hƒ purƒ proktƒ mayƒnagha
jŠƒna-yogena sƒ…khyƒnƒ„ karma-yogena yoginƒm
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; loke Ä
a vil§gban; asmin Ä ebben; dvi-vidhƒ Ä k¦tf¦le; ni‰‡hƒ Ä hit; purƒ Ä kor§bban; proktƒ Ä eml¨tett; mayƒ Ä ·ltalam; anagha Ä ©, bÉntelen; jŠƒnayogena Ä a tud§s ¢sszekapcsol© folyamata §ltal; sƒ…khyƒnƒm Ä az empirikus filoz©fusok¦; karma-yogena Ä az odaad§s ¢sszekapcsol© folyamata
§ltal; yoginƒm Ä a bhakt§k¦.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: ¹, bÉntelen Arjuna!
M§r megmagyar§ztam, hogy az emberek k¦t r¦tege t¢rekszik az ¢nval©
megismer¦s¦re. N¦melyek empirikus, filoz©fiai spekul§ci© Ítj§n, m§sok
pedig az odaad© szolg§lat §ltal k¨v§nj§k ezt el¦rni.
MAGYAR·ZAT: A m§sodik fejezet harminckilencedik vers¦ben az Ýr
k¦t Ítr©l besz¦lt: a sƒ…khya-yog§r©l ¦s a karma-yog§r©l vagy buddhiyog§r©l. Ebben a versben ugyanezt magyar§zza el sokkal ¦rthetÆbben.
A sƒ…khya-yog§t, vagyis a l¦lek ¦s az anyag term¦szet¦nek elemzÆ tanulm§nyoz§s§t azok v¦gzik, akik hajlamosak a spekul§ci©ra, valamint a dolgok tapasztalati tud§s ¦s filoz©fia §ltal t¢rt¦nÆ meg¦rt¦s¦re. Az emberek m§sik r¦tege K‚‰†a-tudatban cselekszik, ahogy azt a m§sodik fejezet
hatvanegyedik verse megmagyar§zza. Szint¦n a harminckilencedik versben az Ýr kifejti, hogy a buddhi-yoga, vagyis a K‚‰†a-tudat elvei szerinti
cselekv¦s §ltal az ember megszabadulhat a tettek k¢tel¦keitÆl, s ezenk¨v¤l e folyamat teljesen mentes minden hib§t©l. A hatvanegyedik vers
m¦g vil§gosabban megmagyar§zza ugyanezt az elvet, miszerint a buddhi-
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yoga azt jelenti, hogy az ember teljesen a LegfelsÆbbre (pontosabban
K‚‰†§ra) b¨zza mag§t, s hogy ily m©don k¢nnyed¦n uralkodni tud valamennyi ¦rz¦ke felett. Ez¦rt mindk¦t yoga-folyamat k¢lcs¢n¢sen f¤gg egym§st©l Ä az egyik a vall§si, a m§sik a filoz©fiai aspektus. A vall§s filoz©fia n¦lk¤l szentimentalizmus vagy n¦ha fanatizmus, m¨g a filoz©fia vall§s
n¦lk¤l csup§n elm¦leti spekul§ci©. A v¦gsÆ c¦l K‚‰†a, hiszen az AbszolÍt
Igazs§g ut§n Æszint¦n kutat© filoz©fusok v¦g¤l szint¦n a K‚‰†a-tudathoz
¦rkeznek el. A Bhagavad-gŒtƒ errÆl is ¨r. Az eg¦sz folyamat arra szolg§l,
hogy meg¦rts¤k az ¢nval© val©di helyzet¦t a LegfelsÆbbel val© viszony§ban. A filoz©fiai spekul§ci© k¢zvetett folyamat, ami §ltal az ember fokozatosan eljuthat a K‚‰†a-tudat szintj¦re, m¨g a m§sik folyamat k¢zvetlen,
s mindent k¢zvetlen¤l K‚‰†§val kapcsol ¢ssze, K‚‰†a-tudatban. E kettÆ
k¢z¤l a K‚‰†a-tudat Ítja a jobb, mert nem f¤gg az ¦rz¦kek filoz©fiai Íton
val© megtiszt¨t§s§t©l. A K‚‰†a-tudat maga a tiszt¨t© folyamat, amely az
odaad© szolg§lat k¢zvetlen alkalmaz§s§val k¢nnyÉ, s egyben magasztos is.

4. VERS
na k(maRNAAmanaAr"mBaAªaESk(mya< pauç&SaAe'´autae /

na ca s$aªyas$anaAde"va is$aiÜM" s$amaiDagAcC$ita // 4 //
na karma†ƒm anƒrambhƒn nai‰karmya„ puru‰o 'nute
na ca sannyasanƒd eva siddhi„ samadhigacchati
na Ä nem; karma†ƒm Ä az elÆ¨rt k¢teless¦geknek; anƒrambhƒt Ä v¦gre
nem hajt§s§val; nai‰karmyam Ä megszabadul§st a visszahat§st©l; puru‰a‹ Ä az ember; anute Ä el¦ri; na Ä sem; ca Ä is; sannyasanƒt Ä lemond§ssal; eva Ä csup§n; siddhim Ä sikert; samadhigacchati Ä el¦ri.
Az ember nem szabadulhat meg a visszahat§sokt©l csup§n az§ltal, hogy
el§ll a tettektÆl, s puszt§n lemond§ssal sem ¦rhet el t¢k¦letess¦get.
MAGYAR·ZAT: A lemondott ¦let rendj¦be akkor l¦phet az ember, ha
elÆ¨rt k¢teless¦gei teljes¨t¦se k¢vetkezt¦ben megtisztult. Az elÆ¨rt k¢teless¦gek c¦lja az, hogy megtiszt¨ts§k a materialista emberek sz¨v¦t. Senki
sem ¦rhet el sikert azzal, hogy egyszerre csak bel¦p az ¦let negyedik
rendj¦be (a sannyƒs§ba), an¦lk¤l hogy elÆtte megtisztult volna. Az empirikus filoz©fusok szerint csup§n a sannyƒsa elfogad§s§val, vagyis a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetektÆl tart©zkodva az ember azon nyomban egyenlÆv¦ v§lik Nƒrƒya†§val. Az Ýr K‚‰†a azonban nem szentes¨ti ezt az elvet.
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A sz¨v megtiszt¨t§sa n¦lk¤l a sannyƒsa csup§n zavart okoz a t§rsadalomban. M§sr¦szt azonban ha valaki az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§hoz
l§t, az Ýr elfogadja fejlÆd¦s¦t Ä legyen az b§rmilyen csek¦ly Ä, m¦g akkor
is, ha elÆ¨rt k¢teless¦geit nem v¦gzi el (buddhi-yoga). Sv-alpam apy asya
dharmasya trƒyate mahato bhayƒt. Ha ennek az elvnek valaki a legkisebb
m¦rt¦kben eleget tesz, k¦pes lesz arra, hogy a legnagyobb neh¦zs¦get is
legyÆzze.

5. VERS
na ih" k(iêtºaNAmaipa jaAtau itaï"tyak(maRk{(ta, /

k(AyaRtae ÷vazA: k(maR s$avaR: ‘ak{(itajaEgAuRNAE: // 5 //
na hi kacit k‰a†am api jƒtu ti‰‡haty akarma-k‚t
kƒryate hy avaa‹ karma sarva‹ prak‚ti-jair gu†ai‹
na Ä sem; hi Ä bizonyosan; kacit Ä b§rki; k‰a†am Ä egy pillanatra;
api Ä m¦g; jƒtu Ä b§rmikor; ti‰‡hati Ä marad; akarma-k‚t Ä an¦lk¤l, hogy
tenne valamit; kƒryate Ä cselekedni k¦nyszer¤l; hi Ä bizony; avaa‹ Ä
tehetetlen¤l; karma Ä munka; sarva‹ Ä minden; prak‚ti-jai‹ Ä az anyagi
term¦szet k¢tÆerÆibÆl sz¤letÆ; gu†ai‹ Ä tulajdons§gok §ltal.
Minden ember akaratlanul is arra k¦nyszer¤l, hogy az anyagi term¦szet
k¢tÆerÆitÆl sz§rmaz© tulajdons§gai szerint cselekedj¦k, ez¦rt senki sem
maradhat t¦tlen, m¦g egy pillanatra sem.
MAGYAR·ZAT: Az §lland© aktivit§s nem a megtestes¤lt §llapot jellemzÆje, hanem a l¦lek term¦szete. A l¦lek jelenl¦te n¦lk¤l az anyagi test
k¦ptelen mozogni. A test csup§n egy halott j§rmÉ, melyet a mindig tev¦keny, egy pillanatra sem nyugv© l¦lek mÉk¢dtet. ¶ppen ez¦rt a lelket
a K‚‰†a-tudat kedvezÆ cselekedeteivel kell elfoglalni, mert m§sk¦pp az
illÍzi©keltÆ energia dikt§lta tennival©k k¢tik le. A l¦lek az anyagi energi§val kapcsolatba ker¤lve az anyagi k¢tÆerÆk hat§sa al§ ker¤l, s hogy e
k¢tel¦ktÆl megszabadulhasson, a ƒstr§kban eml¨tett elÆ¨rt k¢teless¦geket kell v¦geznie. Ha azonban a K‚‰†a-tudatban cselekszik, ami term¦szetes feladata, akkor b§rmit tesz, az a jav§ra v§lik. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam
(1.5.17) megerÆs¨ti ezt:
tyaktvƒ sva-dharma„ cara†ƒmbuja„ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
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yatra kva vƒbhadram abhd amu‰ya ki„
ko vƒrtha ƒpto 'bhajatƒ„ sva-dharmata‹
ÀAki a K‚‰†a-tudat folyamat§ba kezd, azt nem ¦ri vesztes¦g vagy rossz
m¦g akkor sem, ha esetleg nem teljes¨ti a ƒstr§k elÆ¨rta k¢teless¦geket, vagy nem v¦gzi megfelelÆen az odaad© szolg§latot, sÆt akkor sem,
ha elbukik. De mi haszna a sƒstr§kban eml¨tett valamennyi tiszt¨t© elj§r§s v¦grehajt§s§nak, ha valaki nem K‚‰†a-tudatÍ?" A tiszt¨t© folyamatra teh§t sz¤ks¦g van a K‚‰†a-tudat e szintj¦nek el¦r¦s¦hez, s a sannyƒsa
vagy b§rmi m§s tiszt¨t© folyamat a v¦gsÆ c¦l el¦r¦s¦t, a K‚‰†a-tudatÍv§
v§l§st seg¨ti, ami n¦lk¤l minden kudarcnak sz§m¨t.
6. VERS
k(maeRin‰"yaAiNA s$aMyamya ya @Astae manas$aA smar"na, /

win‰"yaATaARna, ivamaUX#AtmaA imaTyaAcaAr": s$a ocyatae // 6 //
karmendriyƒ†i sa„yamya ya ƒste manasƒ smaran
indriyƒrthƒn vimˆhƒtmƒ mithyƒcƒra‹ sa ucyate
karma-indriyƒ†i Ä az ¢t cselekvÆ ¦rz¦kszervet; sa„yamya Ä ir§ny¨tva;
ya‹ Ä b§rki; ƒste Ä marad; manasƒ Ä az elm¦vel; smaran Ä ha r§gondol; indriya-arthƒn Ä az ¦rz¦kt§rgyakra; vimˆha Ä ostoba; ƒtmƒ Ä l¦lek;
mithyƒ-ƒcƒra‹ Ä k¦pmutat©; sa‹ Ä Æt; ucyate Ä h¨vj§k.
Aki visszatartja cselekvÆ ¦rz¦keit, §m elm¦je tov§bbra is az ¦rz¦kek t§rgyain cs¤gg, az k¦ts¦gk¨v¤l becsapja mag§t. Az ilyen embert k¦tsz¨nÉnek
h¨vj§k.
MAGYAR·ZAT: Sz§mtalan k¦tsz¨nÉ ember van, aki a K‚‰†a-tudatÍ
cselekv¦st megtagadva medit§ci©t sz¨nlel, §m k¢zben az ¦rz¦ki ¦lvezetre gondol. Az ilyen emberek n¦ha m¦g valamif¦le sz§raz filoz©fi§r©l is
besz¦lnek, hogy becsapj§k okoskod© k¢vetÆiket, §m e vers szerint Æk a
legnagyobb csal©k. Ha valaki ¦rz¦ki ¦lvezetre v§gyik, azt b§rmely t§rsadalmi rendben megkaphatja, de ha k¢veti a saj§t helyzet¦re vonatkoz© szab§lyokat, akkor fokozatosan megtiszt¨thatja a l¦t¦t. Aki azonban
yogŒnak t¤nteti fel mag§t, mik¢zben val©j§ban az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyai
ut§n kutat, azt a legnagyobb csal©nak kell nevezni, m¦g akkor is, ha n¦ha
filoz©fi§r©l besz¦l. Tud§sa ¦rt¦ktelen, mert az Ýr illÍzi©keltÆ energi§ja
az ilyen bÉn¢s embert megfosztja tud§s§nak eredm¦ny¦tÆl. Az ilyen §lszent elm¦je mindig tiszt§talan, s ¨gy sz¨nlelt yoga-medit§ci©j§nak semmi
¦rt¦ke nincsen.
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7. VERS
yaistvain‰"yaAiNA manas$aA inayamyaAr"Batae'jauRna /

k(maeRin‰"yaE: k(maRyaAegAmas$a·(: s$a ivaizASyatae // 7 //
yas tv indriyƒ†i manasƒ niyamyƒrabhate 'rjuna
karmendriyai‹ karma-yogam asakta‹ sa vii‰yate
ya‹ Ä aki; tu Ä de; indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kszerveket; manasƒ Ä az elme
§ltal; niyamya Ä szab§lyozva; ƒrabhate Ä elkezdi; arjuna Ä ©, Arjuna;
karma-indriyai‹ Ä a cselekvÆ ¦rz¦kek §ltal; karma-yogam Ä az odaad§st;
asakta‹ Ä ragaszkod§s n¦lk¤l; sa‹ Ä Æ; vii‰yate Ä sokkal kiv§l©bb.
Az az Æszinte ember azonban, aki elm¦j¦vel uralkodni pr©b§l cselekvÆ
¦rz¦kein, s ragaszkod§st©l mentesen a karma-yoga gyakorl§s§hoz l§t
[K‚‰†a-tudatban], sokkal kiv§l©bb n§la.
MAGYAR·ZAT: Jobb folytatni a munk§t az ¦let c¦lj§nak el¦r¦se ¦rdek¦ben Ä ami nem m§s, mint megszabadulni az anyagi k¢tel¦kektÆl ¦s
eljutni Isten birodalm§ba Ä, mintsem csal© transzcendentalist§v§ v§lni az
erk¢lcstelen ¦let ¦s az ¦rz¦ki ¦lvezet kedv¦¦rt. A legfÆbb svƒrtha-gati, az
¢nval© legfÆbb c¦lja Vi‰†u el¦r¦se. A var†a ¦s ƒrama int¦zm¦ny teljes
eg¦sz¦ben arra szolg§l, hogy seg¨tsen benn¤nket e c¦l el¦r¦s¦ben, melyet
m¦g a csal§dos ember is el¦rhet a K‚‰†a-tudatban v¦gzett szab§lyozott
szolg§lattal. Az ¢nmegval©s¨t§s ¦rdek¦ben az ember egyidejÉleg k¢vetheti a ƒstr§kban elÆ¨rt szab§lyozott ¦letet, valamint ragaszkod§s n¦lk¤l
folytathatja munk§j§t is, ¦s ez§ltal fejlÆdhet ezen az Íton. Az az Æszinte
ember, aki ezt a folyamatot k¢veti, sokkal jobb helyzetben van, mint a
csal© k¦pmutat©, aki csak sz¨nleli a lelki ¦letet, hogy becsapja az §rtatlanokat. Egy Æszinte utcaseprÆ sokkal t¢bbet ¦r a k¦pmutat© medit§l©n§l,
aki csak a meg¦lhet¦s kedv¦¦rt medit§l.
8. VERS
inayataM ku(ç& k(maR tvaM k(maR jyaAyaAe ÷k(maRNA: /
zAr"Ir"yaA‡aAipa ca tae na ‘ais$aÜ"Yaed"k(maRNA: // 8 //

niyata„ kuru karma tva„ karma jyƒyo hy akarma†a‹
arŒra-yƒtrƒpi ca te na prasiddhyed akarma†a‹
niyatam Ä elÆ¨rt; kuru Ä tedd; karma Ä k¢teless¦geket; tvam Ä te; karma Ä
munka; jyƒya‹ Ä jobb; hi Ä bizony; akarma†a‹ Ä a nem cselekv¦sn¦l;
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arŒra Ä a test; yƒtrƒ Ä fenntart§sa; api Ä m¦g; ca Ä szint¦n; te Ä ti¦d;
na Ä nem; prasiddhyet Ä megval©sul; akarma†a‹ Ä tettek n¦lk¤l.
Hajtsd v¦gre elÆ¨rt k¢teless¦ged, mert az jobb a t¦tlens¦gn¦l! Az ember
m¦g anyagi test¦t sem k¦pes fenntartani munka n¦lk¤l.
MAGYAR·ZAT: Sz§mtalan csal© medit§l© van, aki elÆkelÆ sz§rmaz§sÍnak adja ki mag§t, ¦s megannyi nagy hivat§sos yogŒ §ll¨tja, hogy mindent fel§ldozott a lelki ¦let ¦rdek¦ben. Az Ýr K‚‰†a nem akarta, hogy
Arjuna k¦tsz¨nÉ legyen, ink§bb arra v§gyott, hogy Arjuna v¦gezze a k‰atriy§k sz§m§ra elÆ¨rt k¢teless¦geket. Arjuna csal§dos ember ¦s hadvez¦r
volt, ez¦rt sz§m§ra elÆny¢sebb volt, ha megmarad ebben a helyzetben,
¦s a csal§dos k‰atriy§k elÆ¨rt vall§sos k¢teless¦geit v¦gzi. Az ilyen tettek fokozatosan megtiszt¨tj§k a vil§gi ember sz¨v¦t, s megszabad¨tj§k az
anyagi szennyezÆd¦sektÆl. A test fenntart§sa ¦rdek¦ben v¦gzett §ll¨t©lagos lemond§st sem az Ýr, sem egyetlen vall§sos ¨r§s nem t§mogatja. Az
ember v¦gsÆ soron k¦nytelen valamilyen munk§t v¦gezni, amibÆl test¦t
¦s lelk¦t egy¤tt tarthatja. Nem szabad ezt ¢nk¦nyesen abbahagynia, an¦lk¤l hogy materialista hajlamait©l megszabadult volna. Az anyagi vil§gban
mindenkire jellemzÆ az a tiszt§tlan hajlam, hogy uralkodni akar az anyagi
term¦szet f¢l¢tt, vagyis ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre v§gyik. EzektÆl a szennyes hajlamokt©l meg kell tisztulni. Am¨g az ember nem tisztul meg k¢teless¦gei
v¦grehajt§sa r¦v¦n, addig nem szabad azzal pr©b§lkoznia, hogy Àtranszcendentalist§v§" v§ljon, s nem szabad felhagynia a munk§val, hogy azt§n
m§sok tarts§k el.
9. VERS
yaÁaATaARtk(maRNAAe'nya‡a laAek(Ae'yaM k(maRbanDana: /

tad"Ta< k(maR k(AEntaeya mau·(s$aËÿ: s$amaAcar" // 9 //
yajŠƒrthƒt karma†o 'nyatra loko 'ya„ karma-bandhana‹
tad-artha„ karma kaunteya mukta-sa…ga‹ samƒcara
yajŠa-arthƒt Ä csakis YajŠa, vagyis Vi‰†u kedv¦¦rt v¦gzett; karma†a‹ Ä
munk§t; anyatra Ä kiv¦ve; loka‹ Ä a vil§g; ayam Ä ez; karma-bandhana‹ Ä a tettek okozta k¢tel¦k; tat Ä Neki; artham Ä kedv¦¦rt; karma Ä
munk§t; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; mukta-sa…ga‹ Ä megszabadulva a kapcsolatokt©l; samƒcara Ä v¦gezd t¢k¦letesen.
Az ember v¦gezze Így munk§j§t, hogy az Vi‰†unak aj§nlott §ldozat
legyen, m§sk¦pp tettei az anyagi vil§ghoz k¢t¢zik. ¹, KuntŒ fia, teljes¨tsd
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ez¦rt elÆ¨rt k¢teless¦ged az Ö ¢r¢m¦re, s ¨gy mindig mentes maradsz
a k¢tel¦kektÆl!
MAGYAR·ZAT: Az embernek dolgoznia kell m¦g teste fenntart§s§¦rt is, ez¦rt saj§ts§gos t§rsadalmi helyzete ¦s tulajdons§gai szerint elÆ¨rt k¢teless¦gei olyanok, hogy §ltaluk el¦rheti ezt a c¦lt. A yajŠa sz© az
Ýr Vi‰†ut vagy az §ldozati szertart§sokat jelenti. Minden §ldozatnak az
Ýr Vi‰†u el¦gedetts¦ge a c¦lja. A V¦d§k kijelentik: yajŠo vai vi‰†u‹. M§s
sz©val ugyanannak a c¦lnak tesz¤nk eleget, ha v¦grehajtjuk az elÆ¨rt yajŠ§kat, mint ha k¢zvetlen¤l az Ýr Vi‰†ut szolg§ljuk. Ez¦rt a K‚‰†a-tudat,
ahogyan ez a vers is ¨rja, a yajŠa v¦grehajt§s§t jelenti. A var†ƒramaint¦zm¦ny c¦lja szint¦n az Ýr Vi‰†u el¦gedetts¦ge. Var†ƒramƒcƒravatƒ
puru‰e†a para‹ pumƒn / vi‰†ur ƒrƒdhyate (Vi‰†u-purƒ†a 3.8.8).
Az embernek Vi‰†u ¢r¢m¦¦rt kell teh§t dolgoznia. B§rmi m§s¦rt cselekszik ebben az anyagi vil§gban, az rabs§got eredm¦nyez, mert a j© ¦s
a rossz tett egyar§nt visszahat§sokkal j§r, a visszahat§sok pedig bilincsbe
k¢tik a tett elk¢vetÆj¦t. K‚‰†a-tudatban kell cselekedn¤nk, K‚‰†a (Vi‰†u)
el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben, s e tettek v¦gz¦se a felszabadult szinten t¢rt¦nik. Ez teh§t a tettek mÉv¦szete, amely kezdetben nagyon ¤gyes ir§ny¨t§st ig¦nyel. ¶ppen ez¦rt nagyon szorgalmasan kell dolgoznunk, vagy az
Ýr K‚‰†a bhakt§j§nak szakszerÉ vezet¦se, vagy k¢zvetlen¤l az Ýr K‚‰†a
ir§ny¨t§sa alatt (s Arjun§nak ez a lehetÆs¦g adatott meg). Semmit sem
szabad csup§n az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¦rt v¦gezn¤nk: mindent K‚‰†a kiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben kell tenn¤nk. Ez nemcsak a tettek visszahat§sait©l szabad¨t meg benn¤nket, de lassank¦nt arra a szintre is felemel, amelyen az
Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gezhetj¤k. Ez a szolg§lat az
egyetlen dolog, amely §ltal eljuthatunk Isten orsz§g§ba.
10. VERS
s$ah"yaÁaA: ‘ajaA: s$a{"î"A paur"AevaAca ‘ajaApaita: /

@naena ‘as$aivaSyaDvamaeSa vaAe'istvaí"k(AmaDauk,( //10//
saha-yajŠƒ‹ prajƒ‹ s‚‰‡vƒ purovƒca prajƒpati‹
anena prasavi‰yadhvam e‰a vo 'stv i‰‡a-kƒma-dhuk
saha Ä egy¤tt; yajŠƒ‹ Ä az §ldozatokkal; prajƒ‹ Ä nemzed¦keket; s‚‰‡vƒ Ä
teremtve; purƒ Ä az Æsi idÆkben; uvƒca Ä mondta; prajƒ-pati‹ Ä a teremtm¦nyek Ura; anena Ä ez§ltal; prasavi‰yadhvam Ä ¦ljetek mind jobban ¦s
jobban; e‰a‹ Ä ez; va‹ Ä ti¦tek; astu Ä legyen; i‰‡a Ä minden k¨v§natos
dolog; kƒma-dhuk Ä adom§nyoz©.
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A teremt¦s kezdet¦n az ¦lÆl¦nyek Ura az emberek ¦s f¦listenek nemzed¦keit teremtette meg Vi‰†unak sz§nt §ldozatokkal, azt§n meg§ldotta
Æket, mondv§n: ÀLegyetek boldogok e yajŠa [§ldozat] §ltal, mert ennek
v¦grehajt§sa majd megaj§nd¦koz benneteket mindennel, ami k¨v§natos
a boldog ¦lethez ¦s a felszabadul§shoz!"
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyek Ura (Vi‰†u) anyagi teremt¦se lehetÆs¦get nyÍjt a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek sz§m§ra, hogy hazat¦rjenek, viszsza Istenhez. Az anyagi teremt¦sen bel¤l minden ¦lÆl¦nyt felt¦telekhez
k¢t az anyagi term¦szet, mert megfeledkeztek a Vi‰†uhoz, vagyis K‚‰†§hoz, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez fÉzÆdÆ kapcsolatukr©l.
A v¦dikus elvek az¦rt vannak, hogy seg¨tsenek benn¤nket ezen ¢r¢k kapcsolat meg¦rt¦s¦ben, ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒ elmondja: vedai ca
sarvair aham eva vedya‹. Az Ýr kijelenti, hogy a V¦d§k c¦lja az Ö megismer¦se. A v¦dikus himnuszokban az §ll: pati„ vivasyƒtmevaram. Az
¦lÆl¦nyek Ura az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, Vi‰†u. A ÷rŒmadBhƒgavatamban (2.4.20) ŽrŒla Žukadeva GosvƒmŒ szint¦n Íjra ¦s Íjra
patinak nevezi az Urat:
riya‹ patir yajŠa-pati‹ prajƒ-patir
dhiyƒ„ patir loka-patir dharƒ-pati‹
patir gati cƒndhaka-v‚‰†i-sƒtvatƒ„
prasŒdatƒ„ me bhagavƒn satƒ„ pati‹
A prajƒ-pati az Ýr Vi‰†u: Ö az Ura valamennyi ¦lÆl¦nynek, minden vil§gnak ¦s minden sz¦ps¦gnek, ¦s Ö v¦delmez mindenkit. Az Ýr az¦rt
teremtette ezt az anyagi vil§got, hogy a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek megtanulhass§k, hogyan kell yajŠ§kat (§ldozatokat) v¦grehajtaniuk Vi‰†u el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben, hogy nagyon k¦nyelmesen, aggodalom n¦lk¤l ¦ljenek, am¨g az anyagi vil§gban vannak, s hogy azt§n jelenlegi anyagi test¤k
hal§la ut§n bel¦phessenek Isten birodalm§ba. Ez az Ýr terve a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek sz§m§ra, akik a yajŠa v¦gz¦s¦vel fokozatosan K‚‰†atudatÍv§ ¦s minden tekintetben j§mborr§ v§lhatnak. A v¦dikus ¨r§sok e
Kali-korszak sz§m§ra a sa…kŒrtana-yajŠ§t (Isten szent neveinek ¦nekl¦s¦t)
aj§nlj§k. Ezt a transzcendent§lis folyamatot az Ýr Caitanya vezette be,
hogy e korszakban valamennyi ember felszabadulhasson. A sa…kŒrtanayajŠa ¦s a K‚‰†a-tudat nagyon j©l ¢sszeillenek. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam
(11.5.32) ¨gy ¨r az Ýr K‚‰†a bhaktak¦nt (az Ýr Caitanyak¦nt) megjelenÆ
form§j§r©l, k¤l¢n¢sen kiemelve a sa…kŒrtana-yajŠ§t:
k‚‰†a-var†a„ tvi‰ƒk‚‰†a„ sƒ…gopƒ…gƒstra-pƒr‰adam
yajŠai‹ sa…kŒrtana-prƒyair yajanti hi su-medhasa‹
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ÀAz igaz§n intelligens emberek a Kali-korszakban a sa…kŒrtana-yajŠa
v¦gz¦s¦vel im§dj§k majd a t§rsaival egy¤tt megjelenÆ Urat." A v¦dikus
irodalomban le¨rt t¢bbi yajŠ§t nagyon neh¦z v¦grehajtani ebben a Kalikorszakban, §m a sa…kŒrtana-yajŠa minden szempontb©l rendk¨v¤l k¢nynyÉ ¦s nagyszerÉ. A Bhagavad-gŒtƒ (9.14) szint¦n ezt az §ldozatot javasolja.
11. VERS
de"vaAna, BaAvayataAnaena tae de"vaA BaAvayantau va: /

par"s$parM" BaAvayanta: ™aeya: par"mavaApsyaTa //11//
devƒn bhƒvayatƒnena te devƒ bhƒvayantu va‹
paraspara„ bhƒvayanta‹ reya‹ param avƒpsyatha
devƒn Ä f¦listeneket; bhƒvayatƒ Ä miut§n meg¢rvendeztett¦tek; anena Ä
ezzel az §ldozattal; te Ä azok; devƒ‹ Ä a f¦listenek; bhƒvayantu Ä ¢r¢met
fognak szerezni; va‹ Ä nektek; parasparam Ä k¢lcs¢n¢sen; bhƒvayanta‹ Ä
¢r¢met szerezve egym§snak; reya‹ Ä §ld§st; param Ä a legfelsÆbbet;
avƒpsyatha Ä el fogj§tok ¦rni.
A f¦listenek, akiket meg¢rvendeztetnek az §ldozatok, szint¦n a kedvetekben fognak j§rni, s ha az emberek ¦s f¦listenek ily m©don egy¤ttmÉk¢dnek, §ltal§nos j©l¦t k¢sz¢nt mindenkire.
MAGYAR·ZAT: A f¦listenek az anyagi vil§g ¤gyeinek felhatalmazott
ir§ny¨t©i. Feladatuk, hogy levegÆvel, f¦nnyel, v¨zzel, valamint a test fenntart§s§hoz sz¤ks¦ges minden §ld§ssal ell§ss§k az ¦lÆl¦nyeket. Megsz§ml§lhatatlanul sokan vannak, ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge test¦nek k¤l¢nb¢zÆ r¦szein seg¦dkeznek. El¦gedetts¦g¤k vagy neheztel¦s¤k
az emberek §ltal v¦grehajtott yajŠ§kt©l f¤gg. N¦mely yajŠa c¦lja az, hogy
v¦gzÆi bizonyos f¦listenek kedv¦ben j§rjanak, §m m¦g Æk is minden
yajŠ§ban Vi‰†ut im§dj§k, a legfÆbb haszon¦lvezÆt. A Bhagavad-gŒtƒ szint¦n ¨r arr©l, hogy maga K‚‰†a minden yajŠa ¦lvezÆje: bhoktƒra„ yajŠatapasƒm. ¶ppen ez¦rt valamennyi yajŠa legfÆbb c¦lja, hogy v¦g¤l ¢r¢met
szerezzen a yajŠa-patinak. Ha a yajŠ§kat az emberek t¢k¦letesen hajtj§k v¦gre, akkor a f¦listenek, akik az emberek ell§t§s§r©l gondoskodnak,
szint¦n el¦gedettek lesznek, s ¨gy bÆs¦gesen ell§tj§k majd az embereket
a term¦szet k¤l¢nf¦le term¦nyeivel.
A yajŠ§k elv¦gz¦se sok egy¦b §ld§ssal is j§r, s v¦g¤l az anyagi k¢tel¦kek al©li felszabadul§shoz vezet. YajŠ§kat v¦gezve az embernek minden
tette megtisztul, ahogyan azt a V¦d§k is kijelentik: ƒhƒra-uddhau sattva-
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uddhi‹ sattva-uddhau dhruvƒ sm‚ti‹ sm‚ti-lambhe sarva-granthŒnƒ„
vipramok‰a‹. YajŠ§t v¦grehajtva az ember megszenteli ¦tel¦t, s e megszentelt ¦telek fogyaszt§sa megtiszt¨tja a l¦t¦t. A l¦t megtisztul§s§val az eml¦kezet finom sz¢vetei is megtisztulnak, s ennek k¢vetkezt¦ben az ember
k¦pes lesz a felszabadul§s Ítj§ra gondolni. Mindez egy¤ttv¦ve a K‚‰†atudathoz vezet, melyre oly nagy sz¤ks¦g van napjaink t§rsadalm§ban.
12. VERS
wí"Ana, BaAegAAna, ih" vaAe de"vaA d"Asyantae yaÁaBaAivataA: /
taEdR"ÔaAna‘ad"AyaEByaAe yaAe BauÈeÿ staena Wva s$a: //12//

i‰‡ƒn bhogƒn hi vo devƒ dƒsyante yajŠa-bhƒvitƒ‹
tair dattƒn apradƒyaibhyo yo bhu…kte stena eva sa‹
i‰‡ƒn Ä a k¨v§nt; bhogƒn Ä ¦letsz¤ks¦gleteket; hi Ä bizonyosan; va‹ Ä nektek; devƒ‹ Ä a f¦listenek; dƒsyante Ä meg fogj§k adni; yajŠa-bhƒvitƒ‹ Ä
az §ldozatok v¦gz¦s¦tÆl el¦gedetten; tai‹ Ä §ltaluk; dattƒn Ä adom§nyokat; apradƒya Ä felaj§nl§s n¦lk¤l; ebhya‹ Ä a f¦listenek sz§m§ra; ya‹ Ä
aki; bhu…kte Ä ¦lvezi; stena‹ Ä tolvaj; eva Ä bizonyosan; sa‹ Ä Æ.
Ha a k¤l¢nf¦le ¦letsz¤ks¦gletekrÆl gondoskod© f¦listenek el¦gedettek
a yajŠa [§ldozat] v¦gz¦s¦vel, ell§tnak majd benneteket mindennel, amire
csak sz¤ks¦getek van. ·m bizonyosan tolvaj az, aki Így ¦lvezi ezeket
az adom§nyokat, hogy nem aj§nlja fel Æket viszonz§sk¦ppen a f¦listeneknek.
MAGYAR·ZAT: A f¦listenek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
Vi‰†u felhatalmazott ¤gyn¢kei, akik az ell§t§s¦rt felelÆsek, s ez¦rt az
elÆ¨rt yajŠ§k v¦gz¦s¦vel a kedv¤kben kell j§rni. A V¦d§k a k¤l¢nf¦le f¦listenek im§dat§ra m§s ¦s m§s yajŠ§t ¨rnak elÆ, §m v¦gsÆ soron minden
§ldozat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek sz©l. A f¦listenek sz§m§ra yajŠ§t bemutatni azoknak aj§nlatos, akik nem k¦pesek meg¦rteni,
ki az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. A V¦d§k az emberek anyagi tulajdons§gainak megfelelÆen sz§mos k¤l¢nb¢zÆ t¨pusÍ yajŠ§t aj§nlanak. A f¦listenek
im§dat§ra is ugyanez az elv vonatkozik: az §ldozat v¦grehajt©j§nak tulajdons§gai hat§rozz§k meg. A hÍsevÆknek p¦ld§ul azt aj§nlj§k, hogy KƒlŒ
istennÆt, az anyagi term¦szet sz¢rnyÉ form§j§t im§dj§k, ¦s §ldozzanak
§llatokat neki. Azoknak azonban, akik a j©s§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt
§llnak, Vi‰†u transzcendent§lis im§dat§t javasolj§k. V¦gsÆ soron minden
yajŠ§nak az a c¦lja, hogy fokozatosan a transzcendent§lis szintre emelje
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az embert. A k¢z¢ns¦ges emberek sz§m§ra legal§bb a paŠca-mahƒ-yajŠa
nevÉ ¢t yajŠa elv¦gz¦se sz¤ks¦ges.
Tudnunk kell, hogy az emberi t§rsadalom l¦tfenntart§s§hoz minden
sz¤ks¦gesrÆl az Ýr megb¨zott f¦listenei gondoskodnak Ä senki sem k¦pes
elÆteremteni azokat. Vegy¤k p¦ld§ul az emberis¦g t§pl§l¦kait. Ezek k¢z¦
tartoznak a j©s§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆk sz§m§ra a gabonaf¦l¦k, a gy¤m¢lcs¢k, a z¢lds¦gf¦l¦k, a tej, a cukor stb., a nem veget§ri§nusok sz§m§ra
pedig a hÍs. Az ember egyiknek az elÆ§ll¨t§s§ra sem k¦pes. Vagy vegy¤k
p¦ld§ul a hÆt, a f¦nyt, a vizet, a levegÆt vagy b§rmely m§s l¦tfontoss§gÍ dolgot Ä az emberi t§rsadalom egyiknek az elÆ§ll¨t§s§ra sem k¦pes.
A LegfelsÆbb Ýr n¦lk¤l nem lenne elegendÆ napf¦ny, holdf¦ny, esÆ ¦s
sz¦l, melyek hi§ny§ban senki sem ¦lhet. Egy¦rtelmÉ teh§t, hogy ¦let¤nk
az Ýr szolg§ltat§sait©l f¤gg. M¦g ipari v§llalkoz§saink is rengeteg nyersanyagot ig¦nyelnek: f¦meket, k¦nt, higanyt, mang§nt ¦s sz§mos m§s alapanyagot. Valamennyit az Ýr megb¨zottai szolg§ltatj§k, hogy helyes alkalmaz§sukkal erÆre ¦s eg¦szs¦gre tegy¤nk szert az ¢nmegval©s¨t§s
¦rdek¦ben, amely az ¦let v¦gsÆ c¦lj§hoz, az anyagi l¦t¦rt folytatott k¤zdelemtÆl val© megszabadul§shoz vezet. Ezt az ¦letc¦lt a yajŠ§k v¦gz¦s¦vel lehet el¦rni. Ha megfeledkez¤nk az emberi ¦let ¦rtelm¦rÆl, ¦s csup§n
¦rz¦keink kiel¦g¨t¦s¦re haszn§ljuk mindazt, amit az Ýr ¤gyn¢kei adnak,
s egyre jobban az anyagi l¦t ÍtvesztÆj¦be bonyol©dunk, holott a teremt¦snek nem ez a c¦lja, akkor bizonyosan tolvajokk§ v§lunk, s ez¦rt az
anyagi term¦szet t¢rv¦nyei megb¤ntetnek benn¤nket. Egy tolvajokb©l
§ll© t§rsadalom sohasem lehet boldog, mert tagjainak nincs ¦letc¦lja.
A durva anyagi felfog§sÍ, materialista tolvajok ¦let¦nek nincs v¦gsÆ c¦lja, egyed¤l az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdekli Æket. Azt sem tudj§k, hogyan kell
a yajŠ§kat v¦grehajtani. ·m az Ýr Caitanya bevezette a legk¢nnyebb
yajŠ§t, a sa…kŒrtana-yajŠ§t, melyet b§rki v¦gezhet e vil§gban, aki elfogadja a K‚‰†a-tudat elveit.
13. VERS
yaÁaizAí"AizAna: s$antaAe maucyantae s$avaRik(ilbaSaE: /

BauÃatae tae tvaGaM paApaA yae pacantyaAtmak(Ar"NAAta, //13//
yajŠa-i‰‡ƒina‹ santo mucyante sarva-kilbi‰ai‹
bhuŠjate te tv agha„ pƒpƒ ye pacanty ƒtma-kƒra†ƒt
yajŠa-i‰‡a Ä a yajŠa elv¦gz¦se ut§n marad© ¦telt; aina‹ Ä fogyaszt©;
santa‹ Ä bhakt§k; mucyante Ä megszabadulnak; sarva Ä mindenf¦le; kilbi‰ai‹ Ä bÉntÆl; bhuŠjate Ä ¦lveznek; te Ä Æk; tu Ä de; agham Ä sÍlyos
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bÉn¢ket; pƒpƒ‹ Ä bÉn¢s¢k; ye Ä akik; pacanti Ä elk¦sz¨tik az ¦telt; ƒtmakƒra†ƒt Ä ¦rz¦ki ¦lvezetre.
A bhakt§k megszabadulnak minden bÉntÆl, mert csak olyan ¦telt fogyasztanak, amit elÆsz¢r felaj§nlottak §ldozat gyan§nt. M§sok, akik
szem¦lyes ¦rz¦ki ¦lvezet¤kre k¦sz¨tenek ¦telt, bizony csak bÉnt esznek.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr bhakt§it, a K‚‰†a-tudatÍ embereket
sant§knak nevezik, s ahogyan azt a Brahma-sa„hitƒ (5.38) le¨rja, szeretet¤k az Ýr ir§nt szakadatlan: premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santa‹ sadaiva h‚daye‰u vilokayanti. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, Govinda (minden gy¢ny¢r adom§nyoz©ja), Mukunda (a felszabadul§s adom§nyoz©ja), vagyis K‚‰†a (a mindenkit vonz©) ir§nt ¦rzett megingathatatlan szeretet¤kben semmi olyat nem esznek, amit elÆzÆleg nem
aj§nlottak fel a LegfelsÆbb Szem¦lynek. Ezek a bhakt§k mindig yajŠ§kat
v¦geznek az odaad© szolg§lat k¤l¢nf¦le form§iban (pl. rava†am, kŒrtanam, smara†am, arcanam stb.), s ez t§vol tartja Æket az anyagi vil§gbeli
bÉn¢s kapcsolatok minden szenny¦tÆl. Azonban akik csak saj§t ¦lvezet¤kre, ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¤k ¦rdek¦ben k¦sz¨tenek ¦telt, nemcsak tolvajok, de
mindenf¦le bÉnt is esznek. Hogy lehet valaki boldog, ha tolvaj ¦s bÉn¢s?
Sehogy. Ahhoz, hogy az emberek minden tekintetben boldogok legyenek, meg kell tan¨tani nekik, hogyan v¦gezz¦k teljes K‚‰†a-tudatban a
sa…kŒrtana-yajŠa egyszerÉ folyamat§t. M§sk¦pp nem lehet b¦ke ¦s boldogs§g a vil§gon.
14. VERS
@ªaAà"vainta BaUtaAina pajaRnyaAd"ªas$amBava: /

yaÁaAà"vaita pajaRnyaAe yaÁa: k(maRs$amauà"va: //14//
annƒd bhavanti bhtƒni parjanyƒd anna-sambhava‹
yajŠƒd bhavati parjanyo yajŠa‹ karma-samudbhava‹
annƒt Ä a gabonaf¦l¦ktÆl; bhavanti Ä n¢vekednek; bhtƒni Ä az anyagi
testek; parjanyƒt Ä az esÆtÆl; anna Ä gabonaf¦l¦knek; sambhava‹ Ä term¦se; yajŠƒt Ä az §ldozat v¦gz¦s¦bÆl; bhavati Ä lehetÆv¦ v§lik; parjanya‹ Ä az esÆ; yajŠa‹ Ä a yajŠa v¦gz¦se; karma Ä elÆ¨rt k¢teless¦gekbÆl;
samudbhava‹ Ä sz¤letÆ.
Mindenki teste gabonaf¦l¦ken ¦l, melyek az esÆbÆl sz§rmaznak. Az esÆ
a yajŠa [§ldozat] v¦gz¦s¦bÆl ered, a yajŠa pedig az elÆ¨rt k¢teless¦gekbÆl
sz¤letik.

14. vers]

Karma-yoga

171

MAGYAR·ZAT: ŽrŒla Baladeva Vidyƒbhł‰a†a, a Bhagavad-gŒtƒ h¨res
magyar§z©ja ¨gy ¨r: ye indrƒdy-a…gatayƒvasthita„ yajŠa„ sarvevara„
vi‰†u„ abhyarcya tac-che‰am ananti tena tad deha-yƒtrƒ„ sampƒdayanti, te santa‹ sarvevarasya yajŠa-puru‰asya bhaktƒ‹ sarva-kilbi‰air anƒdikƒla-viv‚ddhair ƒtmƒnubhava-prati-bandhakair nikhilai‹ pƒpair vimucyante. A LegfelsÆbb Ýr, akit yajŠa-puru‰§nak, minden §ldozat szem¦lyes
haszon¦lvezÆj¦nek neveznek, minden f¦listen Ura, akik Így szolg§lj§k Öt,
mint a testr¦szek az eg¦sz testet. Indra, Candra ¦s Varu†a f¦listenek felhatalmazott vezetÆk, akik az anyagi vil§g dolgait ir§ny¨tj§k. A V¦d§k §ldozatokat ¨rnak elÆ e f¦listenek el¦gedetts¦g¦nek el¦r¦se ¦rdek¦ben, hogy
¢r¢mmel adjanak elegendÆ mennyis¦gÉ levegÆt, f¦nyt ¦s vizet a gabonaf¦l¦k termeszt¦s¦hez. Az Ýr K‚‰†§t im§dva egyben a f¦listeneket Ä az Ýr
k¤l¢nf¦le testr¦szeit Ä is im§djuk, ez¦rt nincs sz¤ks¦g a f¦listenek k¤l¢n
im§dat§ra. Ez az oka, hogy a bhakt§k, a K‚‰†a-tudatÍ emberek az ¦tel¤ket elÆsz¢r felaj§nlj§k K‚‰†§nak, ¦s csak azut§n fogyasztj§k el. Ez a
folyamat lelki t§pl§l¦kot nyÍjt a testnek. Nemcsak megszabad¨tja a testet
az elÆzÆ bÉn¢k visszahat§sait©l, hanem ellen§ll©v§ is teszi az anyagi term¦szet minden szennyezÆd¦s¦vel szemben. Egy j§rv§nyos betegs¦g eset¦n a fertÆtlen¨tÆ olt©anyag megv¦di az embert a rag§lyos betegs¦gtÆl.
A Vi‰†unak felaj§nlott ¦tel fogyaszt§sa kellÆk¦ppen ellen§ll©v§ tesz benn¤nket az anyagi vonz©d§ssal szemben, s aki ilyen ¦telt eszik, azt az Ýr
bhakt§j§nak nevezik. A K‚‰†a-tudatÍ ember teh§t, aki csak K‚‰†§nak felaj§nlott ¦telt fogyaszt, k¦pes elh§r¨tani a mÍltban szerzett anyagi fertÆz¦sek visszahat§sait, melyek g§tolj§k fejlÆd¦s¦t az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n.
Aki azonban nem ¨gy ¦l, az csak szapor¨tja bÉn¢s tetteit, s ennek eredm¦nyek¦nt k¢vetkezÆ teste diszn©khoz ¦s kuty§khoz hasonl© lesz, hogy szenvedjen bÉnei visszahat§sait©l. Az anyagi vil§g szennyezÆd¦sekkel teli, §m
aki az Ýr prasƒd§j§t (a Vi‰†unak felaj§nlott ¦telt) fogyasztja, az ellen§ll©v§ v§lik, s megmenek¤l t§mad§sait©l. Aki azonban nem ¨gy cselekszik,
azt a szennyezÆd¦sek legyÆzik.
A val©di t§pl§l¦kot a gabonaf¦l¦k ¦s a z¢lds¦gek jelentik. Az emberek
k¤l¢nf¦le gabonamagvakat, z¢lds¦geket, gy¤m¢lcs¢ket stb. esznek, m¨g
az §llatok a gabona ¦s a z¢lds¦gek marad¦k§t, valamint f¤vet, n¢v¦nyeket stb. fogyasztanak. A hÍsev¦shez szokott emberek szint¦n f¤ggenek
a n¢v¦nytermeszt¦stÆl, hogy az §llatokat megehess¦k. V¦gsÆ soron teh§t
a mezÆgazdas§g az, amire t§maszkodnunk kell, nem pedig a nagyipari
termel¦s. A f¢ldmÉvel¦shez kellÆ mennyis¦gÉ esÆ sz¤ks¦ges, ami a f¦listenek, p¦ld§ul Indra, a Nap, a Hold ¦s m§sok ir§ny¨t§s§t©l f¤gg. Mindannyian az Ýr szolg§i, akiknek az §ldozatok v¦grehajt§s§val lehet a kedv¤kben j§rni. ¸gy teh§t aki nem hajt v¦gre yajŠ§t, arra ¨ns¦g v§r Ä ez a
term¦szet t¢rv¦nye. Az erre a korra elÆ¨rt yajŠ§t, k¤l¢n¢sen a sa…kŒrtanayajŠ§t v¦gre kell hajtanunk, hogy legal§bb az ¦lelemhi§nyt elker¤lj¤k.
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15. VERS
k(maR “aöAeà"vaM ivaiÜ" “aöAºar"s$amauà"vama, /

tasmaAts$avaRgAtaM “aö inatyaM yaÁae ‘aitaiï"tama, //15//
karma brahmodbhava„ viddhi brahmƒk‰ara-samudbhavam
tasmƒt sarva-gata„ brahma nitya„ yajŠe prati‰‡hitam
karma Ä a munka; brahma Ä a V¦d§kb©l; udbhavam Ä sz§rmazik; viddhi Ä
tudnod kell; brahma Ä a V¦d§k; ak‰ara Ä a LegfelsÆbb Brahmanb©l (az
Istens¦g Szem¦lyis¦g¦bÆl); samudbhavam Ä k¢zvetlen¤l megnyilv§nult;
tasmƒt Ä ez¦rt; sarva-gatam Ä mindent §that©; brahma Ä a transzcendens;
nityam Ä ¢r¢kk¦; yajŠe Ä §ldozatban; prati‰‡hitam Ä jelen l¦vÆ.
A szab§lyozott cselekedeteket a V¦d§k ¨rj§k elÆ, a V¦d§k pedig k¢zvetlen¤l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl nyilv§nultak meg. K¢vetkez¦sk¦ppen a mindent §that© Transzcendens mindig jelen van az §ldozati
tettekben.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers m¦g egy¦rtelmÉbben besz¦l a yajŠƒrthakarma, a kiz§r©lag K‚‰†a ¢r¢m¦t szolg§l© tettek sz¤ks¦gszerÉs¦g¦rÆl.
Ha a yajŠa-puru‰a, vagyis Vi‰†u kedv¦¦rt kell dolgoznunk, a sz¤ks¦ges
Ítmutat§st ehhez a Brahmanban, azaz a transzcendent§lis V¦d§kban tal§ljuk meg. A V¦d§k teh§t a munka t¢rv¦nyk¢nyvei. Tegy¤nk b§rmit, ha
a V¦d§k nem ¨rj§k elÆ, akkor az vikarma, azaz nem autentikus, hanem
bÉn¢s tett. Mindig a V¦d§k szerint kell cselekedn¤nk, hogy megszabaduljunk a munka visszahat§sait©l. Ahogyan a h¦tk¢znapi ¦letben kell
az §llam utas¨t§sai alapj§n cselekedn¤nk, Így kell az Ýr legfelsÆbb §llam§nak ir§ny¨t§sa alatt is dolgoznunk. A V¦d§k Ítmutat§sai k¢zvetlen¤l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kil¦gz¦s¦bÆl nyilv§nultak meg.
Asya mahato bhtasya nivasitam etad yad ‚g-vedo yajur-veda‹ sƒmavedo 'tharvƒ…girasa‹: ÀA n¦gy V¦da, n¦v szerint a ’g-veda, a Yajur-veda,
a Sƒma-veda ¦s az Atharva-veda mind a hatalmas Istens¦g Szem¦lyis¦ge
l¦legz¦s¦vel §radtak ki" (B‚had-ƒra†yaka-upani‰ad 4.5.11). Az Ýr mindenhat©, ez¦rt tud besz¦lni a l¦legz¦s¦vel is, mert ahogyan azt a Brahmasa„hitƒ elmagyar§zza, minden egyes ¦rz¦kszerv¦vel k¦pes ell§tni a t¢bbi
¦rz¦k feladat§t. M§s sz©val teh§t az Ýr besz¦lhet a l¦legz¦s¦n kereszt¤l,
szemeivel pedig megterm¦keny¨thet. Az ¨r§sokban val©ban az §ll, hogy
az Ýr az anyagi term¦szetre pillantva nemzette az ¦lÆl¦nyeket. Miut§n
megteremtette a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeket, azaz megterm¦keny¨tette
vel¤k az anyagi term¦szet m¦h¦t, a v¦dikus b¢lcseletbe foglalva utas¨t§sokat is adott nekik, hogyan t¦rhetnek haza, vissza Istenhez. Soha ne fe-
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lejts¤k el, hogy az anyagi vil§gban ¦lÆ felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek mind
nagyon v§gynak az anyagi ¦lvezetre. A v¦dikus utas¨t§sok azonban olyanok, hogy ha betartja Æket, az ember kiel¦g¨theti eltorzult v§gyait, majd
Ígynevezett ¦lvezete befejez¦se ut§n visszat¦rhet Istenhez. Mindez lehetÆs¦get ad a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeknek, hogy felszabaduljanak, ez¦rt
t¢rekedni¤k kell arra, hogy k¢vess¦k a yajŠa folyamat§t az§ltal, hogy
K‚‰†a-tudatÍv§ v§lnak. A K‚‰†a-tudat elveit m¦g azok is elfogadhatj§k,
akik sohasem k¢vett¦k a v¦dikus utas¨t§sokat, s ezek az elvek helyettes¨teni fogj§k a v¦dikus yajŠ§k, vagyis karm§k elv¦gz¦s¦t.
16. VERS
WvaM ‘avaitaRtaM ca‚M( naAnauvataRyataIh" ya: /

@GaAyauir"in‰"yaAr"AmaAe maAeGaM paATaR s$a jaIvaita //16//
eva„ pravartita„ cakra„ nƒnuvartayatŒha ya‹
aghƒyur indriyƒrƒmo mogha„ pƒrtha sa jŒvati
evam Ä ¨gy; pravartitam Ä a V¦d§kban lefektetett; cakram Ä k¢rt; na Ä
nem; anuvartayati Ä elfogadja; iha Ä ebben az ¦letben; ya‹ Ä aki; aghaƒyu‹ Ä bÉn¢s ¦letÉk¦nt; indriya-ƒrƒma‹ Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sbÆl el¦gedetts¦get mer¨tve; mogham Ä hi§baval©an; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia (Arjuna);
sa‹ Ä Æ; jŒvati Ä ¦l.
Kedves Arjun§m! Aki emberi ¦lete sor§n nem k¢veti a V¦d§kban elÆ¨rt
§ldozatk¢rt, az minden bizonnyal bÉn¢s ¦letet ¦l. L¦te hi§baval©, mert
csak az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sben leli ¢r¢m¦t.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr ebben a versben el¨t¦li a Àdolgozz kem¦nyen,
¦s ¦lvezd az ¦rz¦ki ¢r¢m¢ket" p¦nzim§d©, anyagias filoz©fi§j§t. Az eml¨tett yajŠ§k v¦gz¦se teh§t elengedhetetlen¤l sz¤ks¦ges azok sz§m§ra, akik ¦lvezni akarj§k ezt az anyagi vil§got. Akik nem k¢vetik e szab§lyokat, azok rendk¨v¤l kock§zatos ¦letet ¦lnek, amely a k§rhozat fel¦ vezet.
A term¦szet t¢rv¦nyei alapj§n az emberi ¦let c¦lja legfÆk¦ppen az ¢nmegval©s¨t§s, amit h§rom Íton Ä a karma-yog§n, a jŠƒna-yog§n ¦s a bhaktiyog§n kereszt¤l Ä lehet el¦rni. Az er¦ny ¦s a bÉn felett §ll© transzcendentalist§k sz§m§ra nem sz¤ks¦ges az elÆ¨rt yajŠ§k szigorÍ v¦grehajt§sa, §m
azoknak, akik csup§n az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st hajszolj§k, meg kell tisztulniuk
az eml¨tett yajŠa-k¢r elv¦gz¦s¦vel. Sokf¦le tett van. Akik nem K‚‰†atudatÍak, azok nyilv§nval©an ¦rz¦ki tudatban cselekszenek, ez¦rt j§mbor tetteket kell v¦gezni¤k. A yajŠ§k rendszer¦t Így tervezt¦k meg, hogy
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elv¦gz¦s¤kkel az ¦rz¦ktudatÍ ember an¦lk¤l teljes¨theti be v§gyait, hogy
az ¦rz¦kkiel¦g¨tÆ tett visszahat§saiba bonyol©dna. A vil§g j©l¦te nem saj§t erÆfesz¨t¦s¤nktÆl f¤gg, hanem a LegfelsÆbb Ýr h§tt¦relrendez¦s¦tÆl,
amit a f¦listenek hajtanak v¦gre. A yajŠ§kat ¦ppen ez¦rt k¢zvetlen¤l az
adott f¦listeneknek mutatj§k be, akikrÆl a V¦d§k besz¦lnek. K¢zvetve ez
maga a K‚‰†a-tudatÍ folyamat, mert aki szak¦rtÆv¦ v§lik a yajŠ§k v¦grehajt§s§ban, az minden k¦ts¦get kiz§rva K‚‰†a-tudatÍ lesz. Ha azonban a
yajŠ§k v¦gz¦s¦vel valaki nem v§lik K‚‰†a-tudatÍv§, akkor ezek az elvek
puszta erk¢lcsi szab§lyok maradnak. Az embernek nem szabad a fejlÆd¦se sor§n az erk¢lcsi szab§lyokn§l meg§llnia. TÍl kell azokon l¦pnie,
hogy el¦rje a K‚‰†a-tudatot.
17. VERS
yastvaAtmar"itare"va syaAd"Atmata{æaê maAnava: /

@Atmanyaeva ca s$antauí"stasya k(Aya< na ivaâtae //17//
yas tv ƒtma-ratir eva syƒd ƒtma-t‚pta ca mƒnava‹
ƒtmany eva ca santu‰‡as tasya kƒrya„ na vidyate
ya‹ Ä aki; tu Ä de; ƒtma-rati‹ Ä az ¢nval©ban leli ¢r¢m¦t; eva Ä bizonyosan; syƒt Ä marad; ƒtma-t‚pta‹ Ä az ¢nval©ban megvil§gosodott; ca Ä ¦s;
mƒnava‹ Ä az az ember; ƒtmani Ä ¢nmag§ban; eva Ä egyed¤l; ca Ä ¦s;
santu‰‡a‹ Ä t¢k¦letesen el¦gedett; tasya Ä sz§m§ra; kƒryam Ä k¢teless¦g;
na Ä nem; vidyate Ä l¦tezik.
·m aki az ¢nval©ban tal§lja meg ¢r¢m¦t, akinek emberi ¦lete az ¢nmegval©s¨t§st szolg§lja, s aki egyed¤l az ¢nval©ban ¦rez teljes el¦gedetts¦get, annak nincs k¢teless¦ge.
MAGYAR·ZAT: A teljesen K‚‰†a-tudatÍ embernek, akinek sz§m§ra
K‚‰†a-tudatÍ tettei t¢k¦letes el¦gedetts¦get nyÍjtanak, m§r nincsen semmi teljes¨teni val© k¢teless¦ge. Mivel K‚‰†a-tudatÍv§ v§lt, azonnal megtisztult minden benne szunnyad© istentagad© hajlamt©l, ami m§sk¦ppen
csak sok ezer yajŠa v¦gz¦s¦vel ¦rhetÆ el. Tudat§nak megtisztul§sa eredm¦nyek¦nt szil§rd meggyÆzÆd¦sre tesz szert a LegfelsÆbbh¢z fÉzÆdÆ ¢r¢k
helyzet¦t illetÆen. Az Ýr kegy¦bÆl megvil§gosodik elÆtte, mi a k¢teless¦ge, s ettÆl kezdve a v¦dikus parancsolatok m§r nem k¢telezik semmire.
Az ilyen K‚‰†a-tudatÍ embert nem ¦rdeklik t¢bb¦ az anyagi tettek, s az
olyan vil§gi dolgokban sem leli m§r ¢r¢m¦t, mint a bor, a nÆk ¦s a t¢bbi
hasonl© Ær¤lt szenved¦ly.
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18. VERS
naEva tasya k{(taenaATaAeR naAk{(taenaeh" k(êna /

na caAsya s$avaRBaUtaeSau k(iêd"TaRvyapaA™aya: //18//
naiva tasya k‚tenƒrtho nƒk‚teneha kacana
na cƒsya sarva-bhte‰u kacid artha-vyapƒraya‹
na Ä nem; eva Ä bizony; tasya Ä neki; k‚tena Ä a k¢teless¦g v¦grehajt§s§val; artha‹ Ä sz§nd¦ka; na Ä sem; ak‚tena Ä a k¢teless¦g v¦grehajt§sa
n¦lk¤l; iha Ä e vil§gban; kacana Ä b§rmi; na Ä sohasem; ca Ä ¦s; asya Ä
neki; sarva-bhte‰u Ä egyetlen ¦lÆl¦nyn¦l sem; kacit Ä b§rmi; artha Ä
sz§nd¦ka; vyapƒraya‹ Ä mened¦ket keresni.
Az ¢nmegval©s¨tott embernek nincsen semmi c¦lja elÆ¨rt k¢teless¦gei
v¦grehajt§s§val, de arra sincs oka, hogy ne v¦gezzen ilyen munk§t. Az
ilyen ember nem f¤gg egyetlen m§s ¦lÆl¦nytÆl sem.
MAGYAR·ZAT: Az ¢nmegval©s¨t§st el¦rt embernek a K‚‰†a-tudatÍ
tetteken k¨v¤l nem kell t¢bb¦ semmilyen elÆ¨rt k¢teless¦get v¦grehajtania. A k¢vetkezÆ versek elmagyar§zz§k, hogy a K‚‰†a-tudat sem t¦tlens¦get jelent. Aki K‚‰†a-tudatÍ, az nem egy embern¦l vagy f¦listenn¦l
keres mened¦ket. B§rmit tesz a K‚‰†a-tudatban, azzal eleget tesz minden
k¢teless¦g¦nek.
19. VERS
tasmaAd"s$a·(: s$atataM k(Aya< k(maR s$amaAcar" /

@s$a·(Ae ÷Acar"na, k(maR par"maA«aAeita paUç&Sa: //19//
tasmƒd asakta‹ satata„ kƒrya„ karma samƒcara
asakto hy ƒcaran karma param ƒpnoti pru‰a‹
tasmƒt Ä ez¦rt; asakta‹ Ä ragaszkod§s n¦lk¤l; satatam Ä ¢r¢kk¦; kƒryam Ä
k¢teless¦gk¦nt; karma Ä a munk§t; samƒcara Ä hajtsa v¦gre; asakta‹ Ä
ragaszkod§s n¦lk¤l; hi Ä bizony; ƒcaran Ä v¦gezv¦n; karma Ä a munk§t;
param Ä a LegfelsÆbbet; ƒpnoti Ä el¦ri; pru‰a‹ Ä az ember.
Ez¦rt az embernek k¢teless¦gbÆl kell cselekednie, an¦lk¤l, hogy tettei
gy¤m¢lcseire v§gyna, mert aki vonz©d§s n¦lk¤l cselekszik, az el¦ri a
LegfelsÆbbet.
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MAGYAR·ZAT: A bhakt§k sz§m§ra az Istens¦g Szem¦lyis¦ge a LegfelsÆbb, m¨g az imperszonalist§k sz§m§ra a felszabadul§s. Aki megfelelÆ
ir§ny¨t§ssal K‚‰†§¦rt, azaz K‚‰†a-tudatban cselekszik, s nem vonz©dik
munk§ja eredm¦ny¦hez, az k¦ts¦gtelen¤l az ¦let legfÆbb c¦lj§nak el¦r¦se
fel¦ halad. Arjuna azt az utas¨t§st kapta, hogy harcoljon a kuruk‰etrai
csat§ban K‚‰†a ¦rdekei¦rt, mert ez az Ö k¨v§ns§ga. J© embernek lenni
vagy t§vol maradni az erÆszakt©l szem¦lyes ragaszkod§sb©l is lehet, m¨g
a LegfelsÆbb kedv¦¦rt v¦gzett tett azt jelenti, hogy az ember nem ragaszkodik az eredm¦nyhez. Ez a t¢k¦letes cselekv¦s legmagasabb szintje, s az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ŽrŒ K‚‰†a ezt aj§nlja.
A v¦dikus szertart§sokat Ä t¢bbek k¢z¢tt az elÆ¨rt §ldozatokat Ä az¦rt
hajtja v¦gre az ember, hogy megtisztuljon az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s sor§n v¦gzett istentelen cselekedetek hat§s§t©l. ·m a K‚‰†a-tudatban elk¢vetett
tettek transzcendent§lisak, s f¢l¢tte §llnak a j© vagy rossz cselekedetek
visszahat§sainak. A K‚‰†a-tudatÍ ember nem ragaszkodik tettei eredm¦ny¦hez, hanem egyed¤l K‚‰†a kedv¦¦rt cselekszik. Sz§mtalanf¦le tettet
v¦grehajt, §m teljesen mentes a ragaszkod§st©l.
20. VERS
k(maRNAEva ih" s$aMis$aiÜ"maAisTataA janak(Ad"ya: /

laAek(s$aÍÿh"maevaAipa s$ampazyana, k(tauRmahR"is$a //20//
karma†aiva hi sa„siddhim ƒsthitƒ janakƒdaya‹
loka-sa…graham evƒpi sampayan kartum arhasi
karma†ƒ Ä munk§val; eva Ä m¦g; hi Ä bizony; sa„siddhim Ä t¢k¦letess¦gben; ƒsthitƒ‹ Ä elhelyezkednek; janaka-ƒdaya‹ Ä Janaka ¦s m§s kir§lyok; loka-sa…graham Ä a k¢zn¦pet; eva api Ä szint¦n; sampayan Ä figyelembe v¦ve; kartum Ä cselekedned; arhasi Ä kell.
ElÆ¨rt k¢teless¦geik teljes¨t¦s¦vel m¦g a kir§lyok Ä p¦ld§ul Janaka Ä is
el¦rt¦k a t¢k¦letess¦get. V¦gre kell h§t hajtanod feladatodat, hogy az
embereket a j©ra tan¨tsd.
MAGYAR·ZAT: Janaka ¦s a hozz§ hasonl© kir§lyok mind ¢nmegval©s¨tott lelkek voltak, s emiatt sz§mukra nem volt k¢telezÆ a V¦d§kban
elÆ¨rt k¢teless¦gek v¦grehajt§sa. M¦gis eleget tettek minden elÆ¨rt feladatnak, hogy saj§t p¦ld§jukkal tan¨ts§k a h¦tk¢znapi embert. Janaka
SŒtƒ apja ¦s az Ýr ŽrŒ Rƒma ap©sa volt. Az Ýr hÉs¦ges bhakt§ja l¦v¦n
transzcendent§lis szinten §llt, §m mint Mithilƒnak (az indiai Bih§r §llam egyik tartom§ny§nak) a kir§lya, tan¨tania kellett alattval©it az elÆ¨rt
k¢teless¦g v¦grehajt§s§ra. Az Ýr K‚‰†§nak ¦s Arjun§nak, az Ýr ¢r¢k
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bar§tj§nak nem kellett volna harcolniuk a kuruk‰etrai csat§ban, m¦gis
harcoltak, hogy megtan¨ts§k az embereknek: az erÆszakra szint¦n sz¤ks¦g van ott, ahol a j©zan ¦rvek m§r nem seg¨tenek. A kuruk‰etrai csata
elÆtt sz§mtalan k¨s¦rlet t¢rt¦nt, hogy elej¦t vegy¦k a h§borÍnak. M¦g az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is k¢zbenj§rt a b¦k¦¦rt, §m a m§sik
t§bor minden§ron h§borÍt akart. Ilyen igaz ¤gy ¦rdek¦ben teh§t sz¤ks¦g
van a harcra. Noha a K‚‰†a-tudatÍ embert tal§n egy§ltal§n nem ¦rdekli
ez a vil§g, m¦gis dolgozik, hogy m§sokat helyes cselekedetekre ¦s helyes
¦letm©dra tan¨tson. Akik j§rtasak a K‚‰†a-tudatban, k¦pesek Így cselekedni, hogy m§sok k¢vess¦k Æket. ErrÆl sz©l a k¢vetkezÆ vers.
21. VERS
yaâd"Acar"ita ™aeï"staÔade"vaetar"Ae jana: /

s$a yat‘amaANAM ku(ç&tae laAek(stad"nauvataRtae //21//
yad yad ƒcarati re‰‡has tat tad evetaro jana‹
sa yat pramƒ†a„ kurute lokas tad anuvartate
yat yat Ä b§rmit; ƒcarati Ä tesz; re‰‡ha‹ Ä egy tiszteletre m¦lt© vezetÆ;
tat Ä azt; tat Ä ¦s csak azt; eva Ä bizonyosan; itara‹ Ä k¢z¢ns¦ges; jana‹ Ä
ember; sa‹ Ä Æ; yat Ä b§rmilyen; pramƒ†am Ä p¦ld§t; kurute Ä v¦grehajt;
loka‹ Ä az eg¦sz vil§g; tat Ä azt; anuvartate Ä k¢veti.
B§rmit tegyen egy nagy egy¦nis¦g, a k¢z¢ns¦ges emberek a nyomdok§ba
l¦pnek, ¦s b§rmilyen ir§nyad© m¦rt¦ket szabjon meg saj§t p¦ld§j§val, az
eg¦sz vil§g k¢veti Æt.
MAGYAR·ZAT: Az embereknek mindig sz¤ks¦g¤k van egy vezetÆre,
aki viselked¦s¦vel tan¨tani tudja Æket. Az azonban, aki doh§nyzik, nem
tan¨thatja az embereket a doh§nyz§s abbahagy§s§ra. Az Ýr Caitanya azt
mondta, egy tan¨t© csak azut§n tan¨that, hogy Æ maga megtanulta a helyes
viselked¦st. Aki ¨gy tan¨t, azt ƒcƒry§nak, p¦ldamutat© tan¨t©nak h¨vj§k.
Egy tan§rnak k¢vetnie kell a ƒstra (a szent¨r§s) elveit ahhoz, hogy a
k¢z¢ns¦ges embereket tan¨thassa. Nem tal§lhat ki olyan szab§lyokat,
amelyek ellent¦tben §llnak a kinyilatkoztatott ¨r§sok elveivel. A kinyilatkoztatott ¨r§sokat Ä t¢bbek k¢z¢tt a Manu-sa„hitƒt Ä ir§nyad© k¢nyveknek tekintik, melyeket az emberi t§rsadalomnak k¢vetnie kell. Egy
vezetÆnek teh§t a m¦rvad© ƒstr§k elveire kell alapoznia tan¨t§s§t. Aki
t¢k¦letess¦gre v§gyik, annak k¢vetnie kell a szab§lyokat, ahogyan azt a
kiv§l© tan§rok teszik. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam is megerÆs¨ti, hogy az embernek a nagy bhakt§k nyomdokait kell k¢vetnie, s ¨gy elÆrel¦phet a lelki
megval©s¨t§s Ítj§n. A kir§ly, az §llameln¢k, az apa ¦s a tan¨t© mindannyian
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az §rtatlan k¢zn¦p term¦szetes vezetÆi. FelelÆsek al§rendeltjeik¦rt, ez¦rt
j©l kell ismerni¤k a m¦rvad© erk¢lcsi ¦s lelki t¢rv¦nyk¢nyveket.
22. VERS
na mae paATaARista k(taRvyaM i‡aSau laAeke(Sau ik(Âana /
naAnavaAæamavaAæavyaM vataR Wva ca k(maRiNA //22//

na me pƒrthƒsti kartavya„ tri‰u loke‰u kiŠcana
nƒnavƒptam avƒptavya„ varta eva ca karma†i
na Ä semmi; me Ä Nekem; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; asti Ä van; kartavyam Ä
elÆ¨rt k¢teless¦g; tri‰u Ä a h§rom; loke‰u Ä bolyg©rendszerben; kiŠcana Ä b§rmit; na Ä nem; anavƒptam Ä sz¤ks¦ges; avƒptavyam Ä nyerni;
varte Ä elfoglalom magam; eva Ä bizony; ca Ä szint¦n; karma†i Ä az elÆ¨rt
k¢teless¦gben.
¹, P‚thƒ fia! Sz§momra nincs elÆ¨rt tett a h§rom bolyg©rendszerben.
Semmire sincs sz¤ks¦gem, ¦s nincs semmi, amit el kellene ¦rnem Ä m¦gis
v¦gzem az elÆ¨rt k¢teless¦geket.
MAGYAR·ZAT: A v¦dikus irodalom ¨gy ¨r az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl:
tam Œvarƒ†ƒ„ parama„ mahevara„
ta„ devatƒnƒ„ parama„ ca daivatam
pati„ patŒnƒ„ parama„ parastƒd
vidƒma deva„ bhuvaneam Œˆyam
na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate
na tat-sama cƒbhyadhika ca d‚yate
parƒsya aktir vividhaiva ryate
svƒbhƒvikŒ jŠƒna-bala-kriyƒ ca
ÀA LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t minden m§s ir§ny¨t©t, s a k¤l¢nf¦le bolyg©k
vezetÆi k¢z¤l Ö a leghatalmasabb. Mindenki az Ö ir§ny¨t§sa alatt §ll.
Az ¦lÆl¦nyek saj§tos k¦pess¦geiket egyed¤l a LegfelsÆbb Ýrt©l kapj§k;
Æk maguk nem a legfelsÆbbek. Minden f¦listen Öt im§dja, s Ö minden
vezetÆ legfelsÆbb vezetÆje, ez¦rt transzcendent§lis minden anyagi vezetÆh¢z ¦s ir§ny¨t©hoz k¦pest, s im§datra m¦lt© mindenki sz§m§ra. Senki
sem nagyobb N§la, s Ö minden ok legv¦gsÆ oka."
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ÀAz Ö teste nem olyan, mint a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny¦. Teste ¦s lelke
k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. Ö abszolÍt, mindegyik ¦rz¦ke transzcendent§lis, ¦s k¦pes ell§tni a t¢bbi ¦rz¦k feladat§t. Senki sem egyenlÆ h§t Vele
vagy nagyobb N§la. Energi§i sokf¦l¦k, s ¨gy tettei magukt©l, term¦szetes
m©don k¢vetkeznek be" (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.7Ä8).
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦ben minden teljes bÆs¦g¦ben jelen
van, s teljes igazs§gk¦nt l¦tezik, ez¦rt Sz§m§ra nincsen k¢teless¦g. Aki
f¤gg munk§ja eredm¦ny¦tÆl, annak van egy meghat§rozott feladata, §m
aki nem v§gyik semmire sem e h§rom bolyg©rendszerben, annak val©ban nincsen k¢teless¦ge. Az Ýr K‚‰†a a k‰atriy§k vez¦rek¦nt m¦gis r¦szt
vesz a kuruk‰etrai csat§ban, mert a k‰atriy§k teendÆje az, hogy megv¦dj¦k a szenvedÆket. Noha Ö f¢l¢tte §ll a kinyilatkoztatott ¨r§sok minden
szab§ly§nak, m¦gsem tesz semmi olyat, ami azokkal ellent¦tben §llna.

23. VERS
yaid" ÷hM" na vataeRyaM jaAtau k(maRNyatain‰"ta: /

mama vatmaARnauvataRntae manauSyaA: paATaR s$avaRzA: //23//
yadi hy aha„ na varteya„ jƒtu karma†y atandrita‹
mama vartmƒnuvartante manu‰yƒ‹ pƒrtha sarvaa‹
yadi Ä ha; hi Ä bizony; aham Ä ¶n; na Ä nem; varteyam Ä tenn¦k ¨gy;
jƒtu Ä valaha; karma†i Ä az elÆ¨rt k¢teless¦gek v¦grehajt§sa k¢zben;
atandrita‹ Ä gondosan; mama Ä Eny¦m; vartma Ä utat; anuvartante Ä
k¢vetn¦k; manu‰yƒ‹ Ä minden ember; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; sarvaa‹ Ä
minden tekintetben.
Mert ha ¶n nem v¦gezn¦m lelkiismeretesen az elÆ¨rt k¢teless¦geket, az
emberek minden bizonnyal k¢vetn¦k p¦ld§mat, ©, Pƒrtha!
MAGYAR·ZAT: Minden civiliz§lt embernek k¢vetnie kell bizonyos hagyom§nyos csal§di szok§sokat, hogy a lelki fejlÆd¦s ¦rdek¦ben ne zavarja meg a t§rsadalom nyugalm§t. Ezek a szab§lyok a felt¦telekhez k¢t¢tt
lelkekre vonatkoznak, s nem az Ýr K‚‰†§ra, Ö m¦gis betartotta a t¢rv¦nyeket, mert az¦rt sz§llt al§, hogy a vall§s elveit megalapozza. Ha m§sk¦pp cselekedne, a k¢z¢ns¦ges emberek k¢vetn¦k p¦ld§j§t, hiszen Ö a
legfelsÆbb tekint¦ly. A ÷rŒmad-Bhƒgavatamb©l megtudhatjuk, hogy az Ýr
K‚‰†a otthon§ban is ¦s otthon§n k¨v¤l is v¦grehajtotta a csal§dos ember
sz§m§ra elÆ¨rt valamennyi vall§sos k¢teless¦get.
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24. VERS
ots$aIde"yauir"mae laAek(A na ku(yaA< k(maR caed"h"ma, /

s$aÆÿr"sya ca k(taAR syaAmaupah"nyaAimamaA: ‘ajaA: //24//
utsŒdeyur ime lokƒ na kuryƒ„ karma ced aham
sa…karasya ca kartƒ syƒm upahanyƒm imƒ‹ prajƒ‹
utsŒdeyu‹ Ä romba dÆln¦nek; ime Ä mindezek; lokƒ‹ Ä vil§gok; na Ä nem;
kuryƒm Ä v¦gzem; karma Ä elÆ¨rt k¢teless¦geket; cet Ä ha; aham Ä
¶n; sa…karasya Ä nemk¨v§natos n¦pess¦gnek; ca Ä ¦s; kartƒ Ä teremtÆje; syƒm Ä lenn¦k; upahanyƒm Ä elpuszt¨tan§m; imƒ‹ Ä mindezeket;
prajƒ‹ Ä ¦lÆl¦nyeket.
Ha ¶n nem v¦gezn¦m t¢bb¦ az elÆ¨rt k¢teless¦geket, romba dÆln¦nek a
vil§gok. ¶n lenn¦k az oka a nemk¨v§natos n¦pess¦gnek, s ez§ltal v¦get
vetn¦k minden ¦lÆl¦ny b¦k¦j¦nek.
MAGYAR·ZAT: A var†a-sa…kara kifejez¦s nemk¨v§natos n¦pess¦get
jelent, amely zavarja a t§rsadalom b¦k¦j¦t. A t§rsadalomban kialakul©
zavar elker¤l¦s¦t sz§mos szab§ly ¦s t¢rv¦ny seg¨ti elÆ, melyek betart§s§val az emberekre b¦kess¦g v§r, s ¨gy felk¦sz¤lhetnek a fejlÆd¦sre a lelki
¦letben. Az Ýr K‚‰†a term¦szetesen betartja az eff¦le szab§lyokat ¦s
elÆ¨r§sokat, amikor al§sz§ll, hogy biztos¨tsa az ilyen tev¦kenys¦gek tekint¦ly¦t ¦s jelentÆs¦g¦t. Az Ýr minden ¦lÆl¦ny atyja, s ha az ¦lÆl¦nyek t¦vÍton j§rnak, a felelÆss¦g k¢zvetve az ²v¦. Ez¦rt azt§n amikor az emberek t¢bbs¦ge nem tartja tiszteletben a szab§lyoz© elveket, akkor Ö maga
sz§ll al§, hogy helyes Ítra terelje a t§rsadalmat. J©l jegyezz¤k meg, hogy
noha k¢vetn¤nk kell az Ýr nyomdokait, arr©l sohasem szabad megfeledkezn¤nk, hogy nem ut§nozhatjuk a cselekedeteit. K¢vetni ¦s ut§nozni
k¦t k¤l¢nb¢zÆ dolog. Nem ut§nozhatjuk az Urat, s nem emelhetj¤k fel a
Govardhana-hegyet, ahogyan az Ýr tette gyermekkor§ban. Erre egyetlen
ember sem k¦pes. Be kell tartanunk utas¨t§sait, §m sohasem szabad ut§noznunk a tetteit. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (10.33.30Ä31) megerÆs¨ti ezt:
naitat samƒcarej jƒtu manasƒpi hy anŒvara‹
vinayaty ƒcaran mauˆhyƒd yathƒrudro 'bdhi-ja„ vi‰am
Œvarƒ†ƒ„ vaca‹ satya„ tathaivƒcarita„ kvacit
te‰ƒ„ yat sva-vaco-yukta„ buddhimƒ„s tat samƒcaret
ÀCsup§n k¢vetn¤nk kell az Ýr ¦s az Ö felhatalmazott szolg§i utas¨t§sait, melyek mind a javunkra v§lnak. Minden intelligens ember betartja
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ezeket. Vigy§znunk kell azonban, hogy ne ut§nozzuk tetteiket. Senki se
pr©b§lkozzon azzal, hogy az Ýr Živ§t ut§nozva kiigya a m¦reg©ce§nt!"
Azokat az Œvar§kat, akik ir§ny¨tani k¦pesek a Nap ¦s a Hold mozg§s§t, mindig magasabb rendÉeknek kell tekinten¤nk. Ilyen k¦pess¦gek
hi§ny§ban senkinek sem szabad a rendk¨v¤li hatalmÍ Œvar§k cselekedeteit ut§noznia. Az Ýr Živa egy eg¦sz m¦reg©ce§nt kiivott, melynek
egyetlen cs¢ppje elegendÆ lett volna ahhoz, hogy v¦gezzen egy k¢z¢ns¦ges emberrel. Az Ýr Živ§nak sok olyan §ll¨t©lagos h¨ve van, akik gaŠj§t
(marihu§n§t) ¦s hasonl© k§b¨t©szereket akarnak sz¨vni, arr©l azonban
megfeledkeznek, hogy az Ýr Živa tetteit ekk¦ppen ut§nozva csak a hal§lukat siettetik. Az Ýr K‚‰†§nak is vannak olyan §lh¨vei, akik rƒsa-lŒlƒj§t,
szerelmi t§nc§t akarj§k ut§nozni, §m azt elfelejtik, hogy a Govardhanahegyet viszont k¦ptelenek felemelni. A legjobb teh§t, ha az ember nem
pr©b§lja ut§nozni a nagy szem¦lyis¦gek cselekedeteit, hanem csak k¢veti utas¨t§saikat. A sz¤ks¦ges tulajdons§gok n¦lk¤l azzal se pr©b§lkozzon
senki, hogy a helyzet¤kbe ker¤lj¢n. Istennek sz§mtalan olyan Àinkarn§ci©ja" l¦tezik, aki nem rendelkezik a LegfelsÆbb Istens¦g hatalm§val.
25. VERS
s$a·(A: k(maRNyaivaã"AMs$aAe yaTaA ku(vaRinta BaAr"ta /
ku(yaARiã"ã"AMstaTaAs$a·(iêk(LSauRlaAeRk(s$aÍÿh"ma, //25//

saktƒ‹ karma†y avidvƒ„so yathƒ kurvanti bhƒrata
kuryƒd vidvƒ„s tathƒsakta cikŒr‰ur loka-sa…graham
saktƒ‹ Ä ragaszkodva; karma†i Ä az elÆ¨rt k¢teless¦gekhez; avidvƒ„sa‹ Ä
a tudatlanok; yathƒ Ä amennyire; kurvanti Ä cselekednek; bhƒrata Ä ©,
Bharata lesz§rmazottja; kuryƒt Ä meg kell tenni; vidvƒn Ä a tanult; tathƒ Ä
ily m©don; asakta‹ Ä ragaszkod§s n¦lk¤l; cikŒr‰u‹ Ä vezetni k¨v§nva; lokasa…graham Ä az embereket.
Ahogy a tudatlanok az eredm¦nyre v§gyva v¦grehajtj§k k¢teless¦geiket,
Így a b¢lcs is cselekszik, hogy az embereket a helyes Íton vezesse, Æ
azonban nem ragaszkodik tettei gy¤m¢lcs¦hez.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ¦s a nem K‚‰†a-tudatÍ embert elt¦rÆ v§gyaik k¤l¢nb¢ztetik meg egym§st©l. Aki K‚‰†a-tudatÍ, az nem
tesz semmi olyat, ami nem seg¨ti K‚‰†a-tudat§nak fejlÆd¦s¦t. Lehet, hogy
¦ppen Így cselekszik, mint az anyagi tettekhez tÍls§gosan ragaszkod©
tudatlan ember, de m¨g az ut©bbinak saj§t ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦se a c¦lja,
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Æ K‚‰†a kedv¦¦rt tesz mindent. Sz¤ks¦g van teh§t arra, hogy megmutassa az embereknek, mik¦nt cselekedjenek, s hogyan szolg§lj§k tetteik
eredm¦ny¦vel a K‚‰†a-tudat ¦rdekeit.
26. VERS
na bauiÜ"BaedM" janayaed"ÁaAnaAM k(maRs$aiËÿnaAma, /

jaAeSayaets$avaRk(maARiNA ivaã"Ana, yau·(: s$amaAcar"na, //26//
na buddhi-bheda„ janayed ajŠƒnƒ„ karma-sa…ginƒm
jo‰ayet sarva-karmƒ†i vidvƒn yukta‹ samƒcaran
na Ä ne; buddhi-bhedam Ä ¦rtelemzavart; janayet Ä okozzon; ajŠƒnƒm Ä
az ostob§nak; karma-sa…ginƒm Ä akik ragaszkodnak a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekhez; jo‰ayet Ä kapcsoljon ¢ssze; sarva Ä minden; karmƒ†i Ä munk§t;
vidvƒn Ä a tanult; yukta‹ Ä ¢sszekapcsolt; samƒcaran Ä v¦gzÆ.
A b¢lcs, hogy ne zavarja meg az elÆ¨rt k¢teless¦gek gy¤m¢lcs¦hez ragaszkod© tudatlanok elm¦j¦t, ne t¦tlens¦gre buzd¨tsa Æket, hanem az
odaad© szellemben [a K‚‰†a-tudat fokozatos kifejleszt¦se ¦rdek¦ben]
v¦gzett cselekv¦sre.
MAGYAR·ZAT: Vedai ca sarvair aham eva vedya‹. Ez valamennyi
v¦dikus szertart§s v¦gsÆ c¦lja. Minden szertart§s, §ldozat ¦s minden m§s,
amelyrÆl a V¦d§k ¨rnak Ä bele¦rtve az anyagi cselekedetekre vonatkoz©
utas¨t§sokat is Ä arra szolg§l, hogy az emberek meg¦rts¦k K‚‰†§t, az
¦let v¦gsÆ c¦lj§t. ·m a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sen
k¨v¤l nem ismernek m§s c¦lt, ez¦rt csup§n az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben tanulm§nyozz§k a V¦d§kat. A v¦dikus szertart§sok §ltal szab§lyozott
gy¤m¢lcs¢zÆ tetteken ¦s ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sen kereszt¤l azonban az ember
fokozatosan felemelkedhet a K‚‰†a-tudatig. A K‚‰†a-tudatÍ, ¢nmegval©s¨tott l¦leknek teh§t nem szabad megzavarnia m§sok tetteit vagy felfog§s§t, hanem saj§t cselekedeteivel kell megmutatnia, hogyan lehet minden
munka eredm¦ny¦t K‚‰†a szolg§lat§nak szentelni. A tanult K‚‰†a-tudatÍ
embernek Így kell v¦geznie tetteit, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre t¢rekvÆ
tudatlanok elsaj§t¨thass§k tÆle a helyes cselekv¦s ¦s viselked¦s m©dj§t.
Noha a tudatlant nem szabad tetteiben megzavarni, a K‚‰†a-tudatban
kicsit fejlettebb embert m§r k¢zvetlen¤l az Ýr szolg§lat§val is meg lehet
b¨zni, an¦lk¤l, hogy m§s v¦dikus elÆ¨r§sokat kellene k¢vetnie. E szerencs¦s embernek nem kell elv¦geznie a v¦dikus szertart§sokat, mert a
k¢zvetlen K‚‰†a-tudat r¦v¦n el¦rheti mindazt az eredm¦nyt, amit elÆ¨rt
k¢teless¦gei teljes¨t¦s¦vel ¦rne el.
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27. VERS
‘ak{(tae: i‚(yamaANAAina gAuNAE: k(maARiNA s$avaRzA: /

@h"ÆÿAr"ivamaUX#AtmaA k(taARh"imaita manyatae //27//
prak‚te‹ kriyamƒ†ƒni gu†ai‹ karmƒ†i sarvaa‹
aha…kƒra-vimˆhƒtmƒ kartƒham iti manyate
prak‚te‹ Ä az anyagi term¦szetnek; kriyamƒ†ƒni Ä megtett; gu†ai‹ Ä a
k¢tÆerÆi §ltal; karmƒ†i Ä cselekedetek; sarvaa‹ Ä mindenf¦le; aha…kƒravimˆha Ä a hamis eg©t©l megt¦vesztett; ƒtmƒ Ä l¦lek; kartƒ Ä a cselekvÆ; aham Ä ¦n vagyok; iti Ä ¨gy; manyate Ä gondolja.
A hamis ego §ltal megt¦vesztett l¦lek ¢nmag§t hiszi a tettek v¦grehajt©j§nak, pedig val©j§ban az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje v¦gzi
azokat.
MAGYAR·ZAT: Ha egy K‚‰†a-tudatÍ ¦s egy anyagi tudatÍ ember
hasonl© tetteket hajt v¦gre, l§tsz©lag azonos szinten cselekszenek, §m kettej¤k helyzete k¢z¢tt nagy k¤l¢nbs¦g van. A materialista tudatÍ ember
hamis eg©j§nak k¢sz¢nhetÆen meg van r©la gyÆzÆdve, hogy Æ a tettei v¦grehajt©ja. Nem tudja, hogy a test mechanizmus§t a LegfelsÆbb Ýr ellenÆrz¦se alatt §ll© anyagi term¦szet hozza l¦tre. Arr©l sincsen tudom§sa,
hogy Æ maga v¦gsÆ soron K‚‰†a ir§ny¨t§sa alatt §ll. A hamis ego hat§sa
alatt azt hiszi, hogy f¤ggetlen¤l cselekszik, s tettei¦rt mag§nak tulajdon¨t minden ¦rdemet. Ez az ismertetÆjele a tudatlans§g§nak. Nem ¦rti,
hogy ez a durva- ¦s finomfizikai test az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ir§ny¨t§sa alatt §ll© anyagi term¦szet term¦ke, s hogy ez¦rt teste ¦s
elm¦je cselekedeteivel K‚‰†§t kellene szolg§lnia K‚‰†a-tudatban. A tudatlan elfelejti, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t H‚‰ŒkeŁ§nak, az
anyagi test ¦rz¦kei ur§nak h¨vj§k. Ez annak k¢sz¢nhetÆ, hogy ¦rz¦kszerveit hosszÍ idÆn kereszt¤l helytelen¤l az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sben haszn§lva a
hamis ego teljesen megt¦vesztette, minek k¢vetkezt¦ben megfeledkezett
K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ ¢r¢k kapcsolat§r©l.
28. VERS
taÔvaivaÔau mah"AbaAh"Ae gAuNAk(maRivaBaAgAyaAe: /

gAuNAA gAuNAeSau vataRnta wita matvaA na s$aÀatae //28//
tattva-vit tu mahƒ-bƒho gu†a-karma-vibhƒgayo‹
gu†ƒ gu†e‰u vartanta iti matvƒ na sajjate
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tattva-vit Ä az AbszolÍt Igazs§g ismerÆje; tu Ä azonban; mahƒ-bƒho Ä ©,
erÆs karÍ; gu†a-karma Ä az anyagi hat§s alatt v¦gzett munka; vibhƒgayo‹ Ä k¤l¢nbs¦geinek; gu†ƒ‹ Ä az ¦rz¦kek; gu†e‰u Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel;
vartante Ä vannak elfoglalva; iti Ä ¨gy; matvƒ Ä gondolkodva; na Ä sohasem;
sajjate Ä ragaszkodni kezd.
¹, erÆs karÍ! Az AbszolÍt Igazs§g ismerÆje nem mer¤l el az ¦rz¦kek ¦s
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s tetteiben, mert j©l l§tja az odaad§ssal ¦s a gy¤m¢lcsei¦rt v¦gzett munka k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get.
MAGYAR·ZAT: Az AbszolÍt Igazs§g ismerÆje tiszt§ban van azzal, milyen kellemetlen a helyzete az anyagi vil§gban. Tudja, hogy szerves r¦sze
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, K‚‰†§nak, s hogy helye nem az
anyagi teremt¦sben van. Ismeri val©di ¢nazonoss§g§t az ¢r¢kk¦val© gy¢ny¢r ¦s tud§s jellemezte LegfelsÆbb szerves r¦szek¦nt, s meg¦rti, hogy
valamik¦ppen az anyagi ¦letfelfog§s csapd§j§ba esett. L¦t¦nek tiszta §llapot§ban cselekedeteit ¢ssze kell hangolnia az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a odaad© szolg§lat§val, ez¦rt a K‚‰†a-tudatÍ tettekhez
l§t, s term¦szetszerÉleg elt§volodik az anyagi ¦rz¦kek tev¦kenys¦g¦tÆl,
amely a k¢r¤lm¦nyektÆl f¤gg ¦s ideiglenes. Tudja, hogy anyagi l¦t¦nek
k¢r¤lm¦nyei az Ýr legfelsÆbb ir§ny¨t§sa alatt §llnak, ¨gy azt§n nem zavarj§k meg a k¤l¢nf¦le anyagi visszahat§sok, amelyeket az Ýr kegy¦nek
tekint. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint az AbszolÍt Igazs§g h§rom arculat§t (a Brahmant, a Paramƒtmƒt ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t)
ismerÆ embert tattva-vitnek nevezik, mert a LegfelsÆbbh¢z fÉzÆdÆ saj§t
val©di helyzet¦t is ismeri.
29. VERS
‘ak{(taegAuRNAs$ammaUX#A: s$aÀantae gAuNAk(maRs$au /

taAnak{(tµaivad"Ae mand"Ana, k{(tµaivaªa ivacaAlayaeta, //29//
prak‚ter gu†a-sammˆhƒ‹ sajjante gu†a-karmasu
tƒn ak‚tsna-vido mandƒn k‚tsna-vin na vicƒlayet
prak‚te‹ Ä az anyagi term¦szetnek; gu†a Ä a k¢tÆerÆi §ltal; sammˆhƒ‹ Ä
az anyagi azonos¨t§s §ltal megt¦vesztettek; sajjante Ä mer¤lnek; gu†akarmasu Ä anyagi tettekbe; tƒn Ä azokat; ak‚tsna-vida‹ Ä a csek¦ly
tud§ssal rendelkezÆk; mandƒn Ä akik lust§k, hogy meg¦rts¦k az ¢nmegval©s¨t§st; k‚tsna-vit Ä aki val©di tud§ssal rendelkezik; na Ä ne; vicƒlayet Ä
pr©b§lja megzavarni.
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Az ostob§k az anyagi term¦szet k¢tÆerÆitÆl megt¦vesztve anyagi tettekbe
mer¤lnek, s azok rabjaiv§ v§lnak. Tudatlans§guk k¢vetkezt¦ben tetteik
als©bbrendÉek, §m a b¢lcsnek m¦gsem szabad megzavarnia Æket.
MAGYAR·ZAT: A tudatlan emberek t¦vesen a durvafizikai tudattal
azonosulnak, s mindenf¦le anyagi c¨mk¦kben gondolkodnak. Ez a test az
anyagi term¦szet aj§nd¦ka. Aki tÍls§gosan ragaszkodik a testi tudathoz,
azt mand§nak, lust§nak nevezik, aki mit sem tud a l¦lekrÆl. A tudatlanok a test¤knek hiszik magukat, ez¦rt a test¤kkel kapcsolatban §ll©kat
rokonaiknak tekintik, az orsz§got, ahol ezt a testet kapt§k, im§datra m¦lt©nak tartj§k, s azt hiszik, hogy a vall§sos szertart§sok formas§gai jelentik a v¦gsÆ c¦lt. Az ilyen anyagi c¨mk¦kben gondolkod© emberek tetteit
a t§rsadalom¦rt v¦gzett munka, a nacionalizmus ¦s az altruizmus jellemzik. E megjel¢l¦sektÆl megt¦vesztve mindig anyagi s¨kon tev¦kenykednek.
A lelki ¢nmegval©s¨t§s sz§mukra csup§n m¨tosz, ez¦rt nem is ¦rdekli Æket. Azoknak azonban, akik megvil§gosodtak a lelki ¦letben, nem
szabad megzavarniuk az anyagba mer¤lt embereket Ä jobb, ha csup§n
csendben v¦gzik tov§bb saj§t lelki tev¦kenys¦g¤ket. Ezek a megt¦vesztett
emberek n¦ha m¦g olyan magasrendÉ erk¢lcsi alapelvekkel is foglalkoznak, mint az erÆszakn¦lk¤lis¦g ¦s a t¢bbi hasonl©, anyagi szempontb©l
j©t¦kony tett.
A tudatlanok nem k¦pesek m¦lt§nyolni a K‚‰†a-tudatÍ tetteket, ez¦rt
az Ýr K‚‰†a arra utas¨t benn¤nket, hogy ne zavarjuk Æket, ne vesztegess¤k az idÆnket f¢l¢slegesen. Az Ýr bhakt§i azonban m¦g N§la is kegyesebbek, mert meg¦rtik sz§nd¦k§t. Emiatt azt§n v§llalnak minden vesz¦lyt,
m¦g azt is, hogy odamennek a tudatlanokhoz, s megpr©b§lj§k r§venni
Æket a K‚‰†a-tudatÍ tettekre, amelyek felt¦tlen¤l sz¤ks¦gesek az emberi
l¦ny sz§m§ra.
30. VERS
maiya s$avaARiNA k(maARiNA s$aªyasyaADyaAtmacaetas$aA /

inar"AzAIinaRmaRmaAe BaUtvaA yauDyasva ivagAtajvar": //30//
mayi sarvƒ†i karmƒ†i sannyasyƒdhyƒtma-cetasƒ
nirƒŒr nirmamo bhtvƒ yudhyasva vigata-jvara‹
mayi Ä Nekem; sarvƒ†i Ä mindenf¦le; karmƒ†i Ä tetteket; sannyasya Ä
marad¦ktalanul §tadva; adhyƒtma Ä az ¢nval©t teljesen ismerÆ; cetasƒ Ä
tudattal; nirƒŒ‹ Ä haszonv§gy n¦lk¤liv¦; nirmama‹ Ä birtokl§sv§gy n¦lk¤liv¦; bhtvƒ Ä v§lva; yudhyasva Ä harcolj; vigata-jvara‹ Ä cs¤gged¦s
n¦lk¤l.
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¹, Arjuna! Harcolj h§t minden tettedet Nekem §ldozva, a R©lam sz©l©
teljes tud§s birtok§ban, haszonra nem v§gyva, semmit sem tekintve a
tulajdonodnak, cs¤gged¦s n¦lk¤l!
MAGYAR·ZAT: Ez a vers vil§gosan t¤kr¢zi a Bhagavad-gŒtƒ mondanival©j§t. Az Ýr utas¨t§sa az, hogy v§ljunk teljesen K‚‰†a-tudatÍv§, s
v¦gezz¤k k¢teless¦g¤nket katon§s szigorral. Az eff¦le parancs tal§n megnehez¨ti a dolgunkat, §m k¢teless¦geinket ennek ellen¦re v¦gre kell hajtanunk, teljes m¦rt¦kben K‚‰†§ra b¨zva magunkat, hiszen ez az ¦lÆl¦ny
eredeti helyzete. Az ¦lÆl¦ny nem lehet boldog, ha nem mÉk¢dik egy¤tt
a LegfelsÆbb Ýrral, mert ¢r¢k helyzete alapj§n az Ö k¨v§ns§gainak kell
eleget tennie. ŽrŒ K‚‰†a ez¦rt mint hadvez¦re utas¨totta Arjun§t a harcra. Az embernek mindent fel kell §ldoznia annak ¦rdek¦ben, hogy a LegfelsÆbb Ýr legjobb akarata ¦rv¦nyes¤lj¢n, s egyben elÆ¨rt k¢teless¦geit
is teljes¨tenie kell, an¦lk¤l hogy b§rmi f¢l¢tt birtokjogot k¢vetelne. Arjun§nak nem kellett gondolkoznia az Ýr parancs§n Ä csup§n v¦gre kellett hajtania azt. A LegfelsÆbb Ýr a lelke minden l¦leknek, ez¦rt aki
saj§t mag§val nem t¢rÆdve teljesen ¦s egyed¤l a LegfelsÆbbre b¨zza mag§t Ä m§s sz©val teljesen K‚‰†a-tudatÍ Ä, azt adhyƒtma-cetasnak nevezik.
A nirƒŒ‹ sz© azt jelenti, hogy az embernek a mester utas¨t§sai szerint kell
cselekednie, §m nem szabad a munka gy¤m¢lcs¦re v§gynia. Egy p¦nzt§ros t¢bb milli© doll§rt sz§mol meg munkaad©j§nak an¦lk¤l, hogy ak§r
egy centre is ig¦nyt tartana belÆle. Ehhez hasonl©an meg kell ¦rten¤nk,
hogy ebben a vil§gban minden a LegfelsÆbb Ýr¦, ¦s semmi sem tartozik
az egy¦nhez. Ez a mayi Ä ÀNekem" Ä sz© igazi tartalma. Ha valaki ilyen
K‚‰†a-tudatban cselekszik, az eg¦sz biztosan nem k¢vetel mag§nak semmit. Ezt a fajta tudatot h¨vj§k nirmam§nak (Àsemmi sem az eny¦m"). ¶s
ha valaki vonakodna v¦grehajtani egy ilyen szigorÍ parancsot Ä amely nem
veszi tekintetbe a test Ígynevezett rokoni k¢tel¦keit Ä, le kell vetkÆznie
vonakod§s§t. Ily m©don v§lhat valaki vigata-jvar§v§, olyan emberr¦, akinek elm¦je nem ¦g l§zban, ugyanakkor nem is hajlamos a cs¤gged¦sre.
Tulajdons§gai ¦s helyzete szerint mindenkinek v¦geznie kell egy bizonyos
fajta munk§t, s ahogyan ez a vers ¨rja, e k¢teless¦geknek K‚‰†a-tudatban
is eleget lehet tenni. Ez vezeti az embert a felszabadul§s Ítj§ra.
31. VERS
yae mae mataimadM" inatyamanauitaï"inta maAnavaA: /

™aÜ"AvantaAe'nas$aUyantaAe maucyantae tae'ipa k(maRiBa: //31//
ye me matam ida„ nityam anuti‰‡hanti mƒnavƒ‹
raddhƒvanto 'nasyanto mucyante te 'pi karmabhi‹
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ye Ä akik; me Ä az ¶n; matam Ä utas¨t§saimat; idam Ä ezt; nityam Ä
¢r¢k tev¦kenys¦gk¦nt; anuti‰‡hanti Ä rendszeresen v¦grehajtj§k; mƒnavƒ‹ Ä emberek; raddhƒ-vanta‹ Ä hittel ¦s odaad§ssal telve; anasyanta‹ Ä irigys¦g n¦lk¤l; mucyante Ä megszabadulnak; te Ä azok; api Ä m¦g;
karmabhi‹ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedet t¢rv¦ny¦nek k¢tel¦k¦tÆl.
Akik k¢teless¦geiket az ¶n utas¨t§saim szerint teljes¨tik, ¦s hÉs¦gesen,
irigys¦g n¦lk¤l k¢vetik ezt a tan¨t§st, felszabadulnak a gy¤m¢lcs¢zÆ
tettek rabs§g§b©l.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a utas¨t§sai jelentik az eg¦sz v¦dikus b¢lcselet l¦nyeg¦t, ez¦rt kiv¦tel n¦lk¤l mindegyik ¢r¢k igazs§g. Ahogyan a V¦d§k ¢r¢kk¦val©ak, a K‚‰†a-tudat igazs§ga szint¦n az. Az embernek megingathatatlanul hinnie kell ezekben az
utas¨t§sokban, an¦lk¤l hogy az Ýrra irigykedne. Sok olyan filoz©fus ¨r
magyar§zatot a Bhagavad-gŒtƒhoz, aki nem hisz K‚‰†§ban. Ök sohasem
szabadulnak fel a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek rabs§g§b©l. ·m az Ýr ¢r¢k
utas¨t§saiban rend¤letlen¤l h¨vÆ k¢z¢ns¦ges ember kiszabadul a karma
t¢rv¦ny¦nek bilincseibÆl m¦g akkor is, ha v¦grehajtani nem is tudja e
parancsokat. ElÆfordulhat, hogy a K‚‰†a-tudat folyamat§t ¦ppen csak
elkezdÆ ember nem hajtja v¦gre teljes eg¦sz¦ben az Ýr utas¨t§sait, de ha
nem kritiz§lja a folyamatot, hanem Æszint¦n, veres¦ggel ¦s rem¦nytelens¦ggel nem t¢rÆdve t¢rekszik tov§bb, minden bizonnyal felemelkedik a
tiszta K‚‰†a-tudat s¨kj§ra.
32. VERS
yae tvaetad"Byas$aUyantaAe naAnauitaï"inta mae matama, /

s$avaRÁaAnaivamaUX#AMstaAna, ivaiÜ" naí"Anacaetas$a: //32//
ye tv etad abhyasyanto nƒnuti‰‡hanti me matam
sarva-jŠƒna-vimˆhƒ„s tƒn viddhi na‰‡ƒn acetasa‹
ye Ä akik; tu Ä azonban; etat Ä ezt; abhyasyanta‹ Ä irigys¦gbÆl; na Ä
nem; anuti‰‡hanti Ä rendszeresen v¦gzik; me Ä az ¶n; matam Ä utas¨t§somat; sarva-jŠƒna Ä mindenf¦le tud§sban; vimˆhƒn Ä teljesen r§szedettekrÆl; tƒn Ä r©luk; viddhi Ä tudd h§t; na‰‡ƒn Ä mind elvesztek;
acetasa‹ Ä K‚‰†a-tudat n¦lk¤l.
De akik irigys¦gbÆl nem t¢rÆdnek e tan¨t§ssal, s nem k¢vetik azt §llhatatosan, azokr©l tudnunk kell, hogy elvesztett¦k minden tud§sukat,
t¦vÍton j§rnak, ¦s hi§ba t¢rekszenek a t¢k¦letess¦g el¦r¦s¦re.
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MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy bÉn, ha valaki
nem K‚‰†a-tudatÍ. Ahogyan b¤ntet¦s j§r az §llameln¢k parancsainak be
nem tart§s§¦rt, Így az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge utas¨t§sainak
megszeg¦se is mindenk¦ppen b¤ntet¦st von maga ut§n. Az engedetlen
ember Ä legyen b§rmilyen kiv§l© szem¦lyis¦g Ä ¤res sz¨ve miatt mit sem
tud ¢nval©j§r©l, a LegfelsÆbb Brahmanr©l, a Paramƒtmƒr©l ¦s az Istens¦g
Szem¦lyis¦g¦rÆl, ez¦rt semmi rem¦nye a t¢k¦letes ¦letre.
33. VERS
s$aä{"zAM caeí"tae svasyaA: ‘ak{(taeÁaARnavaAnaipa /

‘ak{(itaM yaAinta BaUtaAina inaƒah": ikM( k(ir"Syaita //33//
sad‚a„ ce‰‡ate svasyƒ‹ prak‚ter jŠƒnavƒn api
prak‚ti„ yƒnti bhtƒni nigraha‹ ki„ kari‰yati
sad‚am Ä eszerint; ce‰‡ate Ä pr©b§l; svasyƒ‹ Ä saj§t; prak‚te‹ Ä k¢tÆerÆi §ltal; jŠƒna-vƒn Ä a tanult; api Ä hab§r; prak‚tim Ä a term¦szetnek;
yƒnti Ä al§veti mag§t; bhtƒni Ä minden ¦lÆl¦ny; nigraha‹ Ä az elfojt§s;
kim Ä mit; kari‰yati Ä ¦r el.
M¦g a b¢lcs is saj§t hajlam§nak megfelelÆen cselekszik, hiszen mindenki azt a term¦szetet k¢veti, amellyel a h§rom k¢tÆerÆ meg§ldja. Mit
¦r¤nk h§t vele, ha elfojtjuk?
MAGYAR·ZAT: Ahogy az Ýr a hetedik fejezetben (7.14) megerÆs¨ti,
mindaddig nem szabadulhatunk meg az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek
befoly§s§t©l, m¨g el nem ¦rj¤k a K‚‰†a-tudat transzcendent§lis szintj¦t.
Ez¦rt m¦g a legmÉveltebb vil§gi ember sem k¦pes kiker¤lni mƒyƒ ÍtvesztÆj¦bÆl csup§n elm¦leti tud§ssal, vagyis a l¦lek ¦s a test k¤l¢nv§laszt§s§val. Sok olyan, mag§t transzcendentalist§nak nevezÆ ember van, aki Így
viselkedik, mint aki rendk¨v¤l j§rtas a tudom§nyban, bel¤l azonban teljesen rabja az anyagi term¦szet bizonyos k¢tÆerÆinek, melyeket k¦ptelen legyÆzni. Lehet valaki a vil§gi tudom§nyoss§g szempontj§b©l nagyon
mÉvelt, §m amiatt, hogy oly hosszÍ ideje kapcsolatban §ll az anyagi term¦szettel, bilincsekben ¦l. A K‚‰†a-tudat m¦g akkor is seg¨t kiszabadulni
az anyagi k¢tel¦kekbÆl, ha k¢zben az ember az anyagi l¦tez¦s megk¨v§nta k¢teless¦geit v¦gzi. Senkinek sem szabad teh§t felhagynia a hivat§s§val j§r© k¢teless¦gekkel addig, am¨g nem v§lik teljesen K‚‰†a-tudatÍv§.
Senki se ford¨tson h§tat egyik napr©l a m§sikra elÆ¨rt feladatai v¦gz¦s¦nek, hogy a yogŒkat, a transzcendentalist§kat ut§nozza. Enn¦l sokkal jobb,
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ha az ember adott helyzet¦ben marad, s a felette §ll©k ir§ny¨t§s§val megpr©b§l K‚‰†a-tudatÍv§ v§lni. ¸gy lehet megszabadulni K‚‰†a mƒyƒj§nak
b¦kly©ib©l.
34. VERS
win‰"yasyaein‰"yasyaATaeR r"AgAãe"SaAE vyavaisTataAE /

tayaAenaR vazAmaAgAcCe$ÔaAE ÷sya pair"painTanaAE //34//
indriyasyendriyasyƒrthe rƒga-dve‰au vyavasthitau
tayor na vaam ƒgacchet tau hy asya paripanthinau
indriyasya Ä az ¦rz¦keknek; indriyasya arthe Ä az ¦rz¦kt§rgyakban; rƒga
Ä ragaszkod§s§t; dve‰au Ä ¦s ellenszenv¦t; vyavasthitau Ä szab§lyozva;
tayo‹ Ä ezeknek; na Ä sohasem; vaam Ä az ir§ny¨t§sa al§; ƒgacchet Ä szabad ker¤lni; tau Ä azok; hi Ä bizonyosan; asya Ä sz§m§ra; paripanthinau Ä
akad§lyok.
Az ¦rz¦kek ragaszkod§s§t ¦s viszolyg§s§t az ¦rz¦kt§rgyak ir§nt bizonyos elvekkel kell szab§lyozni. Az embernek nem szabad e vonz©d§s ¦s
idegenked¦s ir§ny¨t§sa al§ ker¤lnie, mert ezek csak akad§lyt jelentenek az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n.
MAGYAR·ZAT: Akik K‚‰†a-tudatÍak, azok term¦szet¤kn¦l fogva t§vol tartj§k magukat az anyagi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. Azoknak azonban, akiknek nem ilyen a tudata, k¢vetni¤k kell a kinyilatkoztatott ¨r§sok szab§lyait ¦s elÆ¨r§sait. Az anyagi rabs§g oka a m¦rt¦ktelen ¦rz¦ki ¦lvezet,
de akik betartj§k a kinyilatkoztatott ¨r§sok szab§lyait, azokat nem k¢tik
le az ¦rz¦kt§rgyak. A nemi ¦lvezet p¦ld§ul sz¤ks¦gszerÉ a felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦lek sz§m§ra, s a h§zass§g keretei k¢z¢tt az ¨r§sok enged¦lyezik
azt. A szent¨r§sok parancsai szerint az ember csak a feles¦g¦vel ¦lhet
nemi ¦letet, a m§s nÆkkel val© szexu§lis kapcsolat tilos sz§m§ra, s a feles¦g¦n k¨v¤l minden nÆt anyj§nak kell tekintenie. Az emberek azonban
m¦g e parancsok ellen¦re is hajlamosak a m§s nÆkkel val© nemi kapcsolatra. Az eff¦le hajlamokat meg kell f¦kezni, mert akad§lyt jelentenek
az ¢nmegval©s¨t§s ¢sv¦ny¦n. Am¨g van anyagi test¤nk, k¢vetel¦s¦nek eleget kell tenn¤nk, de csakis a szab§lyoknak ¦s elÆ¨r§soknak megfelelÆen.
Ezekkel az engedm¦nyekkel azonban nem szabad vissza¦ln¤nk. Ragaszkod§s n¦lk¤l kell k¢vetn¤nk Æket, mert m§sk¦ppen m¦g a szab§lyozott
¦rz¦kkiel¦g¨t¦s is t¦vÍtra vezethet benn¤nket, ahogyan a baleset vesz¦lye m¦g a legjobb utakon is fenn§ll. M¦g ha a legbiztosabb Íton j§runk
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is, senki sem garant§lhatja, hogy nem ¦r benn¤nket baleset. Az ¦rz¦ki
¦lvezet szelleme m§r hosszÍ-hosszÍ idÆ ©ta jelen van benn¤nk az anyaggal val© kapcsolat eredm¦nyek¦nt, ez¦rt m¦g a szab§lyozott ¦rz¦ki ¦lvezet ellen¦re is minden es¦ly megvan a visszaes¦sre. Arra kell h§t t¢rekedn¤nk, hogy ne ragaszkodjunk m¦g a szab§lyozott ¦rz¦ki ¦lvezethez sem.
Ha azonban K‚‰†§hoz ragaszkodunk, azaz mindig K‚‰†a szeretÆ szolg§lat§t v¦gezz¤k, az t§vol tart benn¤nket mindenfajta ¦rz¦ki tettÆl. Sohasem szabad megv§lnunk a K‚‰†a-tudatt©l, az ¦let egyetlen szakasz§ban
sem. Az ¦rz¦ki ragaszkod§st©l val© f¤ggetlens¦g c¦lja az, hogy az ember
v¦g¤l felemelkedjen a K‚‰†a-tudat szintj¦re.
35. VERS
™aeyaAna, svaDamaAeR ivagAuNA: par"DamaARtsvanauiï"taAta, /
svaDamaeR inaDanaM ™aeya: par"DamaAeR BayaAvah": //35//

reyƒn sva-dharmo vigu†a‹ para-dharmƒt sv-anu‰‡hitƒt
sva-dharme nidhana„ reya‹ para-dharmo bhayƒvaha‹
reyƒn Ä sokkal jobb; sva-dharma‹ Ä saj§t elÆ¨rt k¢teless¦gek; vigu†a‹ Ä
m¦g hib§san is; para-dharmƒt Ä a m§sok sz§m§ra elÆ¨rt k¢teless¦gekn¦l; su-anu‰‡hitƒt Ä t¢k¦letesen v¦grehajtottakn§l; sva-dharme Ä saj§t
elÆ¨rt k¢teless¦geiben; nidhanam Ä megsemmis¤l¦s; reya‹ Ä jobb; paradharma‹ Ä a m§sok sz§m§ra elÆ¨rt k¢teless¦gek; bhaya-ƒvaha‹ Ä vesz¦lyesek.
Sokkal jobb saj§t elÆ¨rt k¢teless¦g¤nket hib§san, mint a m§sok¦t t¢k¦letesen v¦grehajtani. Jobb, ha az embert saj§t k¢teless¦ge v¦gz¦se k¢zben ¦ri a hal§l, mint ha m§s feladatait v¦gzi, mert m§s Ítj§t k¢vetni
vesz¦lyes.
MAGYAR·ZAT: A sz§munkra elÆ¨rt munk§t kell teh§t v¦gezn¤nk teljes K‚‰†a-tudatban, s nem a m§sok¦t. Anyagi szinten az ember elÆ¨rt k¢teless¦geit pszichofizikai §llapota hat§rozza meg, amely a term¦szet k¢tÆerÆi hat§s§nak eredm¦nye. A lelki k¢teless¦geket, melyeknek c¦lja K‚‰†a
transzcendent§lis szolg§lata, a lelki tan¨t©mester ¨rja elÆ. Ak§r anyagi,
ak§r lelki k¢teless¦grÆl is van azonban sz©, az embernek hal§l§ig ki kell
tartania mellette, s nem szabad m§s feladat§t ut§noznia. A lelki ¦s anyagi
szint k¢teless¦gei elt¦rÆek lehetnek, §m ha valaki a hiteles Ítmutat§st
k¢veti, az mindig a jav§ra v§lik. Am¨g az ember az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek var§zsa alatt §ll, k¢vetnie kell a saj§t helyzet¦nek megfelelÆ elÆ¨rt
k¢teless¦geket, s nem szabad m§sokat ut§noznia. A j©s§g k¢tÆerej¦ben
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l¦vÆ brƒhma†a p¦ld§ul tart©zkodik az erÆszakt©l, m¨g a k‰atriya sz§m§ra,
akire a szenved¦ly k¢tÆereje hat, enged¦lyezett az erÆszak. ¸gy azt§n a
k‰atriya sz§m§ra jobb az erÆszak szab§lyait k¢vetve meghalni, mint az
erÆszakmentess¦g elv¦t k¢vetÆ brƒhma†§t ut§nozni. A sz¨v¦t nem hirtelen, hanem fokozatosan kell mindenkinek megtiszt¨tania. ·m ha valaki
fel¤lemelkedik az anyagi term¦szet k¢tÆerÆin, ¦s teljesen K‚‰†a-tudatÍv§
v§lik, az a hiteles lelki tan¨t©mester ir§ny¨t§sa alatt b§rmilyen feladatot
v¦gezhet. A K‚‰†a-tudat e t¢k¦letes s¨kj§n a k‰atriya brƒhma†ak¦nt, a
brƒhma†a pedig k‰atriyak¦nt cselekedhet. Az anyagi vil§gbeli megk¤l¢nb¢ztet¦sek a transzcendent§lis szintre nem vonatkoznak. ViŁvƒmitra p¦ld§ul eredetileg k‰atriya volt, §m k¦sÆbb brƒhma†ak¦nt cselekedett, m¨g a
brƒhma†a ParaŁurƒma egy k‰atriya munk§j§t v¦gezte. Az¦rt tehett¦k ezt
meg, mert transzcendent§lis szinten §lltak, de addig, am¨g valaki anyagi
s¨kon van, v¦gre kell hajtania az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi szerinti k¢teless¦geit, s ugyanakkor teljesen meg kell ¦rtenie a K‚‰†a-tudatot.
36. VERS
@jauRna ovaAca

@Ta ke(na ‘ayau·(Ae'yaM paApaM car"ita paUç&Sa: /

@inacC$ªaipa vaASNAeRya balaAid"va inayaAeijata: //36//
arjuna uvƒca
atha kena prayukto 'ya„ pƒpa„ carati pru‰a‹
anicchann api vƒr‰†eya balƒd iva niyojita‹
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; atha Ä akkor; kena Ä mi §ltal; prayukta‹ Ä ¢szt¢nz¢tt; ayam Ä valaki; pƒpam Ä bÉn¢ket; carati Ä elk¢vet;
pru‰a‹ Ä egy ember; anicchan Ä nem akarv§n; api Ä hab§r; vƒr‰†eya Ä
©, V‚‰†i lesz§rmazottja; balƒt Ä erÆvel; iva Ä mintha; niyojita‹ Ä lenne
k¦nyszer¨tve.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, V‚‰†i lesz§rmazottja, mi az, ami az embert akarata
ellen¦re, szinte erÆszakkal bÉn¢s tettekre k¦nyszer¨ti?
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb szerves r¦szek¦nt eredetileg lelki, tiszta, s mentes minden anyagi szennyezÆd¦stÆl, ¨gy term¦szet¦n¦l fogva nem k¦nyszer¤l az anyagi vil§g bÉneinek elk¢vet¦s¦re. Amikor
azonban kapcsolatba ker¤l az anyagi term¦szettel, minden tov§bbi n¦lk¤l sz§mtalan bÉn¢s tettet elk¢vet, n¦ha m¦g akarata ellen¦re is. Arjuna
K‚‰†§hoz int¦zett k¦rd¦se ¦ppen ez¦rt nagyon l¦nyeges, mert az ¦lÆl¦nyek eltorzult term¦szet¦re vonatkozik. Az ¦lÆl¦ny n¦ha m¦g akkor
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is bÉn¢s cselekedetre k¦nyszer¤l, ha nem akarja. E bÉn¢kre azonban
nem a sz¨vben l¦vÆ FelsÆl¦lek ¢szt¢n¢z benn¤nket, hanem m§s oka van,
ahogyan azt az Ýr a k¢vetkezÆ versben elmagyar§zza.
37. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

k(Ama WSa ‚(AeDa WSa r"jaAegAuNAs$amauà"va: /

mah"AzAnaAe mah"ApaApmaA ivaÜ"Yaenaimah" vaEir"NAma, //37//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
kƒma e‰a krodha e‰a rajo-gu†a-samudbhava‹
mahƒano mahƒ-pƒpmƒ viddhy enam iha vairi†am
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; kƒma‹ Ä k¦jv§gy;
e‰a‹ Ä ez; krodha‹ Ä harag; e‰a‹ Ä ez; raja‹-gu†a Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦bÆl; samudbhava‹ Ä sz¤letett; mahƒ-aana‹ Ä mindent felem¦sztÆ;
mahƒ-pƒpmƒ Ä nagyon bÉn¢s; viddhi Ä tudd; enam Ä ezt; iha Ä az anyagi
vil§gban; vairi†am Ä a legnagyobb ellens¦g.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Csup§n a k¦jv§gy az,
©, Arjuna. A szenved¦ly anyagi k¢tÆerej¦vel val© kapcsolatb©l sz¤letik, s k¦sÆbb haragg§ alakul §t Ä ez a vil§g mindent felem¦sztÆ, bÉn¢s
ellens¦ge.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi teremt¦ssel ¦s a szenved¦ly k¢tÆerej¦vel
kapcsolatba ker¤lve az ¦lÆl¦ny K‚‰†a ir§nti ¢r¢k szeretete k¦jv§ggy§ alakul §t. Az Isten ir§nti szeretet Így v§ltozik k¦jv§ggy§, mint ahogyan a
tej v§lik joghurtt§ a savanyÍ tamarindgy¤m¢lcs hat§s§ra. A kiel¦g¨tetlen
k¦jv§gy haragg§ alakul, a haragb©l illÍzi© lesz, az illÍzi© pedig azt eredm¦nyezi, hogy az ember folytatja anyagi l¦t¦t. Ez¦rt a k¦jv§gy az ¦lÆl¦ny
legnagyobb ellens¦ge. Egyed¤l ez az, ami arra k¦szteti a k¤l¢nben tiszta
¦lÆl¦nyt, hogy az anyagi vil§g b¦kly©iban maradjon. A harag a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek megnyilv§nul§sa. Ezeket a k¢tÆerÆket teh§t a d¤hrÆl ¦s
m§s velej§r©ir©l lehet felismerni. Ha a szenved¦ly k¢tÆerej¦bÆl az elÆ¨rt
cselekedetek ¦s ¦letm©d §ltal a j©s§g¦ba emelked¤nk, s nem s¤llyed¤nk
a tudatlans§g k¢tÆerej¦be, akkor a lelki vonz©d§s megmenthet benn¤nket a m¦lybe tasz¨t© d¤htÆl.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge sz§mtalan form§ba terjesztette
ki mag§t, hogy ¦lvezze ¢r¢kk¦ n¢vekvÆ lelki gy¢ny¢r¦t, melynek az ¦lÆl¦nyek szerves r¦szei. Ök szint¦n rendelkeznek r¦szleges f¤ggetlens¦ggel,
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de amikor ezzel vissza¦lnek, ¦s szolg§latk¦sz hajlamuk ¦rz¦ki ¦lvezetre
v§gy© hajlamm§ alakul §t, akkor a k¦jv§gy hatalm§ba ker¤lnek. Ezt az
anyagi vil§got az¦rt teremtette az Ýr, hogy lehetÆs¦get adjon a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦nyeknek k¦jes hajlamaik kiel¦g¨t¦s¦re, s hogy miut§n
hosszÍ idÆn kereszt¤l teljesen hi§baval©an pr©b§lkoztak e v§gyak kiel¦g¨t¦s¦vel, kezdjenek el tudakoz©dni igazi helyzet¤krÆl.
ErrÆl a tudakoz©d§sr©l ¨rnak a Vedƒnta-stra elsÆ sorai. Athƒto
brahma-jijŠƒsƒ: tudakoz©dnunk kell a LegfelsÆbbrÆl. A LegfelsÆbbet a
÷rŒmad-Bhƒgavatam a k¢vetkezÆk¦ppen hat§rozza meg: janmƒdy asya
yato 'nvayƒd itarata ca. ÀMindennek az eredete a LegfelsÆbb Brahman."
A k¦jv§gy ¨gy szint¦n a LegfelsÆbbtÆl sz§rmazik. Ha k¦jv§gyunkat a LegfelsÆbb ir§nti szeretett¦, vagyis K‚‰†a-tudatt§ form§ljuk §t Ä m§s sz©val amikor K‚‰†a ¢r¢me lesz minden v§gyunk Ä, akkor a k¦jv§gyat ¦s a
haragot is lelkiv¦ v§ltoztathatjuk. Hanumƒn, az Ýr Rƒma nagy szolg§ja
Rƒva†a arany v§ros§nak fel¦get¦s¦re haszn§lta d¤h¦t, §m ¨gy az Ýr legkiv§l©bb bhakt§ja lett. Itt a Bhagavad-gŒtƒban az Ýr arra biztatja Arjun§t is, hogy d¤h¦t ford¨tsa ellens¦gei ellen, hogy ¢r¢met szerezzen Neki.
A K‚‰†a-tudatban, K‚‰†a kedv¦¦rt kimutatott k¦jv§gy ¦s harag ily m©don m§r nem az ellens¦g¤nk t¢bb¦, hanem a bar§tunk.
38. VERS
DaUmaenaAi˜ayatae vai¶"yaRTaAd"zAAeR malaena ca /

yaTaAelbaenaAva{taAe gABaRstaTaA taenaed"maAva{tama, //38//
dhmenƒvriyate vahnir yathƒdaro malena ca
yatholbenƒv‚to garbhas tathƒ tenedam ƒv‚tam
dhmena Ä f¤sttel; ƒvriyate Ä bor¨tott; vahni‹ Ä tÉz; yathƒ Ä mint ahogyan; ƒdara‹ Ä t¤k¢r; malena Ä porral; ca Ä is; yathƒ Ä mint; ulbena Ä
az anyam¦h §ltal; ƒv‚ta‹ Ä fedett; garbha‹ Ä embri©; tathƒ Ä Így; tena Ä
azzal a k¦jv§ggyal; idam Ä ez; ƒv‚tam Ä befedett.
Mint t¤zet a f¤st, mint t¤kr¢t a por vagy mint magzatot az anyja m¦he,
Így burkolj§k be az ¦lÆl¦nyt e k¦jv§gy k¤l¢nb¢zÆ fokai.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny tiszta tudat§t elhom§lyos¨t© burok h§rom
fokban tudja befedni az ¦lÆl¦nyt. Ez a fedÆr¦teg nem m§s, mint a k¦jv§gy,
k¤l¢nb¢zÆ megnyilv§nul§saiban. Ezeket a tÉz f¤stj¦hez, a t¤kr¢t bor¨t©
porhoz ¦s az embri©t k¢r¤lvevÆ anyam¦hhez lehet hasonl¨tani. Amikor a
k¦jv§gyat a f¤sth¢z hasonl¨tj§k, azt Így kell ¦rten¤nk, hogy az ¦lÆ szikra
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t¤ze kis m¦rt¦kben ugyan, de ¦rz¦kelhetÆ. M§s sz©val az ¦lÆl¦nyt akkor
lehet a f¤sttel bor¨tott tÉzh¢z hasonl¨tani, ha K‚‰†a-tudata kis m¦rt¦kben
m§r megnyilv§nul. Hab§r ha van f¤st, akkor tÉznek is lennie kell, kezdetben a l§ng m¦gsem l§that©. Ez az §llapot teh§t olyan, mint a K‚‰†atudat kezdete. A t¤k¢r ¦s a por p¦ld§ja az elme t¤kr¦nek tiszt¨t§s§ra
utal, amely sz§mtalan lelki folyamat seg¨ts¦g¦vel t¢rt¦nik, s melyek k¢z¤l
az Ýr szent neveinek ¦nekl¦se a legjobb. Az anyam¦h §ltal beburkolt
magzat anal©gi§ja a tehetetlens¦get szeml¦lteti, hiszen a magzat a m¦hben olyannyira tehetetlen, hogy m¦g mozogni sem tud. Ezt az §llapotot a
f§k l¦t¦hez lehet hasonl¨tani. A f§k szint¦n ¦lÆl¦nyek, §m rendk¨v¤l erÆs
k¦jes v§gyaik miatt szinte tudat n¦lk¤li l¦t§llapotba ker¤ltek. A madarakat ¦s a vad§llatokat a porral fedett t¤k¢rh¢z, az emberi l¦nyt pedig a
f¤sttel takart tÉzh¢z hasonl¨tj§k. Emberi form§t ¢ltve az ¦lÆl¦ny k¦pes
K‚‰†a-tudat§t valamilyen m¦rt¦kben ¦letre kelteni, s ha tov§bb fejlÆdik,
akkor a lelki ¦let t¤ze l§ngra kaphat ebben az ¦letform§ban. Ha valaki
¤gyesen b§nik a f¤sttel, a tÉz fellobbanhat. Az emberi l¦t§llapotban teh§t
az ¦lÆl¦ny es¦lyt kap r§, hogy kiszabaduljon az anyagi l¦t b¢rt¢n¦bÆl.
MegfelelÆ ir§ny¨t§ssal, a K‚‰†a-tudat mÉvel¦s¦vel legyÆzheti ellens¦g¦t,
a k¦jv§gyat.
39. VERS
@Ava{taM ÁaAnamaetaena ÁaAinanaAe inatyavaEir"NAA /

k(Amaè&paeNA k(AEntaeya äu"SpaUre"NAAnalaena ca //39//
ƒv‚ta„ jŠƒnam etena jŠƒnino nitya-vairi†ƒ
kƒma-rpe†a kaunteya du‰pre†ƒnalena ca
ƒv‚tam Ä be van fedve; jŠƒnam Ä tiszta tudata; etena Ä ez §ltal; jŠƒnina‹ Ä
a tud©nak; nitya-vairi†ƒ Ä az ¢r¢k ellens¦g §ltal; kƒma-rpe†a Ä a k¦j
form§j§ban; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; du‰pre†a Ä a sohasem el¦gedett;
analena Ä tÉz §ltal; ca Ä is.
¸gy fedi be a b¢lcs ¦lÆl¦ny tiszta tudat§t ¢r¢k ellens¦ge, a k¦jv§gy, mely
sohasem el¦gedett, s l§ngol, mint a tÉz.
MAGYAR·ZAT: A Manu-sm‚ti le¨rja, hogy a k¦jv§gyat nem el¦g¨ti ki
semmilyen ¦rz¦ki ¦lvezet, ahogyan a t¤zet sem lehet eloltani, ha folyton
t§pl§ljuk. Az anyagi vil§gban minden tett k¢z¦ppontj§ban a nemi ¦let §ll,
ez¦rt ezt a vil§got maithu†ya-ƒgƒr§nak, a nemi ¦let b¢rt¢n¦nek h¨vj§k.
Ahogy a k¢z¢ns¦ges b¢rt¢nben r§csok m¢g¢tt Ærzik a rabokat, az Ýr
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t¢rv¦nyeit megszegÆ bÉn¢zÆket a nemi ¦let l§ncolja le. Az anyagi civiliz§ci© fejlÆd¦se, amelynek alapja az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s, csak meghosszabb¨tja
az ¦lÆl¦nyek anyagi l¦t¦t, s ¨gy a k¦jv§gy a tudatlans§g szimb©luma, mely
az anyagi vil§ghoz k¢ti az ¦lÆl¦nyt. Igaz, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦lvez¦se
k¢zben ¦rezhet valamif¦le boldogs§got, §m ez az §ll¨t©lagos boldogs§g¦rzet az ¦rz¦keit ¦lvezÆ v¦gsÆ ellens¦ge.
40. VERS
win‰"yaAiNA manaAe bauiÜ"r"syaAiDaï"Anamaucyatae /

WtaEivaRmaAeh"yatyaeSa ÁaAnamaAva{tya de"ih"nama, //40//
indriyƒ†i mano buddhir asyƒdhi‰‡hƒnam ucyate
etair vimohayaty e‰a jŠƒnam ƒv‚tya dehinam
indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kek; mana‹ Ä az elme; buddhi‹ Ä az ¦rtelem; asya Ä
e k¦jv§gynak; adhi‰‡hƒnam Ä sz¦khely¦nek; ucyate Ä mondj§k; etai‹ Ä
ezek §ltal; vimohayati Ä megt¦veszti; e‰a‹ Ä ez a k¦jv§gy; jŠƒnam Ä
tud§s§t; ƒv‚tya Ä befedve; dehinam Ä a megtestes¤ltnek.
A k¦jv§gy sz¦khelye az ¦rz¦kek, az elme ¦s az ¦rtelem. Rajtuk kereszt¤l
fedi be az ¦lÆl¦ny igazi tud§s§t s vezeti t¦vÍtra Æt.
MAGYAR·ZAT: Az ellens¦g elfoglalta a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek test¦nek k¤l¢nb¢zÆ strat¦giai pontjait. Az Ýr K‚‰†a eml¨t¦st tesz e pontokr©l, hogy aki le akarja gyÆzni az ellens¦get, az tudja, hol tal§lhat©k. Az
¦rz¦kszervek valamennyi tev¦kenys¦g¦nek az elme a k¢zpontja, ¨gy amikor az ¦rz¦kt§rgyakr©l hallunk, az elm¦ben tengernyi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre
ir§nyul© gondolat gyÉlik ¢ssze, s ennek eredm¦nyek¦ppen a k¦jv§gy az
elm¦ben ¦s az ¦rz¦kekben ¤t tany§t. Ezek ut§n az ¦rtelem v§lik e k¦jv§gy© hajlamok k¢zpontj§v§. Az ¦rtelem a l¦lek k¢zvetlen szomsz¦dja.
A k¦jv§gy© ¦rtelem k¦szteti a lelket arra, hogy a hamis eg©val azonosuljon, azaz az anyaggal, s ezzel egyidejÉleg az elm¦vel ¦s az ¦rz¦keivel
azonos¨tsa mag§t. A l¦lek r§szokik az anyagi ¦rz¦kek ¦lvezet¦re, ¦s ezt
tekinti az igazi boldogs§gnak. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (10.84.13) nagyon
sz¦pen elmagyar§zza ezt a hamis ¦nk¦pet:
yasyƒtma-buddhi‹ ku†ape tri-dhƒtuke
sva-dhŒ‹ kalatrƒdi‰u bhauma ijya-dhŒ‹
yat-tŒrtha-buddhi‹ salile na karhicij
jane‰v abhijŠe‰u sa eva go-khara‹
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ÀA mag§t a h§rom elembÆl §ll© testtel azonos¨t© ember, aki teste mell¦kterm¦keit a rokonainak tekinti, sz¤lÆf¢ldj¦t pedig im§datra m¦lt©nak
tartja, s aki csak f¤r¢dni j§r a zar§ndokhelyekre, nem pedig az¦rt, hogy
tal§lkozzon azokkal, akik j§rtasak a transzcendent§lis tudom§nyban, nem
tekinthetÆ k¤l¢nbnek egy szam§rn§l vagy egy teh¦nn¦l."
41. VERS
tasmaAÔvaimain‰"yaANyaAd"AE inayamya Bar"taSaRBa /

paApmaAnaM ‘ajaih" ÷enaM ÁaAnaivaÁaAnanaAzAnama, //41//
tasmƒt tvam indriyƒ†y ƒdau niyamya bharatar‰abha
pƒpmƒna„ prajahi hy ena„ jŠƒna-vijŠƒna-nƒanam
tasmƒt Ä ez¦rt; tvam Ä te; indriyƒ†i Ä ¦rz¦keket; ƒdau Ä az elej¦n;
niyamya Ä szab§lyozva; bharata-‚‰abha Ä ©, Bharata lesz§rmazottainak
vez¦re; pƒpmƒnam Ä a bÉn nagy jelk¦p¦t; prajahi Ä zabol§zd meg; hi Ä
bizony; enam Ä ezt; jŠƒna Ä a tud§snak; vijŠƒna Ä ¦s a tiszta l¦lek
tudom§nyos ismeret¦nek; nƒanam Ä a megsemmis¨tÆj¦t.
Ez¦rt, ©, Arjuna, legjobb a Bhƒrat§k k¢z¢tt, m¦g az elej¦n zabol§zd meg
¦rz¦keid szab§lyoz§s§val a bÉn e nagy jelk¦p¦t [a k¦jv§gyat], ¦s semmis¨tsd meg a tud§s ¦s az ¢nmegval©s¨t§s elpuszt¨t©j§t!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr azt tan§csolta Arjun§nak, hogy m¦g a legelej¦n f¦kezze meg az ¦rz¦keit, mert csak Így gyÆzheti le a legnagyobb, bÉn¢s ellens¦get, a k¦jv§gyat, ami elpuszt¨tja az ¢nmegval©s¨t§s v§gy§t ¦s
az ¢nval©r©l sz©l© tud§st. A jŠƒna a hamis ¢nval©t©l k¤l¢nb¢zÆ ¢nval©
ismeret¦re utal, arra a tud§sra, mely szerint a l¦lek nem azonos a testtel. A vijŠƒna a l¦lek eredeti helyzet¦nek ¦s a LegfelsÆbb L¦lekhez fÉzÆdÆ kapcsolat§nak ismeret¦t jelenti. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (2.9.31) ezt
a k¢vetkezÆk¦ppen magyar§zza:
jŠƒna„ parama-guhya„ me yad-vijŠƒna-samanvitam
sa-rahasya„ tad-a…ga„ ca g‚hƒ†a gadita„ mayƒ
ÀAz ¢nval©r©l, valamint a LegfelsÆbb ²nval©r©l sz©l© tud§s rendk¨v¤l
titkos ¦s misztikus, §m ezt a tud§st ¦s saj§ts§gos megval©s¨t§s§t meg
lehet ¦rteni, ha k¤l¢nf¦le aspektusait maga az Ýr magyar§zza el." Ezt
az az ¢nval©r©l sz©l© §ltal§nos ¦s saj§ts§gos tud§st a Bhagavad-gŒtƒ adja
§t nek¤nk. Az ¦lÆl¦nyek az Ýr szerves r¦szei, ez¦rt feladatuk egyed¤l
az, hogy szolg§lj§k Öt. Ezt a tudatot nevezik K‚‰†a-tudatnak. A K‚‰†a-
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tudatot m§r ¦let¤nk korai szakasz§ban el kell saj§t¨tanunk, hogy teljesen
K‚‰†a-tudatÍv§ v§lhassunk, ¦s eszerint cselekedhess¤nk.
A k¦jv§gy csup§n eltorzult t¤k¢rk¦pe az Isten ir§nti szeretetnek, amely
minden ¦lÆl¦ny term¦szet¦hez hozz§tartozik. De ha valakit m§r fiatal
kor§t©l K‚‰†a-tudatban nevelnek, annak Isten ir§nti szeretete nem fajulhat k¦jv§ggy§. Ha az Isten ir§nti szeretet egyszer k¦jv§ggy§ torzul, nagyon
neh¦z vissza§ll¨tani a term¦szetes §llapotot. A K‚‰†a-tudat azonban olyannyira hat§sos, hogy az odaad© szolg§lat szab§lyoz© elveinek betart§s§val m¦g abban az emberben is kialakulhat az Isten ir§nti szeretet, aki
k¦sÆn kezd a folyamat gyakorl§s§hoz. Az ¦rz¦keknek a K‚‰†a-tudatban,
vagyis az Ýr odaad© szolg§lat§ban val© szab§lyoz§s§t teh§t az ¦let b§rmelyik szakasz§ban el lehet kezdeni, amikor meg¦rtett¤k annak s¤rgÆss¦g¦t, s ily m©don a k¦jv§gyat Isten ir§nti szeretett¦ v§ltoztathatjuk §t.
Ez az emberi ¦let legt¢k¦letesebb szintje.
42. VERS
win‰"yaAiNA par"ANyaAò"ir"in‰"yaeBya: parM" mana: /

manas$astau par"A bauiÜ"yaAeR bauÜe": par"tastau s$a: //42//
indriyƒ†i parƒ†y ƒhur indriyebhya‹ para„ mana‹
manasas tu parƒ buddhir yo buddhe‹ paratas tu sa‹
indriyƒ†i Ä az ¦rz¦keket; parƒ†i Ä magasabb rendÉnek; ƒhu‹ Ä mondj§k; indriyebhya‹ Ä az ¦rz¦kekn¦l; param Ä magasabb rendÉ; mana‹ Ä
az elme; manasa‹ Ä az elm¦n¦l; tu Ä szint¦n; parƒ Ä magasabb rendÉ;
buddhi‹ Ä az ¦rtelem; ya‹ Ä aki; buddhe‹ Ä az ¦rtelemn¦l; parata‹ Ä
magasabb rendÉ; tu Ä de; sa‹ Ä Æ.
A cselekvÆ ¦rz¦kszervek magasabb rendÉek a tompa anyagn§l, az elme
az ¦rz¦kekn¦l, az ¦rtelem az elm¦n¦l, de Æ [a l¦lek] m¦g az ¦rtelemn¦l
is magasabb rendÉ.
MAGYAR·ZAT: A k¦jv§gy tettei az ¦rz¦keken kereszt¤l nyilv§nulnak
meg sz§mtalan form§ban. A k¦jv§gy a testen bel¤l tany§zik, s az ¦rz¦kek
a kivezetÆ ny¨l§sai. Az ¦rz¦kek teh§t magasabb rendÉek a test eg¦sz¦n¦l. A felsÆbbrendÉ tudatban, vagyis a K‚‰†a-tudatban ¦lÆk nem haszn§lj§k ezeket a kij§ratokat. A K‚‰†a-tudatban a l¦lek k¢zvetlen kapcsolatot
teremt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel, ¨gy Ä amint ez a vers is
¨rja Ä a test k¤l¢nf¦le funkci©inak hierarchi§j§ban a LegfelsÆbb L¦lek §ll
legfel¤l. A test cselekedete az ¦rz¦kek mÉk¢d¦s¦t jelenti, ¨gy az ¦rz¦kek
le§ll¨t§sa valamennyi testi tev¦kenys¦g megszÉn¦s¦vel j§r. Mivel azonban
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az elme akt¨v, m¦g akkor is cselekszik, ha a test nyugalomban, t¦tlen §llapotban van. Ez t¢rt¦nik az §lom sor§n is. ·m az ¦rtelem d¢nt¦se felette
§ll az elm¦nek, af¢l¢tt pedig maga a l¦lek §ll. Ha teh§t a l¦lek k¢zvetlen¤l
a LegfelsÆbbet szolg§lja, akkor automatikusan al§rendeltjei Ä az ¦rtelem,
az elme ¦s az ¦rz¦kek Ä is mind Öt szolg§lj§k. A Ka‡ha-upani‰adban egy
hasonl© verssel tal§lkozhatunk, ami arr©l sz©l, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyai magasabb rendÉek az ¦rz¦kekn¦l, az elme pedig az ¦rz¦kt§rgyakn§l.
Ha teh§t az elm¦t §lland©an az Ýr k¢zvetlen szolg§lat§val foglaljuk el,
akkor az ¦rz¦kek sem tudnak m§st tenni. Az elm¦nek errÆl a hozz§§ll§s§r©l m§r besz¦lt¤nk. Para„ d‚‰‡vƒ nivartate. Ha az elme az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§ba mer¤l, lehetetlen, hogy az alacsonyabb rendÉ hajlamok fel¤lkerekedjenek rajta. A Ka‡ha-upani‰ad mahƒnak, nagynak ¨rja
le a lelket. A l¦lek teh§t legf¢l¤l, az ¦rz¦kt§rgyak, az ¦rz¦kek, az elme
¦s az ¦rtelem f¢l¢tt §ll, ¨gy minden probl¦ma megold§sa a l¦lek eredeti
helyzet¦nek k¢zvetlen felismer¦s¦ben rejlik.
¶rtelm¤nkkel meg kell ismern¤nk a l¦lek eredeti helyzet¦t, s azt§n
elm¦nket ¢r¢kre a K‚‰†a-tudatra kell ¢sszpontos¨tanunk. Ez meg fog
oldani minden probl¦m§t. A kezdÆ transzcendentalist§nak aj§nlatos tart©zkodnia az ¦rz¦kek t§rgyait©l, emellett azonban elm¦j¦t is meg kell
erÆs¨tenie az ¦rtelme seg¨ts¦g¦vel. Ha az ember az ¦rtelme seg¨ts¦g¦vel
K‚‰†a-tudatban foglalja el az elm¦j¦t, Így, hogy teljesen §tadja mag§t
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, akkor az elme is egyre erÆsebb
lesz, s b§r az ¦rz¦kek Ä mint a k¨gy©k Ä rendk¨v¤l erÆsek, nem jelentenek
majd t¢bbet az elme sz§m§ra kit¢rt fogÍ m¦rges k¨gy©kn§l. Annak ellen¦re azonban, hogy a l¦lek az ¦rtelem, az elme ¦s az ¦rz¦kek ura, am¨g a
K‚‰†§val val© kapcsolat r¦v¦n nem erÆs¢dik meg a K‚‰†a-tudatban, addig
az izgatott elme miatt b§rmikor visszaeshet.
43. VERS
WvaM bauÜe": parM" bauä,"DvaA s$aMstaByaAtmaAnamaAtmanaA /
jaih" zA‡auM mah"AbaAh"Ae k(Amaè&paM äu"r"As$ad"ma, //43//

eva„ buddhe‹ para„ buddhvƒ sa„stabhyƒtmƒnam ƒtmanƒ
jahi atru„ mahƒ-bƒho kƒma-rpa„ durƒsadam
evam Ä ¨gy; buddhe‹ Ä ¦rtelemn¦l; param Ä felsÆbbrendÉnek; buddhvƒ Ä
tudva; sa„stabhya Ä megszil§rd¨tva; ƒtmƒnam Ä az elm¦t; ƒtmanƒ Ä a
megfontolt ¦rtelem §ltal; jahi Ä gyÆzd le; atrum Ä az ellens¦get; mahƒbƒho Ä ©, erÆs karÍ; kƒma-rpam Ä a k¦jv§gy form§j§ban; durƒsadam Ä
f¦lelmetest.
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¹, erÆs karÍ Arjuna! Ha meg¦rtette, hogy transzcendent§lis az anyagi
¦rz¦kekhez, az elm¦hez ¦s az ¦rtelemhez k¦pest, az ember megfontolt
lelki ¦rtelm¦vel [K‚‰†a-tudat§val] szil§rd¨tsa meg elm¦j¦t, s lelki erej¦vel gyÆzze le a k¦jv§gyk¦nt ismert telhetetlen ellens¦get.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ harmadik fejezet¦nek v¦gk¢vetkeztet¦se a K‚‰†a-tudathoz vezeti el az embert, aki ¨gy felismeri, hogy Æ az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¢r¢k szolg§ja, s v¦gsÆ c¦lja nem
a szem¦lytelen ¤ress¦g. Az anyagi l¦tben a k¦jv§gy ¦s az anyagi term¦szet javai f¢l¢tti uralomra val© v§gy k¦ts¦gtelen¤l mindenkit befoly§sol.
Az uralkod§s ¦s az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§ni v§gy a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek
legnagyobb ellens¦ge, a K‚‰†a-tudat seg¨ts¦g¦vel azonban b§rki k¦pes
lehet az anyagi ¦rz¦kszervek, az elme ¦s az ¦rtelem ir§ny¨t§s§ra. Ha nem
is ford¨t h§tat azon nyomban a munk§nak ¦s az elÆ¨rt k¢teless¦geknek,
a K‚‰†a-tudat fokozatos kifejleszt¦s¦vel, a tiszta azonoss§g§ra ir§ny¨tott
rend¨thetetlen ¦rtelme r¦v¦n eljuthat a transzcendent§lis s¨kra, ahol az
anyagi ¦rz¦kek ¦s az elme t¢bb¦ nem befoly§solj§k. Ez a mondanival©ja
ennek a fejezetnek. Az anyagi l¦t ¦retlen §llapot§ban a filoz©fiai spekul§ci© ¦s az a term¦szetellenes t¢rekv¦s, hogy yoga-testtart§sok §ltal szab§lyozzuk az ¦rz¦keket, sohasem vezetnek el a lelki ¦lethez. Egy magasabb rendÉ ¦rtelem seg¨ts¦g¦vel a K‚‰†a-tudatot kell elsaj§t¨tanunk.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ harmadik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀKarma-yoga", azaz a K‚‰†a-tudatban
v¦gzett elÆ¨rt k¢teless¦gek.

NEGYEDIK FEJEZET

Transzcendent§lis tud§s

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

wmaM ivavasvatae yaAegAM ‘aAe·(vaAnah"mavyayama, /

ivavasvaAnmanavae ‘aAh" manauir"ºvaAk(vae'“avaIta, // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
ima„ vivasvate yoga„ proktavƒn aham avyayam
vivasvƒn manave prƒha manur ik‰vƒkave 'bravŒt
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; imam
Ä ezt; vivasvate Ä a napistennek; yogam Ä a LegfelsÆbbel val© kapcsolat
tudom§ny§t; proktavƒn Ä oktattam; aham Ä ¶n; avyayam Ä maradand©t;
vivasvƒn Ä Vivasvƒn (a napisten neve); manave Ä az emberis¦g atyj§nak
(akit Vaivasvat§nak h¨vnak); prƒha Ä elbesz¦lte; manu‹ Ä az emberis¦g
atyja; ik‰vƒkave Ä Ik‰vƒku kir§lynak; abravŒt Ä mondta.
Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, az Ýr ÷rŒ K‚‰†a ¨gy sz©lt: A yoga eme ¢r¢k
tudom§ny§t ¶n tan¨tottam a napistennek, Vivasvƒnnak, aki k¦sÆbb Manut, az emberis¦g atyj§t, Manu pedig Ik‰vƒkut oktatta errÆl.
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MAGYAR·ZAT: Ebben a versben a Bhagavad-gŒtƒ t¢rt¦net¦rÆl olvashatunk, amely az ÆsidÆkbe nyÍlik vissza, amikor ezt a tud§st a Nap bolyg©val kezdÆdÆen valamennyi bolyg© kir§lyi rendje megkapta. A bolyg©k
uralkod©inak legfontosabb feladata az ott ¦lÆk v¦delmez¦se, ez¦rt a kir§lyi rend tagjainak meg kell ¦rteni¤k a Bhagavad-gŒtƒ tudom§ny§t, hogy
vezetni tudj§k az embereket, s k¦pesek legyenek megv¦delmezni Æket
att©l az anyagi k¢tel¦ktÆl, mely a k¦jhez k¢ti Æket. Az emberi ¦let arra
val©, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel ¢r¢k kapcsolatban §ll©
lelki kultÍr§t mÉvelj¤k. Minden §llam, minden bolyg© vezetÆj¦nek k¢teless¦ge, hogy ezt a tud§st az oktat§son, a kultÍr§n ¦s a lelki ¦leten kereszt¤l §tadja az embereknek. M§s sz©val teh§t minden §llamfÆnek terjesztenie kell a K‚‰†a-tudat tudom§ny§t, hogy az embereknek javukra v§lhasson
e nagyszerÉ b¢lcselet, s az emberi l¦tforma §ltal nyÍjtott lehetÆs¦get
kihaszn§lva sikerrel j§rjanak Ítjukon.
A jelen korszakban Vivasvƒn a napisten, azaz Æ a Napnak, a naprendszer valamennyi bolyg©ja eredet¦nek a kir§lya. A Brahma-sa„hitƒban
(5.52) ez §ll:
yac-cak‰ur e‰a savitƒ sakala-grahƒ†ƒ„
rƒjƒ samasta-sura-mrtir ae‰a-tejƒ‹
yasyƒjŠayƒ bhramati sambh‚ta-kƒla-cakro
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, Govind§t [K‚‰†§t], az eredeti
szem¦lyt im§dom, akinek utas¨t§s§ra a Nap, minden bolyg© kir§lya hatalmas energi§t ¦s hÆt §raszt! A Nap az Ýr szem¦t k¦pviseli, s az Ö
utas¨t§s§ra kering engedelmesen p§ly§j§n" Ä mondta az Ýr Brahmƒ.
A Napon, a bolyg©k kir§ly§n a napisten (jelenleg Vivasvƒn) uralkodik.
Ez a bolyg© az, amely minden m§s bolyg©t az ir§ny¨t§sa alatt tart az§ltal, hogy hÆvel ¦s f¦nnyel l§tja el Æket. P§ly§j§n az Ýr K‚‰†a parancs§ra
kering, aki Vivasvƒnt tette meg elsÆ tan¨tv§ny§nak, hogy az meg¦rtse a
Bhagavad-gŒtƒ tudom§ny§t. Egysz©val a GŒtƒ nem valamif¦le spekulat¨v
¦rtekez¦s, ami a jelent¦ktelen vil§gi tud©sok sz§m§ra ¨r©dott. A tud§s
alapvetÆ k¢nyve ez, amely embereml¦kezet ©ta l¦tezik.
A Mahƒbhƒrata (÷ƒnti-parva 348.51Ä52) seg¨ts¦g¦vel nyomon k¢vethetj¤k a GŒtƒ t¢rt¦net¦t:
tretƒ-yugƒdau ca tato vivasvƒn manave dadau
manu ca loka-bh‚ty-artha„ sutƒyek‰vƒkave dadau
ik‰vƒku†ƒ ca kathito vyƒpya lokƒn avasthita‹
ÀA LegfelsÆbbel val© kapcsolat eme tudom§ny§t Vivasvƒn a Tretƒ-yuga
kezdet¦n adta §t Manunak. Manu, az emberis¦g atyja fi§t, Ik‰vƒku Mahƒ-
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rƒj§t, a F¢ld kir§ly§t ¦s annak a Raghu-dinaszti§nak az Æsatyj§t oktatta
errÆl, amelyben az Ýr Rƒmacandra jelent meg." A Bhagavad-gŒtƒ teh§t
Ik‰vƒku Mahƒrƒja ideje ©ta l¦tezik az emberi t§rsadalomban.
Jelenleg m¦g csak ¢tezer ¦v telt el a k¤l¢nben n¦gysz§zharminck¦tezer ¦vig tart© Kali-yug§b©l. E yug§t a Dvƒpara-yuga (nyolcsz§zezer ¦v)
elÆzte meg, azt pedig a Tretƒ-yuga (egymilli©-k¦tsz§zezer ¦v). Ezek alapj§n Manu k¢r¤lbel¤l k¦tmilli©-¢tezer ¦vvel ezelÆtt besz¦lte el a BhagavadgŒtƒt tan¨tv§ny§nak ¦s fi§nak, Ik‰vƒku Mahƒrƒj§nak, a F¢ld uralkod©j§nak. A jelenkori Manu ¦let¦nek hossza h§romsz§z¢tmilli©-h§romsz§zezer
¦v, amibÆl m§r sz§zhÍszmilli©-n¦gysz§zezer eltelt. Tekintve, hogy az Ýr
Manu sz¤let¦se elÆtt tan¨totta a GŒtƒt tan¨tv§ny§nak, Vivasvƒn napistennek, hozz§vetÆleges sz§m¨t§ssal meg§llap¨thatjuk, hogy ez minimum sz§zhÍszmilli©-n¦gysz§zezer ¦vvel ezelÆtt t¢rt¦nt, s az emberi t§rsadalomban
mintegy k¦tmilli© ¦ve l¦tezik. Az Ýr ism¦t elbesz¦lte Arjun§nak k¢r¤lbel¤l ¢tezer ¦vvel ezelÆtt. Ez a GŒtƒ kor§nak hozz§vetÆleges becsl¦se
maga a mÉ ¦s annak elbesz¦lÆje, az Ýr ŽrŒ K‚‰†a v¦lem¦nye alapj§n.
Vivasvƒn, a napisten az¦rt r¦szes¤lt e tan¨t§sban, mert Æ is k‰atriya, ¦s
Æ az atyja a tÆle sz§rmaz© valamennyi k‰atriy§nak, a srya-va„a k‰atriy§knak. A Bhagavad-gŒtƒt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge besz¦lte
el, ez¦rt egyen¦rt¦kÉ a V¦d§kkal, s ¨gy ez a tud§s apauru‰eya, vagyis
emberfeletti. A v¦dikus utas¨t§sokat Így kell elfogadni, ahogyan vannak,
minden emberi §t¦rtelmez¦s n¦lk¤l, s ez¦rt a GŒtƒhoz sem szabad materialista magyar§zatot fÉzni. Az ¢r¢kk¦ vit§z© vil§gi emberek hi§ba pr©b§lj§k saj§t tal§lgat§saik alapj§n ¦rtelmezni a Bhagavad-gŒtƒt Ä az nem
az igazi Bhagavad-gŒtƒ. A Bhagavad-gŒtƒt Így kell elsaj§t¨tanunk a tan¨tv§nyi l§ncolatt©l, ahogy van, s ahogyan azt e vers szerint az Ýr elmondta
a napistennek, a napisten a fi§nak, Manunak, Manu pedig az Æ fi§nak,
Ik‰vƒkunak.
2. VERS
WvaM par"mpar"A‘aAæaimamaM r"AjaSaRyaAe ivaäu": /

s$a k(Alaenaeh" mah"taA yaAegAAe naí": par"ntapa // 2 //
eva„ paramparƒ-prƒptam ima„ rƒjar‰ayo vidu‹
sa kƒleneha mahatƒ yogo na‰‡a‹ parantapa
evam Ä ily m©don; paramparƒ Ä a tan¨tv§nyi l§nc §ltal; prƒptam Ä
megkapott; imam Ä ezt a tudom§nyt; rƒja-‚‰aya‹ Ä a szent kir§lyok;
vidu‹ Ä meg¦rtett¦k; sa‹ Ä az a tud§s; kƒlena Ä idÆvel; iha Ä e vil§gban; mahatƒ Ä nagy; yoga‹ Ä a LegfelsÆbbel val© kapcsolat tudom§nya;
na‰‡a‹ Ä elveszett; parantapa Ä ©, Arjuna, ellens¦g legyÆzÆje.
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E legfelsÆbb tudom§ny ily m©don, a tan¨tv§nyi l§ncon kereszt¤l sz§llt
al§, s a szent kir§lyok ¨gy ¦rtett¦k meg azt. IdÆvel azonban megszakadt
e l§nc, ez¦rt tÉnik az eredeti tudom§ny elveszettnek.
MAGYAR·ZAT: EbbÆl a versbÆl egy¦rtelmÉen kider¤l, hogy a GŒtƒ
legfÆk¦ppen a szent kir§lyoknak sz©lt, mert Æk voltak azok, akiknek alattval©ik f¢l¢tt uralkodva meg kellett val©s¨taniuk a GŒtƒ c¦lj§t. A BhagavadgŒtƒ semmik¦ppen sem a d¦monikus embereknek val©, akik csup§n elherd§ln§k ezt az ¦rt¦kes kincset, mindenkit kiz§rva §ld§s§b©l, ¦s saj§t
szesz¦lyeiket k¢vetve k¤l¢nf¦le ¦rtelmez¦seket agyaln§nak ki. Amint a
lelkiismeretlen magyar§z©k szem¦lyes ¦rdekeikkel elhom§lyos¨tj§k az eredeti mondanival©t, sz¤ks¦gess¦ v§lik a tan¨tv§nyi l§nc felÍj¨t§sa. ²tezer
¦vvel ezelÆtt maga az Ýr fedezte fel, hogy a tan¨tv§nyi l§nc megszakadt, s
ez¦rt tette azt a kijelent¦st, hogy a GŒtƒ c¦lja l§tsz©lag feled¦sbe mer¤lt. A
GŒtƒ napjainkban is sz§mtalan kiad§sban jelenik meg (fÆleg angolul), §m
alig akad k¢z¢tt¤k olyan, amelyik a hiteles tan¨tv§nyi l§ncolatot k¢vetn¦.
Megannyi vil§gi tud©s ¨rt magyar§zatot e mÉh¢z, s noha j© ¤zletet csin§lnak ŽrŒ K‚‰†a szavaib©l, szinte egyik sem tekinti Öt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek. Ez a mentalit§s d¦moni, mert a d¦monok nem
hisznek Istenben, a LegfelsÆbben, csup§n ¦lvezik a tulajdon§t. Nagy sz¤ks¦g van a GŒtƒnak egy olyan kiad§s§ra, amely a paramparƒn (a tan¨tv§nyi
l§ncolaton) kereszt¤l sz§ll al§. Ezzel a mÉvel ezt a hi§nyt k¨v§njuk p©tolni. A Bhagavad-gŒtƒ Ä amelyet Így kell elfogadnunk, ahogyan van Ä nagy
§ld§s az emberis¦g sz§m§ra, §m ha valaki csup§n egy filoz©fiai spekul§ci©ra ¦p¤lÆ mÉnek tekinti, csak az idej¦t vesztegeti a tanulm§nyoz§s§val.
3. VERS
s$a WvaAyaM mayaA tae'â yaAegA: ‘aAe·(: paur"Atana: /

Ba·(Ae'is$a mae s$aKaA caeita r"h"syaM ÷etaäu"Ôamama, // 3 //
sa evƒya„ mayƒ te 'dya yoga‹ prokta‹ purƒtana‹
bhakto 'si me sakhƒ ceti rahasya„ hy etad uttamam
sa‹ Ä ugyanaz; eva Ä bizony; ayam Ä ez; mayƒ Ä ·ltalam; te Ä neked;
adya Ä ma; yoga‹ Ä a yoga tudom§nya; prokta‹ Ä elbesz¦lt; purƒtana‹ Ä
nagyon r¦gi; bhakta‹ Ä bhakta; asi Ä vagy; me Ä Eny¦m; sakhƒ Ä bar§t;
ca Ä is; iti Ä ez¦rt; rahasyam Ä rejt¦ly; hi Ä bizony; etat Ä ez; uttamam Ä
transzcendent§lis.
A LegfelsÆbbel val© kapcsolat ugyanezen Æsi tudom§ny§t az¦rt mondom el ma neked, mert a bhakt§m ¦s a bar§tom vagy, s e tudom§ny
transzcendent§lis rejt¦ly¦t szint¦n emiatt ¦rtheted meg.
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MAGYAR·ZAT: K¦tf¦le ember van: a bhakta ¦s a d¦mon. Arjuna az
Ýr bhakt§ja volt, ez¦rt az Ýr Æt v§lasztotta ki, hogy §tadja neki e nagy
tudom§nyt, melynek rejt¦lyeit a d¦monok k¦ptelenek meg¦rteni. A b¢lcsess¦g e hatalmas k¢nyve sz§mtalan kiad§st meg¦rt m§r, s n¦ha bhakt§k,
n¦ha pedig d¦monok fÉztek hozz§ magyar§zatot. A bhakt§k magyar§zata
val©s§gos, m¨g a d¦monok¦ hasznavehetetlen. Arjuna elfogadta ŽrŒ K‚‰†§t
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, s ha egy GŒtƒ-magyar§z© az Æ
nyomdokait k¢veti, igazi odaad© szolg§latot v¦gez e nagy tudom§nynak.
A d¦moni emberek azonban nem fogadj§k el az Ýr K‚‰†§t Így, ahogyan
van. Kital§lnak valamit R©la, s ezzel elt¦r¨tik a k¢z¢ns¦ges olvas©t K‚‰†a
tan¨t§sainak ¢sv¦ny¦rÆl. Ez a vers felh¨vja a figyelm¤nket a rossz ir§nyba
vezetÆ utakra. Az Arjun§val kezdÆdÆ tan¨tv§nyi l§ncot kell k¢vetn¤nk,
s akkor r¦sz¤nk lehet a ÷rŒmad Bhagavad-gŒtƒ nagyszerÉ tudom§ny§nak
§ld§s§ban.
4. VERS
@jauRna ovaAca

@parM" BavataAe janma parM" janma ivavasvata: /

k(Tamaetaiã"jaAnaIyaAM tvamaAd"AE ‘aAe·(vaAinaita // 4 //
arjuna uvƒca
apara„ bhavato janma para„ janma vivasvata‹
katham etad vijƒnŒyƒ„ tvam ƒdau proktavƒn iti
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; aparam Ä fiatalabb; bhavata‹ Ä a Te;
janma Ä sz¤let¦sed; param Ä idÆsebb; janma Ä a sz¤let¦se; vivasvata‹ Ä
a napistennek; katham Ä hogyan; etat Ä ezt; vijƒnŒyƒm Ä ¦rtsem; tvam Ä
Te; ƒdau Ä a kezdetben; proktavƒn Ä oktattad; iti Ä ily m©don.
Arjuna ¨gy sz©lt: A napisten, Vivasvƒn j©val ElÆtted ¦lt. Hogyan ¦rtsem
h§t, hogy elÆsz¢r Æt oktattad erre a tudom§nyra?
MAGYAR·ZAT: Arjun§r©l tudjuk, hogy az Ýr bhakt§ja. Hogy lehet,
hogy m¦gsem hitt K‚‰†a szavaiban? Az igazs§g az, hogy Arjuna nem saj§t
maga, hanem azok miatt ¦rdeklÆdik, akik nem hisznek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦ben, illetve a d¦monok ¦rdek¦ben, akiknek nincs
¨ny¤kre a gondolat, hogy K‚‰†§t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kell elfogadniuk. Arjuna kiz§r©lag r§juk gondolva k¦rdez ¦s tesz Így,
mintha Æ maga nem tudn§, hogy K‚‰†a az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. Ahogyan az a tizedik fejezetbÆl egy¦rtelmÉen kider¤l majd, Arjuna nagyon is
j©l tudta, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, minden dolog
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kÍtfeje, a transzcendens legv¦gsÆ aspektusa. K‚‰†a azonban DevakŒ fiak¦nt is megjelent a F¢ld¢n, s a k¢z¢ns¦ges ember nagyon nehezen ¦rtheti
meg, hogyan maradt m¦gis ugyanaz az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
az ¢r¢kk¦val© eredeti szem¦ly. Arjuna az¦rt k¦rdezi errÆl K‚‰†§t, hogy Ö
tiszt§zza autentikus v§lasz§val ezt a l¦nyeges k¦rd¦st. K‚‰†§t embereml¦kezet ©ta az eg¦sz vil§g a legfelsÆbb hiteles tekint¦lynek fogadja el, s ezt
egyed¤l a d¦monok tagadj§k. Arjuna ¦ppen ez¦rt egyenesen K‚‰†§nak
teszi fel k¦rd¦s¦t, hogy Ö besz¦ljen mag§r©l, s ¨gy elker¤lje a d¦monok
torz¨t© le¨r§sait, amiket csak Æk maguk ¦s k¢vetÆik ¦rtenek meg. A K‚‰†§r©l sz©l© tudom§nyt mindenkinek sz¤ks¦ges elsaj§t¨tania, a saj§t ¦rdek¦ben. Ha teh§t Ö besz¦l mag§r©l, az az eg¦sz vil§g sz§m§ra §ld§st jelent.
A d¦monok furcs§nak tal§lj§k K‚‰†a magyar§zatait, mert kiz§r©lag saj§t
n¦zÆpontjuk alapj§n tanulm§nyozz§k Öt, §m a bhakt§k ¢r¢mteli sz¨vvel
fogadnak minden sz©t, amit K‚‰†a mond. Mindig im§dni fogj§k hiteles
szavait, mert mindig nagyon v§gynak r§, hogy egyre t¢bbet tudjanak meg
R©la. A K‚‰†§t k¢z¢ns¦ges embernek tekintÆ ateist§k ¨gy megtudhatj§k,
hogy Ö emberf¢l¢tti, sac-cid-ƒnanda-vigraha Ä a gy¢ny¢r ¦s tud§s ¢r¢kk¦val© form§ja Ä, ¦s transzcendent§lis, aki az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi,
valamint az idÆ ¦s a t¦r hat§sa felett §ll. K‚‰†a bhakt§i, mint amilyen
Arjuna is volt, mentesek minden f¦lre¦rt¦stÆl az Ýr transzcendent§lis
helyzet¦t illetÆen. Arjuna k¦rd¦se teh§t egy bhakta pr©b§lkoz§sa, hogy
megd¢ntse azoknak az embereknek az ateista n¦zeteit, akik K‚‰†§t az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek hat§sa alatt §ll© k¢z¢ns¦ges emberi l¦nynek
tekintik.
5. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

baó"ina mae vyataItaAina janmaAina tava caAjauRna /

taAnyahM" vaed" s$avaARiNA na tvaM vaetTa par"ntapa // 5 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
bahni me vyatŒtƒni janmƒni tava cƒrjuna
tƒny aha„ veda sarvƒ†i na tva„ vettha parantapa
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; bahni Ä sok;
me Ä Nekem; vyatŒtƒni Ä elmÍlt; janmƒni Ä sz¤let¦sek; tava Ä neked; ca Ä
szint¦n; arjuna Ä ©, Arjuna; tƒni Ä azokat; aham Ä ¶n; veda Ä ismerem;
sarvƒ†i Ä mindet; na Ä nem; tvam Ä te; vettha Ä ismered; parantapa Ä ©,
ellens¦g legyÆzÆje.
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Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge ¨gy v§laszolt: Sok-sok ¦let §ll ¶nm¢g¢ttem
¦s m¢g¢tted is. ¶n k¦pes vagyok mindegyikre eml¦kezni, de te nem, ©,
ellens¦g legyÆzÆje!
MAGYAR·ZAT: A Brahma-sa„hitƒb©l (5.33) megtudhatjuk, hogy az
Ýrnak megsz§ml§lhatatlanul sok inkarn§ci©ja van:
advaitam acyutam anƒdim ananta-rpam
ƒdya„ purƒ†a-puru‰a„ nava-yauvana„ ca
vede‰u durlabham adurlabham ƒtma-bhaktau
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, Govind§t [K‚‰†§t], az eredeti,
abszolÍt, csalhatatlan ¦s kezdet n¦lk¤li szem¦lyt im§dom. Noha v¦gtelen sok form§ba kiterjed, m¦gis ugyanaz az eredeti, legÆsibb szem¦ly, aki
¢r¢kk¦ ¤de ifjÍnak l§tszik. Az Ýr ezen ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rteli ¦s mindentud© form§it m¦g a V¦d§k legkiv§l©bb ismerÆi sem ¦rtik meg, §m
ugyanezek a form§k a tiszta ¦s igaz bhakt§k elÆtt mindig felt§rulnak."
A Brahma-sa„hitƒban (5.39) a k¢vetkezÆt is olvashatjuk:
rƒmƒdi-mrti‰u kalƒ-niyamena ti‰‡han
nƒnƒvatƒram akarod bhuvane‰u kintu
k‚‰†a‹ svaya„ samabhavat parama‹ pumƒn yo
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, Govind§t [K‚‰†§t] im§dom, aki
mindig jelen van k¤l¢nf¦le inkarn§ci©iban, p¦ld§ul Rƒmak¦nt, N‚si„hak¦nt, valamint sz§mos alinkarn§ci©j§ban, s aki nem m§s, mint a K‚‰†ak¦nt
ismert eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦ge, aki szem¦lyesen is al§sz§ll."
A V¦d§k is megeml¨tik, hogy b§r az Ýr egyetlen, m¦gis megsz§ml§lhatatlan form§ban jelenik meg. A vaidrya-dr§gakÆh¢z lehet hasonl¨tani,
amely b§r v§ltoztatja sz¨n¦t, m¦gis ugyanaz marad. A tiszta bhakt§k nem
puszt§n a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val ¦rtik meg e sz§mtalan inkarn§ci©t
(vede‰u durlabham adurlabham ƒtma-bhaktau). Az Arjun§hoz hasonl©
bhakt§k az Ýr §lland© t§rsai, akik valah§nyszor az Ýr al§sz§ll, megjelennek Vele egy¤tt, hogy term¦szet¤knek megfelelÆen szolg§lj§k Öt. Arjuna egyike ezeknek a bhakt§knak, s e versbÆl kider¤l, hogy egy m§sfajta
szerepben Æ is jelen volt, amikor az Ýr K‚‰†a t¢bb milli© ¦vvel ezelÆtt
elbesz¦lte a Bhagavad-gŒtƒt a napistennek, Vivasvƒnnak. A k¤l¢nbs¦g
azonban az Ýr ¦s Arjuna k¢z¢tt az, hogy az Ýr eml¦kezett a t¢rt¦ntekre, Arjuna ellenben erre k¦ptelen volt. Ez a k¤l¢nbs¦g a szerves r¦sz Ä az
¦lÆl¦ny Ä ¦s a LegfelsÆbb Ýr k¢z¢tt. Hab§r K‚‰†a Arjun§t nagy hÆsnek
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sz©l¨tja, aki k¦pes legyÆzni ellens¦geit, Arjuna k¦ptelen visszaeml¦kezni,
mi t¢rt¦nt sz§mtalan elÆzÆ ¦lete sor§n. B§rmilyen hatalmas is egy ¦lÆl¦ny anyagi szempontb©l, sohasem lehet egyenrangÍ a LegfelsÆbb Ýrral.
Mindenki, aki az Ýr §lland© t§rsa, k¦ts¦gtelen¤l felszabadult l¦lek, §m
az Ýrral nem §llhat azonos szinten. A Brahma-sa„hitƒ csalhatatlannak
(acyuta) mondja az Urat, s ez azt jelenti, hogy soha, m¦g az anyaggal
kapcsolatba ker¤lve sem feledkezik meg kil¦t¦rÆl. ¶ppen ez¦rt az Ýr
¦s az ¦lÆl¦ny sohasem lehet minden tekintetben egyenrangÍ, m¦g akkor
sem, ha olyan felszabadult ¦lÆl¦nyrÆl van sz©, mint Arjuna. Arjuna az Ýr
bhakt§ja volt, m¦gis elfelejtkezett az Ýr term¦szet¦rÆl, §m m¨g a bhakt§k
az isteni kegy r¦v¦n azonnal meg¦rthetik az Ýr csalhatatlan helyzet¦t, az
abhakt§k, a d¦monok k¦ptelenek felfogni transzcendent§lis term¦szet¦t.
EbbÆl k¢vetkezik, hogy a GŒtƒ e le¨r§sait d¦moni elm¦vel nem lehet meg¦rteni. K‚‰†a k¦pes volt visszaeml¦kezni sok milli© ¦vvel ezelÆtti tetteire, Arjuna azonban nem, pedig az ¢r¢kl¦t mindkettÆj¤k term¦szet¦hez
hozz§tartozik. Azt is meg kell itt jegyezn¤nk, hogy az ¦lÆl¦ny test¦nek
cser¦je miatt felejti el elÆzÆ ¦leteit, §m az Ýr eml¦kszik mindenre, mert
nem cser¦li sac-cid-ƒnanda test¦t. Ö advaita, ami annyit jelent, hogy teste
¦s saj§t maga k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. Minden, ami Vele kapcsolatban
§ll, lelki, ellenben a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek k¤l¢nb¢zik anyagi test¦tÆl.
Mivel az Ýr teste ¦s lelke nem k¤l¢nb¢zik egym§st©l, az Ö helyzete sohasem azonos a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nyek¦vel, m¦g akkor sem, ha al§sz§ll az
anyagi vil§gba. A d¦monok nem k¦pesek felfogni az Ýr transzcendent§lis term¦szet¦t, amirÆl maga az Ýr besz¦l a k¢vetkezÆ versben.
6. VERS
@jaAe'ipa s$aªavyayaAtmaA BaUtaAnaAmaIìr"Ae'ipa s$ana, /

‘ak{(itaM svaAmaiDaï"Aya s$amBavaAmyaAtmamaAyayaA // 6 //
ajo 'pi sann avyayƒtmƒ bhtƒnƒm Œvaro 'pi san
prak‚ti„ svƒm adhi‰‡hƒya sambhavƒmy ƒtma-mƒyayƒ
aja‹ Ä megsz¤letetlen; api Ä hab§r; san Ä l¦v¦n; avyaya Ä elpuszt¨thatatlan; ƒtmƒ Ä test; bhtƒnƒm Ä mindazoknak, akik megsz¤lettek; Œvara‹ Ä
a LegfelsÆbb Ýr; api Ä hab§r; san Ä l¦v¦n; prak‚tim Ä a transzcendent§lis
form§ban; svƒm Ä Eny¦m; adhi‰‡hƒya Ä ilyen helyzetben; sambhavƒmi Ä
al§sz§llok; ƒtma-mƒyayƒ Ä belsÆ energi§m §ltal.
Noha megsz¤letetlen vagyok, ¦s transzcendent§lis testem sohasem pusztul el, s b§r ¶n vagyok valamennyi ¦lÆl¦ny Ura, m¦gis minden korszakban megjelenek eredeti, transzcendent§lis alakomban.

6. vers]

Transzcendent§lis tud§s

209

MAGYAR·ZAT: Az Ýr ebben a versben saj§tos sz¤let¦s¦rÆl besz¦l:
noha k¢z¢ns¦ges embernek tÉnhet, m¦gis eml¦kszik mindenre, ami soksok elÆzÆ À¦lete" alatt t¢rt¦nt, m¨g egy §tlagember m¦g azt sem tudja
felid¦zni, amit n¦h§ny ©r§val azelÆtt tett. Ha egy egyszerÉ embert megk¦rdezn¦nk, mit csin§lt tegnap ugyanebben az ©r§ban, aligha tudna nyomban v§laszt adni. Bizony§ra nagyon meg kellene erÆltetnie az eml¦kezet¦t, hogy esz¦be jusson, mit is csin§lt elÆzÆ nap ugyanebben az idÆben.
·m az emberek ennek ellen¦re m¦gis nagyon gyakran Istennek, K‚‰†§nak mer¦szelik nevezni magukat. Ne hagyjuk, hogy az eff¦le ¦rtelmetlen
§ll¨t§sok f¦lrevezessenek benn¤nket! Az Ýr ezut§n Íjra prak‚tij¦t, azaz
form§j§t magyar§zza meg. A prak‚ti jelent¦se Àterm¦szet", valamint svarpa, azaz Àsaj§t forma". Az Ýr azt mondja, hogy Ö saj§t test¦ben jelenik meg; nem cser¦li azt, mint az egyik testbÆl a m§sikba v§ndorl© k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek rendelkezik valamilyen testtel
ebben az ¦letben, §m a k¢vetkezÆben egy m§sikat kap. Az anyagi vil§gban az ¦lÆl¦nynek nincsen §lland© teste, hanem egyikbÆl a m§sikba v§ndorol. Az Ýr eset¦ben azonban ez nem ¨gy van. B§rmikor jelenik meg,
azt mindig ugyanabban az eredeti testben, belsÆ energi§ja §ltal teszi. M§s
sz©val K‚‰†a eredeti, ¢r¢kk¦val©, k¦tkarÍ form§j§ban Ä egyik kez¦ben
fuvol§t tartva Ä mutatkozik meg ebben az anyagi vil§gban. ²r¢kk¦val©
test¦ben jelenik meg, amelyet az anyagi vil§g nem szennyez be. Noha
mindig ugyanabban a transzcendent§lis testben sz§ll al§, s Ö az univerzum Ura, m¦gis Így tÉnik, sz¤let¦se nem k¤l¢nb¢zik a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nyek sz¤let¦s¦tÆl. Annak ellen¦re, hogy teste az anyagi testtel ellent¦tben
nem semmis¤l meg, az Ýr K‚‰†a l§tsz©lag csecsemÆkorb©l gyermekkorba,
gyermekkorb©l ifjÍkorba l¦p. Enn¦l a korn§l azonban csod§latos m©don
sohasem lesz ¢regebb. A kuruk‰etrai csata idej¦n m§r sz§mtalan unok§ja
volt, azaz anyagi sz§m¨t§s szerint meglehetÆsen hajlott korÍ lehetett, §m
m¦gsem tÉnt idÆsebbnek hÍsz-huszon¢t ¦vesn¦l. Sohasem l§tunk olyan
k¦pet, ami idÆsnek §br§zolja K‚‰†§t, mert vel¤nk ellent¦tben Ö sohasem
¢regszik meg, noha Ö a legidÆsebb az eg¦sz teremt¦sben, a mÍltban, a
jelenben ¦s a j¢vÆben. Teste ¦s ¦rtelme sohasem pusztul el vagy v§ltozik
meg, ¨gy azt§n ¦rthetÆ, hogy b§r az anyagi vil§gban van, Ö a boldogs§g ¦s
a tud§s sz¤letetlen, ¢r¢kk¦val© form§ja, akinek transzcendent§lis teste ¦s
¦rtelme sohasem v§ltozik. Megjelen¦s¦t ¦s t§voz§s§t a nap mozg§s§hoz
hasonl¨thatjuk: a nap felkel, magasra h§g az ¦gen, majd eltÉnik szem¤nk
elÆl. Ha nem l§tjuk a napot, azt hissz¤k, hogy lenyugodott, ha pedig megjelenik, Így v¦lj¤k, a horizonton van. Val©j§ban azonban a nap mindig
egy helyben marad; csak hi§nyos ¦s el¦gtelen ¦rz¦keinknek k¢sz¢nhetÆen
hissz¤k azt, hogy megjelenik, majd eltÉnik. ¶s mivel az Ýr K‚‰†a megjelen¦se ¦s t§voz§sa teljesen elt¦r a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny¦tÆl, mag§t©l ¦rtetÆdik, hogy belsÆ energi§ja r¦v¦n Ö az ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rteli tud§s, s az
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anyagi term¦szet sohasem szennyezi be. A V¦d§k szint¦n al§t§masztj§k a
t¦nyt, hogy noha az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge sz¤letetlen, m¦gis
Így tÉnik, mintha megsz¤letne megsz§ml§lhatatlanul sok megnyilv§nul§s§ban. A V¦d§kat kieg¦sz¨tÆ ¨r§sok szint¦n megerÆs¨tik, hogy b§r a l§tszat
azt mutatja, hogy az Ýr megsz¤letik, Ö nem cser¦l testet. A Bhƒgavatamban n¦gykarÍ Nƒrƒya†ak¦nt, a hatf¦le fens¦ges tulajdons§g teljes d¨sz¦ben jelenik meg anyja elÆtt. Indokolatlan kegy¦bÆl jelenik meg eredeti,
¢r¢k form§j§ban, s az¦rt r¦szes¨ti e kegyben az ¦lÆl¦nyeket, hogy azok
eredeti form§j§n medit§lhassanak, ne pedig valamif¦le elmebeli kital§ci©n vagy egy elk¦pzelt form§n, mint az imperszonalist§k, akik azt hiszik,
hogy a LegfelsÆbb Ýr form§ja k¦pzeletbeli, az elme kital§ci©ja. A Vivakoa ¦rtelmezÆ sz©t§r szerint a mƒyƒ vagy ƒtma-mƒyƒ sz© az Ýr indokolatlan kegy¦re utal. Az Ýr tudat§ban van valamennyi megjelen¦s¦nek ¦s
t§voz§s§nak, §m a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny amint egy Íj testet kap, azonnal
elfelejt mindent elÆzÆ test¦rÆl. Az Ýr minden ¦lÆl¦ny Ura, mert csod§latos ¦s emberfeletti tetteket hajt v¦gre f¢ldi tart©zkod§sa idej¦n. Ö teh§t
mindig ugyanaz az AbszolÍt Igazs§g, akinek form§ja ¦s lelke, tulajdons§gai ¦s teste k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. Ezek ut§n felmer¤lhet a k¦rd¦s, mi¦rt jelenik meg e vil§gban, s mi¦rt t§vozik. Ezt a k¢vetkezÆ vers
magyar§zza meg.

7. VERS
yad"A yad"A ih" DamaRsya glaAinaBaRvaita BaAr"ta /

@ByautTaAnamaDamaRsya tad"AtmaAnaM s$a{jaAmyah"ma, // 7 //
yadƒ yadƒ hi dharmasya glƒnir bhavati bhƒrata
abhyutthƒnam adharmasya tadƒtmƒna„ s‚jƒmy aham
yadƒ yadƒ Ä b§rmikor ¦s b§rhol; hi Ä bizony; dharmasya Ä a vall§snak; glƒni‹ Ä elhajl§sa; bhavati Ä megnyilv§nul; bhƒrata Ä ©, Bharata lesz§rmazottja; abhyutthƒnam Ä tÍlsÍlya; adharmasya Ä a vall§stalans§gnak; tadƒ Ä akkor; ƒtmƒnam Ä ¢nmagamat; s‚jƒmi Ä megnyilv§n¨tom;
aham Ä ¶n.
¹, Bharata lesz§rmazottja! B§rhol legyen a vall§s gyakorl§sa hanyatl©ban, s ker¤lj¢n f¢l¦nyes tÍlsÍlyba a vall§stalans§g, al§sz§llok ¶n magam.
MAGYAR·ZAT: A s‚jƒmi sz©nak nagy jelentÆs¦ge van. Nem ¦rtelmezhetj¤k Àteremt¦s"-k¦nt, hiszen az elÆzÆ vers szerint az Ýr form§ja vagy
teste nem j¢tt l¦tre Ä valamennyi form§ja ¢r¢kk¦ l¦tezik. A s‚jƒmi sz©
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teh§t azt jelenti, hogy az Ýr eredeti val©j§ban nyilv§nul meg. Noha az
Ýr elÆre meghat§rozott idÆben, azaz Brahmƒ napj§ban egyszer, a hetedik Manu huszonnyolcadik korszak§nak Dvƒpara-yug§ja v¦g¦n jelenik
meg, m¦gsem k¢tik az eff¦le szab§lyok, mert teljesen szabadon, tetsz¦se
szerint cselekedhet. Saj§t akarat§b©l jelenik meg teh§t, valah§nyszor tÍlsÍlyba ker¤l a vall§stalans§g, ¦s hanyatl§s mutatkozik az igazi vall§s ter¦n.
A vall§s elveit a V¦d§k hat§rozz§k meg, s az ember akkor v§lik vall§stalann§, ha elt¦r ezek megfelelÆ v¦gz¦s¦tÆl. A Bhƒgavatam szerint ezek
az elvek az Ýr t¢rv¦nyei. Egyed¤l az Ýr hozhat l¦tre vall§st. A V¦d§kat
szint¦n Így fogadj§k el, hogy maga az Ýr besz¦lte el azokat Brahmƒnak a
sz¨v¦n kereszt¤l. A dharma, vagyis a vall§s elvei teh§t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¢zvetlen parancsai (dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavatpra†Œtam). A Bhagavad-gŒtƒ mindv¦gig kihangsÍlyozza ezeket az elveket.
A V¦d§k c¦lja az, hogy megvess¦k ezeknek az elveknek az alapjait a
LegfelsÆbb Ýr parancsainak megfelelÆen, aki a GŒtƒ v¦g¦n ny¨ltan kijelenti, hogy a vall§s legfelsÆbb elve nem m§s, mint megh©dolni egyed¤l
ÖelÆtte. A v¦dikus elvek e teljes megh©dol§sra ¢szt¢n¢znek mindenkit, s
ha a d¦moni emberek szembesz§llnak ezekkel az elvekkel, az Ýr megjelenik. A Bhƒgavatamb©l megtudhatjuk, hogy az Ýr Buddha K‚‰†a inkarn§ci©ja volt, aki a materializmus elburj§nz§sakor jelent meg, akkor, amikor
a materialist§k vissza¦ltek a V¦d§k hiteless¦g¦vel. A V¦d§kban vannak
bizonyos korl§toz© szab§lyok ¦s elÆ¨r§sok az egyes c¦lok ¦rdek¦ben v¦gzett §llat§ldozatokat illetÆen, §m a d¦moni term¦szetÉ emberek a v¦dikus
elveket figyelmen k¨v¤l hagyva §ldoztak §llatokat. Az Ýr Buddha az¦rt
jelent meg, hogy v¦get vessen ennek az ostobas§gnak, s megalapozza az
erÆszakmentess¦g v¦dikus elveit. L§thatjuk, hogy minden egyes avatƒr§nak, az Ýr minden inkarn§ci©j§nak saj§tos misszi©ja van, s a kinyilatkoztatott szent¨r§sok mindegyikrÆl ¨rnak. Senkit sem szabad avatƒrak¦nt
elfogadni, ha az ¨r§sok nem tesznek eml¨t¦st r©la. Az, hogy az Ýr csakis Indi§ban jelenhet meg, nem helyt§ll© felt¦telez¦s. B§rhol megjelenhet,
amikor csak Így k¨v§nja. Minden inkarn§ci©j§ban csup§n annyit mond a
vall§sr©l, amennyit akkor az ott ¦lÆk adott k¢r¤lm¦nyeik k¢z¢tt meg¦rthetnek. A misszi© azonban mindig ugyanaz: az embereket az Isten-tudat
fel¦ vezetni s a vall§s elveinek betart§s§ra ¢szt¢n¢zni. N¦ha szem¦lyesen
sz§ll al§, n¦ha hiteles k¦pviselÆj¦t k¤ldi el fiak¦nt vagy szolg§jak¦nt, n¦ha
pedig b§r Ö maga j¢n, valamilyen rejtett form§ban jelenik meg.
A Bhagavad-gŒtƒ elveit az Ýr Arjun§nak besz¦lte el Ä ¦s m§s felvil§gosult embereknek Ä, mert Arjuna sokkal fejlettebb szinten §llt, mint a
vil§g m§s r¦szein ¦lÆ k¢z¢ns¦ges emberek. A ÀkettÆ meg kettÆ egyenlÆ
n¦ggyel" sz§mtani szab§lya ¦ppen Így igaz a kezdÆ, mint a fejlett matematikusok sz§m§ra, ennek ellen¦re azonban l¦tezik alacsonyabb ¦s magasabb szintÉ matematika. Az Ýr mindegyik inkarn§ci©ja ugyanazokat az
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elveket tan¨tja, de azok a k¤l¢nf¦le k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt megjelenve alacsonyabb vagy magasabb rendÉeknek tÉnnek. A vall§s magasabb szintÉ
elvei a t§rsadalom n¦gy rendj¦nek ¦s oszt§ly§nak elfogad§s§val kezdÆdnek, ahogyan azt a k¦sÆbbiekben megtudhatjuk. Az inkarn§ci©k misszi©ja
nem m§s, mint hogy mindenhol ¦letre kelts¦k a K‚‰†a-tudatot. Ez a tudat
hol megnyilv§nul, hol nem, ez azonban csup§n az elt¦rÆ k¢r¤lm¦nyeknek
tudhat© be.
8. VERS
pair"‡aANAAya s$aADaUnaAM ivanaAzAAya ca äu"Sk{(taAma, /

DamaRs$aMsTaApanaATaARya s$amBavaAima yaugAe yaugAe // 8 //
paritrƒ†ƒya sƒdhnƒ„ vinƒƒya ca du‰k‚tƒm
dharma-sa„sthƒpanƒrthƒya sambhavƒmi yuge yuge
paritrƒ†ƒya Ä felszabad¨t§s§¦rt; sƒdhnƒm Ä a bhakt§knak; vinƒƒya Ä
megsemmis¨t¦s¦¦rt; ca Ä ¦s; du‰k‚tƒm Ä a gonoszoknak; dharma Ä a vall§s elveinek; sa„sthƒpana-arthƒya Ä vissza§ll¨t§s§¦rt; sambhavƒmi Ä ¶n
megjelenek; yuge Ä korszakr©l; yuge Ä korszakra.
A j§mborok felszabad¨t§sa, a gonoszok megsemmis¨t¦se, valamint a vall§s elveinek vissza§ll¨t§sa v¦gett korszakr©l korszakra megjelenek ¶n.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ szerint a sƒdhu (szent ember) sz©
K‚‰†a-tudatÍ embert jelent. Lehet, hogy k¨v¤lrÆl n¦zve valaki vall§stalannak tÉnik, §m ha teljes m¦rt¦kben rendelkezik a K‚‰†a-tudatÍ tulajdons§gokkal, akkor tudhatjuk r©la, hogy sƒdhu. A du‰k‚tƒm sz© azokra
utal, akik nem t¢rÆdnek a K‚‰†a-tudattal. Ezek a hitetlenek (du‰k‚tƒm)
nagyon ostob§k, s az emberis¦g alj§t k¦pezik m¦g akkor is, ha a vil§gi
mÉvelts¦g d¨sz¦ben tetszelegnek. A sz§z sz§zal¦kosan K‚‰†a-tudatban
cselekvÆt ezzel ellent¦tben sƒdhunak tekintik m¦g akkor is, ha nem tÍls§gosan tanult vagy mÉvelt. Ami az ateist§kat illeti, a LegfelsÆbb Ýrnak
nem sz¤ks¦ges szem¦lyesen megjelennie ahhoz, hogy v¦gezzen vel¤k, mint
ahogy Rƒva†a ¦s Ka„sa eset¦ben tette. Sz§mtalan ¤gyn¢ke van erre a
c¦lra, akik nagyon j©l ¦rtenek a d¦monok megsemmis¨t¦s¦hez. Az Ýr legfÆk¦ppen az¦rt jelenik meg, hogy boldogg§ tegye tiszta bhakt§it, akiket
a d¦monok ¢r¢kk¦ zaklatnak. Egy d¦mon m¦g akkor is ¤ld¢zi a bhakt§t, ha az t¢rt¦netesen a saj§t rokona. Hira†yakaŁipu p¦ld§ul saj§t fi§t,
Prahlƒda Mahƒrƒj§t ¤ld¢zte, ¦s noha K‚‰†a anyja (DevakŒ) Ka„sa hÍga
volt, m¦gis sz§mtalan viszontags§gon kellett kereszt¤lmennie f¦rj¦vel,
Vasudev§val egy¤tt csak az¦rt, mert K‚‰†a az Æ gyermek¤kk¦nt k¦sz¤lt
megjelenni. Az Ýr K‚‰†a elsÆsorban DevakŒ megment¦se, ¦s nem Ka„sa
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meg¢l¦se miatt jelent meg, b§r egyidejÉleg mindk¦t feladatnak eleget tett.
Ez¦rt mondja ez a vers, hogy az Ýr k¤l¢nf¦le inkarn§ci©iban a bhakt§k
v¦delmez¦se ¦s a hitetlen d¦monok megsemmis¨t¦se ¦rdek¦ben sz§ll al§.
K‚‰†adƒsa Kavirƒja GosvƒmŒ Caitanya-caritƒm‚t§j§ban a k¢vetkezÆ
versek (Madhya-lŒlƒ 20.263Ä264) ¢sszegzik az inkarn§ci©k alapelveit:
s‚‰‡i-hetu yei mrti prapaŠce avatare
sei Œvara-mrti `avatƒra' nƒma dhare
mƒyƒtŒta paravyome sabƒra avasthƒna
vive avatari' dhare `avatƒra' nƒma
ÀAz avatƒra, az Istens¦g inkarn§ci©ja Isten birodalm§b©l sz§ll al§, hogy
megnyilv§nuljon az anyagi vil§gban. Az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek e saj§tos, al§sz§ll© form§j§t inkarn§ci©nak, avatƒr§nak h¨vj§k. Ezek az inkarn§ci©k a lelki vil§gban, Isten birodalm§ban ¦lnek, s az anyagi teremt¦sbe
al§sz§llva kapj§k az avatƒra nevet."
K¤l¢nf¦le avatƒr§k vannak: puru‰ƒvatƒr§k, gu†ƒvatƒr§k, lŒlƒvatƒr§k,
akty-ƒvea-avatƒr§k, manvantara-avatƒr§k ¦s yugƒvatƒr§k. Valamennyien
elÆre meghat§rozott idÆpontban jelennek meg a vil§gegyetem k¤l¢nb¢zÆ r¦szein, §m minden avatƒra kÍtfeje az Ýr K‚‰†a, az eredeti Ýr. Az
Ýr ŽrŒ K‚‰†a fÆleg az¦rt jelenik meg, hogy enyh¨tsen a tiszta bhakt§k
aggodalmain, akik nagyon v§gynak l§tni Öt eredeti v‚ndƒvanai kedvtel¦sei k¢zben. Ez¦rt a K‚‰†a-avatƒra elsÆdleges c¦lja, hogy tiszta bhakt§i
kedv¦ben j§rjon.
Az Ýr azt mondja, hogy minden korszakban megjelenik, s ez arra
utal, hogy a Kali-korszakban is elj¢n. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint a
Kali-korszak inkarn§ci©ja az Ýr Caitanya Mahƒprabhu, aki a sa…kŒrtanamozgalom (a szent nevek egy¤ttes ¦nekl¦se) §ltal hirdette K‚‰†a im§dat§t, s ¨gy terjesztette el a K‚‰†a-tudatot eg¦sz Indi§ban. Megj©solta, hogy
a sa…kŒrtana-mozgalom falur©l falura, v§rosr©l v§rosra terjed majd, s a
vil§gon mindenhov§ eljut. A kinyilatkoztatott ¨r§sok bizalmas r¦szei Ä az
upani‰adok, a Mahƒbhƒrata ¦s a Bhƒgavatam Ä nem k¢zvetlen¤l, hanem
burkoltan ¨rnak az Ýr Caitany§r©l mint K‚‰†§nak, az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek inkarn§ci©j§r©l. Az Ýr K‚‰†a bhakt§i rendk¨v¤l vonz©dnak az
Ýr Caitanya sa…kŒrtana-mozgalm§hoz. Az Ýrnak ez az avatƒr§ja nem
¢li meg a gonosz embereket, hanem indokolatlan kegy¦bÆl felszabad¨tja Æket.
9. VERS
janma k(maR ca mae id"vyamaevaM yaAe vaeiÔa taÔvata: /

tyaftvaA de"hM" paunajaRnma naEita maAmaeita s$aAe'jauRna // 9 //
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janma karma ca me divyam eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma naiti mƒm eti so 'rjuna
janma Ä sz¤let¦s; karma Ä cselekv¦s; ca Ä is; me Ä Eny¦m; divyam Ä
transzcendent§lis; evam Ä ¨gy; ya‹ Ä aki; vetti Ä ismeri; tattvata‹ Ä igazi val©j§ban; tyaktvƒ Ä elhagyv§n; deham Ä ezt a testet; puna‹ Ä ism¦t;
janma Ä sz¤let¦st; na Ä sohasem; eti Ä el¦r; mƒm Ä Engem; eti Ä el¦r;
sa‹ Ä Æ; arjuna Ä ©, Arjuna.
¹, Arjuna! Aki ismeri megjelen¦sem ¦s cselekedeteim transzcendent§lis term¦szet¦t, az teste elhagy§sa ut§n nem sz¤letik meg Íjra ebben az
anyagi vil§gban, hanem el¦ri az ¶n ¢r¢k hajl¦komat.
MAGYAR·ZAT: A hatodik vers m§r megmagyar§zta, hogyan sz§ll al§
az Ýr transzcendent§lis hajl¦k§b©l. Aki k¦pes meg¦rteni az Istens¦g Szem¦lyis¦ge megjelen¦s¦rÆl sz©l© igazs§got, az m§r megszabadult az anyagi
k¢tel¦kektÆl, s ez¦rt jelenlegi anyagi teste elhagy§sa ut§n azonnal visszat¦r Isten orsz§g§ba. Az anyagi k¢tel¦kek al©li felszabadul§s egy§ltal§n
nem k¢nnyÉ dolog az ¦lÆl¦ny sz§m§ra. Az imperszonalist§k ¦s a yogŒk
csak sok-sok megpr©b§ltat§s ¦s sok-sok ¦let ut§n szabadulnak fel, §m ez
a felszabadul§s Ä beolvad§s az Ýr szem¦lytelen brahmajyotij§ba Ä csup§n r¦szleges, s mag§ban rejti a vesz¦lyt, hogy ism¦t visszat¦rnek ebbe az
anyagi vil§gba. De a bhakta csup§n az§ltal, hogy meg¦rti az Ýr test¦nek
¦s tetteinek transzcendent§lis term¦szet¦t, jelen teste elhagy§sa ut§n eljut
az Ö hajl¦k§ra, ¦s sz§m§ra nem §ll fenn t¢bb¦ a vesz¦ly, hogy vissza kell
j¢nnie az anyagi vil§gba. A Brahma-sa„hitƒ (5.33) le¨rja, hogy az Ýrnak
sz§mtalan form§ja ¦s inkarn§ci©ja van: advaitam acyutam anƒdim anantarpam. Megannyi transzcendent§lis form§val rendelkezik, §m mindegyik
egy ¦s ugyanaz az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ennek a t¦nynek a
meggyÆzÆd¦s¤nkk¦ kell v§lnia, annak ellen¦re, hogy a vil§gi professzorok ¦s empirikus filoz©fusok sz§m§ra felfoghatatlan. A V¦d§k kijelentik
(Puru‰a-bodhinŒ-upani‰ad):
eko devo nitya-lŒlƒnurakto bhakta-vyƒpŒ h‚dy antar-ƒtmƒ
ÀAz egyetlen Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge sz§mtalan transzcendent§lis form§j§n kereszt¤l ¢r¢kk¦ kapcsolatban §ll tiszta bhakt§ival." Ezt
a v¦dikus kijelent¦st az Ýr szem¦lyesen is megerÆs¨ti a GŒtƒ e vers¦ben.
Aki elfogadja ezt az igazs§got a V¦d§k ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge hiteles szavai alapj§n, s aki nem vesztegeti idej¦t filoz©fiai spekul§ci©kra, az el¦ri a felszabadul§s legt¢k¦letesebb fok§t. Ha valaki csup§n hitbÆl elfogadja ezt az igazs§got, k¦ts¦gtelen¤l felszabadulhat. A tat
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tvam asi v¦dikus kijelent¦s val©j§ban erre az esetre vonatkozik. Ha valaki
meg¦rti, hogy az Ýr K‚‰†a a LegfelsÆbb, vagy ¨gy sz©l Hozz§: ÀTe vagy
maga a LegfelsÆbb Brahman, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge", az azon nyomban, minden k¦ts¦get kiz§r©an felszabadul, s biztos, hogy ez§ltal az Ýr
transzcendent§lis t§rsas§g§ba ker¤l. M§s sz©val teh§t az Ýr hÉs¦ges bhakt§ja el¦ri a t¢k¦letess¦get. Ezt az al§bbi v¦dikus kijelent¦s t§masztja al§
(÷vetƒvatara-upani‰ad. 3.8):
tam eva viditvƒti m‚tyum eti

nƒnya‹ panthƒ vidyate 'yanƒya

ÀAz ember eljuthat a sz¤let¦stÆl ¦s hal§lt©l val© megszabadul§s t¢k¦letes szintj¦re csup§n az§ltal, hogy ismeri az Urat, az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t. Nincs m§s Ít, ami ehhez a t¢k¦letess¦ghez vezetne." Az,
hogy m§s lehetÆs¦g nincsen, azt jelenti, hogy aki nem ¦rti meg, hogy az
Ýr K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az eg¦sz biztosan a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van, ¦s ennek k¢vetkezt¦ben nem ¦ri el a felszabadul§st csup§n azzal, hogy Ä Ígymond Ä a m¦zes¤veg k¤lsej¦t nyalogatja,
azaz a Bhagavad-gŒtƒt a materialista tud§s alapj§n ¦rtelmezi. ElÆfordulhat,
hogy az eff¦le empirikus filoz©fusok nagyon fontos poz¨ci©t t¢ltenek be
az anyagi vil§gban, ez azonban nem jelenti felt¦tlen¤l azt, hogy alkalmasak a felszabadul§sra. Az ilyen felfuvalkodott vil§gi ¦rtelmis¦gieknek v§rniuk kell az Ýr bhakt§ja indokolatlan kegy¦re. Hittel ¦s tud§ssal kell teh§t
mÉveln¤nk a K‚‰†a-tudatot, hogy ily m©don el¦rj¤k a t¢k¦letess¦get.

10. VERS
vaItar"AgABaya‚(AeDaA manmayaA maAmaupaAi™ataA: /

bah"vaAe ÁaAnatapas$aA paUtaA maà"AvamaAgAtaA: //10//
vŒta-rƒga-bhaya-krodhƒ man-mayƒ mƒm upƒritƒ‹
bahavo jŠƒna-tapasƒ ptƒ mad-bhƒvam ƒgatƒ‹
vŒta Ä mentesen; rƒga Ä ragaszkod§st©l; bhaya Ä f¦lelemtÆl; krodhƒ‹ Ä ¦s
haragt©l; mat-mayƒ Ä teljesen ¶nbennem; mƒm Ä Bennem; upƒritƒ‹ Ä
teljesen elm¦ly¤lve; bahava‹ Ä sokan; jŠƒna Ä a tud§s; tapasƒ Ä szigorÍ mÉvel¦se §ltal; ptƒ‹ Ä megtisztulva; mat-bhƒvam Ä Ir§ntam ¦rzett
transzcendent§lis szeretetet; ƒgatƒ‹ Ä el¦rt¦k.
Megszabadulv§n a ragaszkod§st©l, a f¦lelemtÆl ¦s a haragt©l, teljesen
elmer¤lv¦n ¶nbennem, oltalmat ¶nn§lam keresve m§r sokan megtisz-
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tultak a mÍltban a R©lam sz©l© tud§s §ltal, s ¨gy fel¦bredt benn¤k az
Ir§ntam ¦rzett transzcendent§lis szeretet.
MAGYAR·ZAT: E vers szerint az, aki tÍls§gosan materialista, aligha
¦rtheti meg a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g szem¦lyes term¦szet¦t. A testi
¦letfelfog§shoz ragaszkod© emberek §ltal§ban annyira elmer¤lnek a materializmusban, hogy szinte lehetetlen meg¦rteni¤k, hogyan lehet a LegfelsÆbb egy szem¦ly. M¦g azt sem tudj§k elk¦pzelni, hogy l¦tezik egy
transzcendent§lis, elpuszt¨thatatlan, teljes tud§ssal rendelkezÆ ¦s ¢r¢kk¦
boldogs§ggal teli test. Az anyagi felfog§sban a test muland©, tudatlans§ggal teli ¦s teljes m¦rt¦kben boldogtalan, ¨gy azt§n amikor a h¦tk¢znapi
ember az Ýr szem¦lyes form§j§r©l hall, arra is ugyan¨gy gondol. Az ilyen
materialist§k sz§m§ra a gigantikus anyagi megnyilv§nul§s a legmagasabb
rendÉ forma, k¢vetkez¦sk¦ppen a LegfelsÆbbet szem¦lytelennek hiszik.
TÍls§gosan belemer¤lnek az anyagi ¦letbe, s ez¦rt r¦m¤lettel t¢lti el Æket
a gondolat, hogy a szem¦lyes l¦tet m¦g az anyagi k¢tel¦kek al©l felszabadulva is megÆrzik. Amikor azt hallj§k, hogy a lelki ¦let szint¦n egy¦ni ¦s
szem¦lyes, rettegnek att©l, hogy ism¦t szem¦lyek legyenek, s ¨gy term¦szetesen ink§bb a szem¦lytelen semmibe olvad§s mellett d¢ntenek. Az
ilyen emberek az ¦lÆl¦nyeket §ltal§ban az ©ce§n bubor¦kaihoz hasonl¨tj§k, amelyek az ©ce§nba mer¤lnek. A lelki l¦tnek ez a s¨kja a legt¢k¦letesebb szint, amit egy¦ni szem¦lyis¦g n¦lk¤l el lehet ¦rni. MeglehetÆsen
f¦lelmetes l¦t§llapot ez, amelyben az ember nem rendelkezik t¢k¦letes
tud§ssal a lelki l¦trÆl. Sz§mtalan olyan ember is van, aki egy§ltal§n nem
k¦pes felfogni, hogy van lelki l¦t. A sokf¦le elm¦let ¦s filoz©fiai spekul§ci© ellentmond§sait©l megzavarodva ki§br§ndultak ¦s d¤h¢sek lesznek, majd ostob§n arra a k¢vetkeztet¦sre jutnak, hogy nincs legfelsÆbb
ok, s v¦gsÆ soron minden ¤ress¦g. Mindannyian egy beteges l¦t§llapotban
¦lnek. Vannak olyan emberek is, akik tÍls§gosan ragaszkodnak az anyagi
dolgokhoz, s ez¦rt nem t¢rÆdnek a lelki ¦lettel, m§sok a legfelsÆbb lelki
okba szeretn¦nek olvadni, s vannak, akik semmiben sem hisznek, mert
rem¦nytelens¦g¤kben minden csal© vall§sra d¤h¢sek. Az ut©bbiak §ltal§ban a k§b¨t©szerekn¦l keresnek mened¦ket, s ¦rzelmi hallucin§ci©ikat
n¦ha lelki l§tom§soknak hiszik. Meg kell szabadulnunk az anyagi vil§ghoz fÉzÆdÆ ragaszkod§s mindh§rom fajt§j§t©l: a lelki ¦let megtagad§s§t©l, a szem¦lyes lelki azonoss§gt©l val© retteg¦stÆl, valamint a neml¦t
elm¦let¦tÆl, amely az ¦letbÆl val© ki§br§ndul§sb©l sz§rmazik. Ha valaki
meg akar szabadulni az anyagi ¦letfelfog§s e h§rom szintj¦tÆl, annak a
hiteles lelki tan¨t©mester vezet¦se alatt teljes mened¦ket kell keresnie az
Ýrn§l, s k¢vetnie kell a lelki ¦let fegyelmezÆ ¦s szab§lyoz© elveit. Az
odaad© ¦let utols© szintj¦t bhƒv§nak, vagyis Isten ir§nti transzcendent§lis
szeretetnek nevezik.
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A Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu, az odaad© szolg§lat k¦zik¢nyve ¨gy ¨r errÆl
(1.4.15Ä16):
ƒdau raddhƒ tata‹ sƒdhu- sa…go 'tha bhajana-kriyƒ
tato 'nartha-niv‚tti‹ syƒt tato ni‰‡hƒ rucis tata‹
athƒsaktis tato bhƒvas tata‹ premƒbhyudaŠcati
sƒdhakƒnƒm aya„ prem†a‹ prƒdurbhƒve bhavet krama‹
ÀAz embernek legelÆsz¢r is v§gynia kell az ¢nmegval©s¨t§sra. Ez majd
eljuttatja arra a szintre, ahol t¢rekedni fog arra, hogy a lelkileg fejlettek
t§rsas§g§ba ker¤lj¢n. A k¢vetkezÆ l¦pcsÆfokot az jelenti, amikor a kezdÆ
bhakta egy kiv§l© lelki tan¨t©mestertÆl avat§sban r¦szes¤l, s az Æ ir§ny¨t§sa alatt az odaad© szolg§lat folyamat§nak gyakorl§s§ba kezd. A lelki
tan¨t©mester fel¤gyelete alatt odaad© szolg§latot v¦gezve megszabadul
minden anyagi ragaszkod§st©l, rend¨thetetlen lesz az ¢nmegval©s¨t§sban,
¦s fel¦bred benne a v§gy, hogy az Istens¦g AbszolÍt Szem¦lyis¦g¦rÆl, ŽrŒ
K‚‰†§r©l halljon. Ez a szomj viszi tov§bb a bhakt§t a K‚‰†a-tudathoz val©
ragaszkod§sig, ami a bhƒva, vagyis az Isten ir§nti transzcendent§lis szeretet elÆzetes szintj¦n ¦rik meg. Az Isten ir§nti val©di szeretetet prem§nak
nevezik. Ez az ¦let legt¢k¦letesebb §llapota." A prema s¨kj§n az ember
sz¤net n¦lk¤l az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gzi. A hiteles lelki tan¨t©mester ir§ny¨t§sa alatt v¦gzett odaad© szolg§lat l¦pcsÆzetes folyamat§val teh§t az ember el¦rheti a legmagasabb szintet, megszabadulhat minden anyagi ragaszkod§st©l, a szem¦lyes, egy¦ni lelki l¦ttÆl
val© retteg¦stÆl ¦s att©l a ki§br§ndults§gt©l, amelybÆl a neml¦tez¦st vall©
filoz©fia sz§rmazik, s ezut§n v¦g¤l eljuthat a LegfelsÆbb Ýr hajl¦k§ra.
11. VERS
yae yaTaA maAM ‘apaântae taAMstaTaEva BajaAmyah"ma, /

mama vatmaARnauvataRntae manauSyaA: paATaR s$avaRzA: //11//
ye yathƒ mƒ„ prapadyante tƒ„s tathaiva bhajƒmy aham
mama vartmƒnuvartante manu‰yƒ‹ pƒrtha sarvaa‹
ye Ä mindazok; yathƒ Ä ahogyan; mƒm Ä Nekem; prapadyante Ä megh©dolnak; tƒn Ä Æket; tathƒ Ä Így; eva Ä bizony; bhajƒmi Ä megjutalmazom;
aham Ä ¶n; mama Ä az ¶n; vartma Ä utamat; anuvartante Ä k¢vetik;
manu‰yƒ‹ Ä minden ember; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; sarvaa‹ Ä minden
tekintetben.
Mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen m¦rt¦kben §tadja mag§t
Nekem. ¹, P‚thƒ fia, mindenki, minden tekintetben az ¶n utamat j§rja!
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MAGYAR·ZAT: Mindenki K‚‰†a ut§n kutat, megnyilv§nul§sainak valamelyik aspektus§ban. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a szem¦lytelen brahmajyoti-ragyog§s§nak, valamint a mindent §that©, mindenben, m¦g az atomok r¦szecsk¦iben is jelen l¦vÆ FelsÆl¦leknek az el¦r¦se
r¦szleges megval©s¨t§s csup§n. K‚‰†§t csak tiszta bhakt§i ¦rik el teljesen. Mindenki K‚‰†§t pr©b§lja meg¦rteni, s ¨gy minden embernek aszerint teljes¤l a v§gya, amilyen m¦rt¦kben meg akarja Öt ismerni. K‚‰†a
a transzcendent§lis vil§gban is olyan transzcendent§lis szerepben viszonozza tiszta h¨vei szeretet¦t, ahogyan Æk k¨v§nj§k. Az egyik bhakta legfelsÆbb Urak¦nt akarja im§dni K‚‰†§t, a m§sik szem¦lyes bar§tja akar
lenni, a harmadik a fiak¦nt, valaki m§s pedig a kedvesek¦nt akarja szeretni Öt. K‚‰†a egyenlÆen jutalmazza meg mindegyik bhakt§t, Ir§nta
¦rzett szeretet¤k m¦lys¦g¦nek megfelelÆen. Ugyanezek az ¦rzelmi kapcsolatok az anyagi vil§gban is l¦teznek, s az Ýr szint¦n viszonozza k¤l¢nf¦le im§d©i szeretet¦t. A tiszta bhakt§k itt ¦s transzcendent§lis hajl¦k§n egyar§nt szem¦lyes kapcsolatban §llnak Vele, szem¦lyesen szolg§lj§k
Öt, s ¨gy K‚‰†a szeretÆ szolg§lat§t v¦gezve transzcendent§lis boldogs§gban van r¦sz¤k. Ami az imperszonalist§kat illeti, akik az ¦lÆl¦ny egy¦ni
l¦te elpuszt¨t§s§val lelki ¢ngyilkoss§got akarnak elk¢vetni, K‚‰†a rajtuk
is seg¨t az§ltal, hogy sug§rz§s§ba mer¨ti Æket. Ezek az imperszonalist§k
nem hajland©k elfogadni az ¢r¢kk¦val©, boldogs§ggal teli Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t, ez¦rt amiatt, hogy egy¦nis¦g¤k megszÉnt, k¦ptelenek ¦lvezni
az Ýr szem¦lyes transzcendent§lis szolg§lat§nak gy¢ny¢r¦t. Azok, akik
m¦g e szem¦lytelen l¦t§llapotban sem szil§rdak, visszat¦rnek az anyagi
s¨kra, hogy val©ra v§lthass§k a benn¤k szunnyad© v§gyakat a cselekv¦sre.
Ök nem l¦phetnek a lelki bolyg©kra, hanem Íjabb es¦lyt kapnak, hogy
az anyagi bolyg©kon cselekedjenek. A tetteik gy¤m¢lcsei¦rt cselekvÆket
az Ýr mint yajŠevara megjutalmazza azzal az eredm¦nnyel, amelynek
rem¦ny¦ben elÆ¨rt k¢teless¦geiket v¦grehajtj§k. A misztikus k¦pess¦gekre
v§gy© yogŒkat szint¦n megjutalmazza a k¨v§nt hatalommal. Mindenki sikere kiz§r©lag az Ö kegy¦n mÍlik teh§t, s a k¤l¢nf¦le lelki folyamatok
csup§n k¤l¢nb¢zÆ szintÉ eredm¦nyeket jelentenek ugyanazon az Íton.
Ez¦rt egyetlen t¢rekv¦s¤nk sem j§rhat sikerrel addig, m¨g el nem jutunk
a K‚‰†a-tudat legt¢k¦letesebb szintj¦re, mondja a ÷rŒmad-Bhƒgavatam
(2.3.10):
akƒma‹ sarva-kƒmo vƒ mok‰a-kƒma udƒra-dhŒ‹
tŒvre†a bhakti-yogena yajeta puru‰a„ param
ÀVagy v§gyak n¦lk¤li valaki [mint a bhakta], vagy gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekre v§gyik, vagy a felszabadul§st akarja, §m a teljes t¢k¦letess¦g
el¦r¦se ¦rdek¦ben Ä ami a K‚‰†a-tudatban tetÆzik Ä minden erej¦vel arra
kell t¢rekednie, hogy im§dja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t."
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12. VERS
k(AÉÿnta: k(maRNAAM is$aiÜM" yajanta wh" de"vataA: /

iºa‘aM ih" maAnauSae laAeke( is$aiÜ"BaRvaita k(maRjaA //12//
kƒ…k‰anta‹ karma†ƒ„ siddhi„ yajanta iha devatƒ‹
k‰ipra„ hi mƒnu‰e loke siddhir bhavati karma-jƒ
kƒ…k‰anta‹ Ä k¨v§nva; karma†ƒm Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteknek;
siddhim Ä t¢k¦letess¦g¦t; yajante Ä §ldozatokkal im§dj§k; iha Ä az anyagi
vil§gban; devatƒ‹ Ä a f¦listeneket; k‰ipram Ä nagyon gyorsan; hi Ä bizony;
mƒnu‰e Ä az emberi t§rsadalomban; loke Ä ebben a vil§gban; siddhi‹ Ä
a siker; bhavati Ä j¢n; karma-jƒ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekbÆl.
Ebben a vil§gban az emberek a gy¤m¢lcs¢zÆ munka siker¦re v§gynak,
s ez¦rt a f¦listeneket im§dj§k. E tetteikkel bizonyosan nagyon hamar
eredm¦nyt ¦rhetnek el.
MAGYAR·ZAT: Az emberek t¦ves k¦pet alkotnak az anyagi vil§g isteneirÆl, azaz f¦listeneirÆl. Azok, akik magukat b¢lcs tud©snak t¤ntetik fel,
§m val©j§ban meglehetÆsen csek¦ly ¦rtelmÉek, a f¦listeneket a LegfelsÆbb
Ýr k¤l¢nf¦le form§inak tekintik, noha azok nem Isten k¤l¢nf¦le form§i,
hanem k¤l¢nb¢zÆ szerves r¦szei. Isten egy, de sz§mtalan szerves r¦sze
van. Nityo nityƒnƒm, mondj§k a V¦d§k: Isten egy. œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹.
A LegfelsÆbb Isten egy Ä K‚‰†a Ä, aki a f¦listeneket olyan k¦pess¦gekkel
ruh§zta fel, amelyek alkalmass§ teszik Æket az anyagi vil§g ir§ny¨t§s§ra.
Ezek a f¦listenek mind ¦lÆl¦nyek (nityƒnƒm), akik mindannyian rendelkeznek valamilyen anyagi hatalommal. A LegfelsÆbb Istennel, Nƒrƒya†§val, Vi‰†uval, vagyis K‚‰†§val nem lehetnek egyenlÆek. Aki a f¦listeneket
egyenrangÍnak hiszi Istennel, azt ateist§nak, pƒ‰a†ˆŒnak nevezik. M¦g a
hatalmas f¦listeneket, k¢zt¤k Brahmƒt ¦s Živ§t sem lehet a LegfelsÆbb
Ýrhoz hasonl¨tani. Val©j§ban Brahmƒ, Živa ¦s a t¢bbi f¦listen (iva-viriŠcinutam) mind az Urat im§dj§k. ¶rdekes m©don azonban az antropomorfizmus ¦s a zoomorfizmus tanai §ltal f¦lrevezetett sok ostoba egyes vezetÆket im§d. Az iha devatƒ‹ kifejez¦s az anyagi vil§g hatalmas ember¦re
vagy f¦listen¦re utal. ·m Nƒrƒya†a, Vi‰†u, vagyis K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge nem tartozik ehhez a vil§ghoz. Ö az anyagi teremt¦s
felett §ll, transzcendent§lis ahhoz k¦pest. M¦g ŽrŒpƒda Ža…karƒcƒrya, az
imperszonalist§k vez¦re is azon a v¦lem¦nyen van, hogy Nƒrƒya†a, vagyis
K‚‰†a tÍl van ezen az anyagi teremt¦sen. Az ostoba emberek (h‚ta-jŠƒna)
azonban a f¦listeneket im§dj§k, mert azonnali eredm¦nyt akarnak. Meg is
kapj§k, de arr©l nem tudnak, hogy az az eredm¦ny, amelyet ilyen m©don
¦rnek el, ideiglenes, ¦s csak a kev¦sb¦ ¦rtelmes embereket teszi el¦ge-
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dett¦. Az okos ember K‚‰†a-tudatÍ, s nem tartja sz¤ks¦gesnek a jelent¦ktelen f¦listenek im§dat§t holmi azonnali, §tmeneti haszon kedv¦¦rt. A
f¦listenek az anyagi vil§g megsemmis¤l¦sekor im§d©ikkal egy¤tt elpusztulnak. ·ld§saik teh§t anyagiak ¦s ideiglenesek. Az anyagi vil§gok lak©ikkal egy¤tt Ä bele¦rtve a f¦listeneket ¦s azok im§d©it is Ä csup§n bubor¦kok a kozmikus ©ce§nban. Ennek ellen¦re ebben a vil§gban az emberek
Ær¤ltk¦nt v§gynak az olyan ideig-©r§ig tart© anyagi §ld§sra, mint a f¢ldbirtok, a csal§d ¦s minden ¦lvezet, ami ezekkel j§r, s az eff¦le tiszavir§g
¦letÉ dolgok megszerz¦se ¦rdek¦ben a f¦listeneket vagy az emberi t§rsadalom hatalmas vezetÆit im§dj§k. Ha valaki egy politikai vezetÆ im§dat§val miniszteri rangra emelkedik a korm§nyban, azt rendk¨v¤l nagy
§ld§snak tekintik. Az ideiglenes jutalom rem¦ny¦ben sokan megal§zkodnak az Ígynevezett vezetÆk vagy Àfejesek" elÆtt, ¦s sikerrel is j§rnak. Az
ilyen ostoba embereket nem ¦rdekli a K‚‰†a-tudat, amely v¦gleges megold§ssal szolg§l az anyagi l¦t neh¦zs¦geire. Mindannyian az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel t¢rÆdnek csup§n, s a f¦listenekk¦nt ismert felhatalmazott ¦lÆl¦nyek im§dat§hoz vonz©dnak, s azt rem¦lik, hogy ez§ltal valami par§nyi
lehetÆs¦get kapnak tÆl¤k ¦rz¦keik ¦lvezet¦re. EbbÆl a versbÆl kider¤l,
hogy nagyon kev¦s az olyan ember, akit ¦rdekel a K‚‰†a-tudat. A t¢bbs¦g
az anyagi ¦lvezetbe mer¤l, s ennek ¦rdek¦ben valamilyen nagy hatalmÍ
¦lÆl¦nyt im§d.

13. VERS
caAtauvaRNya< mayaA s$a{íM" gAuNAk(maRivaBaAgAzA: /

tasya k(taARr"maipa maAM ivaÜ"Yak(taARr"mavyayama, //13//
cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡a„ gu†a-karma-vibhƒgaa‹
tasya kartƒram api mƒ„ viddhy akartƒram avyayam
cƒtu‹-var†yam Ä az emberi t§rsadalom n¦gy r¦tege; mayƒ Ä ·ltalam;
s‚‰‡am Ä teremtett; gu†a Ä a tulajdons§g; karma Ä ¦s a munka; vibhƒgaa‹ Ä feloszt§sa szerint; tasya Ä annak; kartƒram Ä atyjak¦nt; api Ä b§r;
mƒm Ä Engem; viddhi Ä ismerj; akartƒram Ä a nem cselekvÆt; avyayam Ä
a v§ltozatlant.
Az emberi t§rsadalom n¦gy oszt§ly§t ¶n teremtettem az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje ¦s a r§juk jellemzÆ munka szerint. Tudd meg, hogy
b§r ¶n vagyok e rendszer alkot©ja, ¶n m¦gis nem cselekvÆ ¦s v§ltozatlan
vagyok!
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MAGYAR·ZAT: Az Ýr a teremtÆje mindennek. Minden TÆle sz¤letik,
Ö tart fenn mindent, s a megsemmis¤l¦s ut§n minden Bel¦ t¦r vissza. Ö a
n¦gy t§rsadalmi rend teremtÆje is. A t§rsadalmi feloszt§s az ¦rtelmis¦ggel, azaz szakkifejez¦ssel ¦lve a brƒhma†§kkal kezdÆdik, mert Æk a j©s§g
k¢tÆerej¦ben vannak. A k¢vetkezÆ az ir§ny¨t©k oszt§lya, akiket k‰atriy§knak h¨vnak, mert a szenved¦ly k¢tÆereje jellemzi Æket. A vaiy§k, azaz a
kereskedÆk a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g kevert k¢tÆerej¦ben, a dr§k,
vagyis a k¦tkezi munk§sok pedig az anyagi term¦szet tudatlans§g k¢tÆerej¦ben ¦lnek. Az emberi t§rsadalom n¦gy oszt§ly§t az Ýr K‚‰†a teremtette,
Ö azonban egyikhez sem tartozik, hiszen nem a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek k¢z¤l val©, akik az emberi t§rsadalom egy r¦sz¦t alkotj§k. Az emberi
t§rsadalom hasonl¨t b§rmelyik §llati t§rsadalomhoz, de az Ýr megteremtette a fentiekben eml¨tett n¦gy rendet, hogy kiemelje az embereket az
§llatias l¦tbÆl, s lehetÆv¦ tegye sz§mukra, hogy fokozatosan fejlÆdjenek
a K‚‰†a-tudatban. Hogy az ember milyen saj§ts§gos tev¦kenys¦gre ¦rez
hajlamot, azt az anyagi term¦szet r§ hat© k¢tÆereje hat§rozza meg. Azokr©l az ¦letjelens¦gekrÆl, amelyek a k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆkrÆl tanÍskodnak,
a tizennyolcadik fejezet ¨r. A K‚‰†a-tudatÍ ember azonban m¦g a brƒhma†§kn§l is magasabb szinten §ll. A brƒhma†a sz© arra utal, akinek jelleme alapj§n ismernie kell a Brahmant, a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got,
§m a brƒhma†§k legt¢bbj¦t csak az Ýr K‚‰†a szem¦lytelen Brahmanmegnyilv§nul§sa ¦rdekli. De aki a brƒhma†§k korl§tolt tud§s§n tÍll¦pve
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, ŽrŒ K‚‰†§t ismeri meg, az K‚‰†atudatÍv§, m§s sz©val vai‰†av§v§ v§lik. A K‚‰†a-tudat mag§ban foglalja a
K‚‰†a k¤l¢nb¢zÆ teljes kiterjed¦seirÆl Ä p¦ld§ul a Rƒm§r©l, N‚si„h§r©l,
Varƒh§r©l ¦s m§sokr©l Ä sz©l© tud§st is. ¶s ahogyan K‚‰†a transzcendent§lisan az emberi t§rsadalom n¦gy oszt§lya f¢l¢tt §ll, Így a K‚‰†a-tudatÍ
ember is transzcendent§lis az emberi t§rsadalom valamennyi oszt§ly§hoz
k¦pest, bele¦rtve a k¢z¢ss¦g, nemzet ¦s faj szerinti feloszt§st is.

14. VERS
na maAM k(maARiNA ilampainta na mae k(maRP(lae s$pa{h"A /

wita maAM yaAe'iBajaAnaAita k(maRiBanaR s$a baDyatae //14//
na mƒ„ karmƒ†i limpanti na me karma-phale sp‚hƒ
iti mƒ„ yo 'bhijƒnƒti karmabhir na sa badhyate
na Ä sohasem; mƒm Ä Engem; karmƒ†i Ä semmif¦le tettek; limpanti Ä
befoly§solnak; na Ä sem; me Ä Eny¦m; karma-phale Ä gy¤m¢lcs¢zÆ
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cselekedetekre; sp‚hƒ Ä t¢rekv¦s; iti Ä ¨gy; mƒm Ä Engem; ya‹ Ä aki;
abhijƒnƒti Ä ismer; karmabhi‹ Ä az ilyen munka visszahat§sa §ltal; na Ä
sohasem; sa‹ Ä Æ; badhyate Ä v§lik megk¢t¢tt¦.
Nincs tett, ami Engem befoly§solna, s ¶n a munka gy¤m¢lcs¦re sem
t¢rekszem. Aki meg¦rti ezt az igazs§got R©lam, azt szint¦n nem k¢tik
le a tettek gy¤m¢lcs¢zÆ visszahat§sai.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi vil§gnak megvannak a maga t¢rv¦nyei Ä p¦ld§ul a kir§ly nem hib§zhat, s az §llam t¢rv¦nyei sem k¢tik. Ehhez hasonl©an, b§r az Ýr teremtette az anyagi vil§got, Öt nem befoly§solja annak
mÉk¢d¦se. Teremt, de f¤ggetlen marad a teremt¦stÆl, m¨g az ¦lÆl¦nyeket
az anyagi javak f¢l¢tti uralkod§si hajlamuknak k¢sz¢nhetÆen az anyagi
cselekedetek gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyei megk¢tik. Egy v§llalat tulajdonosa
nem felelÆs munk§sai j© vagy rossz tettei¦rt Ä Æk maguk felelnek ¦rt¤k.
¶rz¦kkiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben minden ¦lÆl¦ny v¦gzi a maga tetteit, §m ezeket nem az Ýr rendelte el. Az ¦rz¦kek ¦lvezet¦re v§gyva anyagi tettekbe
mer¤lnek, s arra t¢rekszenek, hogy hal§luk ut§n mennyei boldogs§gban
legyen majd r¦sz¤k. Az Ýr azonban ¢nmag§ban teljes, ez¦rt Öt nem
vonzza az §ll¨t©lagos mennyei boldogs§g. A mennyek f¦listenei az Ö szolg§i, s egy v§llalat tulajdonos§hoz hasonl©an sohasem v§gyik arra az alacsonyabb rendÉ boldogs§gra, amelyben munk§sainak van r¦sze. Az Ýr
f¢l¢tte §ll az anyagi tetteknek ¦s azok visszahat§sainak. A F¢ld n¢v¦nyzet¦¦rt p¦ld§ul az esÆ nem felelÆs, noha n¦lk¤le egyetlen n¢v¦ny sem
nÆhet. A v¦dikus sm‚ti a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti meg ezt a t¦nyt:
nimitta-mƒtram evƒsau s‚jyƒnƒ„ sarga-karma†i
pradhƒna-kƒra†Œ-bhtƒ yato vai s‚jya-aktaya‹
ÀAz anyagi teremt¦sekben az Ýr az egyed¤li legfelsÆbb ok. A k¢zvetlen ok az anyagi term¦szet, amely §ltal a kozmikus megnyilv§nul§s l§that©v§ v§lik." Sz§mtalanf¦le teremtett ¦lÆl¦ny van Ä f¦listenek, emberek, alacsonyabb rendÉ §llatok Ä, s mindannyiukat mÍltbeli j© ¦s rossz
tetteik befoly§solj§k. Az Ýr mind¢ssze megadja nekik a megfelelÆ lehetÆs¦get e tettek v¦grehajt§s§hoz, valamint biztos¨tja a term¦szet k¢tÆerÆinek meghat§rozott befoly§s§t, Ö azonban sohasem felelÆs teremtm¦nyei mÍltbeli vagy jelen tettei¦rt. A Vedƒnta-stra (2.1.34) megerÆs¨ti:
vai‰amya-nairgh‚†ye na sƒpek‰atvƒt Ä az Ýr egyetlen ¦lÆl¦nnyel szemben
sem elfogult. Az ¦lÆl¦ny maga felelÆs cselekedetei¦rt; az Ýr csup§n megadja sz§m§ra a lehetÆs¦geket az anyagi term¦szet, a k¤lsÆ energia ¤gyn¢ks¦ge r¦v¦n. Aki t¢k¦letesen ismeri a karma, vagyis a gy¤m¢lcs¢zÆ
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tettek bonyolult t¢rv¦ny¦t, azt munk§j§nak eredm¦nye nem befoly§solja.
Ýgy is mondhatn§nk, hogy aki ismeri az Ýr transzcendent§lis term¦szet¦t, az tapasztalt K‚‰†a-tudatos ember, ez¦rt sohasem k¦nyszer¤l arra,
hogy engedelmeskedjen a karma t¢rv¦nyeinek. Aki semmit sem tud az
Ýr transzcendent§lis term¦szet¦rÆl, s azt hiszi, hogy a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nyekhez hasonl©an az Ö cselekedeteinek a c¦lja is a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyek el¦r¦se, az bizonyosan elv¦sz a tettek visszahat§sainak ÍtvesztÆj¦ben. Aki azonban ismeri a LegfelsÆbb Igazs§got, az m§r felszabadult
l¦lek, aki rend¨thetetlen a K‚‰†a-tudatban.

15. VERS
WvaM ÁaAtvaA k{(taM k(maR paUvaE=r"ipa maumauºauiBa: /

ku(ç& k(maE=va tasmaAÔvaM paUvaE=: paUvaRtarM" k{(tama, //15//
eva„ jŠƒtvƒ k‚ta„ karma prvair api mumuk‰ubhi‹
kuru karmaiva tasmƒt tva„ prvai‹ prvatara„ k‚tam
evam Ä ¨gy; jŠƒtvƒ Ä j©l tudv§n; k‚tam Ä v¦grehajtatott; karma Ä a munka;
prvai‹ Ä a hajdani hiteles tekint¦lyek §ltal; api Ä val©ban; mumuk‰ubhi‹ Ä akik el¦rt¦k a felszabadul§st; kuru Ä v¦gezd csak; karma Ä elÆ¨rt
k¢teless¦get; eva Ä bizony; tasmƒt Ä ez¦rt; tvam Ä te; prvai‹ Ä az elÆd¢k
§ltal; prva-taram Ä az Æsi idÆkben; k‚tam Ä ahogy v¦grehajtott§k.
A r¦gmÍlt idÆkben minden felszabadult l¦lek transzcendent§lis term¦szetemet ismerve cselekedett. Nyomdokaikba l¦pve ez¦rt v¦gezd te is
k¢teless¦gedet!
MAGYAR·ZAT: K¦tf¦le ember l¦tezik: az egyiknek a sz¨ve anyagi
szennyezÆd¦ssel teli, m¨g a m§sik¦ mentes att©l. A K‚‰†a-tudat mindkettÆj¤k sz§m§ra egyform§n §ld§sos. Az anyagi szennyezÆd¦ssel teli embereknek az¦rt kell elkezdeni¤k a K‚‰†a-tudat folyamat§t, hogy az odaad©
szolg§lat szab§lyoz© elveit k¢vetve fokozatosan megtisztulhassanak, m¨g
azoknak, akik m§r megtisztultak a szennyezÆd¦sektÆl, az¦rt kell folytatniuk tetteiket ebben a tudatban, hogy m§sok k¢vethess¦k p¦ld§jukat, s ez
a hasznukra v§ljon. Az ostob§k ¦s a K‚‰†a-tudat kezdÆ gyakorl©i gyakran vissza akarnak vonulni a tettektÆl, an¦lk¤l, hogy ismern¦k a K‚‰†atudat tudom§ny§t. Az Ýr nem helyeselte Arjuna v§gy§t sem, aki szint¦n
t§vol akart maradni a csatat¦ren r§ v§r© feladatokt©l. Az embernek csup§n azt kell tudnia, hogyan kell cselekednie. Ha valaki lemond a K‚‰†a-
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tudat tetteirÆl, s egyed¤l, f¦lrevonulva le¤l, hogy K‚‰†a-tudatot sz¨nleljen,
az nem olyan j©, mint ha tetteket v¦gezne, de val©ban K‚‰†a kedv¦¦rt.
K‚‰†a most azt tan§csolja Arjun§nak, hogy az Ýr hajdani tan¨tv§nyainak Ä p¦ld§ul a napistennek, Vivasvƒnnak, akirÆl kor§bban sz© volt Ä a
nyomdokait k¢vetve cselekedjen K‚‰†a-tudatban. A LegfelsÆbb Szem¦ly
nemcsak saj§t mÍltbeli tetteirÆl tud, de azok¦r©l is, akik a mÍltban gyakorolt§k a K‚‰†a-tudatot. A napisten tetteit §ll¨tja el¦nk p¦ldak¦nt, aki
sok milli© ¦vvel ezelÆtt TÆle tanulta ezt a mÉv¦szetet. Az Ýr K‚‰†a valamennyi hajdani tan¨tv§ny§r©l elmondja, hogy felszabadult lelkek voltak,
akik az ·ltala kiszabott k¢teless¦geiket v¦gezt¦k.
16. VERS
ikM( k(maR ik(mak(maeRita k(vayaAe'pya‡a maAeih"taA: /

taÔae k(maR ‘avaºyaAima yajÁaAtvaA maAeºyas$ae'zAuBaAta, //16//
ki„ karma kim akarmeti kavayo 'py atra mohitƒ‹
tat te karma pravak‰yƒmi yaj jŠƒtvƒ mok‰yase 'ubhƒt
kim Ä mi; karma Ä a tett; kim Ä mi; akarma Ä a t¦tlens¦g; iti Ä ¨gy;
kavaya‹ Ä az intelligensek; api Ä is; atra Ä ezzel kapcsolatban; mohitƒ‹ Ä
¢sszezavarodnak; tat Ä azt; te Ä neked; karma Ä a munk§t; pravak‰yƒmi Ä
meg fogom magyar§zni; yat Ä amit; jŠƒtvƒ Ä ismerv¦n; mok‰yase Ä meg
fogsz szabadulni; aubhƒt Ä a balszerencs¦tÆl.
M¦g az okosak is zavarba j¢nnek, amikor megpr©b§lj§k meghat§rozni,
hogy mi a cselekv¦s ¦s mi a t¦tlens¦g. ¶n most elmagyar§zom neked,
mi a cselekv¦s, hogy ennek ismeret¦ben megszabadulhass minden kellemetlens¦gtÆl.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ tetteket a mÍltban ¦lt igaz bhakt§k
p¦ld§j§t k¢vetve kell v¦grehajtanunk Ä ezt aj§nlja a tizen¢t¢dik vers.
Hogy mi¦rt nem szabad f¤ggetlen¤l cselekedn¤nk, azt a k¢vetkezÆ sorok
magyar§zz§k meg.
Ahogyan azt a fejezet elej¦n elmondtuk, ha valaki K‚‰†a-tudatban akar
cselekedni, egy felhatalmazott vezetÆ Ítmutat§s§t kell k¢vetnie, aki tagja
a tan¨tv§nyi l§ncolatnak. A K‚‰†a-tudat Ítj§r©l elÆsz¢r a napisten hallott,
aki k¦sÆbb fi§t, Manut oktatta errÆl, Manu pedig k¦sÆbb fi§nak, Ik‰vƒkunak mondta el ugyanezt. L§thatjuk teh§t, hogy a K‚‰†a-tudat nagyon r¦g©ta jelen van a F¢ld¢n. Mindenkinek a tan¨tv§nyi l§ncolat kor§bbi, hiteles tagjainak nyomdokait kell k¢vetnie, m§sk¦pp m¦g a leg¦rtelmesebb
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ember is zavarba j¢het a helyes K‚‰†a-tudatos tetteket illetÆen. Ez¦rt
hat§rozta el az Ýr, hogy Arjun§t szem¦lyesen fogja oktatni r©la. Az Ýr
teh§t maga tan¨tja Arjun§t, ez¦rt az, aki Arjun§t k¢veti, semmik¦ppen
nem t¦vedhet meg.
Az ¨r§sok szerint a t¢k¦letlen tapasztalati tud§s ¢nmag§ban nem
elegendÆ ahhoz, hogy ez alapj§n ki lehessen jel¢lni a vall§s Ítjait Ä egyed¤l az Ýr mondhatja ki annak alapelveit. Dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavatpra†Œtam (÷rŒmad-Bhƒgavatam 6.3.19). Senkinek sem szabad a t¢k¦letlen
spekul§l§s seg¨ts¦g¦vel vall§sos elveket kital§lnia. A kiv§l©, hiteles tekint¦lyek Ä Brahmƒ, Živa, Nƒrada, Manu, a Kumƒr§k, Kapila, Prahlƒda,
BhŒ‰ma, Žukadeva GosvƒmŒ, Yamarƒja, Janaka ¦s Bali Mahƒrƒja Ä nyomdokait kell k¢vetn¤nk. Spekul§l§ssal nem lehet kiokoskodni, mi a vall§s
¦s mi az ¢nmegval©s¨t§s. Ez¦rt bhakt§i ir§nti indokolatlan kegy¦bÆl az
Ýr szem¦lyesen magyar§zza el Arjun§nak, hogy mi a cselekv¦s ¦s mi a
t¦tlens¦g. Egyed¤l a K‚‰†a-tudatban v¦grehajtott tettek szabad¨thatj§k
ki az embert az anyagi l¦t k¢tel¦kei k¢z¤l.

17. VERS
k(maRNAAe ÷ipa baAeÜ"vyaM baAeÜ"vyaM ca ivak(maRNA: /

@k(maRNAê baAeÜ"vyaM gAh"naA k(maRNAAe gAita: //17//
karma†o hy api boddhavya„ boddhavya„ ca vikarma†a‹
akarma†a ca boddhavya„ gahanƒ karma†o gati‹
karma†a‹ Ä a tettrÆl; hi Ä bizony; api Ä is; boddhavyam Ä meg kell ¦rteni;
boddhavyam Ä meg kell ¦rteni; ca Ä szint¦n; vikarma†a‹ Ä a tiltott tettrÆl; akarma†a‹ Ä a t¦tlens¦grÆl; ca Ä is; boddhavyam Ä meg kell ¦rteni;
gahanƒ Ä nagyon neh¦z; karma†a‹ Ä a tettnek; gati‹ Ä a folyamata.
A cselekv¦s bonyolult t¦m§j§t nagyon neh¦z meg¦rteni. J©l kell tudni
ez¦rt, hogy mi a tett, mi a tiltott tett, s mi a t¦tlens¦g.
MAGYAR·ZAT: Ha valaki komolyan elhat§rozta, hogy megszabadul az
anyagi k¢tel¦kektÆl, meg kell ¦rtenie, mi a k¤l¢nbs¦g a cselekv¦s, a t¦tlens¦g ¦s az ¢nk¦nyes tett k¢z¢tt. Ez egy rendk¨v¤l neh¦z t¦ma, ez¦rt
meg kell pr©b§lnunk elemezni a tettet, a visszahat§st ¦s a helytelen cselekv¦st. Ahhoz, hogy meg¦rts¤k a K‚‰†a-tudatot ¦s a cselekv¦s k¤l¢nf¦le
fajt§it, meg kell ismern¤nk a LegfelsÆbbh¢z fÉzÆdÆ kapcsolatunkat. Aki
ugyanis ismeretet szerez errÆl, az t¢k¦letesen tudja, hogy minden ¦lÆl¦ny
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az Ýr ¢r¢k szolg§ja, k¢vetkez¦sk¦ppen mindenkinek K‚‰†a-tudatban kell
cselekednie. Az eg¦sz Bhagavad-gŒtƒ ehhez a v¦gk¢vetkeztet¦shez vezet
el. Minden m§s v¦gk¢vetkeztet¦s, ami ellent¦tben §ll ezzel a tudattal ¦s
a vele j§r© tettekkel, vikarma, azaz tiltott cselekedet. Ahhoz, hogy mindezt az ember meg¦rtse, a K‚‰†a-tudat hiteles szaktekint¦lyeinek t§rsas§g§t kell keresnie. TÆl¤k kell eltanulnia a titkot, s ez ugyanolyan j©, mintha
k¢zvetlen¤l az Ýrt©l hallana r©la. Aki nem ¨gy tesz, legyen b§rmilyen
okos ember, csak ¢sszezavarodik.

18. VERS
k(maRNyak(maR ya: pazyaed"k(maRiNA ca k(maR ya: /

s$a bauiÜ"maAnmanauSyaeSau s$a yau·(: k{(tµak(maRk{(ta, //18//
karma†y akarma ya‹ payed akarma†i ca karma ya‹
sa buddhimƒn manu‰ye‰u sa yukta‹ k‚tsna-karma-k‚t
karma†i Ä cselekv¦sben; akarma Ä t¦tlens¦get; ya‹ Ä aki; payet Ä l§t;
akarma†i Ä t¦tlens¦gben; ca Ä is; karma Ä gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetet;
ya‹ Ä aki; sa‹ Ä Æ; buddhi-mƒn Ä ¦rtelmes; manu‰ye‰u Ä az emberek
k¢z¢tt; sa‹ Ä Æ; yukta‹ Ä transzcendent§lis helyzetben van; k‚tsna-karmak‚t Ä m¦g tetteket v¦gzÆk¦nt is.
Aki a cselekv¦sben t¦tlens¦get ¦s a t¦tlens¦gben cselekv¦st l§t, az ¦rtelmes az emberek k¢z¢tt, s transzcendent§lis helyzetben van, noha
mindenf¦le tettet v¦gez.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatban cselekvÆ ember automatikusan
mentes a karma b¦kly©it©l. Minden tett¦t K‚‰†§¦rt v¦gzi, ez¦rt nem ¦lvezi munk§ja visszahat§sait, s nem is szenved azokt©l. Ö teh§t az ¦rtelmes
l¦ny az emberi t§rsadalomban, noha K‚‰†§¦rt sz§mtalan tettet v¦grehajt.
Az akarma visszahat§sok n¦lk¤li tettet jelent. Az imperszonalista f¦lelembÆl felhagy a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel, nehogy a visszahat§sok
akad§lyozz§k elÆrehalad§s§t az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n, §m a szem¦lyes filoz©fia h¨ve ismeri val©di helyzet¦t, azaz tudja, hogy Æ az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¢r¢k szolg§ja, ez¦rt K‚‰†a-tudatÍ tetteket v¦gez.
Mindent K‚‰†§¦rt tesz, ¨gy szolg§lata k¢zben csup§n transzcendent§lis
boldogs§got ¦lvez. Akik ezen az Íton j§rnak, azok k¢ztudottan mentesek
a szem¦lyes ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s v§gy§t©l. Az a tudat, hogy az ember K‚‰†a
¢r¢k szolg§ja, megv¦d a tettek minden visszahat§s§t©l.
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19. VERS
yasya s$avaeR s$amaAr"mBaA: k(Amas$aÆÿlpavaijaRtaA: /

ÁaAnaAi¢ad"gDak(maARNAM tamaAò": paiNx"taM bauDaA: //19//
yasya sarve samƒrambhƒ‹ kƒma-sa…kalpa-varjitƒ‹
jŠƒnƒgni-dagdha-karmƒ†a„ tam ƒhu‹ pa†ˆita„ budhƒ‹
yasya Ä akinek; sarve Ä minden; samƒrambhƒ‹ Ä t¢rekv¦sei; kƒma Ä az
¦rz¦kkiel¦g¨t¦s v§gy§n alapul©; sa…kalpa Ä t¢rekv¦stÆl; varjitƒ‹ Ä mentesek; jŠƒna Ä a t¢k¦letes tud§snak; agni Ä a t¤ze; dagdha Ä fel¦gette;
karmƒ†am Ä akinek a tett¦t; tam Ä Æt; ƒhu‹ Ä mondj§k; pa†ˆitam Ä
b¢lcsnek; budhƒ‹ Ä akik tudnak.
Akinek minden t¢rekv¦se mentes az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s v§gy§t©l, arr©l tudhatjuk, hogy teljes tud§ssal rendelkezik. A b¢lcsek azt tartj§k r©la, hogy
a t¢k¦letes tud§s t¤ze m§r fel¦gette tettei visszahat§sait.
MAGYAR·ZAT: Csak az ¦rtheti meg a K‚‰†a-tudatÍ ember cselekedeteit, aki teljes tud§ssal rendelkezik. A K‚‰†a-tudatÍ ember mentes minden ¦rz¦kkiel¦g¨tÆ hajlamt©l, mert meg¦rtette eredeti helyzet¦t, azt, hogy
Æ az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¢r¢k szolg§ja, s ez a t¢k¦letes
tud§s fel¦gette tettei visszahat§sait. Az a val©ban b¢lcs, aki szert tett erre
a t¢k¦letes tud§sra. Annak a tud§snak a kibontakoz§s§t, mely szerint az
ember az Ýr ¢r¢k szolg§ja, a tÉzh¢z hasonl¨tj§k. Az ilyen tÉz ha egyszer
l§ngra lobban, k¦pes fel¦getni a tettek b§rmilyen visszahat§s§t.

20. VERS
tyaftvaA k(maRP(laAs$aËMÿ inatyata{æaAe inar"A™aya: /

k(maRNyaiBa‘ava{ÔaAe'ipa naEva ik(iÂatk(r"Aeita s$a: //20//
tyaktvƒ karma-phalƒsa…ga„ nitya-t‚pto nirƒraya‹
karma†y abhiprav‚tto 'pi naiva kiŠcit karoti sa‹
tyaktvƒ Ä elengedve; karma-phala-ƒsa…gam Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekhez val© ragaszkod§st; nitya Ä mindig; t‚pta‹ Ä el¦gedetten; nirƒraya‹ Ä mened¦k n¦lk¤l; karma†i Ä a cselekv¦sben; abhiprav‚tta‹ Ä teljesen tev¦kenyen; api Ä ennek ellen¦re; na Ä nem; eva Ä bizony; kiŠcit Ä
b§rmit; karoti Ä tesz; sa‹ Ä Æ.
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Megszabadulv§n minden ragaszkod§st©l, mely tettei gy¤m¢lcseihez fÉzi,
az ilyen ember ¢r¢kk¦ el¦gedett ¦s f¤ggetlen, s b§r sz§mtalan tettet
v¦gez, nem a tettek gy¤m¢lcs¦¦rt cselekszik.
MAGYAR·ZAT: A tettek b¢rt¢n¦bÆl kiszabadulni egyed¤l a K‚‰†atudatban lehets¦ges, amikor mindent K‚‰†§¦rt tesz¤nk. A K‚‰†a-tudatÍ
ember az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ir§nti tiszta szeretetbÆl v¦gzi
munk§j§t, ez¦rt nem v§gyik annak eredm¦ny¦re. M¦g saj§t l¦tfenntart§sa
miatt sem agg©dik, mindent K‚‰†§ra b¨z. Nem t¢rÆdik a gyÉjt¢get¦ssel,
¦s azzal sem, hogy megv¦delmezze a m§r tulajdon§ban l¦vÆ dolgokat.
Minden tÆle telhetÆt megtesz k¢teless¦ge v¦gz¦se ¦rdek¦ben, s mindent
K‚‰†§ra b¨z. Az ilyen ember, aki megv§lt minden ragaszkod§st©l, mentes a j© ¦s rossz visszahat§sokt©l, s ez olyan, mintha nem cselekedne. Ez
jellemzi az akarm§t, vagyis a gy¤m¢lcs¢zÆ visszahat§sok n¦lk¤li cselekv¦st. Minden m§s tett, ami nem K‚‰†a-tudatÍ, lek¢ti v¦grehajt©j§t. Ez
a vikarma val©di term¦szete, ahogyan az elÆzÆekben elmondtuk.
21. VERS
inar"AzAIyaRtaicaÔaAtmaA tya·(s$avaRpair"ƒah": /

zAAr"IrM" ke(valaM k(maR ku(vaRªaA«aAeita ik(ilbaSama, //21//
nirƒŒr yata-cittƒtmƒ tyakta-sarva-parigraha‹
ƒrŒra„ kevala„ karma kurvan nƒpnoti kilbi‰am
nirƒŒ‹ Ä az eredm¦nyre nem v§gyva; yata Ä ir§ny¨tott; citta-ƒtmƒ Ä elm¦vel ¦s ¦rtelemmel; tyakta Ä feladv§n; sarva Ä minden; parigraha‹ Ä birtokl§si v§gyat; ƒrŒram Ä a test ¦s l¦lek egy¤tt tart§s§¦rt; kevalam Ä csak;
karma Ä munk§t; kurvan Ä v¦gezv¦n; na Ä sohasem; ƒpnoti Ä szerez;
kilbi‰am Ä bÉn¢s visszahat§sokat.
Az ilyen ¦rtelmes ember t¢k¦letesen uralkodik elm¦j¦n ¦s ¦rtelm¦n.
Nem tekinti javai tulajdonos§nak mag§t, ¦s csup§n annyit dolgozik,
amennyi l¦te fenntart§s§hoz sz¤ks¦ges. Aki ily m©don cselekszik, arra
nem hatnak a bÉn¢s visszahat§sok.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember nem sz§m¨t tettei j© vagy rossz
eredm¦ny¦re. Elm¦j¦t ¦s ¦rtelm¦t teljesen uralma alatt tartja. Tudja, hogy
mivel szerves r¦sze a LegfelsÆbbnek, az eg¦sz szerves r¦szek¦nt nem Æ
maga cselekszik, hanem a LegfelsÆbb cselekszik rajta kereszt¤l. A k¦z
sem a saj§t, hanem az eg¦sz test erÆfesz¨t¦s¦nek k¢sz¢nhetÆen mozog.
A K‚‰†a-tudatÍ ember mindig a legfelsÆbb k¨v§ns§ghoz igazodik, mert
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saj§t ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¦re nem v§gyik. ¶ppen Így mÉk¢dik, mint egy g¦palkatr¦sz. Ahogyan egy g¦palkatr¦sznek karbantart§sra, olajoz§sra ¦s tiszt¨t§sra van sz¤ks¦ge, Így a K‚‰†a-tudatÍ embernek is gondoskodnia kell
l¦t¦rÆl munk§j§val, hogy alkalmas legyen az Ýr transzcendent§lis szeretÆ
szolg§lat§ra. ¶ppen ez¦rt tettei visszahat§sai egy§ltal§n nem hatnak r§.
Az §llathoz hasonl©an neki sincsen tulajdonjoga m¦g a saj§t teste f¢l¢tt
sem. A kegyetlen gazda n¦ha meg¢li a tulajdon§ban l¦vÆ §llatot, az §llat
m¦gsem tiltakozik, s val©j§ban semmi f¤ggetlens¦ge nincs. Az ¢nmegval©s¨t§sban elm¦lyedt K‚‰†a-tudatÍ embernek nem marad ideje arra, hogy
jogtalanul b§rmilyen anyagi dolog birtokosa legyen. Teste fenntart§sa
¦rdek¦ben sem tartja sz¤ks¦gesnek, hogy tisztess¦gtelen m©dszerekkel
keressen p¦nzt. ¶ppen ez¦rt az eff¦le anyagi bÉn¢k nem fertÆzik be, s
mentes marad cselekedeteinek valamennyi visszahat§s§t©l.
22. VERS
yaä{"cC$AlaABas$antauí"Ae ã"nã"AtaItaAe ivamats$ar": /

s$ama: is$aÜ"Avais$aÜ"AE ca k{(tvaAipa na inabaDyatae //22//
yad‚cchƒ-lƒbha-santu‰‡o dvandvƒtŒto vimatsara‹
sama‹ siddhƒv asiddhau ca k‚tvƒpi na nibadhyate
yad‚cchƒ Ä mag§t©l; lƒbha Ä nyeres¦ggel; santu‰‡a‹ Ä el¦gedett; dvandva Ä kettÆss¦gen; atŒta‹ Ä fel¤lemelkedett; vimatsara‹ Ä irigys¦gtÆl mentes; sama‹ Ä rend¨thetetlen; siddhau Ä sikerben; asiddhau Ä kudarcban;
ca Ä is; k‚tvƒ Ä cselekedve; api Ä hab§r; na Ä sohasem; nibadhyate Ä ker¤l
befoly§s al§.
Aki el¦gedett a mag§t©l k¨n§lkoz© nyeres¦ggel, aki megszabadult az
ellent¦tp§rokt©l, aki nem irigy, s aki a sikerben ¦s a kudarcban egyar§nt
rend¨thetetlen, azt b§r cselekszik, sohasem k¢tik le tettei.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember m¦g teste fenntart§sa ¦rdek¦ben sem tesz erÆfesz¨t¦st, s megel¦gszik a mag§t©l k¨n§lkoz© haszonnal.
Nem koldul ¦s nem k¦r k¢lcs¢n, hanem becs¤letesen dolgozik, legjobb
tud§sa szerint. El¦gedett azzal, amihez tisztess¦ges munka r¦v¦n hozz§jut, s ¨gy f¤ggetlen¤l tartja fenn mag§t. Nem hagyja, hogy b§rki tev¦kenys¦ge megzavarja saj§t K‚‰†a-tudatÍ tetteit, §m az Ýr szolg§lata kedv¦¦rt
b§rmit megtehet, az anyagi vil§g kettÆss¦gei nem zavarj§k meg. Ezek a
kettÆss¦gek a hÆs¦g ¦s hideg, f§jdalom ¦s boldogs§g stb. form§j§ban ¦rz¦kelhetÆk. A K‚‰†a-tudatÍ ember f¢l¢tte §ll a kettÆss¦geknek, mert K‚‰†a
kedv¦¦rt k¦sz b§rmit megtenni, ¦ppen ez¦rt a sikerben ¦s a kudarcban
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egyar§nt rend¨thetetlen. Ezek a jelek akkor mutatkoznak meg, ha valaki
teljes m¦rt¦kben elsaj§t¨totta a transzcendent§lis tud§st.
23. VERS
gAtas$aËÿsya mau·(sya ÁaAnaAvaisTatacaetas$a: /

yaÁaAyaAcar"ta: k(maR s$amaƒaM ‘aivalaIyatae //23//
gata-sa…gasya muktasya jŠƒnƒvasthita-cetasa‹
yajŠƒyƒcarata‹ karma samagra„ pravilŒyate
gata-sa…gasya Ä annak, aki f¤ggetlen az anyagi term¦szet k¢tÆerÆitÆl;
muktasya Ä a felszabadultnak; jŠƒna-avasthita Ä a transzcendensben meg§llapodott; cetasa‹ Ä b¢lcsess¦gÉnek; yajŠƒya Ä YajŠa (K‚‰†a) kedv¦¦rt;
ƒcarata‹ Ä v¦gzett; karma Ä munk§ja; samagram Ä teljesen; pravilŒyate Ä
beleolvad.
Az anyagi term¦szet k¢tÆerÆitÆl f¤ggetlen, a transzcendent§lis tud§sban
elmer¤lÆ ember tettei teljes eg¦sz¦ben a transzcendensbe olvadnak.
MAGYAR·ZAT: Teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§lva az ember megszabadul
minden kettÆss¦gtÆl, s ¨gy megtisztul az anyagi k¢tÆerÆk szennyezÆd¦s¦tÆl
is. Az¦rt szabadulhat fel, mert ismeri eredeti helyzet¦t, kapcsolat§t K‚‰†§val, s ¨gy elm¦j¦t semmi sem t¦r¨theti el a K‚‰†a-tudatt©l. B§rmit tesz
teh§t, azt K‚‰†§¦rt, az eredeti Vi‰†u¦rt teszi, s ¨gy valamennyi tette §ldozat, mert annak h¨vj§k mindazt, aminek c¦lja a LegfelsÆbb Szem¦ly, Vi‰†u,
K‚‰†a ¢r¢me. Az ilyen tett visszahat§sa k¦ts¦gtelen¤l a transzcendensbe
olvad, ¨gy az embernek nem kell szenvednie az anyagi visszahat§sokt©l.
24. VERS
“aöApaRNAM “aö h"iva“aRöA¢aAE “aöNAA ò"tama, /

“aöEva taena gAntavyaM “aök(maRs$amaAiDanaA //24//
brahmƒrpa†a„ brahma havir brahmƒgnau brahma†ƒ hutam
brahmaiva tena gantavya„ brahma-karma-samƒdhinƒ
brahma Ä lelki term¦szetÉ; arpa†am Ä hozz§j§rul§s; brahma Ä a LegfelsÆbb; havi‹ Ä vaj; brahma Ä lelki; agnau Ä a felaj§nl§s t¤z¦ben;
brahma†ƒ Ä a l¦lek §ltal; hutam Ä felaj§nlott; brahma Ä a lelki birodalom; eva Ä bizony; tena Ä §ltala; gantavyam Ä el¦rendÆ; brahma Ä lelki;
karma Ä cselekedetekben; samƒdhinƒ Ä teljes elm¦lyed¦ssel.
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A K‚‰†a-tudatban teljesen elmer¤lÆ ember bizonyosan eljut a lelki birodalomba, mert teljes m¦rt¦kben §tadja mag§t a lelki tetteknek, melyek
eredm¦nye abszolÍt, s az §ltaluk bemutatott §ldozat ugyanÍgy lelki
term¦szetÉ.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers azt ¨rja le, hogyan vezethetik az embert a
K‚‰†a-tudatÍ tettek v¦g¤l a lelki c¦lhoz. A K‚‰†a-tudat k¤l¢nf¦le cselekedeteirÆl a k¢vetkezÆ versek ¨rnak, m¨g ebben a versben mag§nak a K‚‰†atudatnak az elv¦rÆl olvashatunk. Az anyagi szennyezÆd¦s fertÆj¦be mer¤lt
felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek csakis az anyagi atmoszf¦r§ban cselekedhet, §m
ki kell ker¤lnie ebbÆl a k¢zegbÆl. Ezt a c¦lt szolg§lja a K‚‰†a-tudat folyamata. Ahogyan a tÍl sok tejterm¦k fogyaszt§s§t©l b¦lrendszeri b§ntalmakban szenvedÆ embert egy m§sik tejterm¦k, a tÍr© hozza helyre, Így
az anyagban elmer¤lt lelket a K‚‰†a-tudatban v¦grehajtott tettek gy©gy¨tj§k ki, ahogyan azt a GŒtƒ itt kijelenti. Ezt a folyamatot §ltal§ban yajŠ§nak nevezik, olyan tetteknek (§ldozatoknak), amelyeket kiz§r©lag Vi‰†u,
K‚‰†a ¦rdek¦ben hajtanak v¦gre. Min¦l t¢bb K‚‰†a-tudatÍ Ä azaz egyed¤l Vi‰†u ¢r¢m¦t szolg§l© Ä cselekedetet v¦gz¤nk az anyagi vil§gban, a
teljes elm¦ly¤l¦s k¢vetkezt¦ben ann§l ink§bb lelkiv¦ v§lik az atmoszf¦ra.
A brahma (Brahman) sz© jelent¦se: Àlelki term¦szetÉ". Az Ýr transzcendent§lis, ¦s lelki test¦nek sugarait brahmajyotinak, lelki ragyog§snak nevezik. Minden, ami l¦tezik, ebben a brahmajyotiban van, §m amikor ezt a
jyotit az illÍzi© (mƒyƒ), vagyis az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s fedi be, akkor anyagnak
h¨vj§k. Ezt az anyagi f§tylat azonban a K‚‰†a-tudattal azonnal el lehet
t§vol¨tani. ¸gy a K‚‰†a-tudat ¦rdek¦t szolg§l© felaj§nl§s, az ilyen §ldozatot vagy hozz§j§rul§st elfogad© k¢zeg, az elfogad§s folyamata, az §ldoz©
¦s az eredm¦ny is mind Brahman Ä vagyis az AbszolÍt Igazs§g. A mƒyƒval befedett AbszolÍt Igazs§got anyagnak h¨vj§k. Az AbszolÍt Igazs§ggal
kapcsolatba ker¤lÆ anyag visszanyeri lelki term¦szet¦t. A K‚‰†a-tudat az
a folyamat, amivel az illÍzi©ban l¦vÆ tudatot Brahmann§, vagyis a LegfelsÆbb¦ v§ltoztatjuk §t. Amikor az elme teljesen elmer¤l a K‚‰†a-tudatban,
azt samƒdhinak, transznak nevezik. Ilyen transzcendent§lis tudatban b§rmit tesz¤nk, azt yajŠ§nak, az AbszolÍt kedv¦¦rt v¦gzett §ldozatnak h¨vj§k. A lelki tudat ezen §llapot§ban az §ldoz©, a hozz§j§rul§s, az §ldozat
folyamata, az §ldozat v¦grehajt©ja vagy vezetÆje ¦s az eredm¦ny vagy
a v¦gsÆ nyeres¦g mind eggy¦ v§lik az AbszolÍtban, vagyis a LegfelsÆbb
Brahmanban. Ez a K‚‰†a-tudat m©dszere.
25. VERS
dE"vamaevaApare" yaÁaM yaAeigAna: payauRpaAs$atae /

“aöA¢aAvapare" yaÁaM yaÁaenaEvaAepajauù"ita //25//
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daivam evƒpare yajŠa„ yogina‹ paryupƒsate
brahmƒgnƒv apare yajŠa„ yajŠenaivopajuhvati
daivam Ä a f¦listenek im§dat§ban; eva Ä ¨gy; apare Ä n¦h§nyan; yajŠam Ä
§ldozatot; yogina‹ Ä a misztikusok; paryupƒsate Ä t¢k¦letesen bemutatnak; brahma Ä az AbszolÍt Igazs§gnak; agnau Ä a t¤z¦ben; apare Ä
m§sok; yajŠam Ä az §ldozatot; yajŠena Ä az §ldozattal; eva Ä ily m©don;
upajuhvati Ä felaj§nlj§k.
N¦mely yogŒ a f¦listeneket im§dja t¢k¦letesen, k¤l¢nf¦le §ldozatokat
aj§nlva fel nekik, m¨g m§sok a LegfelsÆbb Brahman t¤z¦be aj§nlj§k
§ldozataikat.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan kor§bban olvashattuk, a k¢teless¦g¦t K‚‰†atudatban v¦gzÆ embert t¢k¦letes yogŒnak, elsÆ rangÍ misztikusnak nevezik. Vannak azonban, akik a f¦listenek sz§m§ra mutatnak be hasonl©
§ldozatokat, m§sok pedig a LegfelsÆbb Brahmannak, vagyis a LegfelsÆbb
Ýr szem¦lytelen arculat§nak §ldoznak. Teh§t a k¤l¢nf¦le kateg©ri§knak
megfelelÆen k¤l¢nf¦le §ldozatok vannak. A sokf¦le v¦grehajt© sokf¦le
§ldozatv¦gz¦se csup§n l§tsz©lag t¦r el egym§st©l. Az §ldozat val©j§ban a
YajŠ§nak is nevezett LegfelsÆbb Ýr, Vi‰†u kiel¦g¨t¦s¦t jelenti. A k¤l¢nf¦le §ldozatokat k¦t fÆ csoportba sorolhatjuk: 1. vil§gi javak fel§ldoz§sa ¦s
2. §ldozat a transzcendent§lis tud§s mÉvel¦s¦vel. Akik K‚‰†a-tudatÍak,
azok minden anyagi tulajdonukat fel§ldozz§k, hogy el¦gedett¦ tegy¦k a
LegfelsÆbb Urat, m¨g akik ideiglenes anyagi boldogs§gra v§gynak, f¢ldi
javaik felaj§nl§s§val a f¦listeneknek, t¢bbek k¢z¢tt Indr§nak vagy a napistennek akarnak a kedv¦ben j§rni. Az imperszonalist§k ¢nazonoss§gukat
§ldozz§k fel, amikor a szem¦lytelen Brahmanba olvadnak. A f¦listenek
olyan nagy hatalmÍ ¦lÆl¦nyek, akiket a LegfelsÆbb Ýr b¨zott meg azzal,
hogy gondoskodjanak az anyagi vil§g valamennyi aspektus§nak mÉk¢d¦srÆl, vagyis az univerzum hÆ-, v¨z- ¦s f¦nyell§t§s§r©l, ¤gyeljenek annak
fenntart§s§ra, ¦s tarts§k az ellenÆrz¦s¤k alatt. Az anyagi j©l¦tre v§gyakoz©k a f¦listeneket im§dj§k a v¦dikus szertart§sokkal, k¤l¢nf¦le §ldozatok v¦grehajt§s§val. Bahv-Œvara-vƒdŒknak, azaz sokistenh¨vÆknek nevezik
Æket. M§sok, akik az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen aspektus§t im§dj§k,
s a f¦listenek form§it ideiglenesnek tekintik, egy¦ni ¢nazonoss§gukat §ldozz§k a legfelsÆbb tÉzbe, s a LegfelsÆbb l¦t¦be olvadva v¦get vetnek
egy¦ni l¦t¤knek. Ezek az imperszonalist§k filoz©fiai spekul§ci©val t¢ltik
az idej¤ket, ¨gy pr©b§lj§k meg¦rteni a LegfelsÆbb transzcendent§lis term¦szet¦t. ²sszefoglalva teh§t a munka gy¤m¢lcsei¦rt dolgoz©k az anyagi
¦lvezet rem¦ny¦ben javaikat §ldozz§k fel, m¨g az imperszonalist§k anyagi megjel¢l¦seikrÆl mondanak le, hogy a LegfelsÆbb l¦t¦be mer¤ljenek.
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Az imperszonalista sz§m§ra a LegfelsÆbb Brahman az §ldoz§s tÉzolt§ra,
felaj§nl§sa pedig az ¢nval©, melyet a Brahman l§ngja em¦szt fel. Ezzel
szemben a K‚‰†a-tudatÍ ember Ä amilyen Arjuna is volt Ä az¦rt §ldoz fel
mindent, hogy K‚‰†a kedv¦ben j§rjon, s minden¦t, minden anyagi tulajdon§t ¦s ¢nmag§t is K‚‰†§nak adja. Ö teh§t a legkiv§l©bb yogŒ, aki azonban egy¦ni l¦t¦t nem vesz¨ti el.
26. VERS
™aAe‡aAd"InaIin‰"yaANyanyae s$aMyamaAi¢aSau jauù"ita /

zAbd"Ad"Ina, ivaSayaAnanya win‰"yaAi¢aSau jauù"ita //26//
rotrƒdŒnŒndriyƒ†y anye sa„yamƒgni‰u juhvati
abdƒdŒn vi‰ayƒn anya indriyƒgni‰u juhvati
rotra-ƒdŒni Ä pl. a hall§s folyamat§t; indriyƒ†i Ä ¦rz¦keket; anye Ä m§sok;
sa„yama Ä a visszatart§snak; agni‰u Ä a t¤zeibe; juhvati Ä felaj§nlj§k; abda-ƒdŒn Ä a hangvibr§ci©t stb.; vi‰ayƒn Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyait; anye Ä m§sok; indriya Ä az ¦rz¦kszerveknek; agni‰u Ä a t¤zeibe;
juhvati Ä fel§ldozz§k.
N¦melyek [a tiszta brahmacƒrŒk] a hall§s folyamat§t ¦s az ¦rz¦keket
§ldozz§k az elme fegyelmez¦s¦nek t¤z¦be, m§sok [a szab§lyok szerint
¦lÆ csal§dosok] az ¦rz¦kek t§rgyait §ldozz§k az ¦rz¦kek t¤z¦be.
MAGYAR·ZAT: Az emberi ¦let n¦gy rendje tagjainak, a brahmacƒrŒknak, a g‚hasth§knak, a vƒnaprasth§knak ¦s a sannyƒsŒknak egyar§nt a
legkiv§l©bb yogŒkk§, transzcendentalist§kk§ kell v§lniuk. Az emberi ¦let
c¦lja nem az, hogy az §llatokhoz hasonl©an az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦snek ¦lj¤nk,
¦ppen ez¦rt az emberi ¦let n¦gy rendje Így lett megteremtve, hogy tagjaik t¢k¦letess¦ v§lhassanak a lelki ¦letben. A brahmacƒrŒk, akik a hiteles lelki tan¨t©mester fel¤gyelete alatt tanulnak, Így uralkodnak az elm¦j¤k¢n, hogy t§vol tartj§k magukat az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. A brahmacƒrŒ
csup§n a K‚‰†a-tudattal kapcsolatos szavakat hallgatja meg. A meg¦rt¦s
alapja a hall§s, ez¦rt a tiszta brahmacƒrŒ teljesen elm¦lyed a harer nƒmƒnukŒrtan§ban, az Ýr dicsÆs¦g¦nek hallgat§s§ban ¦s ¦nekl¦s¦ben. Ker¤li
az anyagi hangvibr§ci©kat, s hall§s§t egyed¤l a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a
transzcendent§lis hangvibr§ci©j§val k¢ti le. A csal§dosok, akik sz§m§ra
enged¦lyezett bizonyos fokÍ ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s, nagy ¢nmegtart©ztat§ssal
teszik azt. A nemi ¦lvezet, az alkohol- ¦s k§b¨t©szer-fogyaszt§s, a hÍsev¦s az emberi t§rsadalomban §ltal§nosan megmutatkoz© tendenci§k, §m
a szab§lyok szerint ¦lÆ csal§dos nem mer¤l a korl§tlan szexualit§s ¦s a
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t¢bbi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦lvezet¦be. A vall§sos ¦leten alapul© h§zass§g minden civiliz§lt t§rsadalomban megtal§lhat©, mert ez a m©dja a nemi ¦let
korl§toz§s§nak. A korl§tozott, ragaszkod§s n¦lk¤li nemi ¦let szint¦n egyfajta yajŠa, mert a m¦rt¦kletes h§zasember a magasabb rendÉ transzcendent§lis ¦let ¦rdek¦ben fel§ldozza az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre val© hajlam§t.
27. VERS
s$avaARNAIin‰"yak(maARiNA ‘aANAk(maARiNA caApare" /

@Atmas$aMyamayaAegAA¢aAE jauù"ita ÁaAnad"Iipatae //27//
sarvƒ†Œndriya-karmƒ†i prƒ†a-karmƒ†i cƒpare
ƒtma-sa„yama-yogƒgnau juhvati jŠƒna-dŒpite
sarvƒ†i Ä minden; indriya Ä ¦rz¦knek; karmƒ†i Ä a tev¦kenys¦g¦t; prƒ†akarmƒ†i Ä az ¦letlevegÆ mÉk¢d¦s¦t; ca Ä is; apare Ä m§sok; ƒtmasa„yama Ä az elm¦n uralkodva; yoga Ä az ¢sszekapcsol© folyamat;
agnau Ä t¤z¦ben; juhvati Ä felaj§nlj§k; jŠƒna-dŒpite Ä az ¢nmegval©s¨t§sra
v§gyakozva.
Akik az elme ¦s az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa §ltal k¨v§nj§k el¦rni az ¢nmegval©s¨t§st, azok az ¦rz¦kek ¦s az ¦letlevegÆ mÉk¢d¦s¦t aj§nlj§k
§ldozatk¦nt a fegyelmezett elme t¤z¦be.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a PataŠjali alap¨totta yoga-rendszerre utal.
PataŠjali Yoga-str§ja pratyag-ƒtmƒnak ¦s parƒg-ƒtmƒnak nevezi a lelket.
Ha a l¦lek ragaszkodik az ¦rz¦ki ¦lvezethez, parƒg-ƒtmƒnak nevezik, ha
azonban lemond az ¦rz¦ki ¦lvezetrÆl, pratyag-ƒtmƒ a neve. A l¦lek al§
van vetve a testen bel¤li t¨zf¦le levegÆ mÉk¢d¦s¦nek, s ez a l¦gz¦s folyamat§n kereszt¤l ¦rz¦kelhetÆ. A PataŠjali-f¦le yoga-rendszer a testlevegÆ
mÉk¢d¦s¦nek gyakorlati szab§lyoz§s§t tan¨tja. Ennek c¦lja, hogy a belsÆ
levegÆ mÉk¢d¦se v¦gsÆ soron elÆseg¨tse a l¦lek megtisztul§s§t az anyagi
ragaszkod§st©l. E yoga-rendszer szerint a v¦gsÆ c¦l a pratyag-ƒtmƒ. Ez
a pratyag-ƒtmƒ tart©zkodik minden anyagi cselekedettÆl. Az ¦rz¦kek ¦s
az ¦rz¦kt§rgyak k¢lcs¢nhat§sban §llnak egym§ssal: a f¤l a hanggal a hall§s ¦rdek¦ben, a szem a form§val a l§t§s ¦rdek¦ben, az orr az illattal a
szagl§s ¦rdek¦ben, a nyelv az ¨zzel az ¨zlel¦s ¦rdek¦ben, a k¦z a tapint§ssal a tapint§s¦rz¦kel¦s ¦rdek¦ben. Ily m©don mindegyik ¦rz¦k az ¢nval©n k¨v¤li cselekedetekbe mer¤l. Ezeket h¨vj§k a prƒ†a-vƒyu tev¦kenys¦geinek. Az apƒ†a-vƒyu lefel¦ megy, a vyƒna-vƒyu az ¢sszehÍz©d§st ¦s a
t§gul§st seg¨ti elÆ, a samƒna-vƒyu az egyensÍlyt szab§lyozza, az udƒnavƒyu pedig felfel¦ megy. A megvil§gosodott tudatÍ ember mindezeket az
¢nmegval©s¨t§s ¦rdek¦ben haszn§lja.
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28. VERS
‰"vyayaÁaAstapaAeyaÁaA yaAegAyaÁaAstaTaApare" /

svaADyaAyaÁaAnayaÁaAê yataya: s$aMizAta˜ataA: //28//
dravya-yajŠƒs tapo-yajŠƒ yoga-yajŠƒs tathƒpare
svƒdhyƒya-jŠƒna-yajŠƒ ca yataya‹ sa„ita-vratƒ‹
dravya-yajŠƒ‹ Ä a javaikat fel§ldoz©k; tapa‹-yajŠƒ‹ Ä a vezekl¦st §ldoz©k;
yoga-yajŠƒ‹ Ä a nyolcfokÍ yog§val §ldoz©k; tathƒ Ä ¨gy; apare Ä m§sok;
svƒdhyƒya Ä a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val; jŠƒna-yajŠƒ‹ Ä a transzcendent§lis tud§sban tett fejlÆd¦ssel §ldoz©k; ca Ä is; yataya‹ Ä megvil§gosodnak; sa„ita-vratƒ‹ Ä szigorÍ fogadalmakat tevÆk.
Vannak, akik szigorÍ fogadalmakat t¦ve az§ltal vil§gosodnak meg, hogy
fel§ldozz§k javaikat, neh¦z lemond§sokat v¦geznek, a nyolcfokÍ misztika yog§j§t gyakorolj§k, vagy a V¦d§kat tanulm§nyozz§k, hogy fejlÆdhessenek a transzcendent§lis tud§sban.
MAGYAR·ZAT: Ezeket az §ldozatokat t¢bb kateg©ri§ba lehet sorolni.
Vannak emberek, akik k¤l¢nf¦le j©t¦kony adom§nyok form§j§ban §ldozz§k fel javaikat. Indi§ban a gazdag kereskedÆk k¢z¢ss¦ge ¦s a hercegi csal§dok sokf¦le j©t¦konys§gi int¦zm¦nyt nyitnak Ä dharma-ƒlƒkat,
anna-k‰etr§kat, atithi-ƒlƒkat, anƒthƒlay§kat ¦s vidyƒ-pŒ‡h§kat. M§s orsz§gokban is sz¦p sz§mmal akadnak k©rh§zak, idÆsotthonok ¦s hasonl©
j©t¦konys§gi l¦tes¨tm¦nyek, melyek a szeg¦nyek ¦s elesettek etet¦s¦rÆl,
oktat§s§r©l ¦s orvosi kezel¦s¦rÆl gondoskodnak. Az eff¦le j©t¦konys§gi cselekedeteket egy¤ttesen dravyamaya-yajŠ§nak h¨vj§k. Vannak, akik
egy magasabb sz¨nvonalÍ ¦let vagy az univerzum felsÆbb bolyg©inak el¦r¦se rem¦ny¦ben ¢nsz§ntukb©l mindenf¦le vezekl¦st v§llalnak magukra,
mint amilyen a candrƒya†a vagy a cƒturmƒsya. Ök szigorÍ fogadalmakat
tesznek, ¦s meghat§rozott szab§lyok szerint ¦lik az ¦let¤ket. Aki betartja a cƒturmƒsya fogadalm§t, az az ¦v n¦gy h©napj§n §t (jÍliust©l okt©berig) nem borotv§lkozik, tart©zkodik bizonyos ¦telektÆl, csak egyszer
eszik egy nap, ¦s nem mozdul ki otthonr©l. A k¦nyelmes ¦let eff¦le fel§ldoz§s§t tapomaya-yajŠ§nak nevezik. M§sok k¤l¢nf¦le misztikus yog§kat
gyakorolnak, p¦ld§ul PataŠjali yoga-rendszer¦t, hogy az AbszolÍt l¦t¦be olvadjanak, vagy a ha‡ha- illetve a‰‡ƒ…ga-yog§val foglalkoznak, hogy
bizonyos k¦pess¦gekre tegyenek szert. Vannak, akik a szent zar§ndokhelyeket l§togatj§k sorra. E tev¦kenys¦geket egy¤ttesen yoga-yajŠ§nak
h¨vj§k, olyan §ldozatoknak, melyeknek c¦lja egy bizonyos fajta t¢k¦letess¦g el¦r¦se ebben az anyagi vil§gban. Vannak olyanok, akik a k¤l¢nf¦le v¦dikus ¨r§sokat tanulm§nyozz§k, fÆleg az upani‰adokat ¦s a
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Vedƒnta-str§t, m§s sz©val a sƒ…khya filoz©fi§t. Ezeket ¢sszefoglal© n¦ven svƒdhyƒya-yajŠ§nak, a tanul§s §ldozat§nak nevezik. Ezek a yogŒk
valamennyien hÉs¦gesen v¦grehajtj§k a k¤l¢nf¦le §ldozatokat, s egy magasabb rendÉ ¦letre t¢rekszenek. A K‚‰†a-tudat azonban eg¦szen m§s:
ez a LegfelsÆbb Ýr k¢zvetlen szolg§lat§t jelenti. A K‚‰†a-tudatot az eml¨tett §ldozatfajt§k egyik¦vel sem lehet el¦rni Ä kiz§r©lag az Ýr ¦s az
Ö hiteles bhakt§ja kegye teszi azt lehetÆv¦. A K‚‰†a-tudat ¦ppen ez¦rt
transzcendent§lis.
29. VERS
@paAnae jauù"ita ‘aANAM ‘aANAe'paAnaM taTaApare" /

‘aANAApaAnagAtaI ç&ä,"DvaA ‘aANAAyaAmapar"AyaNAA: /

@pare" inayataAh"Ar"A: ‘aANAAna, ‘aANAeSau jauù"ita //29//
apƒne juhvati prƒ†a„ prƒ†e 'pƒna„ tathƒpare
prƒ†ƒpƒna-gatŒ ruddhvƒ prƒ†ƒyƒma-parƒya†ƒ‹
apare niyatƒhƒrƒ‹ prƒ†ƒn prƒ†e‰u juhvati
apƒne Ä a lefel¦ hat© levegÆben; juhvati Ä felaj§nlj§k; prƒ†am Ä a kifel¦
hat© levegÆt; prƒ†e Ä a kifel¦ menÆ levegÆben; apƒnam Ä a lefel¦ halad©
levegÆt; tathƒ Ä szint¦n; apare Ä m§sok; prƒ†a Ä a kifel¦ menÆ levegÆnek; apƒna Ä ¦s a lefel¦ menÆ levegÆnek; gatŒ Ä a mozg§s§t; ruddhvƒ Ä
szab§lyozva; prƒ†a-ƒyƒma Ä a l¦gz¦s besz¤ntet¦s¦vel el¦rhetÆ transzra;
parƒya†ƒ‹ Ä t¢rekvÆk; apare Ä m§sok; niyata Ä szab§lyozott; ƒhƒrƒ‹ Ä
ev¦sÉek; prƒ†ƒn Ä a kifel¦ menÆ levegÆt; prƒ†e‰u Ä a kifel¦ menÆ
levegÆben; juhvati Ä fel§ldozz§k.
M§sok, akik a l¦gz¦s megsz¤ntet¦s¦vel akarnak transzba mer¤lni, a
kil¦gz¦st a bel¦gz¦sbe, a bel¦gz¦st pedig a kil¦gz¦sbe aj§nlj§k, m¨g a
l¦legzet teljes le§ll¨t§s§val transzban nem maradnak. M§sok a szab§lyozott ev¦s folyamat§val a kil¦legz¦st aj§nlj§k ¢nmag§ba §ldozatk¦nt.
MAGYAR·ZAT: Ezt a l¦legz¦sfolyamatot szab§lyoz© yog§t prƒ†ƒyƒm§nak h¨vj§k, ami a ha‡ha-yoga k¤l¢nf¦le ¤lÆhelyzeteinek gyakorl§s§val kezdÆdik. Ezek a m©dszerek aj§nlottak ahhoz, hogy az ember szab§lyozni
tudja ¦rz¦keit, s fejlÆdni tudjon a lelki ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n. Gyakorl§suk a testen bel¤li levegÆk szab§lyoz§s§t foglalja mag§ban az§ltal, hogy
megford¨tja azok halad§si ir§ny§t. Az apƒ†a levegÆ lefel¦, a prƒ†a pedig
felfel¦ megy. A prƒ†ƒyƒma-yogŒ a megszokottal ¦pp ellent¦tes m©don
l¦legzik, m¨g csak az §ramlatok a praka §llapotba, vagyis egyensÍlyba
nem ker¤lnek. A kil¦gz¦s bel¦gz¦sbe aj§nl§s§t recak§nak h¨vj§k. Amikor valaki mindk¦t levegÆ§raml§st teljesen besz¤nteti, azt kumbhaka-
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yog§nak nevezik. E yoga gyakorl§s§val a yogŒ meghosszabb¨thatja ¦let¦t,
hogy t¢k¦letess¦ tehesse lelki ¢nmegval©s¨t§s§t. Az intelligens yogŒ egyetlen ¦let alatt akarja el¦rni a t¢k¦letess¦get, s nem v§r a k¢vetkezÆre.
A kumbhaka-yoga v¦gz¦s¦vel a yogŒk sok-sok ¦vvel teszik hosszabb§ az
¦let¤ket. A K‚‰†a-tudatÍ ember azonban automatikusan uralkodni tud
az ¦rz¦kei f¢l¢tt, mert mindig az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban cselekszik. ¶rz¦kei §lland©an K‚‰†a szolg§lat§ba mer¤lnek, ¨gy
nincs lehetÆs¦g arra, hogy m§s dolog k¢sse le Æket. Term¦szetes teh§t,
hogy ¦lete v¦g¦n az ilyen ember az Ýr K‚‰†a transzcendent§lis hajl¦k§ra
jut, k¢vetkez¦sk¦ppen nem t¢rekszik arra, hogy meghosszabb¨tsa ¦let¦t.
Azon nyomban el¦ri a felszabadul§st, ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒ (14.26)
is kijelenti:
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn brahma-bhyƒya kalpate
ÀAki az Ýr tiszta odaad© szolg§lat§t v¦gzi, az az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¦ emelkedik, s azonnal a lelki s¨kra ker¤l." A K‚‰†a-tudatÍ ember
a transzcendent§lis s¨kr©l indul, ¦s mindig ebben a tudatban van, ¦ppen
ez¦rt nem esik vissza, s v¦g¤l eljut az Ýr lakhely¦re. Ha az ember csak
k‚‰†a-prasƒd§t fogyaszt, azaz csak olyan ¦telt eszik, amit az Ýrnak felaj§nlott, term¦szetes m©don szab§lyozza az ¦tkez¦s¦t. Az ev¦s cs¢kkent¦se rendk¨v¤l sokat seg¨t az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§ban. Ha nem vagyunk
k¦pesek uralkodni ¦rz¦keinken, nem szabadulhatunk ki az anyagi k¢tel¦kekbÆl.
30. VERS
s$avaeR'pyaetae yaÁaivad"Ae yaÁaºaipatak(lmaSaA: /

yaÁaizAí"Ama{taBaujaAe yaAinta “aö s$anaAtanama, //30//
sarve 'py ete yajŠa-vido yajŠa-k‰apita-kalma‰ƒ‹
yajŠa-i‰‡ƒm‚ta-bhujo yƒnti brahma sanƒtanam
sarve Ä mind; api Ä hab§r l§tsz©lag k¤l¢nb¢zÆek; ete Ä ezek; yajŠa-vida‹ Ä
az §ldozat c¦lj§t ismerÆk; yajŠa-k‰apita Ä az §ldozatok eredm¦nyek¦ppen megtisztulva; kalma‰ƒ‹ Ä a bÉn¢s visszahat§sokt©l; yajŠa-i‰‡a Ä az
ilyen yajŠa v¦gz¦se eredm¦ny¦nek; am‚ta-bhuja‹ Ä akik ¨zleltek m§r
ilyen nekt§rt; yƒnti Ä haladnak; brahma Ä a legfelsÆbb; sanƒtanam Ä
¢r¢k birodalom fel¦.
Ezek az §ldozatv¦gzÆk, akik ismerik az §ldozat c¦lj§t, megtisztulnak
a bÉn¢s visszahat§sokt©l, s az §ldozatok eredm¦nyeinek nekt§rj§t meg¨zlelve a legfelsÆbb, ¢r¢k vil§g fel¦ haladnak.
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MAGYAR·ZAT: A k¤l¢nf¦le §ldozatok Ä a tulajdon fel§ldoz§sa, a
V¦d§k vagy a k¤l¢nb¢zÆ filoz©fiai elm¦letek tanulm§nyoz§sa, a yogarendszer gyakorl§sa Ä eddigi le¨r§s§b©l kitÉnik, hogy mindegyiknek az
¦rz¦kek szab§lyoz§sa a c¦lja. Az anyagi l¦t alapvetÆ oka az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s, ez¦rt am¨g el nem hagyjuk az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s s¨kj§t, nincs es¦ly¤nk a
teljes tud§s, teljes boldogs§g ¦s teljes l¦t jellemezte ¢r¢k szint el¦r¦s¦re.
Ez a szint az ¢r¢kk¦val©, vagyis a Brahman atmoszf¦r§ban van. Valamennyi eml¨tett §ldozat abban seg¨t, hogy megtisztuljunk az anyagi l¦t
bÉn¢s visszahat§sait©l. Ez a fejlÆd¦s nemcsak boldogg§ ¦s gazdagg§ teszi
az egy¦nt ebben az ¦letben, de teste elhagy§sa ut§n Isten ¢r¢k birodalm§ba is eljuttatja, ahol vagy a szem¦lytelen Brahmanba olvad, vagy pedig
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a t§rsas§g§t ¦lvezheti.
31. VERS
naAyaM laAek(Ae'styayaÁasya ku(taAe'nya: ku(ç&s$aÔama //31//
nƒya„ loko 'sty ayajŠasya kuto 'nya‹ kuru-sattama
na Ä sohasem; ayam Ä ez; loka‹ Ä a bolyg©; asti Ä van; ayajŠasya Ä az
§ldozatot nem v¦gzÆnek; kuta‹ Ä hol van; anya‹ Ä a m§sik; kuru-sattama Ä ©, Kuruk legjobbja.
¹, Kuru-dinasztia legkiv§l©bbja! ·ldozat n¦lk¤l nem ¦lhet az ember
boldogan ezen a bolyg©n vagy ebben az ¦letben. Mit mondhatn§nk akkor
a k¢vetkezÆ ¦let¦rÆl?
MAGYAR·ZAT: B§rmilyen anyagi l¦tform§ban van az ¦lÆl¦ny, soha
nincs tiszt§ban igazi helyzet¦vel. Jelenl¦t¤nk az anyagi vil§gban bÉn¢s
¦leteink sokszoros visszahat§sainak k¢sz¢nhetÆ. A tudatlans§g a bÉn¢s
¦let oka, a bÉn¢s ¦let pedig az anyagi l¦t folytat©d§s§t id¦zi elÆ. Az
emberi l¦tforma az egyetlen lehetÆs¦g, hogy megszabaduljunk e b¦kly©t©l. A V¦d§k ennek ¦rdek¦ben es¦lyt adnak a menek¤l¦sre az§ltal, hogy
megmutatj§k a vall§s, az anyagi k¦nyelem ¦s a szab§lyokhoz k¢t¢tt ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s Ítj§t, s v¦g¤l azt a m©dszert is megtan¨tj§k, aminek seg¨ts¦g¦vel
v¦gleg kiszabadulhatunk nyomorÍs§gos helyzet¤nkbÆl. A vall§s, vagyis az
elÆzÆekben eml¨tett k¤l¢nf¦le §ldozatok Ítj§t k¢vetve gazdas§gi probl¦m§ink magukt©l megold©dnak. A yajŠa v¦grehajt§s§val elegendÆ mennyis¦gÉ ¦lelemhez, tejhez stb. jutunk, m¦g az §ll¨t©lagos n¦pess¦gszaporulat
ellen¦re is. A test teljes ell§t§sa ut§n term¦szetesen az ¦rz¦kek kiel¦g¨t¦se a k¢vetkezÆ l¦p¦s. Ez¦rt a szab§lyokhoz k¢t¢tt ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben a V¦d§k szent h§zass§got ¨rnak elÆ, mely §ltal az ember felemelkedik arra a szintre, ahol megszabadul az anyagi k¢tel¦kektÆl. E szabad
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¦let legteljesebb t¢k¦letess¦g¦t a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§ga jelenti. Ahogyan arr©l kor§bban olvashattunk, a t¢k¦letess¦get a yajŠa (§ldozat) v¦gz¦s¦vel lehet el¦rni. Hogyan rem¦lhet valaki boldog ¦letet ebben a testben Ä a k¢vetkezÆ testrÆl nem is besz¦lve, melyet egy m§sik bolyg©n kap
majd Ä, ha nem akar a V¦d§k szellem¦ben yajŠ§t v¦gezni? A k¤l¢nf¦le
mennyei bolyg©kon az anyagi k¦nyelem k¤l¢nb¢zÆ fokozataival tal§lkozhatunk, s azokra, akik yajŠ§t v¦geznek, minden esetben m¦rhetetlen ¢r¢m
v§r. ·m a legnagyobb boldogs§g, amit az ember el¦rhet, az, ha a K‚‰†atudat gyakorl§s§val eljut a lelki bolyg©kra. Ez¦rt az anyagi l¦t valamennyi
probl¦m§j§ra a K‚‰†a-tudatos ¦let a megold§s.
32. VERS
WvaM baò"ivaDaA yaÁaA ivatataA “aöNAAe mauKae /

k(maRjaAna, ivaiÜ" taAna, s$avaAR"naevaM ÁaAtvaA ivamaAeºyas$ae //32//
eva„ bahu-vidhƒ yajŠƒ vitatƒ brahma†o mukhe
karma-jƒn viddhi tƒn sarvƒn eva„ jŠƒtvƒ vimok‰yase
evam Ä ¨gy; bahu-vidhƒ‹ Ä k¤l¢nf¦le; yajŠƒ‹ Ä §ldozatok; vitatƒ‹ Ä terjednek; brahma†a‹ Ä a V¦d§kb©l; mukhe Ä a sz§jon kereszt¤l; karmajƒn Ä tettekbÆl sz¤letetteknek; viddhi Ä tudd; tƒn Ä Æket; sarvƒn Ä mindet; evam Ä ilyennek; jŠƒtvƒ Ä tudv§n; vimok‰yase Ä fel fogsz szabadulni.
A V¦d§k helyeslik e k¤l¢nf¦le §ldozatokat, melyek mindegyike tettekbÆl
sz¤letik. Ha tudod, hogy ez ¨gy van, felszabadulsz.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan azt az elÆzÆekben elmondtuk, a V¦d§k sokf¦le §ldozatot aj§nlanak a k¤l¢nb¢zÆ tev¦kenys¦gek v¦gzÆi sz§m§ra. Ezek
az §ldozatok olyan rendszert alkotnak, hogy a testi ¦letfelfog§sban m¦lyen
elmer¤lÆ emberek a test¤kkel, az elm¦j¤kkel vagy ak§r az ¦rtelm¤kkel
is v¦gezhetik azokat. Ezzel egy¤tt azonban mindegyik yajŠ§t az¦rt aj§nlj§k, hogy v¦grehajt©juk megszabaduljon a testtÆl. Az Ýr saj§t szavaival
erÆs¨ti meg ezt ebben a versben.
33. VERS
™aeyaAn‰"vyamayaAâÁaAjÁaAnayaÁa: par"ntapa /

s$ava< k(maARiKalaM paATaR ÁaAnae pair"s$amaApyatae //33//
reyƒn dravya-mayƒd yajŠƒj jŠƒna-yajŠa‹ parantapa
sarva„ karmƒkhila„ pƒrtha jŠƒne parisamƒpyate
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reyƒn Ä nagyobb; dravya-mayƒt Ä az anyagi javaknak; yajŠƒt Ä a fel§ldoz§s§n§l; jŠƒna-yajŠa‹ Ä a tud§sban v¦gzett §ldozat; parantapa Ä ©, ellens¦g feny¨tÆje; sarvam Ä minden; karma Ä tett; akhilam Ä teljess¦g¦ben;
pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; jŠƒne Ä tud§sban; parisamƒpyate Ä v¦gzÆdik.
¹, ellens¦g feny¨tÆje, a tud§ssal v¦gzett §ldozat t¢bbet ¦r az anyagi
javak fel§ldoz§s§n§l. ¹, P‚thƒ fia! V¦g¤l a tettek valamennyi §ldozata
a transzcendent§lis tud§sban ¦ri el tetÆfok§t.
MAGYAR·ZAT: Minden §ldozat c¦lja a teljes tud§s el¦r¦se, majd az
anyagi szenved¦sektÆl val© megszabadul§s, ¦s v¦g¤l a LegfelsÆbb Ýr szeretÆ transzcendent§lis szolg§lata (a K‚‰†a-tudat). E k¤l¢nf¦le §ldozati
cselekedeteket azonban titok fedi. Meg kell ismern¤nk ezt a titkot. Az
§ldozatok olykor a v¦grehajt© saj§tos hit¦nek megfelelÆen k¤l¢nf¦le form§t ¢ltenek. Ha az §ldozat v¦grehajt©j§nak hite el¦rte a transzcendent§lis tud§s s¨kj§t, akkor Æt fejlettebbnek kell tekinteni, mint azt, aki ilyen
tud§s n¦lk¤l csup§n az anyagi javakat §ldozza fel, mert tud§s hi§ny§ban az §ldozat anyagi jellegÉ marad, ¦s nem j§r lelki haszonnal. Az igazi
tud§s a K‚‰†a-tudatban, a transzcendent§lis tud§s legmagasabb fok§n ¦ri
el tetÆpontj§t. Ha nem emelkednek a tud§s s¨kj§ra, az §ldozatok anyagi
tettek maradnak. Ha azonban el¦rik a transzcendent§lis tud§s e szintj¦t, akkor minden ilyen cselekedet lelki jellegÉ lesz. Az §ldozati tetteket
a v¦grehajt©k tudata alapj§n n¦ha karma-kƒ†ˆ§nak (gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteknek), n¦ha pedig jŠƒna-kƒ†ˆ§nak (az igazs§got keresÆ tud§snak)
nevezz¤k. Jobb, ha a tud§s a v¦gsÆ c¦l.
34. VERS
taiã"iÜ" ‘aiNApaAtaena pair"‘a´aena s$aevayaA /

opade"ºyainta tae ÁaAnaM ÁaAinanastaÔvad"izARna: //34//
tad viddhi pra†ipƒtena paripranena sevayƒ
upadek‰yanti te jŠƒna„ jŠƒninas tattva-darina‹
tat Ä azt az ismeretet a k¤l¢nf¦le §ldozatokr©l; viddhi Ä pr©b§ld meg¦rteni; pra†ipƒtena Ä az§ltal, hogy egy lelki tan¨t©mesterhez fordulsz;
paripranena Ä al§zatos tudakoz©d§ssal; sevayƒ Ä szolg§latv¦gz¦ssel; upadek‰yanti Ä be fognak avatni; te Ä t¦ged; jŠƒnam Ä tud§sba; jŠƒnina‹ Ä
az ¢nmegval©s¨tottak; tattva Ä az igazs§gnak; darina‹ Ä a l§tnokai.
Fordulj egy lelki tan¨t©mesterhez, Így pr©b§ld megismerni az igazs§got!
Tudakoz©dj tÆle al§zatosan, ¦s szolg§ld Æt! Az ¢nmegval©s¨tott lelkek
k¦pesek tud§sban r¦szes¨teni t¦ged, mert Æk m§r l§tt§k az igazs§got.
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MAGYAR·ZAT: A lelki megvil§gosod§s Ítja k¦ts¦gtelen¤l neh¦z, ez¦rt
az Ýr azt tan§csolja, hogy forduljunk egy hiteles lelki tan¨t©mesterhez, aki
tagja az Ýrt©l eredÆ tan¨tv§nyi l§ncolatnak. Senki sem lehet hiteles lelki
tan¨t©mester, ha nem tartozik a tan¨tv§nyi l§ncolathoz. Az Ýr az eredeti
lelki tan¨t©mester, ¨gy a TÆle eredÆ tan¨tv§nyi l§ncolat tagja k¦pes az Ýr
¤zenet¦t v§ltoztat§s n¦lk¤l §tadni tan¨tv§ny§nak. Az ostoba k¦pmutat©k
k¢r¦ben nagyon n¦pszerÉ, hogy kital§lnak egy saj§t folyamatot, ezzel
azonban senki sem tehet szert a lelki megvil§gosod§sra. A Bhƒgavatam
(6.3.19) azt ¨rja: dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam, a vall§s Ítj§t maga
az Ýr szabja meg. Ez¦rt az elmebeli spekul§ci© vagy az unalmas logika
nem vezetik az embert a helyes ¢sv¦nyre. A tud§s k¢nyveinek saj§t szesz¦lyeink alapj§n val© tanulm§nyoz§s§val sem lehet fejlÆdni a lelki ¦letben. A tud§s¦rt egy hiteles lelki tan¨t©mesterhez kell fordulnunk. Az
ilyen lelki tan¨t©mestert teljes megh©dol§ssal kell elfogadnunk, ¦s minden alaptalan b¤szkes¦g¦rzet n¦lk¤l kell szolg§lnunk, ak§r egy csel¦d. A
lelki ¦letben tett fejlÆd¦s titka az ¢nmegval©s¨t§st el¦rt lelki tan¨t©mester
el¦gedetts¦ge. Ha valaki lelki tud§sra v§gyik, arra a tudakoz©d§s ¦s al§zatoss§g a helyes m©dszer. Mindaddig hi§ba ¦rdeklÆd¤nk a nagy tud§sÍ
lelki tan¨t©mestertÆl, am¨g nem vagyunk al§zatosak ¦s szolg§latk¦szek.
A lelki tan¨t©mester pr©b§ra teszi tan¨tv§ny§t, akinek ki kell §llnia e pr©b§t. Ha meggyÆzÆdik tan¨tv§nya Æszinte v§gy§r©l, igaz lelki tud§ssal §ldja
meg Æt. Ez a vers a vakon k¢vet¦st ¦s az abszurd tudakoz©d§st egyar§nt
el¨t¦li. Nemcsak al§zatosan kell hallgatni a lelki tan¨t©mester szavait, de
az engedelmess¦g, a szolg§lat ¦s a k¦rd¦sek seg¨ts¦g¦vel alaposan meg is
kell ¦rteni mindazt, amit mond. A hiteles lelki tan¨t©mester term¦szet¦n¦l fogva nagyon kedves tan¨tv§ny§hoz, ¨gy azt§n ha a tan¨tv§ny al§zatos
¦s mindig szolg§latk¦sz, a tudakoz©d§s ¦s a tan¨t§s k¢lcs¢n¢s viszonya
t¢k¦letess¦ v§lik.
35. VERS
yajÁaAtvaA na paunamaAeRh"maevaM yaAsyais$a paANx"va /

yaena BaUtaAnyazAeSaAiNA ‰"ºyasyaAtmanyaTaAe maiya //35//
yaj jŠƒtvƒ na punar moham eva„ yƒsyasi pƒ†ˆava
yena bhtƒny ae‰ƒ†i drak‰yasy ƒtmany atho mayi
yat Ä amit; jŠƒtvƒ Ä tudva; na Ä sohasem; puna‹ Ä Íjra; moham Ä illÍzi©ba; evam Ä ¨gy; yƒsyasi Ä jutsz; pƒ†ˆava Ä ©, Pƒ†ˆu fia; yena Ä ami
§ltal; bhtƒni Ä az ¦lÆl¦nyeket; ae‰ƒ†i Ä mindet; drak‰yasi Ä l§tni fogod;
ƒtmani Ä a LegfelsÆbb L¦lekben; atha u Ä vagy m§s sz©val; mayi Ä
Bennem.
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Ha egy ¢nmegval©s¨tott l¦lek igazi tud§sban r¦szes¨t, nem esel t¢bb¦
ilyen illÍzi©ba, mert e tud§s r¦v¦n l§tni fogod, hogy minden ¦lÆl¦ny
a LegfelsÆbb r¦sze, vagyis az Eny¦mek Æk.
MAGYAR·ZAT: Ha az ember tud§sra tett szert egy ¢nmegval©s¨tott
l¦lektÆl, vagyis att©l, aki a dolgokat a maguk val©j§ban ismeri, akkor
megtanulja, hogy minden ¦lÆl¦ny az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
az Ýr ŽrŒ K‚‰†a szerves r¦sze. Azt a felfog§st, miszerint l¦t¤nk K‚‰†§t©l
f¤ggetlen, mƒyƒnak h¨vj§k (mƒ Ä nem, yƒ Ä ez). Egyesek Így gondolj§k,
semmi k¢z¤nk K‚‰†§hoz, hogy K‚‰†a csup§n egy kiemelkedÆ t¢rt¦nelmi
szem¦lyis¦g, az AbszolÍt viszont a szem¦lytelen Brahman. Val©j§ban Ä
amint a Bhagavad-gŒtƒ ¨rja Ä ez a szem¦lytelen Brahman nem m§s, mint
a K‚‰†a szem¦lyes form§j§b©l §rad© ragyog§s. K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge minden l¦tezÆ dolog oka. A Brahma-sa„hitƒ egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
minden ok oka. M¦g a sok milli© inkarn§ci© is az Ö kiterjed¦se, s ¦ppen
¨gy az ¦lÆl¦nyek is K‚‰†a kiterjed¦sei. A mƒyƒvƒdŒ filoz©fusok t¦vednek,
amikor azt hiszik, hogy K‚‰†a sok kiterjed¦s¦ben elvesz¨ti saj§t k¤l¢n§ll©
l¦t¦t. Ez anyagi gondolkod§s. Az anyagi vil§gban azt tapasztaljuk, hogy
egy t§rgy elvesz¨ti eredeti form§j§t, ha t¢red¦k r¦szekre oszlik. A mƒyƒvƒdŒ filoz©fusok k¦ptelenek meg¦rteni, hogy abszolÍt azt jelenti, hogy egy
meg egy az egy, ¦s egy m¨nusz egy is egy. Ez jellemzi az abszolÍt vil§got.
Az abszolÍt tudom§ny kellÆ ismerete hi§ny§ban most illÍzi© bor¨t benn¤nket, ez¦rt k¤l¢n§ll©knak hissz¤k magunkat K‚‰†§t©l. Noha val©ban
K‚‰†a elk¤l¢n¤lt r¦szei vagyunk, nem k¤l¢nb¢z¤nk TÆle. Az ¦lÆl¦nyek
testi k¤l¢nb¢zÆs¦ge mƒyƒ, vagyis val©tlans§g. Mindannyiunknak az a feladatunk, hogy el¦gedett¦ tegy¤k K‚‰†§t. Csakis a mƒyƒ hat§sa alatt hitte
Arjuna, hogy a rokonaihoz fÉzÆdÆ ideiglenes testi kapcsolat fontosabb a
K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ ¢r¢k lelki kapcsolat§n§l. A Bhagavad-gŒtƒ eg¦sz tan¨t§sa ezt a v¦gk¢vetkeztet¦st helyezi a k¢z¦ppontba: az ¦lÆl¦ny K‚‰†a ¢r¢k
szolg§ja, ez¦rt nem v§laszthat© el TÆle, s ha k¤l¢n§ll©nak gondolja mag§t K‚‰†§t©l, az mƒyƒ. Az ¦lÆl¦nyeknek Ä mint a LegfelsÆbb elk¤l¢n¤lt
szerves r¦szeinek Ä feladatuk van, amit teljes¨teni¤k kell. ErrÆl megfeledkezv¦n idÆtlen idÆk ©ta k¤l¢nb¢zÆ Ä olykor emberi, olykor §llati, olykor f¦listeni stb. Ä testeket ¢ltenek magukra. Az eff¦le testi k¤l¢nbs¦gek
oka az, hogy az ¦lÆl¦nyek megfeledkeznek az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§r©l. Ha valaki a K‚‰†a-tudat r¦v¦n K‚‰†a transzcendent§lis szolg§lat§hoz l§t, azonnal megszabadul ettÆl az illÍzi©t©l. Ilyen tiszta tud§st
csakis egy hiteles lelki tan¨t©mester adhat, s ez§ltal az ember megszabadulhat att©l a t¦vhittÆl, hogy az ¦lÆl¦ny egyenlÆ K‚‰†§val. A t¢k¦letes
tud§s azt jelenti, hogy a LegfelsÆbb L¦lek, K‚‰†a minden ¦lÆl¦ny v¦gsÆ
mened¦ke. Ha az ¦lÆl¦nyek elhagyj§k ezt a v¦delmet, az anyagi energia

37. vers]

Transzcendent§lis tud§s

243

var§zsa ejti csapd§ba Æket, melynek hat§sa alatt azt k¦pzelik, hogy f¤ggetlenek. Ily m©don a k¤l¢nf¦le anyagi ¢nazonos¨t§sok k¢vetkezt¦ben
megfeledkeznek K‚‰†§r©l. Ha azonban ezek a megt¦vesztett ¦lÆl¦nyek
ism¦t K‚‰†a-tudatÍv§ v§lnak, tudhatjuk, hogy a felszabadul§s Ítj§n haladnak, ahogyan azt a Bhƒgavatam (2.10.6) is megerÆs¨ti: muktir hitvƒnyathƒrpa„ svarpena vyavasthiti‹. A felszabadul§s azt jelenti, hogy az ember
Íjra elfoglalja eredeti helyzet¦t mint K‚‰†a ¢r¢k szolg§ja, azaz K‚‰†atudatÍ lesz.
36. VERS
@ipa caed"is$a paApaeBya: s$avaeRBya: paApak{(Ôama: /

s$ava< ÁaAnaplavaenaEva va{ijanaM s$antair"Syais$a //36//
api ced asi pƒpebhya‹ sarvebhya‹ pƒpa-k‚t-tama‹
sarva„ jŠƒna-plavenaiva v‚jina„ santari‰yasi
api Ä m¦g; cet Ä ha; asi Ä te vagy; pƒpebhya‹ Ä bÉn¢s¢k k¢z¤l; sarvebhya‹ Ä mindegyik¤k k¢z¤l; pƒpa-k‚t-tama‹ Ä a legnagyobb bÉn¢s;
sarvam Ä minden ilyen bÉn¢s visszahat§st; jŠƒna-plavena Ä a transzcendent§lis tud§s haj©j§val; eva Ä bizony; v‚jinam Ä a szenved¦sek ©ce§nj§t;
santari‰yasi Ä §t fogod szelni.
M¦g ha a bÉn¢s¢k legbÉn¢sebbj¦nek tekintenek is, k¦pes leszel §tszelni
a szenved¦sek ©ce§nj§t, ha helyet foglalt§l a transzcendent§lis tud§s
haj©j§n.
MAGYAR·ZAT: Eredeti helyzet¤nk Ä K‚‰†§val val© kapcsolatunk Ä
megfelelÆ felismer¦se olyan csod§latos dolog, hogy azon nyomban kimenthet benn¤nket a tudatlans§g ©ce§nj§b©l, ahol l¦t¤nk¦rt k¤zd¤nk. Az
anyagi vil§got n¦ha a tudatlans§g ©ce§nj§nak, n¦ha pedig ¦gÆ erdÆnek
nevezik. B§rmennyire is ¤gyes Ísz© valaki, az ©ce§nban a l¦t¦rt folytatott
k¤zdelem rendk¨v¤l k¨m¦letlen. A legdicsÆbb ¦letmentÆ az, aki elj¢n, ¦s
kimenti az ©ce§nban k¤szk¢dÆ Ísz©t. A felszabadul§s Ítja az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl kapott t¢k¦letes tud§s. A K‚‰†a-tudat haj©ja
nagyon egyszerÉ, ugyanakkor a legnagyszerÉbb is.
37. VERS
yaTaEDaAMis$a s$aimaÜ"Ae'i¢aBaRsmas$aAtku(ç&tae'jauRna /

ÁaAnaAi¢a: s$avaRk(maARiNA Basmas$aAtku(ç&tae taTaA //37//
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yathaidhƒ„si samiddho 'gnir bhasma-sƒt kurute 'rjuna
jŠƒnƒgni‹ sarva-karmƒ†i bhasma-sƒt kurute tathƒ
yathƒ Ä mint ahogyan; edhƒ„si Ä a tÉzif§t; samiddha‹ Ä l§ngol©; agni‹ Ä
tÉz; bhasma-sƒt Ä hamuv§; kurute Ä v§ltoztatja; arjuna Ä ©, Arjuna;
jŠƒna-agni‹ Ä a tud§s t¤ze; sarva-karmƒ†i Ä az anyagi cselekedetek
minden visszahat§s§t; bhasma-sƒt Ä hamuv§; kurute Ä v§ltoztatja; tathƒ Ä
hasonl©an.
¹, Arjuna! Amint a lobog© l§ngok k¢z¢tt hamuv§ ¦g a fa, Így hamvasztja el a tud§s t¤ze az anyagi cselekedetek minden visszahat§s§t.
MAGYAR·ZAT: Az ¢nval©r©l ¦s a FelsÆbb ²nval©r©l, valamint a
kettÆj¤k kapcsolat§r©l sz©l© t¢k¦letes tud§st e vers a tÉzh¢z hasonl¨tja.
A tÉz nemcsak az istentelen tettek valamennyi visszahat§s§t ¦geti hamuv§, de a j©k¦t is. A visszahat§snak t¢bb fokozata van: kialakul©, ¦rlelÆdÆ,
m§r megkapott ¦s elÆzetes. Az ¦lÆl¦ny eredeti helyzet¦rÆl sz©l© tud§s
azonban valamennyit elhamvasztja. Ha valaki teljes tud§ssal rendelkezik, akkor minden visszahat§s, a priori ¦s a posteriori egyar§nt elhamvad.
A V¦d§k (B‚had-ƒra†yaka-upani‰ad 4.4.22) kijelentik: ubhe uhaivai‰a ete
taraty am‚ta‹ sƒdhv-asƒdhnŒ. ÀAz ember a j© ¦s a rossz tett visszahat§sait©l egyform§n megszabadul."
38. VERS
na ih" ÁaAnaena s$aä{"zAM paiva‡aimah" ivaâtae /

tatsvayaM yaAegAs$aMis$aÜ": k(AlaenaAtmaina ivand"ita //38//
na hi jŠƒnena sad‚a„ pavitram iha vidyate
tat svaya„ yoga-sa„siddha‹ kƒlenƒtmani vindati
na Ä semmi; hi Ä bizony; jŠƒnena Ä tud§ssal; sad‚am Ä ¢sszehasonl¨tva;
pavitram Ä megszentelt; iha Ä ebben a vil§gban; vidyate Ä l¦tezik; tat Ä
az; svayam Ä maga; yoga Ä odaad§sban; sa„siddha‹ Ä aki ¦rett; kƒlena Ä
idÆvel; ƒtmani Ä mag§ban; vindati Ä ¢rvend.
Ebben a vil§gban semmi sem olyan magasztos ¦s tiszta, mint a transzcendent§lis tud§s. Ez a tud§s minden misztika ¦rett gy¤m¢lcse, s ha
valaki t¢k¦letess¦ v§lik az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦ben, az idÆvel bensÆj¦ben ¢rvend e tud§snak.
MAGYAR·ZAT: Amikor transzcendent§lis tud§sr©l besz¦l¤nk, a lelki
tud§st ¦rtj¤k alatta. Semmi sem magasztosabb ¦s tiszt§bb teh§t a transz-
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cendent§lis tud§sn§l. Rabs§gunk oka a tudatlans§g, felszabadul§sunk¦
pedig a tud§s, mely az odaad© szolg§lat ¦rett gy¤m¢lcse. A transzcendent§lis tud§s birtok§ban az embernek nem kell m§shol kutatnia a b¦ke
ut§n, hiszen bensÆj¦ben ¢rvend annak. M§s sz©val ez a tud§s ¦s b¦ke a
K‚‰†a-tudatban ¦ri el tetÆfok§t. Ez a Bhagavad-gŒtƒ v¦gsÆ szava.
39. VERS
™aÜ"AvaA*éaBatae ÁaAnaM tatpar": s$aMyataein‰"ya: /

ÁaAnaM labDvaA par"AM zAAintamaicare"NAAiDagAcC$ita //39//
raddhƒvƒ labhate jŠƒna„ tat-para‹ sa„yatendriya‹
jŠƒna„ labdhvƒ parƒ„ ƒntim acire†ƒdhigacchati
raddhƒ-vƒn Ä a hittel rendelkezÆ; labhate Ä el¦ri; jŠƒnam Ä a tud§st; tatpara‹ Ä az ehhez nagyon ragaszkod©; sa„yata Ä szab§lyozott; indriya‹ Ä
¦rz¦kÉ; jŠƒnam Ä tud§st; labdhvƒ Ä el¦rve; parƒm Ä transzcendent§lis;
ƒntim Ä b¦k¦t; acire†a Ä nagyon hamar; adhigacchati Ä el¦ri.
Az az erÆs hitÉ ember, aki §tadja mag§t a transzcendent§lis tud§snak,
valamint uralkodik az ¦rz¦kein, alkalmas r§, hogy szert tegyen erre
a tud§sra, s ha m§r a birtok§ban van, hamarosan el¦ri a legfelsÆbb
lelki b¦k¦t.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudat tudom§ny§ra csak a K‚‰†§ban szil§rdan h¨vÆ, erÆs hittel rendelkezÆ ember tehet szert. ErÆs hitÉnek azt nevezik, aki meg van gyÆzÆdve arr©l, hogy ha K‚‰†a-tudatban cselekszik, el¦rheti a legmagasabb szintÉ t¢k¦letess¦get. Ezt a hitet az odaad© szolg§lat
v¦gz¦s¦vel ¦s a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare ¦nekl¦s¦vel lehet el¦rni,
amely megtiszt¨tja a sz¨vet minden anyagi szennytÆl. Mindenek f¢l¢tt
azonban meg kell tanulnunk uralkodni az ¦rz¦kek felett. Aki K‚‰†§ba veti
hit¦t ¦s uralkodik az ¦rz¦kein, az k¢nnyen ¦s gyorsan t¢k¦letess¦ v§lhat
a K‚‰†a-tudat tudom§ny§ban.
40. VERS
@ÁaêA™aÚ"DaAnaê s$aMzAyaAtmaA ivanazyaita /

naAyaM laAek(Ae'ista na par"Ae na s$auKaM s$aMzAyaAtmana: //40//
ajŠa cƒraddadhƒna ca sa„ayƒtmƒ vinayati
nƒya„ loko 'sti na paro na sukha„ sa„ayƒtmana‹
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ajŠa‹ Ä az ostoba, aki nem ismeri a kinyilatkoztatott ¨r§sokat; ca Ä ¦s;
araddadhƒna‹ Ä a kinyilatkoztatott szent¨r§sokba vetett hitet n¦lk¤l¢zÆ;
ca Ä ¦s; sa„aya Ä k¦telkedÆ; ƒtmƒ Ä szem¦ly; vinayati Ä visszaesik;
na Ä sohasem; ayam Ä ebben; loka‹ Ä a vil§gban; asti Ä van; na Ä sem;
para‹ Ä a k¢vetkezÆ ¦letben; na Ä nem; sukham Ä boldogs§g; sa„aya Ä
a k¦telkedÆ; ƒtmana‹ Ä embernek.
·m a kinyilatkoztatott ¨r§sokban k¦telkedÆ, tudatlan ¦s hitetlen emberek nem ¦rik el az Isten-tudatot, hanem visszaesnek. A k¦telkedÆ lelkek
nem boldogok sem ebben, sem a k¢vetkezÆ vil§gban.
MAGYAR·ZAT: A sz§mos m¦rt¦kad© ¦s hiteles kinyilatkoztatott
szent¨r§s k¢z¤l a Bhagavad-gŒtƒ a legjobb. A csaknem §llatk¦nt ¦lÆ emberek nem hisznek a kinyilatkoztatott szent¨r§sokban, sÆt nem is ismerik
Æket, s ha ismerik is Ä sÆt m¦g id¦znek is belÆl¤k Ä, val©j§ban nem hiszik
el egyetlen szav§t sem. Vannak olyanok is, akik hisznek ugyan az olyan
szent¨r§sokban, mint a Bhagavad-gŒtƒ, §m nem hisznek az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦ben, ŽrŒ K‚‰†§ban, s nem im§dj§k Öt. Az ilyen emberek nem
tudnak K‚‰†a-tudatban maradni, s ¨gy visszaesnek. Az eml¨tettek k¢z¤l
a hitetlenek ¦s az §lland©an k¦telkedÆk egy§ltal§n nem fejlÆdnek. Akik
nem hisznek Istenben ¦s az Ö kinyilatkoztatott szavaiban, azokra semmi
j© nem v§r sem ebben a vil§gban, sem a k¢vetkezÆben, ¦s a boldogs§got
sem tal§lj§k meg soha. Ez¦rt h§t hittel meg kell sz¨vleln¤nk a kinyilatkoztatott ¨r§sok elveit, hogy felemelkedhess¤nk a tud§s s¨kj§ra, mert csakis
e tud§s seg¨ts¦g¦vel ¦rhetj¤k el a lelki tud§s transzcendent§lis szintj¦t.
A k¦telkedÆknek teh§t nincs keresnival©juk a lelki felszabadul§s ¢sv¦ny¦n. A siker ¦rdek¦ben az embernek a tan¨tv§nyi l§nc nagy ƒcƒry§inak
nyomdokait kell k¢vetnie.
41. VERS
yaAegAs$aªyastak(maARNAM ÁaAnas$aiHC$ªas$aMzAyama, /

@AtmavantaM na k(maARiNA inaba©ainta DanaÃaya //41//
yoga-sannyasta-karmƒ†a„ jŠƒna-saŠchinna-sa„ayam
ƒtmavanta„ na karmƒ†i nibadhnanti dhanaŠjaya
yoga Ä aki a karma-yog§ban v¦gzett odaad© szolg§lat §ltal; sannyasta Ä
lemondott; karmƒ†am Ä tettei gy¤m¢lcseirÆl; jŠƒna Ä aki a tud§s §ltal;
saŠchinna Ä elv§gta; sa„ayam Ä k¦ts¦geit; ƒtma-vantam Ä aki az ¢nval©ban meg§llapodott; na Ä sohasem; karmƒ†i Ä a tettek; nibadhnanti Ä
lek¢tik; dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja.
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¹, gazdags§g megh©d¨t©ja! Aki odaad© szolg§latot v¦gez, s lemond munk§ja gy¤m¢lcseirÆl, akinek k¦ts¦geit sz¦toszlatta a transzcendent§lis
tud§s, az igaz§n meg§llapodik az ¢nval©ban, s ¨gy nem k¢tik gÍzsba
a tettek visszahat§sai.
MAGYAR·ZAT: Aki k¢veti a Bhagavad-gŒtƒ utas¨t§sait, Így, ahogyan azt maga az Ýr, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge tan¨tja, az
a transzcendent§lis tud§s r¦v¦n megszabadul minden k¦telytÆl. Mint az
Ýr szerves r¦sze, teljes K‚‰†a-tudat§ban elsaj§t¨totta az ¢nval©r©l sz©l©
tudom§nyt, s ennek k¢vetkezt¦ben k¦ts¦gtelen¤l kiszabadult a cselekv¦s
k¢tel¦kei k¢z¤l.
42. VERS
tasmaAd"ÁaAnas$amBaUtaM ô$tsTaM ÁaAnaAis$anaAtmana: /

iC$ÔvaEnaM s$aMzAyaM yaAegAmaAitaï"AeiÔaï" BaAr"ta //42//
tasmƒd ajŠƒna-sambhta„ h‚t-stha„ jŠƒnƒsinƒtmana‹
chittvaina„ sa„aya„ yogam ƒti‰‡hotti‰‡ha bhƒrata
tasmƒt Ä ez¦rt; ajŠƒna-sambhtam Ä a tudatlans§gb©l sz¤letett; h‚tstham Ä a sz¨vben elhelyezkedÆ; jŠƒna Ä tud§snak; asinƒ Ä a fegyver¦vel; ƒtmana‹ Ä az ¢nval©r©l sz©l©; chittvƒ Ä elv§gva; enam Ä ezt; sa„ayam Ä k¦ts¦get; yogam Ä yog§ban; ƒti‰‡ha Ä §llapodj meg; utti‰‡ha Ä kelj
fel ¦s harcolj; bhƒrata Ä ©, Bharata lesz§rmazottja.
Ez¦rt az ¢nval©r©l sz©l© tud§s fegyver¦vel has¨tsd sz¦t a k¦ts¦geket,
melyek tudatlans§gb©l t§madtak sz¨vedben! ¹, Bhƒrata, §llj fel a yog§val
felfegyverkezve, ¦s harcolj!
MAGYAR·ZAT: Az ebben a fejezetben ismertetett yog§t sanƒtanayog§nak nevezik, amely az ¦lÆl¦ny §ltal v¦gzett ¢r¢k tetteket jelenti. Ez
a yoga k¦tf¦le §ldozati tev¦kenys¦get foglal mag§ban: az egyik az anyagi javak fel§ldoz§sa, a m§sik pedig az ¢nval©r©l sz©l© tud§s megszerz¦se. Ez ut©bbi tiszta lelki cselekedet. Ha az anyagi javak fel§ldoz§sa nem
kapcsol©dik egybe a lelki ¢nmegval©s¨t§ssal, akkor az ilyen §ldozat anyagi
lesz, §m ha lelki c¦llal, azaz odaad© szolg§latban hajtj§k v¦gre, akkor t¢k¦letess¦ v§lik. A lelki tettekhez ¦rve azt tal§ljuk, hogy azok szint¦n k¦t
r¦szre oszthat©k: az ¢nval©nak (a l¦lek eredeti helyzet¦nek) a meg¦rt¦se,
valamint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re vonatkoz© igazs§g felismer¦se. Aki az igazi Bhagavad-gŒtƒ Ítj§t k¢veti, az nagyon k¢nnyen
meg¦rtheti a lelki tud§s e k¦t fontos kateg©ri§j§t. Sz§m§ra nem neh¦z
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t¢k¦letes tud§st szerezni a l¦lekrÆl, amely az Ýr szerves r¦sze. Az ilyen
tud§s hasznos, mert aki ezt meg¦rti, az k¢nnyen meg¦rti az Ýr transzcendent§lis tetteit is. A fejezet elej¦n maga a LegfelsÆbb Ýr besz¦lt
transzcendent§lis cselekedeteirÆl. Aki nem ¦rti meg a GŒtƒ parancsait, az
hitetlen, ¦s Így kell tekinteni r§, hogy vissza¦lt az Ýrt©l kapott t¢red¦k
f¤ggetlens¦g¦vel. Aki ezen utas¨t§sok ellen¦re sem ¦rti meg az Ýr igazi term¦szet¦t Ä hogy Ö az ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel teli ¦s mindentud©
Istens¦g Szem¦lyis¦ge Ä, az k¦ts¦gtelen¤l elsÆ sz§mÍ ostoba. A K‚‰†atudat elveinek fokozatos elfogad§s§val v¦get vethet¤nk a tudatlans§gnak.
A K‚‰†a-tudatot k¤l¢nf¦le m©dszerekkel lehet fel¦breszteni: a f¦listeneknek v¦gzett k¤l¢nf¦le §ldozatokkal, a Brahmannak v¦gzett §ldozattal, a
c¢lib§tus §ldozat§val, a h§zass§g §ldozat§val, az ¦rz¦kek fegyelmez¦s¦nek, a misztikus yoga gyakorl§s§nak, a vezekl¦seknek, az anyagi javak
fel§ldoz§s§nak, a V¦d§k tanulm§nyoz§s§nak ¦s a var†ƒrama-dharma t§rsadalmi int¦zm¦ny¦ben val© r¦szv¦telnek az §ldozat§val. Valamennyit §ldozatnak nevezik, s mindegyik¤k a szab§lyozott cselekedeteken alapszik,
de valamennyiben az ¢nmegval©s¨t§s a fontos t¦nyezÆ. Aki ezt a c¦lt kutatja, az a Bhagavad-gŒtƒ igazi tanulm§nyoz©ja, m¨g a K‚‰†a felsÆbb hatalm§ban k¦telkedÆ visszaesik. Aj§nlatos teh§t, hogy a Bhagavad-gŒtƒt
vagy b§rmelyik m§s szent¨r§st egy hiteles lelki tan¨t©mester fel¤gyelete
alatt, Æt szolg§lva ¦s neki megh©dolva tanulm§nyozzuk. A hiteles lelki
tan¨t©mester az ¢r¢ktÆl fogva l¦tezÆ tan¨tv§nyi l§ncolat tagja, ¦s egy hajsz§lnyira sem t¦r el a LegfelsÆbb Ýr utas¨t§sait©l, amelyeket sok milli©
¦vvel ezelÆtt a napisten is hallott, akitÆl a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§sa eljutott a
f¢ldi vil§gba. K¢vetn¤nk kell teh§t a Bhagavad-gŒtƒt, mag§nak a GŒtƒnak
az utas¨t§sai alapj§n, s ker¤ln¤nk kell az olyan ¢nzÆ embereket, akik a
saj§t dicsÆs¦g¤kre v§gyva let¦r¨tenek m§sokat az igaz Ítr©l. K¦ts¦g sem
f¦r hozz§, hogy az Ýr a legfelsÆbb szem¦ly, s tettei transzcendent§lisak.
Aki ezt meg¦rti, az m§r a Bhagavad-gŒtƒ tanulm§nyoz§sa kezdet¦n felszabadul.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
negyedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀTranszcendent§lis tud§s".

²T²DIK FEJEZET

Karma-yoga Ä
cselekv¦s K‚‰†a-tudatban

1. VERS
@jauRna ovaAca

s$aªyaAs$aM k(maRNAAM k{(SNA paunayaAeRgAM ca zAMs$ais$a /

yacC)e$ya WtayaAere"kM( tanmae “aUih" s$auinaiêtama, // 1 //
arjuna uvƒca
sannyƒsa„ karma†ƒ„ k‚‰†a punar yoga„ ca a„sasi
yac chreya etayor eka„ tan me brhi su-nicitam
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; sannyƒsam Ä lemond§st; karma†ƒm Ä
minden tettrÆl; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; puna‹ Ä megint; yogam Ä odaad©
szolg§latot; ca Ä is; a„sasi Ä dics¦red; yat Ä ami; reya‹ Ä hasznosabb;
etayo‹ Ä e kettÆ k¢z¤l; ekam Ä egyet; tat Ä azt; me Ä nekem; brhi Ä
k¦rlek, mondd meg; su-nicitam Ä hat§rozottan.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, K‚‰†a, elÆsz¢r azt k¦red, mondjak le a tettekrÆl, majd az odaad§ssal v¦gzett munk§t aj§nlod. K¦rlek, mondd meg
hat§rozottan, hogy a kettÆ k¢z¤l melyik a hasznosabb?
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MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒnak ebben a fejezet¦ben az Ýr kijelenti, hogy az odaad© szolg§latban v¦gzett munka jobb az unalmas spekul§ci©n§l, s k¢nnyebb is, mert transzcendent§lis term¦szet¦n¦l fogva
megszabad¨tja az embert a visszahat§sokt©l. A m§sodik fejezet a l¦lekrÆl
sz©l© tud§s alapjait ¦s a l¦lek anyagi testben val© rabs§g§t magyar§zta el,
valamint azt, hogyan lehet a buddhi-yoga, az odaad© szolg§lat §ltal kiszabadulni az anyag b¢rt¢n¦bÆl. A harmadik fejezet arr©l sz©lt, hogy annak,
aki eljutott a tud§s s¨kj§ra, m§r nincsenek v¦grehajtand© k¢teless¦gei, a
negyedik fejezetben pedig azt mondta el az Ýr Arjun§nak, hogy minden
§ldozati tett a tud§sban tetÆzik. E fejezet v¦g¦n azonban azt tan§csolta
neki: ¦bredjen fel, s a t¢k¦letes tud§s birtok§ban harcoljon. Arjun§t n¦mileg ¢sszezavarta ¦s elbizonytalan¨totta, hogy K‚‰†a egyidejÉleg hangsÍlyozta az odaad§ssal v¦gzett munka ¦s a tud§ssal teli t¦tlens¦g fontoss§g§t. Arjuna meg¦rtette, hogy a tud§ssal t¢rt¦nÆ lemond§s mindenfajta
¦rz¦ktev¦kenys¦g besz¤ntet¦s¦t jelenti. De hogyan sz¤ntess¤k be a tetteket, ha odaad© szolg§latban cseleksz¤nk? M§s sz©val Arjuna, mivel a
tett ¦s a lemond§s ¢sszeegyeztethetetlennek tÉnt sz§m§ra, Így v¦lte, hogy
a sannyƒs§nak, vagyis a tud§ssal t¢rt¦nÆ lemond§snak teljes eg¦sz¦ben
mentesnek kell lennie mindenf¦le cselekedettÆl. Ýgy l§tszik, nem ¦rtette
meg, hogy a teljes tud§ssal v¦gzett tett nem j§r visszahat§sokkal, teh§t
ugyanaz, mint a t¦tlens¦g. Ez¦rt tette fel a k¦rd¦st: hagyjon-e abba minden
tettet, vagy teljes tud§sban cselekedjen?
2. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

s$aªyaAs$a: k(maRyaAegAê ina:™aeyas$ak(r"AvauBaAE /

tayaAestau k(maRs$aªyaAs$aAtk(maRyaAegAAe ivaizASyatae // 2 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
sannyƒsa‹ karma-yoga ca ni‹reyasa-karƒv ubhau
tayos tu karma-sannyƒsƒt karma-yogo vii‰yate
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; sannyƒsa‹ Ä
lemond§s a cselekv¦srÆl; karma-yoga‹ Ä odaad§ssal v¦gzett tettek; ca Ä
is; ni‹reyasa-karau Ä a felszabadul§s Ítj§hoz vezetnek; ubhau Ä mindkettÆ; tayo‹ Ä a kettÆ k¢z¤l; tu Ä de; karma-sannyƒsƒt Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ
tettekrÆl val© lemond§ssal ¢sszehasonl¨tva; karma-yoga‹ Ä az odaad§ssal
v¦gzett tettek; vii‰yate Ä a jobb.
Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge ¨gy v§laszolt: A tettekrÆl val© lemond§s ¦s az
odaad§ssal v¦gzett tett egyar§nt felszabadul§shoz vezet. ·m az odaad©
szolg§lat jobb, mint a tettekrÆl val© lemond§s.
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MAGYAR·ZAT: Az anyagi rabs§got az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben v¦gzett gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek okozz§k. Az ¦lÆl¦ny mindaddig v§ndorol
a k¤l¢nf¦le testeken kereszt¤l, s folytatja szakadatlan anyagi rabs§g§t,
am¨g olyan tetteket hajt v¦gre, amelyeknek c¦lja a testi k¦nyelem fokoz§sa. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (5.5.4Ä6) a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti ezt meg:
nna„ pramatta‹ kurute vikarma
yad indriya-prŒtaya ƒp‚†oti
na sƒdhu manye yata ƒtmano 'yam
asann api klea-da ƒsa deha‹
parƒbhavas tƒvad abodha-jƒto
yƒvan na jijŠƒsata ƒtma-tattvam
yƒvat kriyƒs tƒvad ida„ mano vai
karmƒtmaka„ yena arŒra-bandha‹
eva„ mana‹ karma-vaa„ prayu…kte
avidyayƒtmany upadhŒyamƒne
prŒtir na yƒvan mayi vƒsudeve
na mucyate deha-yogena tƒvat
ÀAz emberek Ær¤ltk¦nt hajszolj§k az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st, s nem tudj§k, hogy
jelen test¤k, melynek oly sok szenved¦sben van r¦sze, mÍltbeli gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteik eredm¦nye. Ez a test ideiglenes, m¦gis §lland©an
sz§mtalan bajt okoz. Az ¦rz¦kek kiel¦g¨t¦s¦¦rt cselekedni ez¦rt nem j©.
Az ember ¦lete mindaddig kudarcnak tekinthetÆ, m¨g nem tudakoz©dik
val©di kil¦te felÆl. Am¨g nem ¦rti meg, ki Æ val©j§ban, addig az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s rem¦ny¦ben a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyek¦rt k¦nytelen dolgozni,
s am¨g tudata az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sbe mer¤l, egyik testbÆl a m§sikba kell v§ndorolnia. Az elme a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekbe m¦lyed, s a tudatlans§g hat§sa
alatt §ll, de ki kell fejleszten¤nk a szeretetet Vƒsudeva odaad© szolg§lata
ir§nt. Csakis ekkor ny¨lik lehetÆs¦g arra, hogy az ember kiszabaduljon az
anyagi l¦t rabs§g§b©l."
A jŠƒna teh§t (vagyis annak ismerete, hogy nem az anyagi test, hanem
l¦lek vagyunk) nem elegendÆ a felszabadul§shoz. Cselekedn¤nk kell a
l¦lek helyzet¦nek megfelelÆen, k¤l¢nben nem szabadulhatunk ki az anyag
rabs§g§b©l. A K‚‰†a-tudatbeli cselekv¦s azonban nem a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek s¨kj§n t¢rt¦nik. A teljes tud§ssal v¦gzett tettek elÆseg¨tik az igazi tud§s
fejlÆd¦s¦t. K‚‰†a-tudat n¦lk¤l a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekrÆl t¢rt¦nÆ lemond§s
¢nmag§ban nem tiszt¨tja meg a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek sz¨v¦t, s mindaddig, am¨g a sz¨v¤nk nem tiszta, arra k¦nyszer¤l¤nk, hogy a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek szintj¦n cselekedj¤nk. ·m a K‚‰†a-tudatban v¦gzett munka
megszabad¨t a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek v¦geredm¦ny¦tÆl, s ¨gy nem sz¤ks¦ges al§sz§llnunk az anyagi s¨kra. A K‚‰†a-tudatbeli cselekedet mindig
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magasabb rendÉ a lemond§sn§l, mert a lemond§s mindig mag§ban rejti
a visszaes¦s vesz¦ly¦t. ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu c¨mÉ
¨r§s§ban (1.2.258) megerÆs¨ti, hogy a lemond§s K‚‰†a-tudat n¦lk¤l nem
t¢k¦letes:
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ hari-sambandhi-vastuna‹
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo vairƒgya„ phalgu kathyate
ÀHa a felszabadul§sra v§gyakoz© emberek olyan dolgokr©l is lemondanak, amelyek kapcsolatban §llnak az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel,
csak mert anyaginak tekintik Æket, lemond§sukat t¢k¦letlennek nevezik."
A lemond§s akkor teljes, ha annak a tud§snak a birtok§ban t¢rt¦nik,
miszerint minden, ami l¦tezik, az Ýr tulajdona, ez¦rt senki sem k¢vetelhet birtokjogot semmi felett. Meg kell ¦rten¤nk, hogy val©j§ban semmi
nem a mi¦nk. Hogyan besz¦lhetn¦nk akkor lemond§sr©l? Aki tudat§ban van annak, hogy minden K‚‰†a tulajdona, az mindig lemond§sban
¦l. Mivel K‚‰†a az egyed¤li birtokos, mindent az Ö szolg§lat§ban kell
alkalmazni. A K‚‰†a-tudatbeli cselekv¦s e t¢k¦letes form§ja sokkal jobb,
mint a mƒyƒvƒdŒ-iskola sannyƒsŒjainak b§rmilyen fokÍ, term¦szetellenes
lemond§sa.
3. VERS
Áaeya: s$a inatyas$aªyaAs$aI yaAe na ãe"ií" na k(AÉÿita /

inaãR"nã"Ae ih" mah"AbaAh"Ae s$auKaM banDaAt‘amaucyatae // 3 //
jŠeya‹ sa nitya-sannyƒsŒ yo na dve‰‡i na kƒ…k‰ati
nirdvandvo hi mahƒ-bƒho sukha„ bandhƒt pramucyate
jŠeya‹ Ä tudni kell; sa‹ Ä Æ; nitya Ä mindig; sannyƒsŒ Ä a lemond©; ya‹ Ä
aki; na Ä sohasem; dve‰‡i Ä irt©zik; na Ä sem; kƒ…k‰ati Ä v§gyakozik;
nirdvandva‹ Ä mentes az ellent¦tp§rokt©l; hi Ä bizony; mahƒ-bƒho Ä ©,
erÆs karÍ; sukham Ä k¢nnyed¦n; bandhƒt Ä a k¢tel¦kektÆl; pramucyate Ä
teljesen megszabadul.
¹, erÆs karÍ Arjuna! Aki nem v§gyakozik munk§ja gy¤m¢lcseire, s nem
is gyÉl¢li azokat, az mindig lemond§sban ¦l. Az ilyen ember, aki mentes az ellent¦tp§rokt©l, k¢nnyed¦n elv§gja az anyagi k¢tel¦keket, s el¦ri
a teljes felszabadul§st.
MAGYAR·ZAT: A teljesen K‚‰†a-tudatÍ ember mindig lemond§sban
¦l, mert nem gyÉl¢li tettei eredm¦ny¦t, s nem is v§gyakozik r§juk. Az ilyen
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ember, aki ¦let¦t az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§nak szenteli,
teljes tud§ssal rendelkezik, mert ismeri eredeti helyzet¦t K‚‰†§val val©
kapcsolat§ban, s j©l tudja, hogy K‚‰†a az eg¦sz, Æ pedig K‚‰†a szerves
r¦sze. Ez a tud§s t¢k¦letes, mert a minÆs¦g ¦s a mennyis¦g szempontj§b©l
egyar§nt helyes. Az az elm¦let, hogy egyek vagyunk K‚‰†§val, helytelen,
hiszen a r¦sz nem lehet egyenlÆ az eg¦sszel. Az teh§t, hogy minÆs¦g tekintet¦ben egyek vagyunk, §m mennyis¦gileg k¤l¢nb¢zÆek, helyt§ll© transzcendent§lis tud§s, amelynek elsaj§t¨t§sa oda vezet, hogy az ember teljess¦ v§lik ¢nmag§ban, s t¢bb¦ semmire nem v§gyakozik ¦s semmi miatt
nem b§nk©dik. Elm¦je megszabadul a kettÆss¦gektÆl, mert b§rmit tesz,
azt K‚‰†§¦rt teszi. Mivel a kettÆss¦gek s¨kja f¢l¦ emelkedik, m¦g ebben
a vil§gban felszabadul.
4. VERS
s$aAÊÿYayaAegAAE pa{TagbaAlaA: ‘avad"inta na paiNx"taA: /

Wk(mapyaAisTata: s$amyagAuBayaAeivaRnd"tae P(lama, // 4 //
sƒ…khya-yogau p‚thag bƒlƒ‹ pravadanti na pa†ˆitƒ‹
ekam apy ƒsthita‹ samyag ubhayor vindate phalam
sƒ…khya Ä az anyagi vil§g analitikus tanulm§nyoz§sa; yogau Ä az odaad©
szolg§latban v¦gzett munka; p‚thak Ä k¤l¢nb¢zÆ; bƒlƒ‹ Ä a kev¦sb¦ ¦rtelmesek; pravadanti Ä mondj§k; na Ä sohasem; pa†ˆitƒ‹ Ä a nagy tud§sÍak;
ekam Ä egyben; api Ä hab§r; ƒsthita‹ Ä elhelyezkedve; samyak Ä teljesen;
ubhayo‹ Ä mindkettÆnek; vindate Ä ¦lvezik; phalam Ä eredm¦ny¦t.
Csak a tudatlanok mondj§k, hogy az odaad© szolg§lat [karma-yoga]
k¤l¢nb¢zik az anyagi vil§g elemzÆ tanulm§nyoz§s§t©l [a sƒ…khy§t©l].
Akik val©ban nagy tud§sÍak, azt mondj§k, hogy aki helyesen halad
a k¦t Ít egyik¦n, az mindkettÆ eredm¦ny¦t elnyeri.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi vil§g elemzÆ tanulm§nyoz§s§nak c¦lja a l¦t
lelk¦nek felfedez¦se. Az anyagi vil§g lelke Vi‰†u, vagyis a FelsÆl¦lek. Az
Ýrnak v¦gzett odaad© szolg§lat mag§ban foglalja a FelsÆl¦lek szolg§lat§t. Az elsÆ feladat megtal§lni a fa gy¢ker¦t, a m§sodik meg¢nt¢zni azt.
A sƒ…khya filoz©fia val©di tanulm§nyoz©ja megtal§lja az anyagi vil§g gy¢ker¦t, Vi‰†ut, majd e t¢k¦letes tud§ssal §tadja mag§t az Ö szolg§lat§nak.
L¦nyeg¦ben teh§t nincs k¤l¢nbs¦g a kettÆ k¢z¢tt, hiszen mindkettÆ c¦lja
Vi‰†u. Akik nem ismerik a v¦gsÆ c¦lt, azt mondj§k, hogy a sƒ…khya ¦s
a karma-yoga c¦lja nem ugyanaz, de a b¢lcs tudja, hogy a k¦t k¤l¢nb¢zÆ
folyamat ugyanoda vezet.
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5. VERS
yats$aAÊÿYaE: ‘aApyatae sTaAnaM taâAegAEr"ipa gAmyatae /

WkM( s$aAÊÿYaM ca yaAegAM ca ya: pazyaita s$a pazyaita // 5 //
yat sƒ…khyai‹ prƒpyate sthƒna„ tad yogair api gamyate
eka„ sƒ…khya„ ca yoga„ ca ya‹ payati sa payati
yat Ä ami; sƒ…khyai‹ Ä a sƒ…khya filoz©fia §ltal; prƒpyate Ä el¦rhetÆ;
sthƒnam Ä hely; tat Ä az; yogai‹ Ä az odaad© szolg§lat §ltal; api Ä is;
gamyate Ä el¦rhetÆ; ekam Ä egy; sƒ…khyam Ä elemzÆ tanulm§nyoz§s; ca Ä
¦s; yogam Ä odaad§ssal v¦gzett cselekedet; ca Ä ¦s; ya‹ Ä aki; payati Ä
l§tja; sa‹ Ä Æ; payati Ä val©ban l§t.
Aki tudja, hogy odaad© szolg§lattal is el¦rhetÆ az a helyzet, amihez az
elemzÆ tanulm§nyoz§s vezet, s aki ez¦rt az elemzÆ tanulm§nyoz§st ¦s
az odaad© szolg§latot egy szinten §ll©nak l§tja, az val©ban l§t.
MAGYAR·ZAT: A filoz©fiai kutat§s az ¦let v¦gsÆ c¦lj§t akarja felfedezni, s mivel az ¦let v¦gsÆ c¦lja az ¢nmegval©s¨t§s, a k¦t folyamat v¦gk¢vetkeztet¦se k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. A sƒ…khya filoz©fiai kutat§s §ltal
az ember arra a meg§llap¨t§sra jut, hogy az ¦lÆl¦ny nem az anyagi vil§g,
hanem a legfelsÆbb lelki eg¦sz szerves r¦sze. EbbÆl k¢vetkezÆen a l¦leknek semmi k¢ze az anyagi vil§ghoz: tetteinek a LegfelsÆbbel kell kapcsolatban §llniuk. Eredeti helyzet¦be val©j§ban akkor ker¤l, amikor K‚‰†atudatban cselekszik. Az elsÆ folyamat, a sƒ…khya sor§n k¤l¢n kell v§lni
az anyagt©l, az odaad© yoga-folyamatban pedig ragaszkodni kell a K‚‰†a
kedv¦¦rt v¦gzett tettekhez. Val©j§ban a k¦t folyamat azonos, noha az
egyik l§tsz©lagos k¢z¢nyt, a m§sik pedig ragaszkod§st alkalmaz. ·m t§vol
tartani magunkat az anyagt©l ¦s ragaszkodni K‚‰†§hoz egy ¦s ugyanaz.
Aki l§tja ezt, az igaz§n l§t.
6. VERS
s$aªyaAs$astau mah"AbaAh"Ae äu":KamaAæaumayaAegAta: /

yaAegAyau·(Ae mauina“aRö na icare"NAAiDagAcC$ita // 6 //
sannyƒsas tu mahƒ-bƒho du‹kham ƒptum ayogata‹
yoga-yukto munir brahma na cire†ƒdhigacchati
sannyƒsa‹ Ä a lemond§sban ¦lÆk rendje; tu Ä de; mahƒ-bƒho Ä ©,
erÆs karÍ; du‹kham Ä szenved¦st; ƒptum Ä el¦rni; ayogata‹ Ä odaad©
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szolg§lat n¦lk¤l; yoga-yukta‹ Ä az odaad© szolg§latot v¦gzÆ; muni‹ Ä
gondolkod©; brahma Ä a LegfelsÆbbet; na cire†a Ä k¦sedelem n¦lk¤l;
adhigacchati Ä el¦ri.
Az embert nem teheti boldogg§, ha puszt§n lemond a tettekrÆl, §m nem
v¦gez odaad© szolg§latot az Ýrnak. Az odaad© szolg§latot v¦gzÆ b¢lcs
azonban k¦sedelem n¦lk¤l el¦ri a LegfelsÆbbet.
MAGYAR·ZAT: A sannyƒsŒknak, vagyis az ¦let lemondott rendj¦be tartoz©knak k¦t csoportja van. A mƒyƒvƒdŒ sannyƒsŒk a sƒ…khyafiloz©fi§t, a vai‰†ava sannyƒsŒk pedig a Vedƒnta-str§k helyes magyar§zat§t tartalmaz© Bhƒgavatam-filoz©fi§t tanulm§nyozz§k. A mƒyƒvƒdŒ
sannyƒsŒk ugyan szint¦n tanulm§nyozz§k a Vedƒnta-str§kat, de saj§t magyar§zatuk, a Ža…karƒcƒrya §ltal ¨rt ÷ƒrŒraka-bhƒ‰ya alapj§n.
A Bhƒgavata-iskola tan¨tv§nyai a pƒŠcarƒtrikŒ elÆ¨r§sok szerint az Ýr
odaad© szolg§lat§nak ¦lnek, ¦s ez¦rt a vai‰†ava sannyƒsŒk rendk¨v¤l szerte§gaz© tev¦kenys¦get folytatnak az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§ban.
Nekik semmi k¢z¤k sincs az anyagi tettekhez, §m az Ýr odaad© szolg§lat§ban sokf¦le tettet v¦grehajtanak. A sƒ…khy§t ¦s a vedƒnt§t tanulm§nyoz©, spekul§l© mƒyƒvƒdŒ sannyƒsŒk azonban k¦ptelenek meg¨zlelni az Ýr
transzcendent§lis szolg§lat§t. Tanulm§nyaik unalmass§ v§lnak sz§mukra,
¨gy n¦ha eleg¤k lesz a Brahmanr©l val© spekul§l§sb©l, s b§r sem a tud§suk, sem a megk¢zel¨t¦sm©djuk nem megfelelÆ, m¦gis a Bhƒgavatamhoz
fordulnak. Mindez oda vezet, hogy a ÷rŒmad-Bhƒgavatam tanulm§nyoz§sa sor§n neh¦zs¦gekbe ¤tk¢znek. Unalmas spekul§ci©juk ¦s term¦szetellenes, szem¦lytelen magyar§zataik mind hasznavehetetlenek. Az odaad©
szolg§latot v¦gzÆ vai‰†ava sannyƒsŒk ellenben boldogok transzcendent§lis k¢teless¦geik v¦grehajt§sa k¢zben, s biztos, hogy v¦g¤l bejutnak Isten
orsz§g§ba. A mƒyƒvƒdŒ sannyƒsŒk n¦ha elbuknak az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n, s ism¦t a filantr©pia vagy az altruizmus anyagi tetteibe fognak, amelyek szint¦n csak materialista tev¦kenys¦gek. A v¦gk¢vetkeztet¦s teh§t az,
hogy a K‚‰†a-tudatban cselekvÆk helyzete jobb azok¦n§l a sannyƒsŒk¦n§l,
akik azt pr©b§lj§k kital§lni, hogy mi Brahman ¦s mi nem Brahman, hab§r j© n¦h§ny ¦let ut§n Æk is K‚‰†a-tudatÍak lesznek.
7. VERS
yaAegAyau·(Ae ivazAuÜ"AtmaA ivaijataAtmaA ijataein‰"ya: /
s$avaRBaUtaAtmaBaUtaAtmaA ku(vaRªaipa na ilapyatae // 7 //

yoga-yukto viuddhƒtmƒ vijitƒtmƒ jitendriya‹
sarva-bhtƒtma-bhtƒtmƒ kurvann api na lipyate
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yoga-yukta‹ Ä az odaad© szolg§latot v¦gzÆ; viuddha-ƒtmƒ Ä megtisztult l¦lek; vijita-ƒtmƒ Ä ¢nfegyelmezett; jita-indriya‹ Ä legyÆz¢tt ¦rz¦kÉ;
sarva-bhta Ä minden ¦lÆl¦nnyel; ƒtma-bhta-ƒtmƒ Ä egy¤tt ¦rzÆ; kurvan
api Ä hab§r dolgozik; na Ä sohasem; lipyate Ä bonyol©dik bele.
Az odaad§ssal cselekvÆ, elm¦je ¦s ¦rz¦kei f¢l¢tt uralkod© tiszta lelket mindenki kedveli, ¦s Æ is mindenkit kedvel. Az ilyen embert, b§r
§lland©an tev¦keny, sohasem k¢tik meg tettei.
MAGYAR·ZAT: Azt, aki a K‚‰†a-tudat r¦v¦n a felszabadul§s Ítj§n
halad, minden ¦lÆl¦ny kedveli, ¦s Æ is kedvel mindenkit. Ez K‚‰†atudat§nak k¢sz¢nhetÆ. Egyetlen ¦lÆl¦nyrÆl sem gondolja, hogy K‚‰†§t©l
k¤l¢n§ll©, mint ahogyan a fa leveleirÆl ¦s §gair©l sem hiszi, hogy a f§t©l
f¤ggetlen¤l l¦teznek. Tudja j©l, hogy a fa gy¢ker¦t ¢nt¢zve a v¨z eljut
minden lev¦lhez ¦s §ghoz, a gyomor t§pl§l§sa pedig automatikusan ell§tja
energi§val az eg¦sz testet. Aki K‚‰†a-tudatban cselekszik, az mindenkit
szolg§l, ez¦rt Æt mindenki szereti. Tetteivel mindenkit el¦gedett¦ tesz, ¨gy
tudata tiszta. Ennek k¢sz¢nhetÆen teljesen ura az elm¦j¦nek, s ¨gy ¦rz¦kei
felett is gyÆzedelmeskedik, ¦s mivel elm¦je mindig K‚‰†§ba mer¤l, nem
§ll fenn annak a vesz¦lye, hogy elt§volodik K‚‰†§t©l. Az sem val©sz¨nÉ,
hogy ¦rz¦keit m§ssal foglalja el, mint az Ýr szolg§lat§val. Semmi m§sr©l
nem akar hallani, csak ami K‚‰†§val kapcsolatos. Egyed¤l Neki felaj§nlott ¦telt akar fogyasztani, ¦s sohasem akar olyan helyre menni, ami nem
§ll kapcsolatban K‚‰†§val. ¶rz¦kei teh§t fegyelmezettek, s aki uralkodik
az ¦rz¦kein, az nem b§nt senkit. Felmer¤lhet a k¦rd¦s: ÀAkkor mi¦rt t§madt Arjuna m§sokra (a csat§ban)? Tal§n nem volt K‚‰†a-tudatÍ?" Arjuna csup§n l§tsz©lag volt t§mad©, mert (ahogyan a m§sodik fejezet ezt
m§r megmagyar§zta) a csatat¦ren ¢sszegyÉlt harcosok mind folytatj§k
egy¦ni ¦let¤ket Ä a lelket nem lehet elpuszt¨tani. Lelki szempontb©l ¨gy
senki sem halt meg a kuruk‰etrai csatamezÆn, a harcosok csup§n ¢lt¢z¦k¤ket cser¦lt¦k egy m§sikra, K‚‰†a utas¨t§s§ra, aki szem¦lyesen jelen volt.
A kuruk‰etrai csatat¦ren k¤zdÆ Arjuna teh§t val©j§ban egy§ltal§n nem
harcolt, mind¢ssze K‚‰†a utas¨t§sait hajtotta v¦gre teljes K‚‰†a-tudatban.
Az ilyen embert sohasem k¢tik meg a tettek visszahat§sai.
8Ä9. VERS
naEva ik(iÂatk(r"AemaIita yau·(Ae manyaeta taÔvaivata, /

pazyaHZa{Nvana, s$pa{zAiÃa„aªa´ana, gAcC$na, svapana, ìs$ana, // 8 //
‘alapana, ivas$a{jana, gA{õ"ªauinmaSaiªaimaSaªaipa /

win‰"yaANAIin‰"yaATaeRSau vataRnta wita DaAr"yana, // 9 //
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naiva kiŠcit karomŒti yukto manyeta tattva-vit
payaŠ ‚†van sp‚aŠ jighrann anan gacchan svapan vasan
pralapan vis‚jan g‚h†ann unmi‰an nimi‰ann api
indriyƒ†Œndriyƒrthe‰u vartanta iti dhƒrayan
na Ä sohasem; eva Ä bizony; kiŠcit Ä b§rmit; karomi Ä cselekszem; iti Ä
¨gy; yukta‹ Ä az isteni tudatban cselekvÆ; manyeta Ä gondolkodik; tattvavit Ä aki ismeri az igazs§got; payan Ä l§tva; ‚†van Ä hallgatva; sp‚an Ä
meg¦rintve; jighran Ä szagolva; anan Ä ev¦s k¢zben; gacchan Ä men¦s
k¢zben; svapan Ä §lm§ban; vasan Ä l¦legz¦s k¢zben; pralapan Ä besz¦d
k¢zben; vis‚jan Ä feladva; g‚h†an Ä elfogadva; unmi‰an Ä kinyitva; nimi‰an Ä becsukva; api Ä ennek ellen¦re; indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kek; indriyaarthe‰u Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sben; vartante Ä hadd tev¦kenykedjenek; iti Ä
¨gy; dhƒrayan Ä v¦lve.
Az isteni tudatban ¦lÆ, b§r l§t, hall, ¦rint, szagol, eszik, mozog, alszik ¦s
l¦legzik, mindig tudja, hogy Æ maga val©j§ban nem tesz semmit. Besz¦d,
¤r¨t¦s, elfogad§s ¦s pislog§s k¢zben §lland©an tudat§ban van annak,
hogy csup§n az anyagi ¦rz¦kek foglalkoznak t§rgyaikkal, Æ azonban ezek
felett §ll.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember l¦te tiszta, ¦ppen ez¦rt semmi
k¢ze az olyan tettekhez, melyek az ¢t k¢zvetlen ¦s k¢zvetett okkal Ä a
cselekvÆvel, a tettel, a helyzettel, az erÆfesz¨t¦ssel ¦s a sorssal Ä kapcsolatosak. Ez az¦rt van ¨gy, mert K‚‰†a transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gzi. Noha Így tÉnik, hogy test¦vel ¦s ¦rz¦keivel cselekszik, mindig tudat§ban van val©di helyzet¦nek: lelki tev¦kenys¦get kell v¦geznie.
Az anyagi felfog§sÍak ¦rz¦kei saj§t ¦lvezet¤kbe mer¤lnek, de a K‚‰†atudatban az ¦rz¦kek arra t¢rekszenek, hogy K‚‰†a ¦rz¦keinek szerezzenek ¢r¢met. Ez¦rt a K‚‰†a-tudatÍ ember mindig f¤ggetlen, noha l§tsz©lag az ¦rz¦kek tev¦kenys¦g¦be mer¤l. A l§t§s ¦s a hall§s az ¦rz¦keknek
az a mÉk¢d¦se, amely a tud§sszerz¦st seg¨ti elÆ, m¨g a mozg§s, a besz¦d,
az ¤r¨t¦s stb. a cselekvÆ ¦rz¦kek tev¦kenys¦gei. Azt, aki K‚‰†a-tudatÍ,
sohasem befoly§solj§k az ¦rz¦kek cselekedetei. Egyed¤l az Ýr szolg§lat§t
v¦gzi, mert tudja, hogy az Ö ¢r¢k szolg§ja.
10. VERS
“aöNyaADaAya k(maARiNA s$aËMÿ tyaftvaA k(r"Aeita ya: /
ilapyatae na s$a paApaena paápa‡aimavaAmBas$aA //10//

brahma†y ƒdhƒya karmƒ†i sa…ga„ tyaktvƒ karoti ya‹
lipyate na sa pƒpena padma-patram ivƒmbhasƒ
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brahma†i Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek; ƒdhƒya Ä lemondva;
karmƒ†i Ä minden tettrÆl; sa…gam Ä ragaszkod§st; tyaktvƒ Ä feladva;
karoti Ä v¦gzi; ya‹ Ä aki; lipyate Ä befoly§solt; na Ä sohasem; sa‹ Ä
Æ; pƒpena Ä a bÉn¢k §ltal; padma-patram Ä a l©tusz levele; iva Ä mint;
ambhasƒ Ä a v¨z §ltal.
Aki ragaszkod§s n¦lk¤l v¦gzi k¢teless¦g¦t, ¦s minden eredm¦nyt §tad
a LegfelsÆbb Ýrnak, azt nem ¦ri bÉn, mint ahogyan a l©tusz level¦t sem
¦ri v¨z.
MAGYAR·ZAT: A brahma†i sz© itt a K‚‰†a-tudatra utal. Az anyagi
vil§g az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek tot§lis megnyilv§nul§sa,
szakkifejez¦ssel pradhƒna. A v¦dikus himnuszok, p¦ld§ul a sarva„ hy
etad brahma (Mƒ†ˆkya-upani‰ad 2), a tasmƒd etad brahma nƒma-rpam
anna„ ca jƒyate (Mu†ˆaka-upani‰ad 1.1.9) ¦s a mama yonir mahad
brahma (Bhagavad-gŒtƒ 14.13) versei arra utalnak, hogy az anyagi vil§gban minden a Brahman megnyilv§nul§sa, s hab§r az okozatok elt¦rÆen
nyilv§nulnak meg, m¦gsem k¤l¢nb¢znek az okt©l. Az œopani‰ad szerint
minden kapcsolatban §ll a LegfelsÆbb Brahmannal, K‚‰†§val, ez¦rt minden kiz§r©lag az ²v¦. Aki t¢k¦letesen tiszt§ban van vele, hogy minden
K‚‰†§¦, hogy K‚‰†a a tulajdonosa mindennek, s ez¦rt mindent az Ýr
szolg§lat§ban kell alkalmaznia, annak term¦szetesen nincsen k¢ze tettei
k¢vetkezm¦nyeihez, legyenek azok ak§r j©k, ak§r bÉn¢sek. Az ember
m¦g anyagi test¦t is Ä ami az Ýr aj§nd¦ka, hogy egy bizonyos fajta tev¦kenys¦get v¦gezhessen Ä haszn§lhatja K‚‰†a-tudatban, s akkor a bÉn¢s
visszahat§sok nem szennyezhetik azt be, ¦ppen Így, ahogyan a l©tuszvir§g is sz§raz marad, noha a v¨zben ¦l. Az Ýr a GŒtƒban (3.30) azt is
mondja: mayi sarvƒ†i karmƒ†i sannyasya. ÀH©dolj meg minden tetteddel ¶nelÆttem [K‚‰†a elÆtt]!" A v¦gk¢vetkeztet¦s teh§t az, hogy aki nem
K‚‰†a-tudatÍ, az abban a felfog§sban cselekszik, hogy az ¦rz¦kek ¦s az
anyagi test az ¦ne, m¨g a K‚‰†a-tudatÍ ember b§rmit tesz, tudja, hogy a
test K‚‰†a tulajdona, s ez¦rt Öt kell vele szolg§lnia.
11. VERS
k(Ayaena manas$aA bauÜ"YaA ke(valaEir"in‰"yaEr"ipa /

yaAeigAna: k(maR ku(vaRinta s$aËMÿ tyaftvaAtmazAuÜ"yae //11//
kƒyena manasƒ buddhyƒ kevalair indriyair api
yogina‹ karma kurvanti sa…ga„ tyaktvƒtma-uddhaye
kƒyena Ä a testtel; manasƒ Ä az elm¦vel; buddhyƒ Ä az ¦rtelemmel;
kevalai‹ Ä a megtisztult; indriyai‹ Ä ¦rz¦kekkel; api Ä m¦g; yogina‹ Ä
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a K‚‰†a-tudatÍ emberek; karma Ä tetteket; kurvanti Ä v¦geznek; sa…gam Ä ragaszkod§st; tyaktvƒ Ä feladva; ƒtma Ä az ¢nval©nak; uddhaye Ä
a megtisztul§s ¦rdek¦ben.
A yogŒk lemondanak minden ragaszkod§sr©l, ¦s test¤kkel, elm¦j¤kkel,
¦rtelm¤kkel, sÆt ¦rz¦keikkel is egyed¤l a tisztul§s ¦rdek¦ben cselekszenek.
MAGYAR·ZAT: Ha K‚‰†a-tudatban, K‚‰†a ¦rz¦keinek ¢r¢m¦re cseleksz¤nk, akkor a test, az elme, az ¦rtelem, sÆt m¦g az ¦rz¦kek cselekedetei is megtisztulnak az anyagi szennyezÆd¦stÆl. A K‚‰†a-tudatÍ ember
tetteinek nincsenek anyagi visszahat§sai. K‚‰†a-tudatban cselekedve teh§t
nagyon k¢nnyÉ tiszta tetteket v¦gezni, melyeket §ltal§ban sad-ƒcƒr§nak
neveznek. ŽrŒ Rłpa GosvƒmŒ ¨gy ¨r errÆl Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu c¨mÉ
mÉv¦ben (1.2.187):
Œhƒ yasya harer dƒsye karma†ƒ manasƒ girƒ
nikhilƒsv apy avasthƒsu jŒvan-mukta‹ sa ucyate
ÀAki test¦vel, elm¦j¦vel, ¦rtelm¦vel ¦s szavaival K‚‰†a-tudatban (azaz
K‚‰†a szolg§lat§ban) cselekszik, az annak ellen¦re, hogy a legk¤l¢nf¦l¦bb anyaginak tÉnÆ tetteket v¦gzi, m§r ebben az anyagi vil§gban felszabadult l¦leknek tekinthetÆ." Hamis eg©ja nincs, mert nem hiszi azt, hogy
Æ az anyagi test vagy a test tulajdonosa. Tudja, hogy nem ez az anyagi
test, ¦s hogy ez a test nem az ¢v¦ Ä Æ maga ¦s a test egyar§nt K‚‰†§¦.
Ha minden¦t, vagyis mindazt, amit test¦vel, elm¦j¦vel, ¦rtelm¦vel, besz¦d¦vel, ¦let¦vel, vagyon§val stb. l¦trehoz, K‚‰†a szolg§lat§ba §ll¨tja, akkor
azon nyomban ¢sszekapcsol©dik Vele. Egy lesz K‚‰†§val, ¦s megszabadul
att©l a hamis eg©t©l, ami az embert arra k¦szteti, hogy test¦nek vagy m§s
egy¦bnek higgye mag§t. Ez a K‚‰†a-tudat t¢k¦letes szintje.
12. VERS
yau·(: k(maRP(laM tyaftvaA zAAintamaA«aAeita naEiï"k(Lma, /
@yau·(: k(Amak(Are"NA P(lae s$a·(Ae inabaDyatae //12//

yukta‹ karma-phala„ tyaktvƒ ƒntim ƒpnoti nai‰‡hikŒm
ayukta‹ kƒma-kƒre†a phale sakto nibadhyate
yukta‹ Ä aki odaad© szolg§latot v¦gez; karma-phalam Ä minden tett gy¤m¢lcs¦rÆl; tyaktvƒ Ä lemondva; ƒntim Ä b¦k¦t; ƒpnoti Ä el¦r; nai‰‡hikŒm Ä
t¢k¦letest; ayukta‹ Ä aki nem K‚‰†a-tudatÍ; kƒma-kƒre†a Ä a tett eredm¦ny¦nek ¦lvezete miatt; phale Ä az eredm¦nyben; sakta‹ Ä ragaszkod©;
nibadhyate Ä megk¢ttetik.
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A rend¨thetetlen¤l odaad© l¦lek t¢k¦letes b¦k¦t ¦r el, mert minden tette
eredm¦ny¦t Nekem aj§nlja fel. De aki nem ¦l harm©ni§ban Istennel,
s munk§ja gy¤m¢lcseire s©v§rog, azt megk¢tik tettei.
MAGYAR·ZAT: Egy K‚‰†a-tudatban ¦s egy testi tudatban ¦lÆ ember
k¢z¢tt az a k¤l¢nbs¦g, hogy az elÆbbi K‚‰†§hoz ragaszkodik, m¨g az
ut©bbi tettei eredm¦nyeihez. Aki K‚‰†§hoz ragaszkodik, s egyed¤l ¶rte
dolgozik, az bizonyosan felszabadult l¦lek, aki nem agg©dik tettei eredm¦nyei miatt. A Bhƒgavatam a munka eredm¦nye ut§ni v§gyat azzal magyar§zza, hogy az ember a kettÆss¦gek jellemezte felfog§sban cselekszik,
azaz an¦lk¤l, hogy ismern¦ az AbszolÍt Igazs§got. A LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g K‚‰†a, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. A K‚‰†a-tudatban nincs
kettÆss¦g. Minden, ami l¦tezik, K‚‰†a energi§j§nak term¦ke, ¦s K‚‰†a
t¢k¦letesen j©. A K‚‰†a-tudatban v¦gzett tettek ¨gy abszolÍtak, transzcendent§lisak, ¦s nincsenek anyagi k¢vetkezm¦nyeik. ¶ppen ez¦rt a
K‚‰†a-tudatÍ embert b¦ke t¢lti el, m¨g az, aki az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s v§gy§val csup§n a nyeres¦gre t¢rekszik, nem lelhet nyugalmat. Ez a K‚‰†atudat titka. Ha teljesen tudat§ban vagyunk annak, hogy K‚‰†§n k¨v¤l
nem l¦tezik semmi, el¦rt¤k a b¦ke ¦s a f¦lelemn¦lk¤lis¦g s¨kj§t.
13. VERS
s$avaRk(maARiNA manas$aA s$aªyasyaAstae s$auKaM vazAI /
navaã"Are" paure" de"h"I naEva ku(vaRªa k(Ar"yana, //13//

sarva-karmƒ†i manasƒ sannyasyƒste sukha„ vaŒ
nava-dvƒre pure dehŒ naiva kurvan na kƒrayan
sarva Ä minden; karmƒ†i Ä tettekrÆl; manasƒ Ä az elme §ltal; sannyasya Ä
lemondva; ƒste Ä marad; sukham Ä boldogs§gban; vaŒ Ä aki ¢nfegyelmezett; nava-dvƒre Ä a kilenckapus; pure Ä a v§rosban; dehŒ Ä a megtestes¤lt l¦lek; na Ä sohasem; eva Ä bizony; kurvan Ä b§rmit t¦ve; na Ä nem;
kƒrayan Ä okozva tettet.
Amikor a megtestes¤lt l¦lek fegyelmezi jellem¦t, ¦s elm¦j¦ben lemond
minden tettrÆl, akkor boldogan ¦l a kilenckapus v§rosban [az anyagi
testben]. Nem cselekszik Æ, s nem is oka semmilyen tettnek.
MAGYAR·ZAT: A megtestes¤lt l¦lek a kilenckapus v§rosban ¦l. A testnek, azaz a test k¦pletes v§ros§nak a cselekedeteit a term¦szet saj§tos
k¢tÆerÆi automatikusan ir§ny¨tj§k. A l¦lek, noha al§veti mag§t a test
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nyÍjtotta felt¦teleknek, ha Így akarja, fel¤l is emelkedhet azokon. Szenved¦se kiz§r©lag annak k¢sz¢nhetÆ, hogy megfeledkezett felsÆbbrendÉ
term¦szet¦rÆl, s ez¦rt az anyagi testtel azonos¨tja mag§t. A K‚‰†a-tudat
seg¨ts¦g¦vel visszat¦rhet eredeti helyzet¦be, s megszabadulhat az anyagi
testtÆl. Aki a K‚‰†a-tudat gyakorl§s§hoz kezd, az azonnal ¦s teljesen megv§lik a testi cselekedetektÆl. Az ilyen fegyelmezett, megv§ltozott felfog§sÍ ember boldogan ¦l a kilenckapus v§rosban. A ÷vetƒvatara-upani‰ad
(3.18) is eml¨t¦st tesz a kilenc kapur©l:
nava-dvƒre pure dehŒ ha„so lelƒyate bahi‹
vaŒ sarvasya lokasya sthƒvarasya carasya ca
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Ä aki ott van az ¦lÆl¦ny test¦ben Ä
ir§ny¨tja a vil§gegyetem valamennyi ¦lÆl¦ny¦t. A testnek kilenc kapuja
van [a k¦t szem, a k¦t orrlyuk, a k¦t f¤l, a sz§j, a v¦gb¦l ¦s a nemi szerv].
Felt¦telekhez k¢t¢tt §llapot§ban az ¦lÆl¦ny a testtel azonos¨tja mag§t, §m
m¦g ebben a testben olyan szabadd§ v§lhat, mint az Ýr, ha a benne ¦lÆ
Ýrral azonosul."
L§thatjuk teh§t, hogy a K‚‰†a-tudatÍ ember az anyagi test k¤lsÆ ¦s
belsÆ tetteitÆl egyar§nt mentes.
14. VERS
na k(ta{RtvaM na k(maARiNA laAek(sya s$a{jaita ‘aBau: /
na k(maRP(las$aMyaAegAM svaBaAvastau ‘avataRtae //14//

na kart‚tva„ na karmƒ†i lokasya s‚jati prabhu‹
na karma-phala-sa„yoga„ svabhƒvas tu pravartate
na Ä sohasem; kart‚tvam Ä tulajdonjogot; na Ä sem; karmƒ†i Ä tetteket;
lokasya Ä az embereknek; s‚jati Ä teremt; prabhu‹ Ä a test v§ros§nak
ura; na Ä sem; karma-phala Ä a tettek gy¤m¢lcseivel; sa„yogam Ä kapcsolatot; svabhƒva‹ Ä az anyagi term¦szet; tu Ä de; pravartate Ä v¦gzi.
A megtestes¤lt l¦lek, teste v§ros§nak ura nem hoz l¦tre tetteket, nem
k¦sztet cselekv¦sre m§sokat, ¦s a munka gy¤m¢lcseit sem Æ teremti meg.
Mindezt az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi v¦gzik.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan a hetedik fejezet majd elmagyar§zza, az ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr egyik energi§ja vagy term¦szete, de k¤l¢nb¢zik az
anyagt©l, amely az Ýr m§sik Ä als©bbrendÉnek nevezett Ä term¦szete.
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A felsÆbbrendÉ term¦szet, az ¦lÆl¦ny valamik¦ppen idÆtlen idÆk ©ta kapcsolatban §ll az anyagi term¦szettel. Ideiglenes testhez, anyagi lakhelyhez jut, s ez az oka k¤l¢nb¢zÆ tetteinek ¦s azok visszahat§sainak. A felt¦telekhez k¢t¢tts¦g atmoszf¦r§j§ban az ¦lÆl¦ny szenved a test tetteinek
k¢vetkezm¦nyeitÆl, mivel tudatlans§ga miatt a testtel azonos¨tja mag§t.
E tudatlans§gban v¦gtelen hosszÍ ideje ¦l, s ez okozza a testi szenved¦st
¦s aggodalmakat. Amint az ¦lÆl¦ny fel¤lemelkedik a test cselekedetein,
r¢gt¢n megszabadul a visszahat§sokt©l is. M¨g a test v§ros§ban tart©zkodik, Így tÉnik, hogy Æ az ura annak, §m val©j§ban se nem tulajdonosa,
se nem ir§ny¨t©ja a test tetteinek ¦s azok visszahat§sainak Ä Æ csup§n
k¤zdelm¦t v¨vja l¦t¦¦rt az anyagi ©ce§n kellÆs k¢zep¦n. A hull§mok ideoda dob§lj§k, s Æ tehetetlen vel¤k szemben. A legjobb megold§s az, ha
a transzcendent§lis K‚‰†a-tudat §ltal kiker¤l ebbÆl a v¨zbÆl. Egyed¤l ez
mentheti Æt meg minden bajt©l.
15. VERS
naAd"Ôae k(syaicatpaApaM na caEva s$auk{(taM ivaBau: /

@ÁaAnaenaAva{taM ÁaAnaM taena mau÷inta jantava: //15//
nƒdatte kasyacit pƒpa„ na caiva suk‚ta„ vibhu‹
ajŠƒnenƒv‚ta„ jŠƒna„ tena muhyanti jantava‹
na Ä sohasem; ƒdatte Ä fogadja el; kasyacit Ä b§rkinek; pƒpam Ä a bÉn¦t;
na Ä sem; ca Ä is; eva Ä bizony; su-k‚tam Ä j§mbor tetteit; vibhu‹ Ä
a LegfelsÆbb Ýr; ajŠƒnena Ä tudatlans§g §ltal; ƒv‚tam Ä befedett; jŠƒnam Ä a tud§s; tena Ä az §ltal; muhyanti Ä megzavarodnak; jantava‹ Ä
az ¦lÆl¦nyek.
A LegfelsÆbb Ýr sem v§llalja mag§ra senki bÉn¢s vagy j§mbor tett¦t.
A megtestes¤lt ¦lÆl¦nyeket azonban megt¦veszti a tudatlans§g, amely
elfedi igazi tud§sukat.
MAGYAR·ZAT: A szanszkrit vibhu sz© a LegfelsÆbb Ýrra utal, aki
teljes, hat§rtalan tud§ssal, gazdags§ggal, erÆvel, h¨rn¦vvel, sz¦ps¦ggel ¦s
lemond§ssal rendelkezik. Ö mindig el¦gedett ²nmag§ban, s a bÉn¢s vagy
j© cselekedetek nem h§borgatj§k. Egyetlen ¦lÆl¦ny sz§m§ra sem Ö teremti
meg saj§ts§gos helyzet¦t: a tudatlans§gt©l megt¦vesztett ¦lÆl¦ny az, aki
bizonyos ¦letk¢r¤lm¦nyek k¢z¦ k¨v§nkozik. ¸gy kezdÆdik el a tettek ¦s
visszahat§sok l§ncolata. Az ¦lÆl¦ny a felsÆbbrendÉ term¦szethez tartozik, ez¦rt tud§ssal teli, §m hatalm§nak korl§tozott volta miatt hajlamos
arra, hogy a tudatlans§g befoly§sa al§ ker¤lj¢n. Az Ýr mindenhat©, az
¦lÆl¦ny azonban nem. Az Ýr vibhu, azaz mindentud©, m¨g az ¦lÆl¦ny
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a†u, vagyis atomnyi, ¦s mivel ¦lÆ l¦lek, m©dj§ban §ll, hogy szabad akarata szerint k¨v§njon b§rmit. V§gy§t csakis a mindenhat© Ýr teljes¨theti.
Ha az ¦lÆl¦nyt megt¦vesztik v§gyai, az Ýr beleegyezik azok teljes¨t¦s¦be, §m sohasem felelÆs azok¦rt a tettek¦rt ¦s visszahat§sok¦rt, amelyek abban az ¦lethelyzetben v§rnak az ¦lÆl¦nyre, melyre v§gyott. Ebben
a zavarodott §llapotban az ¦lÆl¦ny a k¢r¤lm¦nyek meghat§rozta anyagi
testtel azonos¨tja mag§t, s az ¦let ideiglenes szenved¦seitÆl ¦s ¢r¢meitÆl
v§lik f¤ggÆv¦. Az Ýr Paramƒtmƒk¦nt, vagyis FelsÆl¦lekk¦nt az ¦lÆl¦ny
§lland© t§rsa, ez¦rt k¦pes meg¦rteni az egy¦ni l¦lek v§gyait, ahogyan mi
is meg¦rezz¤k egy vir§g illat§t, ha a k¢zel¦ben §llunk. A v§gy az ¦lÆl¦ny
felt¦telekhez k¢t¢tts¦g¦nek finom form§ja. Az Ýr az ¦lÆl¦ny k¨v§ns§gait
¦rdemei szerint teljes¨ti Ä ember tervez, Isten v¦gez. Az ember teh§t nem
mindenhat© saj§t v§gyai val©ra v§lt§s§ban. Az Ýr azonban minden ©hajt
teljes¨teni tud, s mivel semleges mindenkivel szemben, nem akad§lyozza
v§gyaik beteljes¤l¦s¦ben a par§nyi f¤ggetlen ¦lÆl¦nyeket. Azt azonban,
aki K‚‰†§t akarja, az Ýr k¤l¢n¢s figyelm¦ben r¦szes¨ti, s lelkes¨ti, hogy
v§gyaival el¦rhesse Öt, s ¢r¢kre boldog legyen. A v¦dikus himnuszok
ez¦rt kijelentik (Kau‰ŒtakŒ-upani‰ad 3.8): e‰a u hy eva sƒdhu karma kƒrayati ta„ yam ebhyo lokebhya unninŒ‰ate; e‰a u evƒsƒdhu karma kƒrayati yam adho ninŒ‰ate. ÀAz Ýr j§mbor tetteket ad az ¦lÆl¦nynek, hogy az
felemelkedhessen, ¦s bÉn¢s tetteket, hogy a pokolba ker¤lhessen."
ajŠo jantur anŒo 'yam ƒtmana‹ sukha-du‹khayo‹
Œvara-prerito gacchet svarga„ vƒv abhram eva ca
ÀAz ¦lÆl¦ny ak§r boldog, ak§r boldogtalan, sohasem f¤ggetlen. A LegfelsÆbb akarat§b©l ker¤l a mennyekbe vagy a pokolba, mint a sz¦l sodorta
felhÆ."
Maga a megtestes¤lt l¦lek az oka teh§t saj§t zavarodotts§g§nak, amiatt,
hogy ÆsidÆk ©ta el akarja ker¤lni a K‚‰†a-tudatot. K¢vetkez¦sk¦ppen
b§r az ¦lÆl¦ny term¦szet¦t az ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teli l¦t
jellemzi, l¦t¦nek par§nyis§ga miatt megfeledkezik eredeti feladat§r©l, az
Ýr szolg§lat§r©l. ¸gy a tudatlans§g rabj§v§ v§lik, s ennek var§zsa alatt
kijelenti, hogy az Ýr a felelÆs felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t¦¦rt. A Vedƒntastra (2.1.34) szint¦n megerÆs¨ti ezt: vai‰amya-nairgh‚†ye na sƒpek‰atvƒt
tathƒ hi darayati. ÀA l§tszat ellen¦re az Ýr nem gyÉl¢l ¦s nem kedvel
senkit sem."
16. VERS
ÁaAnaena tau tad"ÁaAnaM yaeSaAM naAizAtamaAtmana: /

taeSaAmaAid"tyavajÁaAnaM ‘ak(AzAyaita tatpar"ma, //16//
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jŠƒnena tu tad ajŠƒna„ ye‰ƒ„ nƒitam ƒtmana‹
te‰ƒm ƒditya-vaj jŠƒna„ prakƒayati tat param
jŠƒnena Ä tud§ssal; tu Ä de; tat Ä az; ajŠƒnam Ä a tudatlans§g; ye‰ƒm Ä
akik¦; nƒitam Ä megsemmis¤lt; ƒtmana‹ Ä az ¦lÆl¦nyrÆl sz©l©; te‰ƒm Ä
az ¢v¦k; ƒditya-vat Ä mint a felkelÆ nap; jŠƒnam Ä tud§s; prakƒayati Ä
felt§rja; tat param Ä a K‚‰†a-tudatot.
Ellenben amikor a tudatlans§got eloszlat© tud§s vil§goss§ggal §rasztja
el az embert, tud§sa felt§r elÆtte mindent, ahogyan a nap is mindent
beragyog nappal.
MAGYAR·ZAT: Akik elfelejtett¦k K‚‰†§t, azok t¦vhitben ¦lnek, ellent¦tben a K‚‰†a-tudatÍ emberekkel, akik egy§ltal§n nem zavarodottak.
A Bhagavad-gŒtƒ kijelenti: sarva„ jŠƒna-plavena; jŠƒnƒgni‹ sarvakarmƒ†i; na hi jŠƒnena sad‚am. A tud§s mindig nagy kincs. S mi ez a
tud§s? T¢k¦letes tud§sra akkor tesz szert az ember, ha megh©dol K‚‰†a
elÆtt, ahogyan a hetedik fejezet tizenkilencedik verse is mondja: bahnƒ„
janmanƒm ante jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate. Amikor az ember sok-sok
sz¤let¦sen §t tart© v§ndorl§s ut§n a t¢k¦letes tud§s birtok§ban megh©dol K‚‰†a elÆtt, azaz K‚‰†a-tudatÍ lesz, minden felt§rul elÆtte, ahogyan
a nap is bevil§g¨t mindent nappal. Az ¦lÆl¦nyt sz§mtalan dolog t¦veszti
meg. Amikor p¦ld§ul minden tov§bbi n¦lk¤l Istennek k¦pzeli mag§t, val©j§ban a tudatlans§g utols© csapd§j§ba esik. Ha az ¦lÆl¦ny lenne Isten,
hogyan zavarhatn§ meg a tudatlans§g? Megt¦vesztheti-e Istent a tudatlans§g? Ha igen, akkor a tudatlans§g, vagyis a S§t§n hatalmasabb Istenn¦l.
Igazi tud§st att©l kaphatunk, aki K‚‰†a-tudatÍ. ¶ppen ez¦rt az embernek
fel kell kutatnia egy ilyen hiteles lelki tan¨t©mestert, s az Æ ir§ny¨t§s§val
meg kell tanulnia, hogy mi a K‚‰†a-tudat, mert a K‚‰†a-tudat bizonyosan elÉz minden tudatlans§got, ahogyan a nap oszlatja sz¦t a s¢t¦ts¦get.
Lehet, hogy valaki teljesen tudat§ban van annak, hogy nem azonos az
anyagi test¦vel, hanem transzcendent§lis, ¦s f¢l¢tte §ll a testnek, §m a
l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek k¢z¢tt esetleg m¦gsem tud k¤l¢nbs¦get tenni. Ha
azonban megh©dol egy t¢k¦letes, hiteles, K‚‰†a-tudatÍ lelki tan¨t©mester
elÆtt, akkor mindent alaposan meg¦rthet. Istent ¦s Vele val© kapcsolatunkat csak akkor ismerhetj¤k meg, ha tal§lkozunk Isten k¦pviselÆj¦vel.
Isten k¦pviselÆje sohasem §ll¨tja, hogy Æ Isten, noha az emberek amiatt,
hogy rendelkezik az IstenrÆl sz©l© tud§ssal, olyan tiszteletben r¦szes¨tik,
mint ami §ltal§ban Istennek j§r. Meg kell tanulnunk k¤l¢nbs¦get tenni
Isten ¦s az ¦lÆl¦ny k¢z¢tt. Ennek ¦rdek¦ben a m§sodik fejezetben (2.12)
az Ýr ŽrŒ K‚‰†a kijelenti, hogy minden ¦lÆl¦ny egy¦n, az Ýrral egy¤tt.
Egy¦nek voltak a mÍltban, egy¦nek most is, ¦s a j¢vÆben is egy¦nek
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maradnak mind, m¦g felszabadul§suk ut§n is. ¶jjel, a s¢t¦tben minden
egynek tÉnik a szem¤nkben, de napfelkelte ut§n a dolgokat a maguk val©j§ban l§thatjuk. Az igazi tud§s teh§t nem m§s, mint tiszt§ban lenni lelki ¦letbeli ¢nazonoss§gunkkal ¦s egy¦ni mivoltunkkal.
17. VERS
taä,"bauÜ"yastad"AtmaAnastaiªaï"Astatpar"AyaNAA: /

gAcC$ntyapaunar"Ava{iÔaM ÁaAnainaDaURtak(lmaSaA: //17//
tad-buddhayas tad-ƒtmƒnas tan-ni‰‡hƒs tat-parƒya†ƒ‹
gacchanty apunar-ƒv‚tti„ jŠƒna-nirdhta-kalma‰ƒ‹
tat-buddhaya‹ Ä akiknek ¦rtelme mindig a LegfelsÆbbe mer¤l; tat-ƒtmƒna‹ Ä akiknek elm¦je mindig a LegfelsÆbbe mer¤l; tat-ni‰‡hƒ‹ Ä akik
egyed¤l a LegfelsÆbben hisznek; tat-parƒya†ƒ‹ Ä akik teljes mened¦kre
leltek N§la; gacchanti Ä mennek; apuna‹-ƒv‚ttim Ä felszabadul§shoz;
jŠƒna Ä tud§s §ltal; nirdhta Ä a megtisztultak; kalma‰ƒ‹ Ä k¦ts¦gektÆl.
Ha az ember ¦rtelme, elm¦je ¦s hite szil§rdan a LegfelsÆbben gy¢kerezik, s mened¦ket is Benne tal§lt, akkor t¢k¦letes tud§sa §ltal teljesen
megtisztul k¦ts¦geitÆl, ¦s feltart©ztathatatlanul halad a felszabadul§s
Ítj§n.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Transzcendent§lis Igazs§g az Ýr K‚‰†a.
Az eg¦sz Bhagavad-gŒtƒ k¢z¦ppontj§ban az a kijelent¦s §ll, miszerint
K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ezt tan¨tja a v¦dikus irodalom valamennyi k¢nyve. A para-tattva a LegfelsÆbb Val©s§got jelenti, akit
a LegfelsÆbb ismerÆi mint Brahmant, mint Paramƒtmƒt ¦s mint Bhagavƒnt ¦rtenek meg. Bhagavƒn, vagyis az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
az AbszolÍt v¦gsÆ aspektusa. Nincsen semmi, ami N§la magasabb rendÉ
lenne. Az Ýr azt mondja: matta‹ paratara„ nƒnyat kiŠcid asti dhanaŠjaya. A szem¦lytelen Brahmant is K‚‰†a tartja fenn: brahma†o hi prati‰‡hƒham. A LegfelsÆbb Val©s§g teh§t minden szempontb©l K‚‰†a. Akinek
elm¦je, ¦rtelme ¦s hite §lland©an K‚‰†§ba mer¤l, aki egyed¤l N§la keresett oltalmat Ä m§s sz©val aki teljesen K‚‰†a-tudatÍ Ä, az m§r bizonyosan
megszabadult valamennyi k¦ts¦g¦tÆl, s a transzcendenssel kapcsolatban
mindenrÆl t¢k¦letes tud§ssal rendelkezik. A K‚‰†a-tudatÍ ember teljes
m¦rt¦kben k¦pes meg¦rteni, hogy K‚‰†§ban kettÆss¦g (egyidejÉ azonoss§g ¦s egyedis¦g) van, s e transzcendent§lis tud§ssal felfegyverkezve
rend¤letlen¤l haladhat elÆre a felszabadul§s Ítj§n.
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18. VERS
ivaâAivanayas$ampaªae “aAöNAe gAiva h"istaina /

zAuina caEva ìpaAke( ca paiNx"taA: s$amad"izARna: //18//
vidyƒ-vinaya-sampanne brƒhma†e gavi hastini
uni caiva va-pƒke ca pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹
vidyƒ Ä a mÉvelts¦ggel; vinaya Ä ¦s kedvess¦ggel; sampanne Ä teljes m¦rt¦kben rendelkezÆ; brƒhma†e Ä brƒhma†§ra; gavi Ä a teh¦nre; hastini Ä
az elef§ntra; uni Ä a kuty§ra; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; va-pƒke Ä a kutyaevÆre (a kaszton k¨v¤lire); ca Ä egyar§nt; pa†ˆitƒ‹ Ä a b¢lcsek; samadarina‹ Ä ugyanÍgy tekintenek.
Az al§zatos b¢lcsek igaz tud§suk r¦v¦n ugyanÍgy tekintenek a tanult ¦s
szel¨d brƒhma†§ra, a teh¦nre, az elef§ntra, a kuty§ra ¦s a kutyaevÆre
[a kaszton k¨v¤lire] is.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember nem tesz semmilyen k¤l¢nbs¦get a fajok vagy kasztok k¢z¢tt. A brƒhma†a ¦s a kaszton k¨v¤li ember
t§rsadalmi szemsz¢gbÆl k¤l¢nb¢zhet egym§st©l, s a kutya, a teh¦n vagy
az elef§nt is a fajt§j§t tekintve, §m a mÉvelt transzcendentalista sz§m§ra
ezek a testi k¤l¢nbs¦gek nem jelentenek semmit. Ennek az az oka, hogy
valamennyien kapcsolatban §llnak a LegfelsÆbbel, hiszen a LegfelsÆbb
Ýr Paramƒtmƒk¦nt, saj§t teljes r¦szek¦nt mindenki sz¨v¦ben jelen van.
Ha ezt meg¦rtj¤k, igazi tud§sra tesz¤nk szert. Ami pedig a k¤l¢nf¦le
fajokban vagy kasztokban megsz¤letÆ testeket illeti, az Ýr mindenkihez
egyform§n kedves, mert minden ¦lÆl¦nyt a bar§tj§nak tekint, §m mindig
megmarad Paramƒtmƒnak, f¤ggetlen¤l az ¦lÆl¦nyek k¢r¤lm¦nyeitÆl. Az
Ýr Paramƒtmƒk¦nt jelen van a kaszton k¨v¤li ¦s a brƒhma†a sz¨v¦ben is,
noha e k¦t test k¤l¢nb¢zik egym§st©l. A testek az anyagi term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆinek anyagi term¦kei, §m a testen bel¤li l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek
egyar§nt lelki term¦szetÉ. A kettÆj¤k k¢z¢tt fenn§ll© minÆs¦gi hasonl©s§g azonban nem teszi Æket mennyis¦g szempontj§b©l is egyenlÆv¦, mivel
az egy¦ni l¦lek csak egy adott testben van jelen, m¨g a Paramƒtmƒ minden testben ott lakozik. A K‚‰†a-tudatÍ ember t¢k¦letesen tiszt§ban van
ezzel, ez¦rt h§t val©ban mÉvelt, s mindenkit egyenlÆnek l§t. A l¦lek ¦s a
FelsÆl¦lek k¢z¢s jellemzÆje, hogy mindkettÆ tudattal rendelkezik, ¢r¢kk¦val© ¦s boldogs§ggal teli. A k¤l¢nbs¦g annyi k¢z¢tt¤k, hogy az egy¦ni
l¦lek tudata csak a test korl§tolt hat§sk¢r¦re terjed ki, m¨g a FelsÆl¦lek¦
minden testre. Ö teh§t valamennyi testben jelen van, megk¤l¢nb¢ztet¦s
n¦lk¤l.
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19. VERS
whE"va taEijaRta: s$agAAeR yaeSaAM s$aAmyae isTataM mana: /

inad"AeRSaM ih" s$amaM “aö tasmaAä," “aöiNA tae isTataA: //19//
ihaiva tair jita‹ sargo ye‰ƒ„ sƒmye sthita„ mana‹
nirdo‰a„ hi sama„ brahma tasmƒd brahma†i te sthitƒ‹
iha Ä ebben az ¦letben; eva Ä bizony; tai‹ Ä §ltaluk; jita‹ Ä legyÆz¢tt;
sarga‹ Ä sz¤let¦s ¦s hal§l; ye‰ƒm Ä akik¦; sƒmye Ä nyugalomban; sthitam Ä ilyen helyzetben van; mana‹ Ä elme; nirdo‰am Ä hib§tlan; hi Ä
bizony; samam Ä egyensÍlyban; brahma Ä mint a LegfelsÆbb; tasmƒt Ä
ez¦rt; brahma†i Ä a LegfelsÆbben; te Ä Æk; sthitƒ‹ Ä vannak.
Akiknek elm¦je a rend¨thetetlens¦gben ¦s kiegyensÍlyozotts§gban §llapodott meg, azok m§r legyÆzt¦k a sz¤let¦st ¦s a hal§lt. Hib§tlanok Æk,
mint a Brahman, s ¨gy m§r a Brahmanban vannak.
MAGYAR·ZAT: A fenti vers szerint az ¢nmegval©s¨t§st el¦rtek ismertetÆjele az elme kiegyensÍlyozotts§ga. Akik val©ban el¦rt¦k ezt a s¨kot,
azokra Így kell tekinteni, hogy Æk m§r legyÆzt¦k az anyagi l¦t t¢rv¦nyeit,
vagyis a sz¤let¦st ¦s a hal§lt. Am¨g az ember a test¦vel azonos¨tja mag§t,
addig felt¦telekhez k¢t¢tt l¦leknek sz§m¨t, §m amint ¢nval©ja felismer¦se
r¦v¦n felemelkedik a kiegyensÍlyozotts§g szintj¦re, azonnal megszabadul a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lettÆl. M§s sz©val t¢bb¦ nem lesz arra ¨t¦lve,
hogy megsz¤lessen az anyagi vil§gban Ä hal§la ut§n a lelki ¦gbe ker¤lhet. Az Ýr hib§tlan, mert mentes a vonz©d§st©l ¦s a gyÉl¢lettÆl. Ha az
¦lÆl¦ny megtisztul ezektÆl, Æ is hib§tlan lesz. Alkalmass§ v§lik arra, hogy
bel¦pjen a lelki vil§gba, s Így kell r§ tekinteni, hogy m§r felszabadult.
IsmertetÆjeleirÆl a k¢vetkezÆkben olvashatunk.
20. VERS
na ‘aô$Syaeit‘ayaM ‘aApya naAeiã"jaet‘aApya caAi‘ayama, /

isTar"bauiÜ"r"s$ammaUX#Ae “aöivaä," “aöiNA isTata: //20//
na prah‚‰yet priya„ prƒpya nodvijet prƒpya cƒpriyam
sthira-buddhir asammˆho brahma-vid brahma†i sthita‹
na Ä sohasem; prah‚‰yet Ä ¢rvendezik; priyam Ä a kellemeset; prƒpya Ä
el¦rve; na Ä nem; udvijet Ä izgatott lesz; prƒpya Ä el¦rve; ca Ä is; apriyam Ä
a kellemetlent; sthira-buddhi‹ Ä rend¤letlen ¦rtelmÉ; asammˆha‹ Ä nem
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zavarodott; brahma-vit Ä a LegfelsÆbbet t¢k¦letesen ismerÆ; brahma†i Ä
a transzcendensben; sthita‹ Ä van.
Aki nem ¢rvendezik, ha valami kellemes ¦ri, s nem bÍsul a kellemetlenen, kinek ¦rtelme rend¤letlen, akit semmi nem t¦veszt meg, s aki
ismeri az IstenrÆl sz©l© tudom§nyt, az m§r a transzcendensben §llapodott meg.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers az ¢nmegval©s¨t§st el¦rt ember jellemzÆit
¨rja le. Az elsÆ jellemvon§sa az, hogy nem t¦veszti meg a hamis testi azonos¨t§s, azaz nem gondolja, hogy igazi ¦nje az anyagi test. T¢k¦letesen
tiszt§ban van vele, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek t¢red¦k r¦sze Æ, s nem ez a test. ¶ppen ez¦rt nem ¢r¤l, ha megkap valamit,
s nem b§nk©dik semmi olyan dolog elveszt¦se miatt, ami csak a testtel
§ll kapcsolatban. Az ilyen szil§rd elme§llapotot h¨vj§k sthira-buddhinak,
vagyis rend¨thetetlen ¦rtelemnek. Öt teh§t sohasem t¦veszti meg az a felfog§s, mely szerint a durvafizikai test egyenlÆ a l¦lekkel. Nem fogadja
el, hogy a test ¢r¢kk¦val©, ¦s nem tagadja meg a l¦lek l¦tez¦s¦t. Ez a
tud§s olyan helyzetbe emeli, amelyben t¢k¦letes ismerettel rendelkezik az
AbszolÍt Igazs§g Ä azaz a Brahman, a Paramƒtmƒ ¦s Bhagavƒn Ä tudom§ny§r©l. Ily m©don t¢k¦letesen ismeri saj§t eredeti helyzet¦t, s nem pr©b§l t¦vesen minden tekintetben eggy¦ v§lni a LegfelsÆbbel. Ezt h¨vj§k a
Brahman-szint el¦r¦s¦nek, vagyis ¢nmegval©s¨t§snak, s ez a szil§rd tudat
a K‚‰†a-tudat.
21. VERS
baA÷s$pazAeRSvas$a·(AtmaA ivand"tyaAtmaina yats$auKama, /
s$a “aöyaAegAyau·(AtmaA s$auKamaºayama´autae //21//

bƒhya-spare‰v asaktƒtmƒ vindaty ƒtmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktƒtmƒ sukham ak‰ayam anute
bƒhya-spare‰u Ä k¤lsÆdleges ¦rz¦ki gy¢ny¢rben; asakta-ƒtmƒ Ä nem
ragaszkod©; vindati Ä ¦lvezi; ƒtmani Ä az ¢nval©ban; yat Ä amit; sukham Ä
boldogs§got; sa‹ Ä Æ; brahma-yoga Ä a Brahmanra ¢sszpontos¨tva; yuktaƒtmƒ Ä az ¢nval©val ¢sszekapcsol©d©; sukham Ä boldogs§got; ak‰ayam Ä
v¦gtelent; anute Ä ¦lvez.
Aki ekk¦ppen felszabadult, az nem vonz©dik az anyagi ¦rz¦ki ¦lvezetekhez, hanem mindig transzba mer¤l, s a belsÆ gy¢ny¢rt ¦lvezi. Az ¢nmegval©s¨tott embernek ily m©don hat§rtalan boldogs§gban van r¦sze,
mert figyelm¦t a LegfelsÆbbre f¤ggeszti.
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MAGYAR·ZAT: ŽrŒ Yƒmunƒcƒrya, a K‚‰†a-tudat nagy bhakt§ja ¨gy ¨r:
yad-avadhi mama ceta‹ k‚‰†a-pƒdƒravinde
nava-nava-rasa-dhƒmany udyata„ rantum ƒsŒt
tad-avadhi bata nƒrŒ-sa…game smaryamƒne
bhavati mukha-vikƒra‹ su‰‡hu ni‰‡hŒvana„ ca
ÀMi©ta K‚‰†a transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gzem, s ¢r¢kk¦
megÍjul© lelki gy¢ny¢rt mer¨tek BelÆle, ha b§rmikor eszembe jut a nemi
¦lvezet, m§r a gondolatt©l is k¢p¢k, s ajkam leg¢rb¤l az undort©l." A
brahma-yog§ban, vagyis a K‚‰†a-tudatban ¦lÆ ember olyannyira elm¦lyed
az Ýr szeretÆ szolg§lat§ban, hogy minden kedve elmegy az anyagi ¦lvezetektÆl. A legnagyobb anyagi gy¢ny¢r a nemi ¦lvezet. Az eg¦sz vil§g
ennek var§zsa alatt mÉk¢dik, s a materialist§k nem is k¦pesek m§s c¦l
¦rdek¦ben cselekedni. A K‚‰†a-tudatÍ ember ezzel ellent¦tben nagyobb
lend¤lettel k¦pes dolgozni a nemi ¦lvezet n¦lk¤l, melyet messze elker¤l.
Ez a lelki megval©s¨t§s bizony¨t¦ka. A lelki megval©s¨t§s ¦s a nemi ¦lvezet
nem f¦rnek ¢ssze egym§ssal. A K‚‰†a-tudatÍ ember felszabadult l¦lek,
ez¦rt nem vonz©dik semmilyen ¦rz¦ki ¦lvezethez.
22. VERS
yae ih" s$aMs$pazARjaA BaAegAA äu":KayaAenaya Wva tae /

@Aântavanta: k(AEntaeya na taeSau r"matae bauDa: //22//
ye hi sa„spara-jƒ bhogƒ du‹kha-yonaya eva te
ƒdy-antavanta‹ kaunteya na te‰u ramate budha‹
ye Ä azok; hi Ä bizony; sa„spara-jƒ‹ Ä az anyagi ¦rz¦kekkel val© kapcsolatb©l sz§rmaz©; bhogƒ‹ Ä ¦lvezetek; du‹kha Ä boldogtalans§g; yonaya‹ Ä
forr§sai; eva Ä bizony; te Ä ezek; ƒdi Ä a kezdet; anta Ä ¦s v¦g; vanta‹ Ä
hat§sa alatt §ll©ak; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; na Ä sohasem; te‰u Ä azokban;
ramate Ä ¢r¢m¦t leli; budha‹ Ä aki intelligens.
Az okos t§vol tartja mag§t a szenved¦s forr§sait©l, amelyek az anyagi
¦rz¦kekkel val© kapcsolatb©l sz§rmaznak. ¹, KuntŒ fia, az eff¦le ¦lvezeteknek kezdet¤k ¦s v¦g¤k van, ez¦rt a b¢lcs nem leli benn¤k ¢r¢m¦t.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi ¦rz¦ki ¢r¢m¢k az anyagi ¦rz¦kek kapcsolataib©l sz§rmaznak. Az ¦rz¦kek mind ideiglenesek, mert maga a test is az.
Egy felszabadult lelket nem ¦rdekel semmilyen §tmeneti dolog. Hogyan
is lenne k¦pes ¦lvezni az illuz©rikus gy¢ny¢rt, amikor j©l ismeri a transzcendent§lis ¦lvezet ¢r¢meit? A Padma-purƒ†§ban ez §ll:
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ramante yogino 'nante satyƒnande cid-ƒtmani
iti rƒma-padenƒsau para„ brahmƒbhidhŒyate
ÀA misztikusok v¦g n¦lk¤li transzcendent§lis gy¢ny¢rt mer¨tenek az
AbszolÍt Igazs§gb©l Ä ez¦rt h¨vj§k a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got, az
Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t Rƒm§nak is."
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (5.5.1) ¨gy ¨r ezzel kapcsolatban:
nƒya„ deho deha-bhƒjƒ„ n‚-loke
ka‰‡ƒn kƒmƒn arhate viˆ-bhujƒ„ ye
tapo divya„ putrakƒ yena sattva„
uddhyed yasmƒd brahma-saukhya„ tv anantam
ÀKedves fiaim, az emberi l¦tform§ban semmi ¦rtelme minden erÆnkkel
az ¦rz¦ki ¢r¢m¢k¦rt f§radozni. Az eff¦le boldogs§gra m¦g az ¤r¤l¦kevÆknek [diszn©knak] is lehetÆs¦g¤k van. Ehelyett ¦letetek sor§n v§llaljatok lemond§sokat, mert ¨gy l¦tetek megtisztul, s ¨gy soha v¦get nem ¦rÆ
transzcendent§lis gy¢ny¢rt ¦lvezhettek majd!"
Az igazi yogŒkat, azaz tud©s transzcendentalist§kat ez¦rt nem vonzz§k
az ¦rz¦ki ¢r¢m¢k, melyek csak a szakadatlan anyagi l¦t forr§sai. Min¦l
jobban r§szokik az ember az anyagi ¦lvezetekre, ann§l ink§bb fogs§g§ban
tartja Æt az anyagi szenved¦s.
23. VERS
zA¡(AetaIhE"va ya: s$aAeXM#] ‘aAfzAr"Ir"ivamaAeºaNAAta, /

k(Ama‚(AeDaAeà"vaM vaegAM s$a yau·(: s$a s$auKaI nar": //23//
aknotŒhaiva ya‹ soˆhu„ prƒk arŒra-vimok‰a†ƒt
kƒma-krodhodbhava„ vega„ sa yukta‹ sa sukhŒ nara‹
aknoti Ä k¦pes; iha eva Ä a jelenlegi testben; ya‹ Ä aki; soˆhum Ä eltÉrni;
prƒk Ä mielÆtt; arŒra Ä a testet; vimok‰a†ƒt Ä elhagyn§; kƒma Ä v§gyb©l;
krodha Ä ¦s d¤hbÆl; udbhavam Ä keletkezÆ; vegam Ä ¢szt¢nz¦st; sa‹ Ä
Æ; yukta‹ Ä transzban; sa‹ Ä Æ; sukhŒ Ä boldog; nara‹ Ä emberi l¦ny.
Ha valaki m¦g jelen teste elhagy§sa elÆtt eljut oda, hogy k¦pes eltÉrni
az anyagi ¦rz¦kek ¢szt¢nz¦seit, s fel¤l tud kerekedni a v§gy ¦s a harag
hatalm§n, az a megfelelÆ helyzetben van, s boldog ebben a vil§gban.
MAGYAR·ZAT: Ha valaki rend¤letlen¤l szeretne haladni az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n, meg kell pr©b§lnia uralkodni az anyagi ¦rz¦kek ¢szt¢nz¦s¦n Ä a besz¦d, a d¤h, az elme, a gyomor, a nemi szervek ¦s a nyelv
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k¦sztet¦s¦n. Aki k¦pes fel¤lkerekedni e k¤l¢nf¦le ¦rz¦kek ¦s az elme ¢szt¢nz¦s¦n, azt gosvƒmŒnak vagy svƒmŒnak nevezik. A gosvƒmŒk rendk¨v¤l
szigorÍ szab§lyokat k¢vetnek, s nem vesznek tudom§st az ¦rz¦kek ¢szt¢nz¦s¦rÆl. A kiel¦g¨tetlen anyagi v§gyak d¤h¢t sz¤lnek, mely izgatott§
teszi az elm¦t, a mellkast ¦s a szemet. Ez¦rt az embernek gyakorolnia kell
a felett¤k val© uralmat, m¦g mielÆtt elhagyn§ ezt az anyagi testet. Aki
k¦pes erre, arr©l tudnunk kell, hogy meg¦rtette val©di ¦nj¦t, s boldogan
¦l az ¢nmegval©s¨t§s §llapot§ban. A transzcendentalist§nak k¢teless¦ge,
hogy kitart©an t¢rekedjen a v§gyak ¦s a d¤h megf¦kez¦s¦re.
24. VERS
yaAe'nta:s$auKaAe'ntar"Ar"AmastaTaAntajyaAeRitare"va ya: /

s$a yaAegAI “aöinavaARNAM “aöBaUtaAe'iDagAcC$ita //24//
yo 'nta‹-sukho 'ntar-ƒrƒmas tathƒntar-jyotir eva ya‹
sa yogŒ brahma-nirvƒ†a„ brahma-bhto 'dhigacchati
ya‹ Ä aki; anta‹-sukha‹ Ä bel¤l boldog; anta‹-ƒrƒma‹ Ä bensÆj¦ben
¦lvezi az ¦letet; tathƒ Ä valamint; anta‹-jyoti‹ Ä bel¤l van a c¦lja; eva Ä
bizony; ya‹ Ä b§rki; sa‹ Ä Æ; yogŒ Ä misztikus; brahma-nirvƒ†am Ä felszabadul§st a LegfelsÆbben; brahma-bhta‹ Ä az ¢nmegval©s¨tott; adhigacchati Ä el¦r.
Aki bensÆj¦ben boldog, bel¤l cselekszik ¦s bel¤lrÆl mer¨t ¢r¢met, s akinek a c¦lja szint¦n bel¤l van, az t¢k¦letes misztikus. Ö felszabadult
a LegfelsÆbben, s v¦g¤l el is ¦ri a LegfelsÆbbet.
MAGYAR·ZAT: Hogy lenne k¦pes b§rki is h§tat ford¨tani a felsz¨nes
boldogs§got nyÍjt© k¤lsÆ cselekedeteknek mindaddig, am¨g nem ¨zlelte
meg a bel¤lrÆl fakad© boldogs§got? A felszabadult ember val©ban boldogs§got ¦rez. K¦pes b§rhol cs¢ndben le¤lni, ¦s bel¤lrÆl ¦lvezni az ¦letet,
s t¢bb¦ m§r nem v§gyik a k¤lsÆ, anyagi boldogs§gra. Ezt az §llapotot h¨vj§k brahma-bht§nak, amelyet el¦rve az ember minden k¦ts¦get kiz§rva
hazat¦r, vissza Istenhez.
25. VERS
laBantae “aöinavaARNAma{Saya: ºaINAk(lmaSaA: /

iC$ªaãE"DaA yataAtmaAna: s$avaRBaUtaih"tae r"taA: //25//
labhante brahma-nirvƒ†am ‚‰aya‹ k‰Œ†a-kalma‰ƒ‹
chinna-dvaidhƒ yatƒtmƒna‹ sarva-bhta-hite ratƒ‹
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labhante Ä el¦rik; brahma-nirvƒ†am Ä a felszabadul§st a LegfelsÆbben;
‚‰aya‹ Ä akik bel¤l tev¦kenyek; k‰Œ†a-kalma‰ƒ‹ Ä akik mentesek minden bÉntÆl; chinna-dvaidhƒ‹ Ä akik elszakadtak a kettÆss¦gektÆl; yataƒtmƒna‹ Ä az ¢nmegval©s¨t§sra t¢rekvÆk; sarva-bhta Ä a minden ¦lÆl¦ny; hite Ä j©l¦t¦n; ratƒ‹ Ä f§radoz©k.
Akik fel¤lemelkedtek a k¦ts¦gekbÆl sz§rmaz© kettÆss¦geken, akiknek
elm¦je befel¦ fordul, akik mindig valamennyi ¦lÆl¦ny j©l¦t¦n f§radoznak, s mentesek minden bÉntÆl, azok felszabadulnak a LegfelsÆbben.
MAGYAR·ZAT: Csak a teljesen K‚‰†a-tudatÍ emberrÆl mondhatjuk
el, hogy minden ¦lÆl¦ny j©l¦t¦¦rt cselekszik. Amikor valaki val©ban meg¦rtette, hogy K‚‰†a a kÍtfeje mindennek, s ebben a szellemben hajtja
v¦gre tetteit, akkor mindenki¦rt dolgozik. Az emberis¦g szenved¦s¦nek
az az oka, hogy elfelejtette: K‚‰†a a legfelsÆbb ¦lvezÆ, a legfelsÆbb tulajdonos ¦s a legfelsÆbb bar§t. Ha valaki az¦rt dolgozik, hogy ¦letre keltse
ezt a tudatot az eg¦sz emberi t§rsadalomban, az a legmagasabb rendÉ
j©t¦konys§gi munk§t v¦gzi. ·m senki sem v¦gezhet ilyen nagyszerÉ j©t¦konys§gi munk§t mindaddig, m¨g nem szabadult fel a LegfelsÆbben.
A K‚‰†a-tudatÍ embernek nincsenek k¦ts¦gei K‚‰†a felsÆbbrendÉ hatalm§t illetÆen. Nincsenek k¦ts¦gei, mert teljesen megtisztult minden bÉntÆl. Ez az isteni szeretet §llapota.
A csup§n az emberi t§rsadalom testi j©l¦t¦¦rt f§radoz© ember val©j§ban senkin sem tud seg¨teni. A k¤lsÆ test ¦s az elme okozta szenved¦sek
enyh¨t¦se nem tesz senkit boldogg§. A l¦t¦rt folytatott f§rads§gos k¤zdelem k¢zben tapasztalt neh¦zs¦gek igazi oka abban rejlik, hogy az ember
megfeledkezett a LegfelsÆbb Ýrral val© kapcsolat§r©l. Ha valaki teljesen
tudat§ban van K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ kapcsolat§nak, akkor felszabadult l¦lek,
m¦g ha anyagi testben van is.
26. VERS
k(Ama‚(AeDaivamau·(AnaAM yataInaAM yatacaetas$aAma, /

@iBataAe “aöinavaARNAM vataRtae ivaid"taAtmanaAma, //26//
kƒma-krodha-vimuktƒnƒ„ yatŒnƒ„ yata-cetasƒm
abhito brahma-nirvƒ†a„ vartate viditƒtmanƒm
kƒma Ä a v§gyakt©l; krodha Ä ¦s a d¤htÆl; vimuktƒnƒm Ä felszabadultak
sz§m§ra; yatŒnƒm Ä a szent emberek sz§m§ra; yata-cetasƒm Ä az elm¦j¤k¢n t¢k¦letesen uralkod©k sz§m§ra; abhita‹ Ä hamarosan; brahma-
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nirvƒ†am Ä a felszabadul§s a LegfelsÆbben; vartate Ä megt¢rt¦nik; viditaƒtmanƒm Ä azok sz§m§ra, akik ¢nmegval©s¨t§sra tettek szert.
Akik mentesek a haragt©l ¦s minden anyagi v§gyt©l, akik megval©s¨tott§k igazi ¦nj¤ket, ¢nfegyelmezettek, s §lland©an a t¢k¦letess¦gre t¢rekszenek, azok k¦ts¦gtelen¤l hamarosan felszabadulnak a LegfelsÆbben.
MAGYAR·ZAT: A sz¤net n¦lk¤l felszabadul§sra t¢rekvÆ szent emberek k¢z¤l a K‚‰†a-tudatÍ a legjobb. A Bhƒgavatam (4.22.39) a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti meg ezt a t¦nyt:
yat-pƒda-pa…kaja-palƒa-vilƒsa-bhaktyƒ
karmƒaya„ grathitam udgrathayanti santa‹
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddhasroto-ga†ƒs tam ara†a„ bhaja vƒsudevam
ÀT¢rekedj egyed¤l arra, hogy odaad© szolg§latban im§dd Vƒsudev§t,
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. M¦g a nagy b¢lcsek sem k¦pesek olyan sikeresen uralkodni az ¦rz¦kek ¢szt¢nz¦sein, mint azok, akik
transzcendent§lis gy¢ny¢rben ¦lnek az Ýr l©tuszl§b§t szolg§lva, kit¦pve
a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek ut§ni v§gyak m¦lyre nyÍl© gy¢kereit."
A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lekben a munka gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyeinek
¦lvezet¦re ir§nyul© v§gy olyannyira m¦lyen gy¢kerezik, hogy nagy erÆfesz¨t¦seik dac§ra m¦g a kiv§l© b¢lcsek is rendk¨v¤l nehezen gyÆzik le. Az
Ýr bhakt§ja, aki a K‚‰†a-tudatban §lland©an az odaad© szolg§latnak ¦l,
s t¢k¦letes ¢nmegval©s¨t§sra tett szert, nagyon hamar felszabadul a LegfelsÆbben, s az ¢nmegval©s¨t§sban gy¢kerezÆ teljes tud§sa r¦v¦n mindig
transzban marad. Az al§bbi vers egy hasonlattal ¦l ezzel kapcsolatban:
darana-dhyƒna-sa„sparair matsya-krma-viha…gamƒ‹
svƒny apatyƒni pu‰†anti tathƒham api padma-ja
ÀN¦z¦ssel, medit§l§ssal ¦s ¦rint¦ssel csup§n a hal, a teknÆs ¦s a mad§r
neveli fel ivad¦kait. Hasonl©an gondoskodom ¦n is gyermekeimrÆl, ©,
Padmaja!"
A hal Így neveli fel ivad¦kait, hogy csup§n n¦zi Æket. A teknÆs ugyanezt medit§l§ssal teszi, ugyanis toj§sait kint a sz§razf¢ld¢n rejti el, Æ maga
pedig a v¨zben medit§l rajtuk. A K‚‰†a-tudatÍ ember, noha t§vol van az
Ýr hajl¦k§t©l, eljuthat oda, egyszerÉen az§ltal, hogy szakadatlanul R§
gondol, azaz a K‚‰†a-tudatot gyakorolja. Ö nem ¦rzi az anyagi l¦t gy¢trelmeit. Ezt az §llapotot, amikor az ember sz¤ntelen¤l a LegfelsÆbbe
mer¤l, s ez¦rt az anyagi szenved¦s t§vol marad tÆle, brahma-nirvƒ†§nak
nevezik.
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27Ä28. VERS
s$pazAARna, k{(tvaA baih"baAR÷AMêºauêEvaAntare" ”auvaAe: /

‘aANAApaAnaAE s$amaAE k{(tvaA naAs$aAByantar"caAir"NAAE //27//
yataein‰"yamanaAebauiÜ"mauRinamaAeRºapar"AyaNA: /

ivagAtaecC$ABaya‚(AeDaAe ya: s$ad"A mau·( Wva s$a: //28//
sparƒn k‚tvƒ bahir bƒhyƒ„ cak‰u caivƒntare bhruvo‹
prƒ†ƒpƒnau samau k‚tvƒ nƒsƒbhyantara-cƒri†au
yatendriya-mano-buddhir munir mok‰a-parƒya†a‹
vigatecchƒ-bhaya-krodho ya‹ sadƒ mukta eva sa‹
sparƒn Ä ¦rz¦kt§rgyakat, p¦ld§ul a hangot; k‚tvƒ Ä tartva; bahi‹ Ä k¨v¤l;
bƒhyƒn Ä a feleslegeseket; cak‰u‹ Ä szemeket; ca Ä szint¦n; eva Ä bizony;
antare Ä k¢z¢tt; bhruvo‹ Ä a szem¢ld¢k¢k; prƒ†a-apƒnau Ä fel- ¦s lefel¦
mozg© levegÆt; samau Ä besz¤ntetve; k‚tvƒ Ä visszatartva; nƒsa-abhyantara Ä az orrlyukakban; cƒri†au Ä fÍj©; yata Ä szab§lyozott; indriya Ä
¦rz¦kÉ; mana‹ Ä elm¦jÉ; buddhi‹ Ä ¦rtelmÉ; muni‹ Ä transzcendentalista; mok‰a Ä felszabadul§sra; parƒya†a‹ Ä sz§nt; vigata Ä elhagyott;
icchƒ Ä v§gyÍ; bhaya Ä f¦lelmÉ; krodha‹ Ä d¤hÉ; ya‹ Ä aki; sadƒ Ä
mindig; mukta‹ Ä felszabadult; eva Ä bizony; sa‹ Ä Æ.
Amikor kiz§r minden k¤lsÆ ¦rz¦ki t§rgyat, szem¦t ¦s tekintet¦t a k¦t
szem¢ld¢k k¢z¦ r¢gz¨ti, a ki- ¦s bel¦legz¦st az orrlyukakban tartja,
ez§ltal szab§lyozva az elm¦t, az ¦rz¦keket ¦s az ¦rtelmet, a felszabadul§sra t¢rekvÆ transzcendentalista megszabadul a v§gyakt©l, a f¦lelemtÆl
¦s a haragt©l. Aki mindig ebben az §llapotban van, az bizonyosan felszabadult.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a-tudatban cselekedve az ember azonnal megismeri lelki ¢nazonoss§g§t, majd az odaad© szolg§lat r¦v¦n k¦pes lesz meg¦rteni a LegfelsÆbb Urat is. Az odaad© szolg§latban meg§llapodva el¦ri
a transzcendent§lis szintet, s alkalmass§ v§lik arra, hogy minden tett¦ben
¦rezze az Ýr jelenl¦t¦t. Ezt a saj§tos helyzetet nevezik felszabadul§snak
a LegfelsÆbben.
Miut§n megmagyar§zta a LegfelsÆbben val© felszabadul§s eml¨tett elveit, az Ýr arra oktatja Arjun§t, hogyan lehet el¦rni ezt az §llapotot
a misztika, vagyis az a‰‡ƒ…ga-yoga nevÉ yoga §ltal, ami egy nyolcr¦tÉ gyakorlatot takar: yama, niyama, ƒsana, prƒ†ƒyƒma, pratyƒhƒra, dhƒra†ƒ,
dhyƒna ¦s samƒdhi. Az ¢t¢dik fejezet v¦g¦n csak elÆzetes ismertet¦st
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olvashatunk errÆl a yog§r©l, de a hatodik fejezet r¦szletesen le¨rja a m©dszert. Ebben a yog§ban a pratyƒhƒra r¦v¦n az embernek t§vol kell tartania mag§t az ¦rz¦kt§rgyakt©l, vagyis a hangt©l, az ¦rint¦stÆl, a form§t©l,
az ¨ztÆl ¦s az illatt©l, majd a tekintetet a k¦t szem¢ld¢k k¢z¦ sz¢gezve,
f¦lig lehunyt szemmel az orrhegyre kell ¢sszpontos¨tania a figyelm¦t.
A szemet nem tan§csos teljesen becsukni, mert ez nagyon k¢nnyen elalv§shoz vezet. Teljesen kinyitni sem j©, mert akkor meg annak a vesz¦lye
§ll fenn, hogy vonz©dni kezd¤nk az ¦rz¦kt§rgyakhoz. A l¦gz¦st az orrlyukban a test le- ¦s felfel¦ mozg© levegÆj¦nek egyensÍlyban tart§s§val
lehet benntartani. E yoga gyakorl§sa §ltal az ember k¦pes lesz uralkodni
az ¦rz¦kei felett, t§vol tudja tartani mag§t a k¤lsÆ ¦rz¦kt§rgyakt©l, s ily
m©don felk¦sz¤lhet a LegfelsÆbben val© felszabadul§sra.
Ez a yoga-folyamat seg¨t abban, hogy megszabaduljunk minden f¦lelemtÆl ¦s d¤htÆl, s ¨gy abban is, hogy e transzcendent§lis §llapotban meg¦rezz¤k a FelsÆl¦lek jelenl¦t¦t. M§s sz©val a K‚‰†a-tudat a legk¢nnyebb
m©dszer a yoga elveinek betart§s§ra. Ezt a k¢vetkezÆ fejezet alaposan el
fogja magyar§zni. A K‚‰†a-tudatÍ ember sz§m§ra azonban amiatt, hogy
mindig odaad© szolg§latot v¦gez, nem §ll fenn az a vesz¦ly, hogy elvesz¨ti
uralm§t ¦rz¦kei felett, s az ¦rz¦kek m§s elfoglalts§got keresnek. Ez jobb
m©dszer az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§ra, mint az a‰‡ƒ…ga-yoga.

29. VERS
BaAe·(ArM" yaÁatapas$aAM s$avaRlaAek(mahe"ìr"ma, /

s$auô$dM" s$avaRBaUtaAnaAM ÁaAtvaA maAM zAAintama{cC$ita //29//
bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒ„ sarva-loka-mahevaram
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒ„ jŠƒtvƒ mƒ„ ƒntim ‚cchati
bhoktƒram Ä a haszon¦lvezÆjek¦nt; yajŠa Ä §ldozatoknak; tapasƒm Ä
vezekl¦seknek ¦s lemond§soknak; sarva-loka Ä minden bolyg©nak ¦s
azok f¦listeneinek; maha-Œvaram Ä a LegfelsÆbb Urak¦nt; su-h‚dam Ä
a j©tevÆjek¦nt; sarva Ä minden; bhtƒnƒm Ä ¦lÆl¦nynek; jŠƒtvƒ Ä ¨gy
ismerv¦n; mƒm Ä Engem (az Ýr K‚‰†§t); ƒntim Ä megszabadul§st az
anyagi k¨nokt©l; ‚cchati Ä el¦r.
Akinek tudata Bennem mer¤l el, s tudja, hogy ¶n vagyok minden §ldozat ¦s ¢nfegyelmez¦s v¦gsÆ haszon¦lvezÆje, minden bolyg© ¦s f¦listen
LegfelsÆbb Ura, valamint az ¢sszes ¦lÆl¦ny j©akar©ja ¦s j©tevÆje, az
megszabadul az anyagi szenved¦sektÆl, ¦s el¦ri a b¦k¦t.
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MAGYAR·ZAT: A felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek az illÍzi©keltÆ energia
karmai k¢z¢tt nagyon v§gy©dnak a b¦k¦re az anyagi vil§gban. Nem tudj§k, hogyan ¦rhetik el, §m a Bhagavad-gŒtƒnak ez a r¦sze megmagyar§zza mindezt. A b¦ke legnagyszerÉbb k¦plete a k¢vetkezÆ: az Ýr K‚‰†a
a haszon¦lvezÆje minden emberi tettnek. Ö az ¢sszes bolyg© ¦s az azokon uralkod© f¦listenek tulajdonosa, ez¦rt mindent az Ö transzcendent§lis szolg§lat§ra kell felaj§nlanunk. N§la senki sem hatalmasabb. M¦g
a legnagyobb f¦listenekn¦l, az Ýr Živ§n§l ¦s az Ýr Brahmƒn§l is hatalmasabb. A V¦d§k (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.7) a LegfelsÆbb Ýrr©l azt
¨rj§k: tam Œvarƒ†ƒ„ parama„ mahevaram. Az ¦lÆl¦nyek az illÍzi© var§zsa alatt megpr©b§lnak az urai lenni mindennek, amit csak l§tnak, noha a val©s§gban mind al§rendeltjei az Ýr anyagi energi§j§nak. Az anyagi
term¦szetnek az Ýr a mestere, a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦nyek pedig arra k¦nyszer¤lnek, hogy engedelmeskedjenek az anyagi term¦szet szigorÍ
t¢rv¦nyeinek. Mindaddig, am¨g meg nem ¦rtj¤k ezeket a mag§t©l ¦rtetÆdÆ t¦nyeket, nem ¦rhet¤nk el sem egy¦ni, sem §ltal§nos b¦k¦t a vil§gban.
A K‚‰†a-tudat l¦nyege nem m§s, mint hogy az Ýr K‚‰†a a legfelsÆbb
uralkod©, az ¦lÆl¦nyek pedig Ä bele¦rtve a hatalmas f¦listeneket is Ä valamennyien az Ö al§rendeltjei. A t¢k¦letes b¦k¦t teh§t csakis teljes K‚‰†atudatban lehet el¦rni.
Az ¢t¢dik fejezet az §ltal§ban karma-yog§nak nevezett K‚‰†a-tudat
gyakorlati magyar§zata. Arra a spekulat¨v k¦rd¦sre, hogy mik¦ppen eredm¦nyezhet a karma-yoga felszabadul§st, itt kapunk v§laszt. A K‚‰†atudatbeli cselekv¦s azt jelenti, hogy Így cseleksz¤nk, hogy k¢zben t¢k¦letes tud§sunk van az Ýrr©l, mindenek uralkod©j§r©l. Az ilyen tev¦kenys¦g
nem k¤l¢nb¢zik a transzcendent§lis tud§st©l. A bhakti-yoga nem m§s,
mint k¢zvetlen K‚‰†a-tudat, a jŠƒna-yoga pedig egy olyan Ít, amely a
bhakti-yog§hoz vezet. A K‚‰†a-tudat teh§t azt jelenti, hogy az ember
Így cselekszik, hogy teljes tud§ssal rendelkezik a LegfelsÆbb AbszolÍthoz fÉzÆdÆ kapcsolat§r©l. Ez a tudat a K‚‰†§r©l, vagyis az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl sz©l© teljes tud§s ismeret¦ben v§lik t¢k¦letess¦.
A tiszta l¦lek Isten par§nyi szerves r¦sze, s ¨gy ¢r¢k szolg§ja. A mƒyƒval (illÍzi©val) az¦rt ker¤l kapcsolatba, mert annak ura akar lenni, s ez
okozza tengernyi szenved¦s¦t. Mindaddig, m¨g kapcsolatban van az anyaggal, munk§t is kell v¦geznie, hogy anyagi sz¤ks¦gleteit elÆteremtse. A
K‚‰†a-tudat azonban a lelki ¦letbe vezeti §t az embert, mik¢zben m¦g az
anyagi vil§gban ¦l, mert ennek az anyagi vil§gban val© gyakorl§sa fel¦leszti lelki l¦t¦t. Min¦l emelkedettebb az ember, ann§l ink§bb kiszabadul az
anyag karmai k¢z¤l. Az Ýr nem r¦szrehajl© senkivel szemben sem. Minden a K‚‰†a-tudatos k¢teless¦gek gyakorlati v¦grehajt§s§t©l f¤gg, amelynek seg¨ts¦g¦vel az ember el¦ri, hogy minden tekintetben uralkodni tud
az ¦rz¦kein, s k¦pes szembesz§llni a v§gyak ¦s a d¤h k¦sztet¦seivel. Aki
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pedig szil§rd a K‚‰†a-tudatban, s uralkodik az eml¨tett szenved¦lyeken,
az val©ban a transzcendent§lis s¨kon, a brahma-nirvƒ†§ban marad. Aki
K‚‰†a-tudatban ¦l, az ezzel egy¤tt a nyolcfokÍ yog§t is v¦gzi, mert annak
a v¦gsÆ c¦lj§t is el¦ri. A yama, niyama, ƒsana, prƒ†ƒyƒma, pratyƒhƒra,
dhƒra†ƒ, dhyƒna ¦s samƒdhi gyakorl§s§val az ember fokozatosan emelkedik felfel¦, §m ezek csup§n elÆk¦sz¨tik az odaad© szolg§lat §ltal el¦rt
t¢k¦letess¦get. Egyed¤l az odaad© szolg§lat aj§nd¦kozhatja meg b¦k¦vel
az embert. Ez az ¦let legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦ge.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ ¢t¢dik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀKarma-yoga Ä cselekv¦s K‚‰†a-tudatban".

HATODIK FEJEZET

Dhyƒna-yoga

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

@naAi™ata: k(maRP(laM k(Aya< k(maR k(r"Aeita ya: /

s$a s$aªyaAs$aI ca yaAegAI ca na inar"i¢anaR caAi‚(ya: // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
anƒrita‹ karma-phala„ kƒrya„ karma karoti ya‹
sa sannyƒsŒ ca yogŒ ca na niragnir na cƒkriya‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Ýr mondta; anƒrita‹ Ä a mened¦ket nem keresÆ;
karma-phalam Ä a munka gy¤m¢lcs¦n¦l; kƒryam Ä k¢telezÆ; karma Ä
tettet; karoti Ä v¦grehajtja; ya‹ Ä aki; sa‹ Ä Æ; sannyƒsŒ Ä a lemondott
rendben ¦lÆ; ca Ä ¦s; yogŒ Ä misztikus; ca Ä ¦s; na Ä nem; niragni‹ Ä a
tÉz n¦lk¤li; na Ä sem; ca Ä ¦s; akriya‹ Ä a k¢teless¦g n¦lk¤li.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Aki nem ragaszkodik
munk§ja gy¤m¢lcs¦hez, s k¢teless¦ge szerint cselekszik, az az ¦let le-

280

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[6. fejezet

mondott rendj¦ben ¦l. Ö az igazi misztikus, nem a t¤zet nem gyÍjt© ¦s
munk§j§t nem v¦gzÆ.
MAGYAR·ZAT: Ebben a fejezetben az Ýr elmagyar§zza, hogy a nyolcfokÍ yoga-rendszer folyamata az elme ¦s az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§t seg¨ti
elÆ. Egy §tlagember sz§m§ra azonban ennek v¦gz¦se nagyon neh¦z, k¤l¢n¢sen a Kali-korszakban. Noha ez a fejezet a nyolcfokÍ yoga-rendszert
javasolja, az Ýr kihangsÍlyozza, hogy a karma-yoga folyamata, vagyis a
K‚‰†a-tudatban v¦gzett cselekv¦s jobb. Ebben a vil§gban mindenki az¦rt
dolgozik, hogy eltartsa csal§dj§t, s fenntartsa mindazt, ami hozz§ tartozik,
de senki sem cselekszik ¢nzetlen¤l, senki sem mond le saj§t el¦gedetts¦g¦nek el¦r¦s¦rÆl, t¢rt¦njen az k¢zvetlen¤l vagy m§sok el¦gedetts¦g¦n
kereszt¤l. A t¢k¦letess¦g felt¦tele a K‚‰†a-tudatban v¦gzett cselekv¦s,
amelynek c¦lja nem a tettek gy¤m¢lcseinek ¦lvez¦se. Minden ¦lÆl¦nynek
k¢teless¦ge, hogy K‚‰†a-tudatban cselekedjen, hiszen eredetileg mindannyian a LegfelsÆbb szerves r¦szei vagyunk. A testr¦szek az eg¦sz test
el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben cselekszenek. Nem saj§t ¦lvezet¤k a c¦ljuk Ä
mindent az¦rt tesznek, hogy kedv¦ben j§rjanak a teljes eg¦sznek. Az az
¦lÆl¦ny a t¢k¦letes sannyƒsŒ, a t¢k¦letes yogŒ, aki nem szem¦lyes ¦rdekbÆl cselekszik, hanem a legfelsÆbb eg¦sz kiel¦g¨t¦s¦n f§radozik.
A sannyƒsŒk n¦ha Ä helytelen¤l Ä azt hiszik, hogy megszabadultak minden anyagi k¢teless¦gtÆl, ez¦rt nem v¦gzik tov§bb az agnihotra-yajŠ§kat
(tÉz§ldozatokat). Sz§nd¦kuk azonban val©j§ban ¢nzÆ, mert c¦ljuk az,
hogy eggy¦ v§ljanak a szem¦lytelen Brahmannal. Ez a v§gy jobb, mint
b§rmelyik anyagi ©haj, de nem mentes az ¢nz¦stÆl. Ehhez hasonl©an az
anyagi tettekrÆl lemondott misztikus yogŒ, aki f¦lig lehunyt szemmel
gyakorolja a yoga-folyamatot, szint¦n valamif¦le szem¦lyes el¦gedetts¦g
el¦r¦s¦re v§gyik. ·m a K‚‰†a-tudatban cselekvÆ ember az eg¦sz kiel¦g¨t¦s¦¦rt dolgozik, ¢n¦rdek n¦lk¤l. Nem v§gyik saj§t ¢r¢m¦re. Az Æ siker¦nek titka K‚‰†a el¦gedetts¦g¦ben rejlik, s ¨gy Æ a t¢k¦letes sannyƒsŒ,
a t¢k¦letes yogŒ. Az Ýr Caitanya, a lemond§s legt¢k¦letesebb p¦ldak¦pe
¨gy im§dkozik:
na dhana„ na jana„ na sundarŒ„
kavitƒ„ vƒ jagad-Œa kƒmaye
mama janmani janmanŒvare
bhavatƒd bhaktir ahaitukŒ tvayi
À¹, Mindenhat© Ýr! Nem v§gyom gazdags§gra ¦s sz¦p nÆkre, ¦s azt sem
akarom, hogy k¢vetÆim legyenek. Csup§n azt k¨v§nom, hogy indokolatlan
kegyedbÆl ¦letrÆl ¦letre odaad§ssal szolg§lhassalak!"
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2. VERS
yaM s$aªyaAs$aimaita ‘aAò"yaAeRgAM taM ivaiÜ" paANx"va /

na ÷s$aªyastas$aÆÿlpaAe yaAegAI Bavaita k(êna // 2 //
ya„ sannyƒsam iti prƒhur yoga„ ta„ viddhi pƒ†ˆava
na hy asannyasta-sa…kalpo yogŒ bhavati kacana
yam Ä amit; sannyƒsam Ä lemond§snak; iti Ä ¨gy; prƒhu‹ Ä mondanak;
yogam Ä ¢sszekapcsol©d§snak a LegfelsÆbbel; tam Ä azt; viddhi Ä tudnod
kell; pƒ†ˆava Ä ©, Pƒ†ˆu fia; na Ä sohasem; hi Ä bizony; asannyasta Ä le
nem mond©; sa…kalpa‹ Ä a szem¦lyes el¦gedetts¦gre ir§nyul© v§gyr©l;
yogŒ Ä a misztikus transzcendentalista; bhavati Ä lesz; kacana Ä b§rki.
¹, Pƒ†ˆu fia! Tudnod kell, hogy amit lemond§snak nevez¤nk, az nem
m§s, mint yoga, azaz ¢sszekapcsol©d§s a LegfelsÆbbel, mert senki
sem lehet yogŒ addig, m¨g le nem mond az ¦rz¦kek kiel¦g¨t¦s¦nek
v§gy§r©l.
MAGYAR·ZAT: Az igazi sannyƒsa-yoga vagy bhakti azt jelenti, hogy az
embernek ismernie kell ¦lÆl¦nyk¦nt bet¢lt¢tt eredeti helyzet¦t, s eszerint
kell cselekednie. Az ¦lÆl¦nynek nincsen k¤l¢n§ll©, f¤ggetlen azonoss§ga; Æ a LegfelsÆbb hat§renergi§j§hoz tartozik. Amikor az anyagi energia
csapd§ba ejti, felt¦telekhez k¢t¢tt¦ v§lik, amikor azonban K‚‰†a-tudatÍ,
vagyis tudat§ra ¦bred a lelki energi§nak, akkor visszaker¤l val©di ¦s term¦szetes l¦t§llapot§ba. A teljes tud§ssal rendelkezÆ ¦ppen ez¦rt felhagy
minden anyagi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel, vagyis lemond minden ¦rz¦kkiel¦g¨tÆ
cselekedetrÆl. Ezt azok a yogŒk gyakorolj§k, akik t§vol tartj§k ¦rz¦keiket
az anyaggal val© kapcsolatt©l. Annak azonban, aki K‚‰†a-tudatÍ, nincs
alkalma ¦rz¦keit semmi olyasmivel lefoglalni, aminek nem K‚‰†a kiel¦g¨t¦se a c¦lja, ez¦rt Æ egyidejÉleg sannyƒsŒ ¦s yogŒ is. A K‚‰†a-tudattal minden k¤l¢n t¢rekv¦s n¦lk¤l el¦rhetÆ a k¤l¢nf¦le jŠƒna- ¦s yoga-rendszerek
§ltal c¦lul kitÉz¢tt tud§s ¦s ¦rz¦kszab§lyoz§s is. Ha valaki k¦ptelen abbahagyni az ¢nzÆ term¦szetÉ tetteket, akkor sem a jŠƒna, sem a yoga nem
haszn§l. Az ¦lÆl¦ny igazi c¦lja nem m§s, mint hogy felhagyjon minden
olyan tettel, melynek alapja az ¢nc¦lÍ el¦gedetts¦g megszerz¦se, valamint
hogy k¦szen §lljon a LegfelsÆbb v§gyainak teljes¨t¦s¦re. A K‚‰†a-tudatÍ
ember nem v§gyik semmif¦le ¢nzÆ ¦lvezetre, hanem mindig a LegfelsÆbb ¢r¢m¦¦rt cselekszik. Mivel senki sem lehet t¦tlen, az, aki mit sem
tud a LegfelsÆbbrÆl, csak saj§t boldogs§g§ra t¢rekedhet. A K‚‰†a-tudat
gyakorl§s§val azonban minden c¦l el¦rhetÆ.
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3. VERS
@Aç&ç&ºaAemauR"naeyaAeRgAM k(maR k(Ar"NAmaucyatae /

yaAegAAè&X#sya tasyaEva zAma: k(Ar"NAmaucyatae // 3 //
ƒruruk‰or muner yoga„ karma kƒra†am ucyate
yogƒrˆhasya tasyaiva ama‹ kƒra†am ucyate
ƒruruk‰o‹ Ä annak, aki ¦ppen elkezdte a yog§t; mune‹ Ä a b¢lcsnek;
yogam Ä a nyolcfokÍ yoga-rendszert; karma Ä tett; kƒra†am Ä az eszk¢z;
ucyate Ä Így mondj§k; yoga Ä a nyolcfokÍ yoga; ƒrˆhasya Ä annak, aki
el¦rte; tasya Ä neki; eva Ä bizony; ama‹ Ä minden anyagi tett besz¤ntet¦se; kƒra†am Ä az eszk¢z; ucyate Ä Így mondj§k.
Aki kezdÆ a nyolcfokÍ yoga gyakorl§s§ban, annak a munk§t aj§nlj§k,
annak pedig, aki m§r fejlett a yog§ban, az ¢sszes anyagi tettrÆl val©
lemond§st.
MAGYAR·ZAT: Yog§nak azt a folyamatot nevezz¤k, amely ¢sszekapcsolja az embert a LegfelsÆbbel. Hasonl© ez egy l¦tr§hoz, amely a lelki
megval©s¨t§s legfelsÆbb szintj¦re vezet. A l¦tra az ¦lÆl¦ny anyagi vil§gbeli
l¦t¦nek legalacsonyabb rendÉ §llapot§n§l kezdÆdik, s a tiszta lelki ¦letben
bek¢vetkezÆ t¢k¦letes ¢nmegval©s¨t§sig visz. K¤l¢nf¦le szinteket jel¢lÆ
fokait k¤l¢nb¢zÆ nevekkel illetik. Mag§t a teljes l¦tr§t yog§nak h¨vj§k,
amely h§rom r¦szre: jŠƒna-yog§ra, dhyƒna-yog§ra ¦s bhakti-yog§ra oszthat©. A l¦tra legals© fok§t yogƒrruk‰unak, a legfelsÆt pedig yogƒrˆh§nak nevezik.
A nyolcfokÍ yoga-rendszer elsÆ gyakorlatai, az ¦let szab§lyoz© elveinek betart§s§val v¦gzett medit§ci© ¦s a k¤l¢nf¦le ¤lÆhelyzetek gyakorl§sa (melyek t¢bb¦-kev¦sb¦ tornagyakorlatok) gy¤m¢lcs¢zÆ anyagi tetteknek tekinthetÆk. Ezek t¢k¦letes szellemi egyensÍlyhoz vezetnek, s
ez§ltal az ember k¦pes lesz uralkodni az ¦rz¦kei f¢l¢tt. Amikor az ember
t¢k¦letess¦get ¦rt el a medit§ci© gyakorl§s§ban, az elme minden zavar©
tev¦kenys¦ge megszÉnik.
Ezzel szemben a K‚‰†a-tudatÍ ember kezdettÆl fogva a medit§ci© s¨kj§n van, mert mindig K‚‰†§ra gondol. Szakadatlanul K‚‰†a szolg§lat§ban
cselekszik, ez¦rt Így kell r§ tekinten¤nk, hogy m§r felhagyott minden
anyagi tettel.
4. VERS
yad"A ih" naein‰"yaATaeRSau na k(maRsvanauSaÀatae /

s$avaRs$aÆÿlpas$aªyaAs$aI yaAegAAè&X#stad"Aecyatae // 4 //

5. vers]

Dhyƒna-yoga

283

yadƒ hi nendriyƒrthe‰u na karmasv anu‰ajjate
sarva-sa…kalpa-sannyƒsŒ yogƒrˆhas tadocyate
yadƒ Ä amikor; hi Ä bizony; na Ä nem; indriya-arthe‰u Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sben; na Ä sohasem; karmasu Ä gy¤m¢lcs¢zÆ tettekben; anu‰ajjate Ä
sz¤ks¦ges elmer¤lnie; sarva-sa…kalpa Ä minden anyagi v§gyr©l; sannyƒsŒ Ä
lemondott; yoga-ƒrˆha‹ Ä fejlett a yog§ban; tadƒ Ä akkor; ucyate Ä Így
mondj§k.
Akkor sz§m¨t valaki fejlettnek a yog§ban, ha anyagi v§gyair©l lemondva
nem t¢rekszik ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦re, s nem v¦gez gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket sem.
MAGYAR·ZAT: Amikor az ember teljesen elmer¤l az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban, belsÆ el¦gedetts¦g t¢lti el, ¦s ¨gy nem v¦gez
t¢bb¦ ¦rz¦kkiel¦g¨tÆ vagy gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket. EllenkezÆ esetben azonban elker¤lhetetlen¤l az ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦vel lesz elfoglalva, hiszen nem
maradhat t¦tlen. A K‚‰†a-tudat n¦lk¤l az ember mindig egocentrikus vagy
m§sokra kiterjesztett ¢nzÆ cselekedetekre k¦nyszer¤l. ·m aki K‚‰†atudatÍ, az mindent k¦pes K‚‰†a ¢r¢m¦¦rt tenni, ¨gy teljesen elt§volodik
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. Aki nem ¦rtette meg ¦s nem v§ltotta val©ra ezt az
elvet, az mechanikus m©dszerrel t¢rekszik arra, hogy megszabaduljon az
anyagi v§gyakt©l, m¦g mielÆtt a yoga-l¦tra legfelsÆbb fok§ra fell¦pne.
5. VERS
oÜ"re"d"AtmanaAtmaAnaM naAtmaAnamavas$aAd"yaeta, /

@AtmaEva ÷AtmanaAe banDaur"AtmaEva ir"paur"Atmana: // 5 //
uddhared ƒtmanƒtmƒna„ nƒtmƒnam avasƒdayet
ƒtmaiva hy ƒtmano bandhur ƒtmaiva ripur ƒtmana‹
uddharet Ä fel kell szabad¨tania; ƒtmanƒ Ä az elme §ltal; ƒtmƒnam Ä a felt¦telekhez k¢t¢tt lelket; na Ä sohasem; ƒtmƒnam Ä a felt¦telekhez k¢t¢tt
lelket; avasƒdayet Ä szabad degrad§lnia; ƒtmƒ Ä elm¦je; eva Ä bizony; hi Ä
val©ban; ƒtmana‹ Ä a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦leknek; bandhu‹ Ä bar§tja;
ƒtmƒ Ä elm¦je; eva Ä bizony; ripu‹ Ä ellens¦ge; ƒtmana‹ Ä a felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦leknek.
Az embernek az elm¦je seg¨ts¦g¦vel fel kell szabadulnia, s nem szabad
visszaesnie. Az elme a bar§tja ¦s az ellens¦ge is lehet a felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦leknek.
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MAGYAR·ZAT: Az ƒtmƒ sz© testet, elm¦t ¦s lelket is jelent, a sz¢vegk¢rnyezettÆl f¤ggÆen. A yoga-rendszerben az elme ¦s a felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦lek k¤l¢n¢sen fontos. Mivel az elme §ll a yoga gyakorl§s§nak
k¢z¦ppontj§ban, az ƒtmƒ itt az elm¦re utal. A yoga-rendszer c¦lja az elme
szab§lyoz§sa ¦s ¦rz¦kt§rgyakt©l val© visszatart§sa. Ez a vers kihangsÍlyozza: az elm¦t Így kell ir§ny¨tani, hogy az kiszabad¨thassa a felt¦telekhez k¢t¢tt lelket a tudatlans§g mocsar§b©l. Az anyagi l¦tben az embert
az elm¦je ¦s az ¦rz¦kei befoly§solj§k. A tiszta l¦lek val©j§ban annak k¢sz¢nheti anyagi vil§gbeli fogs§g§t, hogy az elme kapcsolatban §ll a hamis
eg©val, ami uralkodni akar az anyagi term¦szet felett. Az elm¦t ez¦rt oly
m©don kell szab§lyozni, hogy ne vonzza az anyagi term¦szet csillog§sa.
¸gy lehet megmenteni a felt¦telekhez k¢t¢tt lelket. Az embernek nem
szabad az ¦rz¦kt§rgyakhoz vonz©dva visszaesnie. Min¦l jobban ragaszkodik az ¦rz¦kt§rgyakhoz, ann§l ink§bb belebonyol©dik az anyagi l¦tez¦s
k¢tel¦k¦be. A szabadul§s legjobb m©dszere az, ha elm¦nket §lland©an
K‚‰†a-tudatban foglaljuk le. A hi sz©cska haszn§lata nyomat¦kos¨tja ezt
a gondolatot: ¨gy kell tenni. Az Am‚ta-bindu-upani‰ad (2) ¨gy ¨r:
mana eva manu‰yƒ†ƒ„ kƒra†a„ bandha-mok‰ayo‹
bandhƒya vi‰ayƒsa…go muktyai nirvi‰aya„ mana‹
ÀAz ember fogs§g§nak ¦s felszabadul§s§nak az elme az oka. Ha elmer¤l
az ¦rz¦kt§rgyakban, az lel§ncolja az embert, ha pedig t§vol tartja mag§t
azokt©l, az felszabadul§shoz vezet." Az §lland©an K‚‰†a-tudatban elm¦ly¤lÆ elme seg¨ts¦g¦vel ez¦rt a legfelsÆbb felszabadul§s ¦rhetÆ el.
6. VERS
banDaur"AtmaAtmanastasya yaenaAtmaEvaAtmanaA ijata: /

@naAtmanastau zA‡autvae vataeRtaAtmaEva zA‡auvata, // 6 //
bandhur ƒtmƒtmanas tasya yenƒtmaivƒtmanƒ jita‹
anƒtmanas tu atrutve vartetƒtmaiva atru-vat
bandhu‹ Ä bar§tja; ƒtmƒ Ä az elme; ƒtmana‹ Ä az ¦lÆl¦nynek; tasya Ä
annak; yena Ä aki §ltal; ƒtmƒ Ä az elme; eva Ä bizony; ƒtmanƒ Ä az
¦lÆl¦ny §ltal; jita‹ Ä legyÆz¢tt; anƒtmana‹ Ä annak, akinek nem siker¤lt
elm¦j¦t szab§lyoznia; tu Ä de; atrutve Ä ellens¦gesked¦s miatt; varteta Ä
megmarad; ƒtmƒ eva Ä ugyanaz az elme; atru-vat Ä ellens¦gk¦nt.
Az elme a legjobb bar§tja lesz annak, aki legyÆzi Æt, §m annak, aki nem
k¦pes fel¤lkerekedni rajta, a legnagyobb ellens¦g¦v¦ v§lik.
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MAGYAR·ZAT: A nyolcfokÍ yoga gyakorl§s§nak c¦lja az elme legyÆz¦se, hogy az az ember bar§tj§v§ v§lhasson, s ¨gy seg¨teni tudja Æt emberi
k¤ldet¦se teljes¨t¦s¦ben. Aki megzabol§zatlan elm¦vel, csup§n a l§tszat
kedv¦¦rt v¦gzi a yog§t, az csak az idej¦t vesztegeti. Aki nem k¦pes uralkodni az elm¦je f¢l¢tt, az legnagyobb ellens¦g¦vel ¦l egy¤tt, s ez t¢nkreteszi az eg¦sz ¦let¦t, k¤ldet¦se pedig nem j§r sikerrel. Az ¦lÆl¦ny ¢r¢k
term¦szet¦hez tartozik, hogy feljebbval©ja parancsait v¦grehajtsa. Am¨g
az elm¦j¦t nem gyÆzi le, s az az ellens¦ge marad, addig a v§gy, a d¤h,
a moh©s§g, az illÍzi© stb. parancsait k¦nytelen teljes¨teni. Amikor azonban legyÆzi, akkor saj§t akarat§b©l az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, a mindenki
sz¨v¦ben jelen l¦vÆ Paramƒtmƒ utas¨t§sainak engedelmeskedik. Az igazi
yoga v¦gz¦s¦hez hozz§tartozik, hogy az ember felfedezi a Paramƒtmƒt a
sz¨v¦ben, s azt§n k¢veti Ítmutat§sait. Ha valaki k¢zvetlen¤l a K‚‰†a-tudat
gyakorl§s§hoz l§t, abb©l term¦szetesen k¢vetkezik, hogy t¢k¦letesen megh©dol az Ýr utas¨t§sainak.
7. VERS
ijataAtmana: ‘azAAntasya par"maAtmaA s$amaAih"ta: /

zAItaAeSNAs$auKaäu":KaeSau taTaA maAnaApamaAnayaAe: // 7 //
jitƒtmana‹ praƒntasya paramƒtmƒ samƒhita‹
Œto‰†a-sukha-du‹khe‰u tathƒ mƒnƒpamƒnayo‹
jita-ƒtmana‹ Ä annak, aki legyÆzte elm¦j¦t; praƒntasya Ä aki az elm¦je
szab§lyoz§s§val b¦k¦t ¦rt el; parama-ƒtmƒ Ä a FelsÆl¦lek; samƒhita‹ Ä
teljesen el¦rt; Œta Ä hidegben; u‰†a Ä melegben; sukha Ä boldogs§gban; du‹khe‰u Ä ¦s boldogtalans§gban; tathƒ Ä is; mƒna Ä tiszteletben;
apamƒnayo‹ Ä ¦s sz¦gyenben.
Aki legyÆzte elm¦j¦t, az el¦rte m§r a FelsÆlelket, mert nyugalom §rasztja
el. Az ilyen ember sz§m§ra boldogs§g vagy szenved¦s, meleg vagy hideg,
tisztelet vagy gyal§zat nem k¤l¢nb¢zik egym§st©l.
MAGYAR·ZAT: Voltak¦ppen minden ¦lÆl¦nynek az a k¢teless¦ge,
hogy engedelmeskedjen az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge utas¨t§sainak, aki Paramƒtmƒk¦nt mindenki sz¨v¦ben jelen van. Az anyagi tettekbe
akkor bonyol©dik bele az ¦lÆl¦ny, amikor a k¤lsÆ, illÍzi©keltÆ energia f¦lrevezeti az elm¦j¦t. ¶ppen ez¦rt arra az emberre, aki valamelyik yogafolyamat seg¨ts¦g¦vel megzabol§zta az elm¦j¦t, Így kell tekinten¤nk, mint
aki m§r c¦lba ¦rt. Az embernek k¢vetnie kell a felsÆbb utas¨t§sokat.
Amikor elm¦je megingathatatlanul a felsÆbb term¦szetre ¢sszpontos¨t,
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akkor egyed¤l a LegfelsÆbb Ítmutat§s§t k¦pes k¢vetni. Elm¦j¦nek el kell
fogadnia ¦s k¢vetnie kell valamilyen felsÆbb ir§ny¨t§st. Az elme szab§lyoz§s§nak eredm¦nye az, hogy az ember mag§t©l ¦rtetÆdÆ m©don engedelmeskedik a Paramƒtmƒ, a FelsÆl¦lek parancsainak. Az, aki K‚‰†a-tudatÍ,
azonnal eljut erre a transzcendent§lis s¨kra, ez¦rt az Ýr bhakt§j§ra nem
hatnak az anyagi l¦t kettÆss¦gei, p¦ld§ul a boldogs§g ¦s a boldogtalans§g,
a hideg ¦s a meleg stb. Ez az §llapot a t¦nyleges samƒdhi, az elm¦ly¤l¦s
a LegfelsÆbben.
8. VERS
ÁaAnaivaÁaAnata{æaAtmaA kU(q%sTaAe ivaijataein‰"ya: /

yau·( wtyaucyatae yaAegAI s$amalaAeí)"Azmak(AÂana: // 8 //
jŠƒna-vijŠƒna-t‚ptƒtmƒ k‡a-stho vijitendriya‹
yukta ity ucyate yogŒ sama-lo‰‡rƒma-kƒŠcana‹
jŠƒna Ä a megszerzett tud§s §ltal; vijŠƒna Ä ¦s a gyakorlatban meg¦lt
tud§s §ltal; t‚pta Ä el¦gedett; ƒtmƒ Ä ¦lÆl¦ny; k‡a-stha‹ Ä a lelki s¨kon;
vijita-indriya‹ Ä szab§lyozott ¦rz¦kÉ; yukta‹ Ä alkalmas az ¢nmegval©s¨t§sra; iti Ä ¨gy; ucyate Ä mondj§k; yogŒ Ä a misztikus; sama Ä kiegyensÍlyozott; lo‰‡ra Ä kavics; ama Ä kÆ; kƒŠcana‹ Ä arany.
Csak akkor szil§rd valaki az ¢nmegval©s¨t§sban, ¦s csak akkor h¨vj§k
yogŒnak [misztikusnak], ha teljesen el¦gedett¦ v§lt megszerzett tud§sa
¦s annak megval©s¨t§sa §ltal. Az ilyen ember transzcendent§lis szinten §ll, s ¢nfegyelmezett. Mindent egyenlÆnek l§t, legyen az kavics, kÆ
vagy arany.
MAGYAR·ZAT: A csup§n elm¦leti tud§snak, mely n¦lk¤l¢zi a LegfelsÆbb Igazs§gr©l val© teljes tudatoss§got, nincs haszna. A Bhakti-rasƒm‚tasindhu (1.2.234) ¨gy ¨r ezzel kapcsolatban:
ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi na bhaved grƒhyam indriyai‹
sevonmukhe hi jihvƒdau svayam eva sphuraty ada‹
ÀSzennyezett anyagi ¦rz¦keivel senki sem ¦rtheti meg ŽrŒ K‚‰†a nev¦nek,
alakj§nak, jellem¦nek ¦s kedvtel¦seinek transzcendent§lis term¦szet¦t. Ez
csakis akkor t§rul fel az ember elÆtt, ha az Ýrnak v¦gzett transzcendent§lis szolg§lat lelkileg §thatja."
A Bhagavad-gŒtƒ a K‚‰†a-tudat tudom§nya. A vil§gi b¢lcsess¦g egymag§ban senkit sem v§ltoztathat K‚‰†a-tudatÍv§; az embernek olyan

10. vers]

Dhyƒna-yoga

287

szerencs¦snek kell lennie, hogy tal§lkozzon egy tiszta tudatÍ emberrel.
A K‚‰†a-tudatÍ ember K‚‰†a kegy¦bÆl megval©s¨tott tud§ssal rendelkezik, mert el¦gedett a tiszta odaad© szolg§lattal, a megval©s¨tott tud§s
§ltal pedig az ember t¢k¦letess¦ v§lik. A transzcendent§lis tud§s birtok§ban szil§rd maradhat meggyÆzÆd¦s¦ben, de a csak elm¦leti tud§ssal rendelkezÆt k¢nnyen megzavarhatj§k a l§tsz©lagos ellentmond§sok.
Egyed¤l az ¢nmegval©s¨t§st el¦rt l¦lek ura val©ban ¢nmag§nak, mert
megh©dolt K‚‰†a elÆtt. Transzcendent§lis Æ, mert semmi k¢ze a vil§gi
tud§shoz. Sz§m§ra a vil§gi tud§s ¦s az elm¦leti spekul§ci© Ä amit m§sok
Így becs¤lnek, mint az aranyat Ä nem ¦r t¢bbet a kavicsn§l vagy a kÆn¦l.
9. VERS
s$auô$inma‡aAyauRd"As$aInamaDyasTaãe"SyabanDauSau /

s$aADauSvaipa ca paApaeSau s$amabauiÜ"ivaRizASyatae // 9 //
suh‚n-mitrƒry-udƒsŒna- madhyastha-dve‰ya-bandhu‰u
sƒdhu‰v api ca pƒpe‰u sama-buddhir vii‰yate
su-h‚t Ä a term¦szet¤kn¦l fogva j©akar©khoz; mitra Ä a szeretetteljes
j©tevÆkh¢z; ari Ä az ellens¦gekhez; udƒsŒna Ä a hadviselÆk k¢z¢tt semlegesekhez; madhya-stha Ä a hadviselÆk k¢z¢tt k¢zvet¨tÆkh¢z; dve‰ya Ä
az irigyekhez; bandhu‰u Ä ¦s a rokonokhoz vagy j©akar©khoz; sƒdhu‰u Ä
a j§mborokhoz; api Ä m¦g; ca Ä is; pƒpe‰u Ä a bÉn¢s¢kh¢z; samabuddhi‹ Ä ugyanolyan az ¦rtelme; vii‰yate Ä sokkal kiv§l©bb.
Aki a becs¤letes j©akar©val, a kedves j©tevÆvel, a p§rtatlannal, a k¢zvet¨tÆvel, az iriggyel, a bar§ttal, az ellens¦ggel, a j§mborral ¦s a bÉn¢ssel
is egyenlÆen b§nik, az m¦g emelkedettebb.
10. VERS
yaAegAI yauÃaIta s$atatamaAtmaAnaM r"h"is$a isTata: /

Wk(Ak(L yataicaÔaAtmaA inar"AzAIr"pair"ƒah": //10//
yogŒ yuŠjŒta satatam ƒtmƒna„ rahasi sthita‹
ekƒkŒ yata-cittƒtmƒ nirƒŒr aparigraha‹
yogŒ Ä egy transzcendentalista; yuŠjŒta Ä K‚‰†a-tudatban koncentr§ljon;
satatam Ä §lland©an; ƒtmƒnam Ä mag§t (teste, elm¦je ¦s ¢nval©ja §ltal);
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rahasi Ä egy elhagyatott helyen; sthita‹ Ä ebben a helyzetben; ekƒkŒ Ä
egyed¤l; yata-citta-ƒtmƒ Ä mindig ¦ber elm¦vel; nirƒŒ‹ Ä an¦lk¤l, hogy
b§rmi m§s vonzan§; aparigraha‹ Ä birtokl§studatt©l mentesen.
A transzcendentalist§nak test¦t, elm¦j¦t ¦s lelk¦t a LegfelsÆbbel kapcsolatban kell haszn§lnia. Egyed¤l, mag§nyos helyen kell ¦lnie, mindig
figyelmesen szab§lyozva elm¦j¦t. Meg kell szabadulnia minden v§gyt©l
¦s birtokl§studatt©l.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†§t illetÆ tudatoss§g k¤l¢nf¦le fokokban val©sulhat meg: ismerhetj¤k Öt mint Brahmant, mint Paramƒtmƒt ¦s mint az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. A K‚‰†a-tudat l¦nyeg¦ben azt jelenti, hogy az ember sz¤ntelen¤l az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t
v¦gzi. Akik azonban a szem¦lytelen Brahmanhoz vagy a helyhez k¢t¢tt
FelsÆl¦lekhez vonz©dnak, r¦szben szint¦n K‚‰†a-tudatÍak, mert a szem¦lytelen Brahman K‚‰†a lelki sug§rz§sa, a FelsÆl¦lek pedig az Ö mindent §that©, r¦szleges kiterjed¦se. ¸gy az imperszonalista ¦s a medit§l©
yogŒ k¢zvetve szint¦n K‚‰†a-tudatÍ. A k¢zvetlen¤l K‚‰†a-tudatÍ bhakta a
legkiv§l©bb transzcendentalista, mert j©l tudja, mi a Brahman ¦s a Paramƒtmƒ. Tud§sa az AbszolÍt Igazs§gr©l t¢k¦letes, ellenben az imperszonalist§k ¦s a medit§l© yogŒk K‚‰†a-tudata t¢k¦letlen.
Ez a vers mindamellett mindny§jukat arra utas¨tja, hogy t¢retlen¤l folytass§k saj§t Ítjukat, hogy elÆbb vagy ut©bb el¦rj¦k a legfelsÆbb t¢k¦letess¦get. A transzcendentalista elsÆ k¢teless¦ge, hogy elm¦j¦t mindig
K‚‰†§ra ir§ny¨tsa. ²r¢kk¦ gondoljon K‚‰†§ra, s ne felejtse el Öt egy pillanatra sem. Az elme ¢sszpontos¨t§s§t a LegfelsÆbb¢n samƒdhinak, transznak nevezik. Az elme sikeres koncentr§l§sa ¦rdek¦ben az embernek a
vil§gt©l elvonultan kell ¦lnie, s ker¤lnie kell a k¤lsÆ t¦nyezÆk zavar© hat§sait. Nagyon kell vigy§znia arra is, hogy elfogadja mindazt, ami kedvezÆen
hat az ¢nmegval©s¨t§sra, ¦s hogy elutas¨tson mindent, ami k§ros. Teljes
elt¢k¦lts¦gre szert t¦ve ne v§gy©djon f¢l¢sleges anyagi dolgokra, melyek
a birtokl§s ¦rz¦s¦t keltve megk¢tik Æt.
Amikor az ember k¢zvetlen¤l K‚‰†a-tudatÍ, akkor szert tesz e k¦pess¦gekre, ¦s betart minden tilt§st, mert a k¢zvetlen K‚‰†a-tudat ¢nmegtart©ztat§st jelent, ami nem nyÍjt sok lehetÆs¦get az anyagi birtokl§studat
kialakul§s§ra. ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ ¨gy jellemzi a K‚‰†a-tudatot (Bhaktirasƒm‚ta-sindhu 1.2.255Ä256):
anƒsaktasya vi‰ayƒn yathƒrham upayuŠjata‹
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe yukta„ vairƒgyam ucyate
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ hari-sambandhi-vastuna‹
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo vairƒgya„ phalgu kathyate
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ÀAmikor az ember nem k¢tÆdik semmihez, §m ugyanakkor mindent elfogad, ami K‚‰†§val kapcsolatban §ll, akkor fel¤lemelkedett a birtokl§studaton. Ellenben nem ilyen teljes annak a lemond§sa, aki mindent
elutas¨t, an¦lk¤l, hogy ismern¦ azok K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ kapcsolat§t."
A K‚‰†a-tudatÍ ember nagyon j©l tudja, hogy minden K‚‰†§hoz tartozik, ez¦rt sohasem ¦rzi azt, hogy Æ a tulajdonosa valaminek, s nem
v§gyakozik semmire a saj§t maga sz§m§ra. Tudja, hogyan kell elfogadni
a K‚‰†a-tudat szempontj§b©l hasznos dolgokat ¦s elutas¨tani a haszontalanokat vagy k§rosakat. Mivel mindig transzcendent§lis, az anyagi dolgok felett §ll, s mert nincs kapcsolata olyan emberekkel, akik nem K‚‰†atudatÍak, mindig egyed¤l van. A K‚‰†a-tudatÍ szem¦ly a t¢k¦letes yogŒ.
11Ä12. VERS
zAucaAE de"zAe ‘aitaï"Apya isTar"maAs$anamaAtmana: /

naAtyauicC)$taM naAitanaIcaM caElaAijanaku(zAAeÔar"ma, //11//
ta‡aEk(AƒaM mana: k{(tvaA yataicaÔaein‰"yai‚(ya: /

opaivazyaAs$anae yauHjyaAâAegAmaAtmaivazAuÜ"yae //12//
ucau dee prati‰‡hƒpya sthiram ƒsanam ƒtmana‹
nƒty-ucchrita„ nƒti-nŒca„ cailƒjina-kuottaram
tatraikƒgra„ mana‹ k‚tvƒ yata-cittendriya-kriya‹
upaviyƒsane yuŠjyƒd yogam ƒtma-viuddhaye
ucau Ä megszentelt; dee Ä f¢ld¢n; prati‰‡hƒpya Ä tart©zkodva; sthiram Ä
szil§rd; ƒsanam Ä ¤lÆhelyet; ƒtmana‹ Ä mag§nak; na Ä nem; ati Ä tÍls§gosan; ucchritam Ä magasat; na Ä sem; ati Ä tÍls§gosan; nŒcam Ä alacsonyat;
caila-ajina Ä puha ruha ¦s ÆzbÆr; kua Ä ¦s kua-fÉ §ltal; uttaram Ä fedettet; tatra Ä azut§n; eka-agram Ä ¢sszpontos¨tott figyelmÉ; mana‹ Ä elm¦t;
k‚tvƒ Ä csin§lva; yata-citta Ä szab§lyozva az elm¦t; indriya Ä ¦s az ¦rz¦keket; kriya‹ Ä ¦s a cselekedeteket; upaviya Ä ¤lve; ƒsane Ä az ¤lÆhelyen; yuŠjyƒt Ä v¦geznie kell; yogam Ä a yoga gyakorlatait; ƒtma Ä a sz¨v;
viuddhaye Ä tiszt¨t§sa ¦rdek¦ben.
A yoga gyakorl§s§hoz az embernek egy mag§nyos helyre kell vonulnia.
Ter¨tsen kua-sz¦n§t a f¢ldre, azt pedig takarja le ÆzbÆrrel ¦s egy puha
ruhadarabbal. Az ¤l¦s ne legyen se tÍl magas, se tÍl alacsony, ¦s szent
helyen §lljon. Ezut§n a yogŒ vegyen fel rajta egy szil§rd ¤lÆhelyzetet, s
gyakorolja a yog§t, hogy elm¦je, ¦rz¦kei ¦s cselekedetei szab§lyoz§s§val,
valamint az elme egy pontra r¢gz¨t¦s¦vel megtiszt¨tsa a sz¨v¦t.
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MAGYAR·ZAT: A Àszent hely" zar§ndokhelyet jelent. Indi§ban a
yogŒk Ä a transzcendentalist§k, vagyis a bhakt§k Ä mind elhagyj§k otthonukat, ¦s szent helyeken Ä Prayƒg§ban, Mathurƒban, V‚ndƒvan§ban, H‚‰ŒkeŁ§ban, Haridvƒr§ban Ä telepednek le, ¦s szent foly©k, ¨gy a Yamunƒ ¦s
a Gangesz mellett, mag§nyban gyakorolj§k a yog§t. Gyakran azonban ez
nem lehets¦ges, fÆleg a nyugati emberek sz§m§ra. A nagyv§rosok Ígynevezett yoga-k¢z¢ss¦gei az anyagi javak megszerz¦s¦ben tal§n biztos¨thatnak n¦mi sikert, §m az igazi yoga gyakorl§s§ra egy§ltal§n nem alkalmasak. Aki nem fegyelmezi ¢nmag§t, s akinek elm¦je zavarodott, az nem
tud medit§lni. A B‚han-nƒradŒya-purƒ†§ban ez¦rt az §ll, hogy a Kaliyug§ban (a jelen yug§ban, korszakban), amikor az emberek t¢bbnyire
r¢vid ¦letÉek, lassÍak a lelki felemelked¦sben, ¦s mindig sz§mtalan dolog
miatt agg©dnak, az Ýr szent nev¦nek ¦nekl¦se a legjobb m©dszer a lelki
¢nmegval©s¨t§sra.
harer nƒma harer nƒma harer nƒmaiva kevalam
kalau nƒsty eva nƒsty eva nƒsty eva gatir anyathƒ
ÀA n¦zetelt¦r¦sek ¦s a k¦pmutat§s jelen korszak§ban az Ýr szent nev¦nek ¦nekl¦se az egyetlen lehetÆs¦g a felszabadul§sra. Nincs m§s Ít, nincs
m§s Ít, nincs m§s Ít."
13Ä14. VERS
s$amaM k(AyaizAr"AeƒaIvaM DaAr"yaªacalaM isTar": /

s$am‘aeºya naAis$ak(AƒaM svaM id"zAêAnavalaAek(yana, //13//
‘azAAntaAtmaA ivagAtaBaI“aRöcaAir"˜atae isTata: /

mana: s$aMyamya mai»aÔaAe yau·( @As$aIta matpar": //14//
sama„ kƒya-iro-grŒva„ dhƒrayann acala„ sthira‹
samprek‰ya nƒsikƒgra„ sva„ dia cƒnavalokayan
praƒntƒtmƒ vigata-bhŒr brahmacƒri-vrate sthita‹
mana‹ sa„yamya mac-citto yukta ƒsŒta mat-para‹
samam Ä egyenesen; kƒya Ä testet; ira‹ Ä fejet; grŒvam Ä ¦s nyakat;
dhƒrayan Ä tartva; acalam Ä mozdulatlanul; sthira‹ Ä nyugodtan;
samprek‰ya Ä n¦zve; nƒsikƒ Ä az orrnak; agram Ä a hegy¦t; svam Ä
maga mellett; dia‹ Ä minden oldalra; ca Ä ¦s; anavalokayan Ä nem
n¦zve; praƒnta Ä h§bor¨tatlan; ƒtmƒ Ä elm¦vel; vigata-bhŒ‹ Ä f¦lelemtÆl
mentesen; brahmacƒri-vrate Ä a c¢lib§tus fogadalm§ban; sthita‹ Ä van;
mana‹ Ä elm¦t; sa„yamya Ä teljesen legyÆzve; mat Ä R§m (K‚‰†§ra);
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citta‹ Ä ¢sszpontos¨tva az elm¦t; yukta‹ Ä a val©di yogŒ; ƒsŒta Ä ¤lj¢n;
mat Ä Engem; para‹ Ä a v¦gsÆ c¦l.
Test¦t, nyak§t ¦s fej¦t tartsa egyenes vonalban, ¦s szem¦t rend¤letlen¤l
sz¢gezze az orrhegy¦re. ¸gy Ä nyugodt ¦s legyÆz¢tt elm¦vel, a f¦lelemtÆl
megszabadulva, a nemi ¦lvezetrÆl teljesen lemondva Ä sz¨v¦ben Rajtam
medit§ljon, s Engem tegyen ¦lete v¦gsÆ c¦lj§nak.
MAGYAR·ZAT: Az ¦let c¦lja K‚‰†a megismer¦se, aki Paramƒtmƒk¦nt,
vagyis n¦gykarÍ Vi‰†u alakj§ban mindenki sz¨v¦ben jelen van. A yoga
gyakorl§s§nak egyed¤li c¦lja Vi‰†u e helyhez k¢t¢tt form§j§nak felfedez¦se ¦s megpillant§sa. Az ¦lÆl¦nyek sz¨v¦ben lakoz©, helyhez k¢t¢tt vi‰†umrti K‚‰†a teljes k¦pviselÆje. Akinek nem §ll sz§nd¦k§ban megpillantani ezt a vi‰†u-mrtit, az teljesen hi§baval©an csak nevets¦ges m©don
ut§nozza a yog§t, s az idej¦t vesztegeti. K‚‰†a az ¦let v¦gsÆ c¦lja, s a yoga
gyakorl§sa a sz¨vben ¦lÆ vi‰†u-mrtira ir§nyul. Ennek megval©s¨t§s§hoz
arra van sz¤ks¦g, hogy az ember teljesen felhagyjon a nemi ¦lettel. ¶ppen
ez¦rt el kell hagynia otthon§t, s egy mag§nyos helyen, egyed¤l kell ¦lnie,
az eml¨tett m©don mozdulatlanul ¤lve. Az ember nem v§lhat yogŒv§ azzal,
hogy Ígynevezett j©gatanfolyamokra j§r, mik¢zben otthon vagy m§shol
nap mint nap a nemi ¦let ¦lvezet¦be mer¤l. Gyakorolnia kell az elme szab§lyoz§s§t, s el kell ker¤lnie mindenf¦le ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st, melyek k¢z¤l a
szexu§lis ¦lvezet a legerÆsebb. YƒjŠavalkya, a nagy b¢lcs ¨gy ¨r a c¢lib§tus
t¢rv¦ny¦rÆl:
karma†ƒ manasƒ vƒcƒ sarvƒvasthƒsu sarvadƒ
sarvatra maithuna-tyƒgo brahmacarya„ pracak‰ate
ÀA brahmacarya fogadalma arra val©, hogy seg¨tsen az embernek teljesen
megv§lnia a nemi ¦lvezettÆl tetteiben, besz¦d¦ben ¦s gondolataiban egyar§nt, minden idÆben, mindenhol, minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt." Senki
sem v¦gezheti megfelelÆen a yoga-gyakorlatokat, ha k¢zben a nemi ¦lvezet rabja. A brahmacary§t ez¦rt gyermekkort©l kezdve oktatj§k, amikor
az ember m¦g nem tud a nemi ¦letrÆl. A gyermekeket ¢t¦ves korukban
a guru-kul§ba, a lelki tan¨t©mesterhez k¤ldik, aki a fiatal fiÍkat a brahmacƒrŒ ¦let szigorÍ elveire neveli. E szigorÍ gyakorl§s n¦lk¤l senki sem
fejlÆdhet a yoga egyetlen §g§ban sem, legyen az dhyƒna-, jŠƒna- vagy
bhakti-yoga. Azt, aki betartja a h§zas¦let elveit ¦s szab§lyait, ¦s csak a
feles¦g¦vel van nemi kapcsolata (az is csak bizonyos elÆ¨r§sok szerint),
szint¦n brahmacƒrŒnak h¨vj§k. Az ilyen ¢nmegtart©ztat©, nÆs brahmacƒrŒt a bhakti-iskola elfogadja, a jŠƒna- ¦s a dhyƒna-ir§nyzat viszont nem
ismeri el. Ezek az ir§nyzatok teljes ¢nmegtart©ztat§st k¢vetelnek meg,
mindenf¦le engedm¦ny n¦lk¤l. A bhakti-iskol§ban a csal§dos brahmacƒrŒ

292

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[6. fejezet

sz§m§ra enged¦lyezett a szab§lyozott nemi ¦let, mert a bhakti-yoga folyamat§nak hat§sa olyan erÆs, hogy az ember az Ýr felsÆbbrendÉ szolg§lat§nak v¦gz¦se §ltal automatikusan elvesz¨ti vonz©d§s§t a nemi ¦let ir§nt.
A Bhagavad-gŒtƒban (2.59) ez §ll:
vi‰ayƒ vinivartante nirƒhƒrasya dehina‹
rasa-varja„ raso 'py asya para„ d‚‰‡vƒ nivartate
M¨g m§soknak erÆvel kell visszatartaniuk magukat az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl,
az Ýr bhakt§ja minden k¤l¢n erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l mond le r©la, mert egy
felsÆbbrendÉ ¨zt ¦rez. Ezt a felsÆbbrendÉ ¨zt a bhakt§n k¨v¤l senki sem
ismeri.
Vigata-bhŒ‹: mindaddig nem lehet f¦lelem n¦lk¤li az ember, am¨g nem
teljesen K‚‰†a-tudatÍ. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek f¦lelm¦t eltorzult
eml¦kezete okozza, az, hogy megfeledkezett a K‚‰†§val val© ¢r¢k kapcsolat§r©l. A Bhƒgavatam (11.2.37) azt mondja: bhayam dvitŒyƒbhiniveata‹ syƒd Œƒd apetasya viparyayo 'sm‚ti‹. A f¦lelem n¦lk¤li §llapot alapja
egyed¤l a K‚‰†a-tudat. Csakis az ilyen tudattal rendelkezÆ ember sz§m§ra v§lik lehetÆv¦ a t¢k¦letes gyakorl§s. A yoga v¦gsÆ c¦lja a sz¨vben
lakoz© Ýr megpillant§sa, ¨gy valamennyi yogŒ k¢z¤l a K‚‰†a-tudatÍ a legjobb. Az eml¨tett yoga-rendszer elvei k¤l¢nb¢znek a manaps§g n¦pszerÉ,
Ígynevezett Àj©g§t" gyakorl© t§rsas§gok elveitÆl.
15. VERS
yauÃaªaevaM s$ad"AtmaAnaM yaAegAI inayatamaAnas$a: /

zAAintaM inavaARNApar"maAM mats$aMsTaAmaiDagAcC$ita //15//
yuŠjann eva„ sadƒtmƒna„ yogŒ niyata-mƒnasa‹
ƒnti„ nirvƒ†a-paramƒ„ mat-sa„sthƒm adhigacchati
yuŠjan Ä ¨gy gyakorolva; evam Ä az elÆzÆekben eml¨tettek szerint; sadƒ Ä
§lland©an; ƒtmƒnam Ä testet, elm¦t ¦s lelket; yogŒ Ä a misztikus transzcendentalista; niyata-mƒnasa‹ Ä szab§lyozott elm¦vel; ƒntim Ä b¦k¦t;
nirvƒ†a-paramƒm Ä az anyagi l¦t megszÉn¦s¦t; mat-sa„sthƒm Ä a lelki
vil§got (Isten birodalm§t); adhigacchati Ä el¦ri.
A test, az elme ¦s a tettek §lland© ir§ny¨t§s§t gyakorl© misztikus transzcendentalista szab§lyozott elm¦j¦vel, az anyagi l¦tez¦st megsz¤ntetve
eljut Isten birodalm§ba [K‚‰†a hajl¦k§ra].
MAGYAR·ZAT: Ez a vers ¦rthetÆen elmagyar§zza a yoga gyakorl§s§nak v¦gsÆ c¦lj§t. A yoga nem arra val©, hogy §ltala az ember anyagi k¦nyelemhez jusson, hanem hogy elÆseg¨tse az anyagi l¦t teljes megsz¤ntet¦s¦t.
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A Bhagavad-gŒtƒ szerint aki a yog§t©l azt v§rja, hogy javuljon az eg¦szs¦ge, vagy hogy valamif¦le anyagi k¦pess¦gre tegyen szert, az nem yogŒ.
Az anyagi l¦t megsz¤ntet¦se sem a Àsemmibe" olvad§st jelenti Ä az csak
k¦pzelg¦s. Az Ýr teremt¦s¦n bel¤l nincs ¤ress¦g. Az anyagi l¦t felsz§mol§sa azt teszi lehetÆv¦ az ember sz§m§ra, hogy eljusson a lelki vil§gba, az
Ýr hajl¦k§ra. A Bhagavad-gŒtƒ r¦szletes le¨r§st k¢z¢l az Ýr hajl¦k§r©l, s
elmondja, hogy ott nincs sz¤ks¦g sem napra, sem holdra, sem elektromoss§gra. A lelki vil§gban minden bolyg© ¢nragyog©, az anyagi vil§g napj§hoz hasonl©an. Val©j§ban minden Isten birodalma, de a lelki vil§got ¦s
azok bolyg©it para„ dhƒm§nak, felsÆbb hajl¦knak nevezik.
Maga az Ýr K‚‰†a vil§gosan kijelenti itt (mat-citta‹, mat-para‹, matsa„sthƒm), hogy csak a t¢k¦letes yogŒ, aki Öt teljesen meg¦rti, k¦pes
igazi b¦k¦t el¦rni, s eljutni v¦g¤l az Ö legfelsÆbb hajl¦k§ra, K‚‰†alok§ra,
amit Goloka-V‚ndƒvan§nak is neveznek. A Brahma-sa„hitƒ (5.37) egy¦rtelmÉen kijelenti: goloka eva nivasaty akhilƒtma-bhta‹ Ä noha az Ýr
mindig Goloka nevÉ lakhely¦n tart©zkodik, legfelsÆbb lelki energi§i r¦v¦n
Ö a mindent §that© Brahman ¦s a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒ is. A lelki
vil§gba (Vaiku†‡h§ra) vagy az Ýr ¢r¢k hajl¦k§ra (Goloka V‚†dƒvan§ba)
senki sem juthat el, ha nem rendelkezik megfelelÆ tud§ssal K‚‰†§r©l ¦s
az Ö teljes Vi‰†u-kiterjed¦s¦rÆl. A K‚‰†a-tudatban tev¦kenykedÆ ember
t¢k¦letes yogŒ, mert elm¦je mindig K‚‰†a tetteiben mer¤l el (sa vai mana‹
k‚‰†a-padƒravindayo‹). A V¦d§kb©l (÷vetƒvatara-upani‰ad 3.8) szint¦n
megtudhatjuk: tam eva viditvƒti m‚tyum eti. ÀAz ember csak az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a megismer¦s¦vel gyÆzheti le az ism¦tlÆdÆ
sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§t." M§s sz©val teh§t a yoga-folyamat t¢k¦letess¦ge az, ha az ember megszabadul az anyagi l¦ttÆl, s nem az, hogy
holmi m§gikus bÉv¦szked¦ssel vagy akrobatamutatv§nyokkal becsapja az
§rtatlanokat.
16. VERS
naAtya´atastau yaAegAAe'ista na caEk(Antamana´ata: /

na caAitasva«azAIlasya jaAƒataAe naEva caAjauRna //16//
nƒty-anatas tu yogo 'sti na caikƒntam ananata‹
na cƒti-svapna-Œlasya jƒgrato naiva cƒrjuna
na Ä sohasem; ati Ä a tÍl sokat; anata‹ Ä evÆnek; tu Ä de; yoga‹ Ä ¢sszekapcsol©d§s a LegfelsÆbbel; asti Ä van; na Ä sem; ca Ä is; ekƒntam Ä
tÍls§gosan; ananata‹ Ä az ev¦stÆl tart©zkod©nak; na Ä sem; ca Ä is;
ati Ä a tÍl sokat; svapna-Œlasya Ä alv©nak; jƒgrata‹ Ä vagy a tÍl sokat
virraszt©nak; na Ä sem; eva Ä valaha; ca Ä ¦s; arjuna Ä ©, Arjuna.
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¹, Arjuna, nem lehet yogŒ az, aki tÍl sokat vagy tÍl keveset eszik vagy
alszik.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a yogŒknak szab§lyozott ev¦st ¦s alv§st aj§nl.
TÍl sokat az eszik, aki a test ¦s l¦lek egy¤tt tart§s§hoz sz¤ks¦ges ¦teln¦l t¢bbet vesz mag§hoz. Semmi sz¤ks¦g arra, hogy az ember hÍst
egyen, hiszen van el¦g gabonaf¦le, z¢lds¦g, gy¤m¢lcs ¦s tej a sz§m§ra.
A Bhagavad-gŒtƒ szerint ezek az egyszerÉ t§pl§l¦kok tartoznak a j©s§g
minÆs¦g¦be. HÍst csak a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆ emberek fogyasztanak. Akik doh§nyoznak, alkoholt isznak, hÍst ¦s olyan ¦teleket esznek,
melyeket elÆtte nem aj§nlottak fel K‚‰†§nak, szenvedni fognak bÉn¢s tetteik visszahat§s§t©l, mert csak tiszt§talan dolgokat esznek. BhuŠjate te
tv agha„ pƒpƒ ye pacanty ƒtma-kƒra†ƒt. Aki ¦rz¦kei el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben eszik, vagy mag§nak fÆz, s az ¦tel¦t nem aj§nlja fel K‚‰†§nak, az
csak bÉnt vesz mag§hoz. Aki bÉnt eszik, s t¢bbet eszik ann§l, mint ami
sz§m§ra elrendeltetett, az nem v¦gezheti t¢k¦letesen a yog§t. A legjobb,
ha valaki csup§n a K‚‰†§nak felaj§nlott ¦tel marad¦kait fogyasztja. Egy
K‚‰†a-tudatÍ ember nem fogyaszt olyan t§pl§l¦kot, amit nem aj§nlottak
fel elÆtte K‚‰†§nak. A yoga gyakorl§s§ban teh§t kiz§r©lag az ¦rhet el
t¢k¦letess¦get, aki K‚‰†a-tudatÍ. Az sem gyakorolhatja a yog§t, aki ¢nk¦nyesen kital§lt b¢jt¢t k¢vetve term¦szetellenesen lemond az ev¦srÆl.
A K‚‰†a-tudatÍ ember az ¨r§sok tan§csainak megfelelÆen b¢jt¢l. Nem
koplal ¦s nem eszik t¢bbet a kellet¦n¦l, ¨gy alkalmas a yoga-gyakorlatok
v¦gz¦s¦re. Aki a sz¤ks¦gesn¦l t¢bbet eszik, az nagyon sokat §lmodik,
ennek k¢vetkezt¦ben pedig a sz¤ks¦gesn¦l t¢bbet alszik. Az ember ne
aludjon napi hat ©r§n§l t¢bbet. Aki a huszonn¦gy ©r§b©l hatn§l t¢bbet
t¢lt alv§ssal, az k¦ts¦gtelen¤l a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt
§ll. A tudatlans§g k¢tÆerej¦nek rabja lusta, ¦s hajlamos arra, hogy sokat
aludjon. Az ilyen ember nem alkalmas a yoga v¦gz¦s¦re.
17. VERS
yau·(Ah"Ar"ivah"Ar"sya yau·(caeí"sya k(maRs$au /

yau·(sva«aAvabaAeDasya yaAegAAe Bavaita äu":Kah"A //17//
yuktƒhƒra-vihƒrasya yukta-ce‰‡asya karmasu
yukta-svapnƒvabodhasya yogo bhavati du‹kha-hƒ
yukta Ä a szab§lyozott; ƒhƒra Ä ev¦sÉnek; vihƒrasya Ä ¦s pihen¦sÉnek;
yukta Ä a szab§lyozott; ce‰‡asya Ä l¦tfenntart§sÍnak; karmasu Ä a k¢teless¦gek v¦grehajt§sa k¢zben; yukta Ä a szab§lyozott; svapna-avabodhasya Ä
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alv§sÍnak ¦s ¦brenl¦tÉnek; yoga‹ Ä a yoga gyakorl§sa; bhavati Ä lesz;
du‹kha-hƒ Ä f§jdalmat enyh¨tÆ.
Akinek ev¦se, alv§sa, pihen¦se ¦s munk§ja szab§lyozott, az a yoga
gyakorl§s§val minden anyagi f§jdalmat k¦pes megsz¤ntetni.
MAGYAR·ZAT: A szertelens¦g az ev¦sben, az alv§sban, a v¦dekez¦sben ¦s a nemi ¦letben Ä melyek mind a test k¢vetel¦sei Ä g§tolhatja a
yoga gyakorl§s§ban tett fejlÆd¦st. Ami az ev¦st illeti, azt csak akkor lehet
szab§lyozni, ha az ember hozz§szokott, hogy csakis prasƒd§t, megszentelt ¦telt fogyasszon. A Bhagavad-gŒtƒ szerint (9.26) az Ýr K‚‰†§nak z¢lds¦geket, vir§gokat, gy¤m¢lcs¢ket, gabonaf¦l¦ket, tejet stb. aj§nlanak fel,
s a K‚‰†a-tudatÍ ember ¨gy megtanulja, hogy ne fogyasszon olyan ¦telt,
ami nem emberi t§pl§l¦k, s ami nem tartozik a j©s§g kateg©ri§j§ba. Ami
az alv§s§t illeti, K‚‰†a-tudatos k¢teless¦gei v¦grehajt§sa k¢zben mindig
¦ber, ez¦rt nagy vesztes¦gnek tekint minden percet, amelyet alv§ssal t¢lt.
Avyartha-kƒlatvam: a K‚‰†a-tudatÍ ember k¦ptelen elviselni, hogy ¦let¦bÆl ak§r egy percet is az Ýr szolg§lata n¦lk¤l t¢lts¢n, s ez¦rt a lehetÆ legkevesebbre cs¢kkenti alv§s§t. P¦ldak¦pe ebben ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ, aki
mindig K‚‰†a szolg§lat§ba mer¤lt, s nem aludt t¢bbet napi k¦t ©r§n§l, sÆt
n¦ha m¦g annyit sem. Haridƒsa —hƒkura m¦g prasƒd§t sem fogyasztott, s
egy pillanatot sem aludt addig, am¨g el nem v¦gezte napi japa-gyakorlat§t,
amelynek sor§n h§romsz§zezerszer mondta ki az Ýr szent nev¦t. Ami
pedig tetteit illeti: aki K‚‰†a-tudatÍ, nem tesz semmi olyat, ami nem §ll
kapcsolatban K‚‰†a ¦rdek¦vel, ¨gy munk§ja mindig szab§lyozott, s mentes az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. Mivel az Æ eset¦ben nincs sz© ¦rz¦kkiel¦g¨t¦srÆl,
anyagi ¦rtelemben vett pihen¦s¦rÆl sem besz¦lhet¤nk. ¶s mivel munk§j§ban, besz¦d¦ben, alv§s§ban, ¦brenl¦t¦ben ¦s test¦nek minden mÉk¢d¦s¦ben egyar§nt szab§lyozottan ¦l, sz§m§ra nem l¦tezik anyagi nyomorÍs§g.
18. VERS
yad"A ivainayataM icaÔamaAtmanyaevaAvaitaï"tae /

inas$pa{h": s$avaRk(AmaeByaAe yau·( wtyaucyatae tad"A //18//
yadƒ viniyata„ cittam ƒtmany evƒvati‰‡hate
nisp‚ha‹ sarva-kƒmebhyo yukta ity ucyate tadƒ
yadƒ Ä amikor; viniyatam Ä k¤l¢n¢sen fegyelmezett; cittam Ä az elme
¦s tev¦kenys¦ge; ƒtmani Ä a transzcendensben; eva Ä bizony; avati‰‡hate Ä meg§llapodik; nisp‚ha‹ Ä mentesen a v§gyt©l; sarva Ä minden-
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f¦le; kƒmebhya‹ Ä anyagi ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre; yukta‹ Ä szil§rd a yog§ban;
iti Ä ¨gy; ucyate Ä mondj§k; tadƒ Ä akkor.
Ha a yogŒ a yoga gyakorl§sa §ltal k¦pes fegyelmezni az elm¦j¦t, ¦s minden anyagi v§gy n¦lk¤l a transzcendensben §llapodik meg, akkor azt
mondj§k r©la, megingathatatlan a yog§ban.
MAGYAR·ZAT: A yogŒ tetteit az k¤l¢nb¢zteti meg a k¢z¢ns¦ges ember tetteitÆl, hogy mentes minden anyagi v§gyt©l, melyek k¢z¤l a nemi
¦lvezet v§gya a legerÆsebb. A t¢k¦letes yogŒ olyan j©l tudja fegyelmezni
elm¦je mÉk¢d¦s¦t, hogy semmilyen anyagi v§gy nem zavarja meg t¢bb¦.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (9.4.18Ä20) szerint ezt a t¢k¦letes s¨kot a K‚‰†atudatÍ emberek minden k¤l¢n erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l el¦rik:
sa vai mana‹ k‚‰†a-padƒravindayor
vacƒ„si vaiku†‡ha-gu†ƒnuvar†ane
karau harer mandira-mƒrjanƒdi‰u
ruti„ cakƒrƒcyuta-sat-kathodaye
mukunda-li…gƒlaya-darane d‚au
tad-bh‚tya-gƒtra-spare '…ga-sa…gamam
ghrƒ†a„ ca tat-pƒda-saroja-saurabhe
rŒmat-tulasyƒ rasanƒ„ tad-arpite
pƒdau hare‹ k‰etra-padƒnusarpa†e
iro h‚‰Œkea-padƒbhivandane
kƒma„ ca dƒsye na tu kƒma-kƒmyayƒ
yathottama-loka-janƒrayƒ rati‹
ÀAmbarŒ‰a kir§ly elÆsz¢r elm¦j¦t az Ýr K‚‰†a l©tuszl§b§ra r¢gz¨tette.
Szavaival az Ö transzcendent§lis tulajdons§gait ¨rta le, kez¦vel a templom§t takar¨totta, f¤l¦vel cselekedeteinek t¢rt¦neteit hallgatta, szem¦vel
transzcendent§lis form§it n¦zte, test¦vel a bhakt§k test¦t ¦rintette, orr§val az Ýrnak felaj§nlott l©tuszvir§g illat§t szagolta, nyelv¦vel az Ö l©tuszl§b§nak aj§nlott tulasŒ-levelet ¨zlelte, l§b§val a templomba ¦s a zar§ndokhelyekre l§togatott, fej¦vel az Ýrnak aj§nlotta h©dolat§t, v§gyaival
pedig az Ýr k¤ldet¦s¦nek teljes¤l¦s¦t szolg§lta. E transzcendent§lis tettek
jellemzik a tiszta bhakt§t."
Az imperszonalista Ít k¢vetÆi sz§m§ra ez a transzcendent§lis s¨k a
szubjektum szempontj§b©l tal§n kifejezhetetlen, §m nagyon k¢nnyÉ ¦s
c¦lravezetÆ a K‚‰†a-tudatÍak sz§m§ra, ahogyan ez AmbarŒ‰a Mahƒrƒja
eml¨tett tetteibÆl is kitÉnik. E transzcendent§lis cselekedetek nem eredm¦nyesek mindaddig, am¨g elm¦nket az §lland© eml¦kez¦s seg¨ts¦g¦vel
nem r¢gz¨tj¤k az Ýr l©tuszl§b§ra. Az Ýr odaad© szolg§lat§ban ezeket az
elÆ¨rt tetteket arcan§nak h¨vj§k, ami azt jelenti, hogy minden ¦rz¦ket az
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Ýr szolg§lat§ba §ll¨tunk. Az elm¦nek ¦s az ¦rz¦keknek elfoglalts§gra van
sz¤ks¦g¤k; a cselekedetek puszta tagad§sa nem j§rhat© Ít. Az §tlagemberek, s k¢z¤l¤k is legink§bb azok sz§m§ra, akik nem a lemond§st gyakorl©k ¦letrendj¦ben ¦lnek, a transzcendent§lis s¨k el¦r¦s¦hez vezetÆ t¢k¦letes folyamat az ¦rz¦keknek ¦s az elm¦nek az eml¨tett transzcendent§lis
szolg§lattal val© elfoglal§sa, amit a Bhagavad-gŒtƒ yukt§nak nevez.
19. VERS
yaTaA d"IpaAe inavaAtasTaAe naeËÿtae s$aAepamaA sma{taA /

yaAeigAnaAe yataicaÔasya yauÃataAe yaAegAmaAtmana: //19//
yathƒ dŒpo nivƒta-stho ne…gate sopamƒ sm‚tƒ
yogino yata-cittasya yuŠjato yogam ƒtmana‹
yathƒ Ä mint; dŒpa‹ Ä egy m¦cses; nivƒta-stha‹ Ä sz¦lcsendes helyen;
na Ä nem; i…gate Ä lobog; sƒ Ä ez; upamƒ Ä a hasonlat; sm‚tƒ Ä van
tekintve; yogina‹ Ä a yogŒ eset¦ben; yata-cittasya Ä kinek elm¦je fegyelmezett; yuŠjata‹ Ä §lland©an v¦gzi; yogam Ä a medit§ci©t; ƒtmana‹ Ä a
transzcendensen.
Ahogy a sz¦lcsendes helyen nem lobog a m¦cses l§ngja, Így az elm¦j¦t
szab§lyoz© transzcendentalista is mindig rend¤letlen marad, mik¢zben
a transzcendent§lis ¢nval©n medit§l.
MAGYAR·ZAT: A val©ban K‚‰†a-tudatÍ embert, aki mindig a transzcendensbe mer¤l, s §lland©an, rend¨thetetlen¤l medit§l im§dand© Ur§n,
¦ppÍgy nem zavarja meg semmi, mint ahogyan sz¦lcsendes helyen a
m¦cses l§ngja sem rezd¤l.
20Ä23. VERS
ya‡aAepar"matae icaÔaM inaç&ÜM" yaAegAs$aevayaA /

ya‡a caEvaAtmanaAtmaAnaM pazyaªaAtmaina tauSyaita //20//
s$auKamaAtyaintakM( yaÔaä," bauiÜ"ƒaA÷mataIin‰"yama, /

vaeiÔa ya‡a na caEvaAyaM isTataêlaita taÔvata: //21//
yaM labDvaA caAparM" laABaM manyatae naAiDakM( tata: /

yaismana, isTataAe na äu":Kaena gAuç&NAAipa ivacaAlyatae //22//
taM ivaâAä," äu":Kas$aMyaAegAivayaAegAM yaAegAs$aMiÁatama, //23//
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yatroparamate citta„ niruddha„ yoga-sevayƒ
yatra caivƒtmanƒtmƒna„ payann ƒtmani tu‰yati
sukham ƒtyantika„ yat tad buddhi-grƒhyam atŒndriyam
vetti yatra na caivƒya„ sthita calati tattvata‹
ya„ labdhvƒ cƒpara„ lƒbha„ manyate nƒdhika„ tata‹
yasmin sthito na du‹khena guru†ƒpi vicƒlyate
ta„ vidyƒd du‹kha-sa„yoga- viyoga„ yoga-sa„jŠitam
yatra Ä abban a helyzetben, ahol; uparamate Ä abbahagyja (mert transzcendent§lis boldogs§got ¦rez); cittam Ä az elme mÉk¢d¦s¦t; niruddham Ä
visszatartva az anyagt©l; yoga-sevayƒ Ä a yoga v¦gz¦se §ltal; yatra Ä amiben; ca Ä is; eva Ä bizony; ƒtmanƒ Ä a tiszta elme §ltal; ƒtmƒnam Ä
az ¢nval©t; payan Ä megl§tva; ƒtmani Ä az ¢nval©ban; tu‰yati Ä el¦gedett¦ v§lik; sukham Ä boldogs§got; ƒtyantikam Ä legfelsÆbbet; yat Ä amit;
tat Ä azt; buddhi Ä az ¦rtelem §ltal; grƒhyam Ä el¦rhetÆt; atŒndriyam Ä
transzcendent§lisat; vetti Ä megismeri; yatra Ä amiben; na Ä sohasem;
ca Ä is; eva Ä bizony; ayam Ä Æ; sthita‹ Ä elhelyezkedik; calati Ä mozdul;
tattvata‹ Ä az igazs§gt©l; yam Ä amit; labdhvƒ Ä el¦rve; ca Ä is; aparam Ä b§rmi m§s; lƒbham Ä nyeres¦gre; manyate Ä gondol; na Ä sohasem;
adhikam Ä t¢bbet; tata‹ Ä ann§l; yasmin Ä amiben; sthita‹ Ä helyzetben;
na Ä sohasem; du‹khena Ä szenved¦sek §ltal; guru†ƒ api Ä hab§r nagyon
neh¦z; vicƒlyate Ä megrend¤l; tam Ä azt; vidyƒt Ä tudnod kell; du‹khasa„yoga Ä az anyaggal val© kapcsolat okozta szenved¦sek; viyogam Ä
kiirt§s§t; yoga-sa„jŠitam Ä Így nevezik: transz a yog§ban.
A t¢k¦letess¦g szintj¦n, melyet samƒdhinak, azaz transznak neveznek,
az ember elm¦je a yoga gyakorl§sa r¦v¦n megszabadul minden anyagi
tev¦kenys¦gtÆl. E t¢k¦letess¦g jellemzÆje, hogy a yogŒ ebben az §llapotban tiszta elm¦j¦vel megpillanthatja ¢nval©j§t, s ¢r¢met, ¦lvezetet
tud mer¨teni abb©l. Ebben az ¢r¢mteli §llapotban hat§rtalan lelki boldogs§gban van r¦sze, melyet transzcendent§lis ¦rz¦kszerveivel tapasztal.
E szil§rd helyzetben sohasem t¦r el az igazs§gt©l, s ide eljutva Így ¦rzi,
enn¦l nagyobb kincsre soha nem tehet szert. Ezt az §llapotot el¦rve m¦g
a legnagyobb neh¦zs¦gek sem rend¨tik meg. Ily m©don val©ban megszabadul az anyagi kapcsolatok okozta minden szenved¦stÆl.
MAGYAR·ZAT: A yoga legfÆbb jellemzÆje, hogy gyakorl§sa §ltal az
ember fokozatosan elt§volodik az anyagi ¦letfelfog§st©l. Ezut§n, amikor a
yogŒ transzcendent§lis elm¦je ¦s ¦rtelme seg¨ts¦g¦vel tudat§ra ¦bred a FelsÆl¦leknek, Így, hogy az ¢nval©t nem azonos¨tja t¦vesen a FelsÆ ²nval©val, el¦ri a transz, a samƒdhi §llapot§t. A yoga gyakorlatai t¢bb¦-kev¦sb¦
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PataŠjali rendszer¦nek elveire ¦p¤lnek. N¦h§ny nem hiteles magyar§z©
megpr©b§lja azonos¨tani az egy¦ni lelket a FelsÆl¦lekkel, s a monist§k ezt
v¦lik felszabadul§snak, §m Æk nem ¦rtett¦k meg a PataŠjali-f¦le yogarendszer igazi c¦lj§t. PataŠjali rendszere ugyanis elfogadja a transzcendent§lis ¢r¢m¢t, m¨g az imperszonalist§k nem, mert att©l tartanak, hogy
ez vesz¦lyeztetn¦ egys¦g-elm¦let¤ket. Nem fogadj§k el a tud§s ¦s a tud©
k¤l¢n§ll©s§g§t, ez a vers azonban elismeri a transzcendent§lis ¦rz¦keken
§t megval©s¨tott lelki gy¢ny¢rt. Ezt PataŠjali Muni, a yoga-rendszer h¨res
magyar§z©ja is megerÆs¨ti. A nagy b¢lcs ¨gy ¨r Yoga-str§iban (4.34): puru‰ƒrtha-nyƒnƒ„ gu†ƒnƒ„ pratiprasava‹ kaivalya„ svarpa-prati‰‡hƒ vƒ
citi-aktir iti.
Ez a citi-akti, vagyis belsÆ energia transzcendent§lis. A puru‰ƒrtha kifejez¦s materialista vall§soss§gra, anyagi gyarapod§sra, ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre ¦s v¦g¤l a LegfelsÆbbel val© eggy¦ v§l§s k¨s¦rlet¦re utal. A monist§k
Àa LegfelsÆbbel val© eggy¦ v§l§st" kaivaly§nak h¨vj§k, PataŠjali szerint
azonban ez a kaivalya nem m§s, mint egy belsÆ, transzcendent§lis erÆ,
melynek seg¨ts¦g¦vel az ¦lÆl¦ny tudatos¨thatja mag§ban eredeti term¦szet¦t ¦s helyzet¦t. Az Ýr Caitanya ezt ceto-darpa†a-mƒrjanamnak, vagyis az elme poros t¤kre tiszt¨t§s§nak nevezi. Ez a Àtiszt¨t§s" val©j§ban
felszabadul§s, vagyis bhava-mahƒ-dƒvƒgni-nirvƒpa†am. A nirvƒ†a elm¦lete Ä ami szint¦n csak a kezdetet jelenti Ä megegyezik ezzel az elvvel.
A Bhƒgavatam (2.10.6) ezt svarpe†a vyavasthiti‹nek h¨vja. Ebben a versben a Bhagavad-gŒtƒ is megerÆs¨ti ezt.
A nirvƒ†a, vagyis az anyagi l¦t megsz¤ntet¦se ut§n a lelki tettek, azaz
az Ýr odaad© szolg§lata nyilv§nul meg, amit K‚‰†a-tudatnak neveznek.
Ahogyan a Bhƒgavatam mondja: svarpe†a vyavasthiti‹, ez Àaz ¦lÆl¦ny
igazi ¦lete". Mƒyƒnak vagy illÍzi©nak azt az §llapotot nevezz¤k, amikor
a lelki ¦letet az anyag szennyezi be. Ha azonban az ¦lÆl¦ny megszabadul
ettÆl, az nem azt jelenti, hogy eredeti, ¢r¢k helyzete megszÉnik. Ezzel
PataŠjali is egyet¦rt: kaivalya„ svarpa-prati‰‡hƒ vƒ citi-aktir iti. Ez a
citi-akti, transzcendent§lis gy¢ny¢r az igazi ¦let. A Vedƒnta-stra (1.1.12)
is al§t§masztja ezt: ƒnanda-mayo 'bhyƒsƒt. Ez a term¦szetes transzcendent§lis boldogs§g a yoga v¦gsÆ c¦lja, melyet k¢nnyen el lehet ¦rni az
odaad© szolg§lat, vagyis a bhakti-yoga v¦gz¦s¦vel. A bhakti-yog§r©l a
Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete ¨r majd r¦szletesen.
Az ebben a fejezetben le¨rt yoga-rendszerben k¦tf¦le samƒdhi van:
samprajŠƒta-samƒdhi ¦s asamprajŠƒta-samƒdhi. Ha a transzcendent§lis s¨kra k¤l¢nf¦le filoz©fiai kutat§sokkal jut el valaki, helyzet¦t
samprajŠƒta-samƒdhinak h¨vj§k. Az asamprajŠƒta-samƒdhiban t¢bb¦
m§r semmilyen kapcsolat nincs a vil§gi gy¢ny¢rrel, mert az ember akkorra m§r transzcendent§lisan fel¤lemelkedik minden olyan boldogs§gon,
amelyhez az ¦rz¦keken kereszt¤l jut. Ha a yogŒ egyszer meg§llapodik
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ebben a transzcendent§lis helyzetben, soha t¢bb¦ nem t¦r m§r el ettÆl.
Am¨g azonban nem ¦ri el ezt a szintet, sikertelennek sz§m¨t. Napjaink
Ígynevezett yoga-gyakorlatai, amelyekhez a k¤l¢nf¦le ¦rz¦ki ¢r¢m¢k is
hozz§tartoznak, ellentmondanak ennek. A nemi ¦letet, alkoholt ¦s k§b¨t©szereket ¦lvezÆ yogŒ csak nevets¦ges boh©c. M¦g azok sem t¢k¦letesek,
akiket a yog§ban a siddhik (misztikus k¦pess¦gek) vonzanak. Ahogyan
azt ez a vers is kijelenti, ha a yogŒkat a yoga mell¦kterm¦kei vonzz§k,
nem ¦rhetik el a t¢k¦letess¦g szintj¦t. A l§tv§nyos tornagyakorlatokhoz
¦s siddhikhez vonz©d© embereknek tudniuk kell, hogy ily m©don elv¦sz
sz§mukra a yoga igazi c¦lja.
Ebben a korszakban a yoga gyakorl§s§nak legjobb form§ja a K‚‰†atudat, amely sohasem vezet t¦vÍtra. A K‚‰†a-tudatÍ embert olyan boldogg§ teszi munk§ja, hogy semmilyen m§s gy¢ny¢rre nem v§gyik. A ha‡hayoga, dhyƒna-yoga ¦s jŠƒna-yoga gyakorl§s§t Ä k¤l¢n¢sen a k¦pmutat§s
e korszak§ban Ä sok minden g§tolja, §m a karma-yoga vagy bhakti-yoga
v¦gz¦se sor§n nyoma sincs ezeknek az akad§lyoknak.
Am¨g az anyagi test l¦tezik, addig az embernek szembe kell n¦znie a
test k¢vetel¦seivel: az ev¦ssel, az alv§ssal, a v¦dekez¦ssel ¦s a p§rz§ssal.
·m aki tiszta bhakti-yog§ban, K‚‰†a-tudatban ¦l, annak a test k¢vetel¦sei nem zavarj§k meg az ¦rz¦keit. Hogy a legjobban haszn§lja ki test¦t,
csakis azt fogadja el, amire l¦tfenntart§s§hoz sz¤ks¦ge van, s ¨gy transzcendent§lis boldogs§got ¦lvez a K‚‰†a-tudatban. K¢z¢mb¢sen fogadja a
v§ratlan esem¦nyeket Ä balesetet, betegs¦get, ¦h¨ns¦get, sÆt m¦g legkedvesebb rokon§nak hal§l§t is Ä, de arra mindig nagyon figyel, hogy k¢teless¦geit a K‚‰†a-tudatban, a bhakti-yog§ban v¦grehajtsa. A nem v§rt
esem¦nyek sohasem t¦r¨tik el feladata v¦grehajt§s§t©l. Ahogyan azt a
Bhagavad-gŒtƒ (2.14) elmondja: ƒgamƒpƒyino 'nityƒs tƒ„s titik‰asva bhƒrata. A bhakta t¤relemmel visel minden v§ratlan esem¦nyt, mert tudja,
hogy azok ¢r¢kk¦ j¢nnek ¦s elmÍlnak, s nem befoly§solj§k k¢teless¦ge
v¦gz¦s¦ben. Ily m©don el¦ri a yoga legt¢k¦letesebb szintj¦t.
24. VERS
s$a inaêyaena yaAe·(vyaAe yaAegAAe'inaivaRNNAcaetas$aA /

s$aÆÿlpa‘aBavaAna, k(AmaAMstyaftvaA s$avaARnazAeSata: /
manas$aEvaein‰"yaƒaAmaM ivainayamya s$amantata: //24//

sa nicayena yoktavyo yogo 'nirvi††a-cetasƒ
sa…kalpa-prabhavƒn kƒmƒ„s tyaktvƒ sarvƒn ae‰ata‹
manasaivendriya-grƒma„ viniyamya samantata‹
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sa‹ Ä az; nicayena Ä szil§rd elhat§roz§ssal; yoktavya‹ Ä gyakoroland©;
yoga‹ Ä yoga-rendszer; anirvi††a-cetasƒ Ä elt¦r¦s n¦lk¤l; sa…kalpa Ä
elmebeli spekul§ci©b©l; prabhavƒn Ä sz¤letett; kƒmƒn Ä anyagi v§gyakat; tyaktvƒ Ä feladva; sarvƒn Ä mindent; ae‰ata‹ Ä teljesen; manasƒ Ä
az elme §ltal; eva Ä bizony; indriya-grƒmam Ä valamennyi ¦rz¦ket; viniyamya Ä szab§lyozva; samantata‹ Ä minden oldalr©l.
Az embernek elsz§nts§ggal ¦s hittel kell gyakorolnia a yog§t, s nem szabad let¦rnie az Ítr©l. Meg kell v§lnia az elmebeli spekul§ci©b©l eredÆ
valamennyi anyagi v§gyt©l, s elm¦je seg¨ts¦g¦vel minden oldalr©l, egytÆl
egyig szab§lyoznia kell ¦rz¦keit.
MAGYAR·ZAT: A yog§t gyakorl©nak elt¢k¦ltnek kell lennie, s rend¤letlen¤l, t¤relmesen kell v¦geznie a gyakorlatokat. B¨znia kell a v¦gsÆ
sikerben, nagy kitart§ssal k¢vetnie kell a kijel¢lt utat, s nem szabad elkeserednie, ha a siker el¦r¦se v§rat mag§ra. A yoga elveit szigorÍan betart©
ember sz§m§ra az eredm¦ny biztos. A bhakti-yog§val kapcsolatban Rłpa
GosvƒmŒ ¨gy ¨r (Upadeƒm‚ta 3):
utsƒhƒn nicayƒd dhairyƒt tat-tat-karma-pravartanƒt
sa…ga-tyƒgƒt sato v‚tte‹ ‰aˆbhir bhakti‹ prasidhyati
ÀA bhakti-yoga folyamat§t csak sz¨vbÆl j¢vÆ lelkesed¦ssel, kitart§ssal, elt¢k¦lts¦ggel, az elÆ¨rt k¢teless¦gek v¦grehajt§s§val, a bhakt§k t§rsas§g§ban, teljesen a j©s§g k¢tÆerej¦ben cselekedve lehet sikeresen v¦gezni."
Ami az elsz§nts§got illeti, §lljon elÆtt¤nk a ver¦b p¦ld§ja, aki az
©ce§n partj§ra rakta toj§sait, §m a hatalmas hull§mok mindet elsodort§k.
A ver¦b b§nat§ban k¦rlelni kezdte az ©ce§nt, hogy adja vissza toj§sait,
az azonban ¤gyet sem vetett k¢ny¢rg¦s¦re. A kismad§r erre elhat§rozta,
hogy kisz§r¨tja az ©ce§nt, s par§nyi csÆr¦vel merni kezdte a vizet. Mindenki csak nevetett elt¢k¦lts¦g¦n, hogy e lehetetlen feladatra v§llalkozott.
Tett¦nek h¨re messzire eljutott, s v¦g¤l Garuˆa, az Ýr Vi‰†u hatalmas
mad§r-h§tasa is meghallotta. Megsz§nta cs¢ppnyi mad§rhÍg§t, s elment,
hogy tal§lkozzon vele. A kis ver¦b elsz§nts§ga nagy ¢r¢mmel t¢lt¢tte el,
s meg¨g¦rte, hogy seg¨t rajta. Azonnal r§parancsolt az ©ce§nra, hogy adja vissza a toj§sokat, k¤l¢nben Æ maga folytatja, amit a ver¦b elkezdett.
Az ©ce§n ijedt¦ben nyomban engedelmeskedett neki. Garuˆa kegy¦bÆl
a kis ver¦b boldogan ¦lhetett tov§bb.
A yoga, k¤l¢n¢sen a bhakti-yoga gyakorl§sa a K‚‰†a-tudatban ¦ppen
¨gy nagyon neh¦znek tÉnhet. De b§rki k¢veti is nagy elt¢k¦lts¦ggel a
yoga elveit, az Ýr minden bizonnyal seg¨teni fogja: seg¨ts magadon, Isten
is megseg¨t.
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25. VERS
zAnaE: zAnaEç&par"maeä," bauÜ"YaA Da{itagA{h"ItayaA /

@Atmas$aMsTaM mana: k{(tvaA na ik(iÂad"ipa icantayaeta, //25//
anai‹ anair uparamed buddhyƒ dh‚ti-g‚hŒtayƒ
ƒtma-sa„stha„ mana‹ k‚tvƒ na kiŠcid api cintayet
anai‹ Ä fokozatosan; anai‹ Ä l¦p¦srÆl l¦p¦sre; uparamet Ä vissza kell
tartania; buddhyƒ Ä az ¦rtelem §ltal; dh‚ti-g‚hŒtayƒ Ä meggyÆzÆd¦ssel;
ƒtma-sa„stham Ä a transzcendensben meg§llapodott§; mana‹ Ä az elm¦t;
k‚tvƒ Ä t¦ve; na Ä ne; kiŠcit Ä b§rmi m§sra; api Ä se; cintayet Ä gondoljon.
Az ember teljes meggyÆzÆd¦ssel, ¦rtelme seg¨ts¦g¦vel fokozatosan,
l¦p¦srÆl l¦p¦sre szil§rduljon meg a transzban, s ¨gy elm¦j¦t r¢gz¨tse
egyed¤l az ¢nval©ra. Semmi m§sra ne gondoljon.
MAGYAR·ZAT: Helyes meggyÆzÆd¦se ¦s ¦rtelme seg¨ts¦g¦vel az embernek fokozatosan el kell ¦rnie a pratyƒhƒr§nak nevezett szintet, ahol
minden ¦rz¦ktev¦kenys¦g megszÉnik. Az elm¦nek, melyet az ember a
meggyÆzÆd¦s, a medit§ci© ¦s az ¦rz¦ktev¦kenys¦gek besz¤ntet¦se seg¨ts¦g¦vel megzabol§zott, meg kell §llapodnia a transzban, azaz a samƒdhiban.
Ezen a szinten nem kell m§r t¢bb¦ tartania att©l, hogy Íjra visszat¦r az
anyagi ¦letfelfog§s k¢tel¦keibe. M§s sz©val teh§t annak ellen¦re, hogy az
ember mindaddig, m¨g anyagi teste van, kapcsolatban §ll az anyaggal, nem
szabad ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre gondolnia. A LegfelsÆbb ¶n ¢r¢m¦n k¨v¤l semmilyen boldogs§gra ne gondoljon. A K‚‰†a-tudat k¢zvetlen gyakorl§s§val
b§rki k¢nnyen eljuthat erre a szintre.
26. VERS
yataAe yataAe inaêlaita manaêÂalamaisTar"ma, /

tatastataAe inayamyaEtad"Atmanyaeva vazAM nayaeta, //26//
yato yato nicalati mana caŠcalam asthiram
tatas tato niyamyaitad ƒtmany eva vaa„ nayet
yata‹ yata‹ Ä b§rhol; nicalati Ä nagyon izgatott lesz; mana‹ Ä az elme;
caŠcalam Ä csapong©; asthiram Ä ingatag; tata‹ tata‹ Ä onnan; niyamya Ä
szab§lyozva; etat Ä ezt; ƒtmani Ä az ¢nval©ban; eva Ä bizony; vaam Ä
ir§ny¨t§s; nayet Ä al§ kell hozni.
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B§rhov§ is v§ndoroljon csapong© ¦s ingatag term¦szete miatt az elme,
az embernek hat§rozottan vissza kell t¦r¨tenie az ¢nval© fel¤gyelete al§.
MAGYAR·ZAT: Az elm¦re az jellemzÆ, hogy csapong© ¦s ingatag. Az
¢nmegval©s¨tott yogŒnak azonban uralkodnia kell rajta, s nem szabad,
hogy az ir§ny¨tsa Æt. Aki elm¦j¦t (s ¨gy egyben az ¦rz¦keit is) szab§lyozza,
azt gosvƒmŒnak vagy svƒmŒnak h¨vj§k, akit azonban az elm¦je ir§ny¨t, azt
go-dƒs§nak, az ¦rz¦kek szolg§j§nak nevezik. A gosvƒmŒ ismeri az ¦rz¦ki
boldogs§g korl§tozotts§g§t. A transzcendent§lis ¦rz¦ki boldogs§gban az
¦rz¦kek H‚‰ŒkeŁa, az ¦rz¦kek legfelsÆbb tulajdonosa (K‚‰†a) szolg§lat§t
v¦gzik. Megtisztult ¦rz¦kekkel szolg§lni K‚‰†§t Ä ez a K‚‰†a-tudat. ¸gy
lehet teljes m¦rt¦kben uralmunk al§ hajtani az ¦rz¦keket, s ezen f¢l¤l ez
a yoga gyakorl§s§nak legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦ge is.
27. VERS
‘azAAntamanas$aM ÷enaM yaAeigAnaM s$auKamauÔamama, /

opaEita zAAntar"jas$aM “aöBaUtamak(lmaSama, //27//
praƒnta-manasa„ hy ena„ yogina„ sukham uttamam
upaiti ƒnta-rajasa„ brahma-bhtam akalma‰am
praƒnta Ä b¦k¦s, mert K‚‰†a l©tuszl§b§ra sz¢gezi elm¦j¦t; manasam Ä
elm¦jÉt; hi Ä bizonyosan; enam Ä ezt; yoginam Ä yogŒt; sukham Ä a boldogs§g; uttamam Ä legfelsÆbb; upaiti Ä el¦ri; ƒnta-rajasam Ä azt, akinek
szenved¦lye lecsendes¤lt; brahma-bhtam Ä azt, aki az AbszolÍttal azonosulva felszabadult; akalma‰am Ä azt, aki megszabadult minden mÍltbeli bÉn¢s visszahat§st©l.
Az a yogŒ, akinek elm¦je Rajtam nyugszik, minden k¦ts¦get kiz§rva el¦ri a transzcendent§lis boldogs§g legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦g¦t.
A szenved¦ly k¢tÆereje f¢l¢tt §ll, valamint felismeri, hogy term¦szet¦t
tekintve azonos a LegfelsÆbbel, ¨gy a mÍltban elk¢vetett tetteinek minden visszahat§s§t©l megszabadul.
MAGYAR·ZAT: A brahma-bhta az a szint, amelyen az ember m§r
minden anyagi szennyezÆd¦stÆl megszabadult, ¦s az Ýr transzcendent§lis
szolg§lat§ban ¦l. Mad-bhakti„ labhate parƒm (Bhagavad-gŒtƒ 18.54). Az
ember nem maradhat a Brahman, vagyis az AbszolÍt minÆs¦g¦ben, ha
elm¦j¦t nem r¢gz¨ti K‚‰†a l©tuszl§b§ra. Sa vai mana‹ k‚‰†a-padƒravindayo‹. Ha mindig az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban ¦l, vagyis
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ha meg§llapodik a K‚‰†a-tudatban, az azt jelenti, hogy val©ban megszabadult a szenved¦ly k¢tÆerej¦tÆl ¦s minden anyagi szennyezÆd¦stÆl.
28. VERS
yauÃaªaevaM s$ad"AtmaAnaM yaAegAI ivagAtak(lmaSa: /

s$auKaena “aös$aMs$pazARmatyantaM s$auKama´autae //28//
yuŠjann eva„ sadƒtmƒna„ yogŒ vigata-kalma‰a‹
sukhena brahma-sa„sparam atyanta„ sukham anute
yuŠjan Ä a yoga-gyakorlatokat v¦gezve; evam Ä ¨gy; sadƒ Ä mindig; ƒtmƒnam Ä az ¢nval©t; yogŒ Ä akinek kapcsolata van a LegfelsÆbb ²nval©val;
vigata Ä mentes; kalma‰a‹ Ä minden anyagi szennyezÆd¦stÆl; sukhena Ä
transzcendent§lis boldogs§gban; brahma-sa„sparam Ä mert §lland©an
kapcsolatban van a LegfelsÆbbel; atyantam Ä a legmagasabb rendÉ;
sukham Ä boldogs§got; anute Ä el¦ri.
Az ¢nfegyelmezett yogŒ, aki §lland©an a yog§ba mer¤l, megszabadul
minden anyagi szennyezÆd¦stÆl, s az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban a t¢k¦letes boldogs§g legmagasabb fok§t ¦ri el.
MAGYAR·ZAT: Az ¢nmegval©s¨t§s azt jelenti, hogy az ember ismeri
¢r¢k helyzet¦t a LegfelsÆbbel val© kapcsolat§ban. Az egy¦ni l¦lek a LegfelsÆbb szerves r¦sze, ez¦rt feladata az Ýr transzcendent§lis szolg§lata.
Ezt a transzcendent§lis kapcsolatot a LegfelsÆbbel brahma-sa„spar§nak
h¨vj§k.
29. VERS
s$avaRBaUtasTamaAtmaAnaM s$avaRBaUtaAina caAtmaina /

wRºatae yaAegAyau·(AtmaA s$avaR‡a s$amad"zARna: //29//
sarva-bhta-stham ƒtmƒna„ sarva-bhtƒni cƒtmani
Œk‰ate yoga-yuktƒtmƒ sarvatra sama-darana‹
sarva-bhta-stham Ä a minden l¦nyben jelen l¦vÆ; ƒtmƒnam Ä FelsÆlelket; sarva Ä minden; bhtƒni Ä l¦nyt; ca Ä is; ƒtmani Ä az ¢nval©ban;
Œk‰ate Ä l§tja; yoga-yukta-ƒtmƒ Ä aki a K‚‰†a-tudatban ¢sszekapcsol©dik;
sarvatra Ä mindenhol; sama-darana‹ Ä egyenlÆnek l§t©.
Az igaz yogŒ minden l¦nyben Engem, s minden l¦nyt Bennem l§t. SÆt,
az ¢nmegval©s¨tott ember mindenhol Engem, a LegfelsÆbb Urat l§tja.
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MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ yogŒ t¢k¦letesen l§t, mert l§tja
K‚‰†§t, a LegfelsÆbbet FelsÆl¦lekk¦nt (Paramƒtmƒk¦nt) mindenki sz¨v¦ben. œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„ h‚d-dee 'rjuna ti‰‡hati. Az Ýr Paramƒtmƒk¦nt a kutya ¦s a brƒhma†a sz¨v¦ben egyar§nt jelen van. A t¢k¦letes yogŒ
tudja, hogy az Ýr ¢r¢kk¦ transzcendent§lis, s az anyag nincs r§ hat§ssal,
b§rhol legyen is, ak§r a kuty§ban, ak§r a brƒhma†§ban. Ez az Ýr legfelsÆbb semlegess¦ge. Az egy¦ni l¦lek szint¦n az egy¦n sz¨v¦ben helyezkedik el, de nincs jelen mindenki¦ben. Ez a k¤l¢nbs¦g az egy¦ni l¦lek ¦s
a FelsÆl¦lek k¢z¢tt. Aki nem v¦gzi helyesen a yog§t, az nem l§that ilyen
tiszt§n. A K‚‰†a-tudatÍ ember k¦pes K‚‰†§t a hitetlen ¦s a h¨vÆ sz¨v¦ben is megl§tni. A sm‚ti ezt a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti meg: ƒtatatvƒc ca
mƒt‚tvƒc ca ƒtmƒ hi paramo hari‹. Az Ýr minden l¦ny eredete, ¨gy olyan
Ö, mint az anya vagy az eltart©. Az anya egyform§n b§nik minden gyermek¦vel, s ¨gy tesz a legfelsÆbb atya (vagy anya) is. K¢vetkez¦sk¦pp a
FelsÆl¦lek mindig ¦s minden ¦lÆl¦nyben jelen van.
Az ¦lÆl¦nyek test¤ket tekintve is az Ýr energi§j§ban vannak. Ahogyan
a hetedik fejezet majd elmagyar§zza, az Ýrnak k¦t fÆ energi§ja van: a lelki
(a felsÆrendÉ) ¦s az anyagi (az als©rendÉ) energia. Noha az ¦lÆl¦ny a felsÆbbrendÉ energia r¦sze, m¦gis al§ van vetve az als©bbrendÉnek. Ennek
ellen¦re azonban mindig az Ýr energi§j§ban van. Valamilyen form§ban
teh§t minden ¦lÆl¦ny Benne van.
A yogŒ egyenlÆnek l§t mindent, mert l§tja, hogy az ¦lÆl¦nyek, noha gy¤m¢lcs¢zÆ tetteik folyt§n m§s ¦s m§s helyzetben vannak, minden
k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt az Ýr szolg§i maradnak. Az anyagi energi§ban az
¦lÆl¦ny az anyagi ¦rz¦keket szolg§lja, m¨g a lelki energi§ban k¢zvetlen¤l a LegfelsÆbb Urat. B§rmelyik eset §lljon fenn, Isten szolg§ja marad.
A K‚‰†a-tudatÍ embert ennek az egyenlÆ szeml¦letnek a t¢k¦letes form§ja jellemzi.
30. VERS
yaAe maAM pazyaita s$avaR‡a s$ava< ca maiya pazyaita /

tasyaAhM" na ‘aNAzyaAima s$a ca mae na ‘aNAzyaita //30//
yo mƒ„ payati sarvatra sarva„ ca mayi payati
tasyƒha„ na pra†ayƒmi sa ca me na pra†ayati
ya‹ Ä b§rki; mƒm Ä Engem; payati Ä l§t; sarvatra Ä mindenhol; sarvam Ä
mindent; ca Ä ¦s; mayi Ä Bennem; payati Ä l§t; tasya Ä annak; aham Ä
¶n; na Ä nem; pra†ayƒmi Ä veszek el; sa‹ Ä Æ; ca Ä is; me Ä Sz§momra;
na Ä nem; pra†ayati Ä v¦sz el.
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Aki mindenhol Engem ¦s mindent Bennem l§t, annak sz§m§ra ¶n
sohasem veszek el, s Æ sem v¦sz el Sz§momra soha.
MAGYAR·ZAT: Aki K‚‰†a-tudatÍ, az val©ban mindenhol az Ýr K‚‰†§t
l§tja, s mindent Benne l§t. Ýgy tÉnhet, hogy az anyagi term¦szet valamennyi k¤l¢n§ll© megnyilv§nul§s§t l§tja, §m mindegyik esetben tudat§ban van K‚‰†a jelenl¦t¦nek, mert tudja, hogy minden az Ö energi§j§nak
megnyilv§nul§sa. K‚‰†a n¦lk¤l semmi sem l¦tezhet, s Ö az Ura mindennek Ä ez a K‚‰†a-tudat alapelve. A K‚‰†a-tudat c¦lja a K‚‰†a ir§nti szeretet kifejleszt¦se, vagyis annak a szintnek az el¦r¦se, amely transzcendent§lisan az anyagi felszabadul§s f¢l¢tt §ll. Ezen a K‚‰†a-tudatos s¨kon,
amely tÍl van az ¢nmegval©s¨t§son, a bhakta eggy¦ v§lik K‚‰†§val abban
az ¦rtelemben, hogy sz§m§ra Ö lesz minden, s az Ir§nta ¦rzett szeretetben el¦ri a beteljes¤l¦st. A bensÆs¦ges kapcsolat K‚‰†a ¦s a bhakta
k¢z¢tt ezen a szinten l¦tezik. Az ¦lÆl¦ny t¢bb¦ nem semmis¤lhet meg, s
t¢bb¦ nem vesz¨ti szem elÆl az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t. K‚‰†§ba olvadni
lelki megsemmis¤l¦st jelent, s egy bhakta sohasem v§llal ilyen vesz¦lyt.
A Brahma-sa„hitƒ (5.38) ¨rja:
premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santa‹ sadaiva h‚daye‰u vilokayanti
ya„ yƒmasundaram acintya-gu†a-svarpa„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀGovind§t, az eredeti Urat im§dom, akit a szeretet ¨rj§val bekent szemÉ bhakt§k ¢r¢k Žyƒmasundara form§j§ban sz¤net n¦lk¤l a sz¨v¤kben
l§tnak."
Ezen a szinten az Ýr K‚‰†a sohasem tÉnik el a bhakta l§t©k¢r¦bÆl, s
a bhakta sem vesz¨ti el Öt t¢bb¦ szem elÆl. Ugyanez ¦rv¦nyes a yogŒra is,
aki sz¨v¦ben Paramƒtmƒk¦nt l§tja K‚‰†§t. BelÆle tiszta bhakta lesz, aki
egy pillanatig sem k¦pes elviselni, hogy ne l§ssa sz¨v¦ben az Urat.
31. VERS
s$avaRBaUtaisTataM yaAe maAM Bajatyaek(tvamaAisTata: /

s$avaRTaA vataRmaAnaAe'ipa s$a yaAegAI maiya vataRtae //31//
sarva-bhta-sthita„ yo mƒ„ bhajaty ekatvam ƒsthita‹
sarvathƒ vartamƒno 'pi sa yogŒ mayi vartate
sarva-bhta-sthitam Ä a mindenki sz¨v¦ben jelen l¦vÆt; ya‹ Ä aki; mƒm Ä
Engem; bhajati Ä odaad©an szolg§l; ekatvam Ä egys¦gben; ƒsthita‹ Ä
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ilyen helyzetben; sarvathƒ Ä minden tekintetben; varta-mƒna‹ Ä ebben az
§llapotban; api Ä ellen¦re; sa‹ Ä Æ; yogŒ Ä a transzcendentalista; mayi Ä
Bennem; vartate Ä marad.
Az a yogŒ, aki im§dattal szolg§lja a FelsÆlelket, mert tudja, hogy ¶n
¦s a FelsÆl¦lek egyek vagyunk, az mindig, minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt
Bennem marad.
MAGYAR·ZAT: A yogŒ, aki a FelsÆlelken medit§l, l§tja mag§ban K‚‰†a
teljes r¦sz¦t, a n¦gykarÍ Vi‰†ut, aki kezeiben kagyl©k¤rt¢t, korongot,
buzog§nyt ¦s l©tuszvir§got tart. A yogŒnak tudnia kell, hogy Vi‰†u nem
k¤l¢nb¢zik K‚‰†§t©l. A FelsÆl¦lek form§j§ban K‚‰†a jelen van mindenki
sz¨v¦ben. A megsz§ml§lhatatlan ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben jelen l¦vÆ megsz§ml§lhatatlan FelsÆl¦lek mind azonos egym§ssal. Az a K‚‰†a-tudatÍ ember, aki
mindig transzcendent§lis szeretettel szolg§lja K‚‰†§t, szint¦n nem k¤l¢nb¢zik a FelsÆlelken medit§l© t¢k¦letes yogŒt©l. Noha a K‚‰†a-tudatÍ yogŒ
anyagi l¦te alatt sokf¦le tettet v¦gez, mindig K‚‰†§ban marad. Ezt erÆs¨ti meg ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ is Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu c¨mÉ mÉv¦ben
(1.2.187): nikhilƒ‰v apy avasthƒsu jŒvan-mukta‹ sa ucyate. Az Ýr bhakt§ja,
aki mindig K‚‰†a-tudatban cselekszik, minden k¤l¢n t¢rekv¦s n¦lk¤l felszabadul. A Nƒrada-paŠcarƒtra ezt a k¢vetkezÆkkel t§masztja al§:
dik-kƒlƒdy-anavacchinne k‚‰†e ceto vidhƒya ca
tan-mayo bhavati k‰ipra„ jŒvo brahma†i yojayet
ÀHa az ember nagy figyelemmel K‚‰†a transzcendent§lis form§j§ra ¢sszpontos¨t Ä aki mindent §that©, s aki f¢l¢tte §ll az idÆnek ¦s a t¦rnek Ä,
akkor teljesen elmer¤l K‚‰†§r©l sz©l© gondolataiban, s el¦ri azt a transzcendent§lis boldogs§got, melyet az Ö t§rsas§ga jelent."
A yoga gyakorl§s§ban a transz legmagasabb fok§t a K‚‰†a-tudat jelenti.
Puszt§n annak a t¦nynek a meg¦rt¦se, hogy K‚‰†a Paramƒtmƒk¦nt
mindenki sz¨v¦ben jelen van, hib§tlann§ teszi a yogŒt. A V¦d§k (GopƒlatƒpanŒ-upani‰ad 1.21) a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨tik meg az Ýr e felfoghatatlan k¦pess¦g¦t: eko 'pi san bahudhƒ yo 'vabhƒti. ÀNoha az Ýr egy, a sz§mtalan sz¨vben sokk¦nt van jelen." A sm‚ti-ƒstr§ban hasonl©t olvashatunk:
eka eva paro vi‰†u‹ sarva-vyƒpŒ na sa„aya‹
aivaryƒd rpam eka„ ca srya-vat bahudheyate
ÀVi‰†u egyetlen, §m m¦gis mindent §that. Annak ellen¦re, hogy egy form§ja van, felfoghatatlan hatalma r¦v¦n jelen van mindenhol, ahogyan
a nap is ugyanabban az idÆben sz§mtalan helyen megjelenik."
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32. VERS
@AtmaAEpamyaena s$avaR‡a s$amaM pazyaita yaAe'jauRna /

s$auKaM vaA yaid" vaA äu":KaM s$a yaAegAI par"maAe mata: //32//
ƒtmaupamyena sarvatra sama„ payati yo 'rjuna
sukha„ vƒ yadi vƒ du‹kha„ sa yogŒ paramo mata‹
ƒtma Ä az ¢nval©j§val; aupamyena Ä ¢sszehasonl¨t§ssal; sarvatra Ä mindenhol; samam Ä egyenlÆs¦get; payati Ä l§t; ya‹ Ä aki; arjuna Ä ©, Arjuna;
sukham Ä boldogs§got; vƒ Ä vagy; yadi Ä ha; vƒ Ä vagy; du‹kham Ä
boldogtalans§got; sa‹ Ä az ilyen; yogŒ Ä transzcendentalista; parama‹ Ä
t¢k¦letesnek; mata‹ Ä tekinthetÆ.
¹, Arjuna! A t¢k¦letes yogŒ az, aki saj§t mag§hoz hasonl¨tva minden
¦lÆl¦nyt Ä legyenek azok ak§r boldogok, ak§r boldogtalanok Ä val©ban
egyenlÆnek l§t.
MAGYAR·ZAT: A t¢k¦letes yogŒ az, aki K‚‰†a-tudatÍ. Saj§t tapasztalat§nak k¢sz¢nhetÆen tudat§ban van mindenki boldogs§g§nak ¦s boldogtalans§g§nak. Mindenki az¦rt szenved, mert megfeledkezett Istennel
val© kapcsolat§r©l, m¨g boldogs§got az okoz, ha valaki tudja, hogy K‚‰†a
az emberi l¦ny tetteinek legfelsÆbb ¦lvezÆje, minden f¢ld, minden bolyg©
tulajdonosa ¦s minden ¦lÆl¦ny legÆszint¦bb bar§tja. A t¢k¦letes yogŒ
tudja, hogy az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi §ltal felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦nyek amiatt, hogy megfeledkeztek K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ kapcsolatukr©l, arra k¦nyszer¤lnek, hogy szenvedjenek a h§romf¦le anyagi gy¢trelemtÆl.
A K‚‰†a-tudatÍ bhakta azonban boldog, ez¦rt arra t¢rekszik, hogy mindenhol elterjessze a K‚‰†§r©l sz©l© tud§st. A t¢k¦letes yogŒ azon f§radozik, hogy mindenhol elmondja, milyen fontos K‚‰†a-tudatÍv§ v§lni,
ez¦rt Æ a vil§g legjobb filantr©pja, s az Ýr legkedvesebb szolg§ja. Na ca
tasmƒn manu‰ye‰u kacin me priya-k‚ttama‹ (18.69). M§s sz©val az Ýr
bhakt§ja egyed¤l az ¦lÆl¦nyek boldogul§s§val t¢rÆdik, ¨gy val©ban mindenki j© bar§tja. Ö a legnagyszerÉbb yogŒ, mert nem csup§n a saj§t ¦rdek¦ben v§gyik a yoga t¢k¦letes szintj¦nek el¦r¦s¦re, hanem m§sokon is
seg¨teni akar ez§ltal. Az ilyen ember sohasem irigy ¦lÆl¦nyt§rsaira. L§thatjuk teh§t a hat§rozott k¤l¢nbs¦get az Ýr tiszta bhakt§ja ¦s az olyan
yogŒ k¢z¢tt, akit csak saj§t fejlÆd¦se ¦rdekel. A yogŒ, aki a t¢k¦letes medit§ci© ¦rdek¦ben egy elhagyatott helyre vonul, nem lehet olyan t¢k¦letes, mint a bhakta, aki mindent elk¢vet, hogy mindenkit K‚‰†a-tudatÍv§
tegyen.
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33. VERS
@jauRna ovaAca

yaAe'yaM yaAegAstvayaA ‘aAe·(: s$aAmyaena maDaus$aUd"na /

WtasyaAhM" na pazyaAima caÂalatvaAitsTaitaM isTar"Ama, //33//
arjuna uvƒca
yo 'ya„ yogas tvayƒ prokta‹ sƒmyena madhusdana
etasyƒha„ na payƒmi caŠcalatvƒt sthiti„ sthirƒm
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; ya‹ ayam Ä ez a rendszer; yoga‹ Ä
miszticizmus; tvayƒ Ä ·ltalad; prokta‹ Ä le¨rt; sƒmyena Ä §ltal§noss§gban; madhu-sdana Ä ©, Madhu d¦mon elpuszt¨t©ja; etasya Ä ebbÆl;
aham Ä ¦n; na Ä nem; payƒmi Ä l§tom; caŠcalatvƒt Ä nyugtalans§g miatt;
sthitim Ä a helyzetet; sthirƒm Ä biztosnak.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, Madhusdana! Az ·ltalad ismertetett yoga megval©s¨thatatlannak, sÆt elviselhetetlennek tÉnik sz§momra, hiszen az
elme csapong© ¦s nyugtalan.
MAGYAR·ZAT: Azt a yoga-rendszert, melyet az Ýr K‚‰†a Ä a ucau
dee verssel kezdÆdÆen ¦s a yogŒ parama‹ szavakkal bez§r©lag Ä ismertetett, Arjuna ebben a versben elutas¨tja, mert Így ¦rzi, k¦ptelen annak
gyakorl§s§ra. Ebben a Kali-korszakban a k¢z¢ns¦ges ember sz§m§ra
lehetetlen, hogy elhagyja otthon§t ¦s a yoga gyakorl§sa ¦rdek¦ben egy
elhagyatott helyre, a hegyek k¢z¦ vagy az ÆserdÆ m¦ly¦re vonuljon. Erre
a korszakra a r¢vid ¦let¦rt folytatott elkeseredett k¤zdelem jellemzÆ.
Az emberek m¦g az egyszerÉ ¦s c¦lravezetÆ ¢nmegval©s¨t§si folyamatokat sem veszik komolyan, mit sem sz©lva errÆl a neh¦z yoga-rendszerrÆl,
amely megk¢veteli az ¦letm©d szab§lyoz§s§t, az ¤lÆhelyzetek gyakorl§s§t, egy alkalmas hely felkutat§s§t ¦s az elme elt§vol¨t§s§t az anyagi tev¦kenys¦gtÆl. Noha Arjuna sokoldalÍ ¦s gyakorlatias volt, m¦gis Így l§tta,
hogy ezt a yoga-¢sv¦nyt lehetetlen k¢vetni. Kir§lyi csal§db©l sz§rmazott,
¦s sz§mos kiv§l© tulajdons§ggal rendelkezett: nagy harcos volt, ¦rett kort
¦rt meg, s ami a legfontosabb, az Ýr K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge legbensÆs¦gesebb bar§tja volt. ²tezer ¦vvel ezelÆtt Arjuna lehetÆs¦gei sokkal jobbak voltak, mint a mieink, m¦gis elutas¨totta a yog§nak
ezt a form§j§t. A t¢rt¦nelmi feljegyz¦seket tanulm§nyozva l§thatjuk, hogy
Arjuna sohasem gyakorolta ezt a folyamatot. Be kell l§tnunk, hogy ebben
a Kali-korszakban n¦h§ny ritka kiv¦teltÆl eltekintve az emberek k¦ptelenek k¢vetni ezt a m©dszert. Ha ez volt a helyzet ¢tezer ¦vvel ezelÆtt,
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akkor mit mondhatn§nk a mai idÆkrÆl? Akik az Ígynevezett tanfolyamokon ¦s klubokban ut§nozz§k ezt a yoga-rendszert, csup§n idej¤ket vesztegetik, m¦g akkor is, ha Æk maguk el¦gedettek. Az ilyen emberek semmit
sem tudnak az igazi c¦lr©l.
34. VERS
caÂalaM ih" mana: k{(SNA ‘amaAiTa balavaä," ä{"X#ma, /

tasyaAhM" inaƒahM" manyae vaAyaAeir"va s$auäu"Sk(r"ma, //34//
caŠcala„ hi mana‹ k‚‰†a pramƒthi balavad d‚ˆham
tasyƒha„ nigraha„ manye vƒyor iva su-du‰karam
caŠcalam Ä csapong©; hi Ä bizony; mana‹ Ä az elme; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a;
pramƒthi Ä izgatott; bala-vat Ä erÆs; d‚ˆham Ä cs¢k¢ny¢s; tasya Ä annak;
aham Ä ¦n; nigraham Ä legyÆz¦s¦t; manye Ä gondolom; vƒyo‹ Ä a sz¦lnek;
iva Ä mint; su-du‰karam Ä neh¦znek.
¹, K‚‰†a, ¦n Így l§tom, hogy k¢nnyebb meg§ll¨tani a szelet, mint
szab§lyozni az elm¦t, amely nyugtalan, fegyelmezetlen, cs¢k¢ny¢s ¦s
hihetetlen¤l erÆs.
MAGYAR·ZAT: Az elme olyannyira erÆs ¦s cs¢k¢ny¢s, hogy n¦ha
legyÆzi az ¦rtelmet, noha val©j§ban az al§rendeltje. K¦ts¦gtelen, hogy
annak az embernek, akinek a mindennapi ¦letben oly sok t§mad§ssal kell
szemben¦znie, nagyon neh¦z uralkodnia az elm¦j¦n. L§tsz©lag viselkedhet egyform§n a bar§ttal ¦s az ellens¦ggel, erre azonban hosszÍ t§von
egyetlen vil§gi ember sem alkalmas, mert ez nehezebb, mint megf¦kezni a
sz§guld© szelet. A v¦dikus irodalom (Ka‡ha-upani‰ad 1.3.3Ä4) ¨gy ¨r ezzel
kapcsolatban:
ƒtmƒna„ rathina„ viddhi arŒra„ ratham eva ca
buddhi„ tu sƒrathi„ viddhi mana‹ pragraham eva ca
indriyƒ†i hayƒn ƒhur vi‰ayƒ„s te‰u go-carƒn
ƒtmendriya-mano-yukta„ bhoktety ƒhur manŒ‰i†a‹
ÀAz egy¦ni l¦lek az anyagi test szeker¦nek utasa, az ¦rtelem pedig a hajt©.
Az elme a gyeplÆ, az ¦rz¦kek pedig a lovak. Ily m©don ¢rvend vagy szenved a l¦lek az elme ¦s az ¦rz¦kek t§rsas§g§ban Ä ¨gy v¦lekednek a nagy
gondolkod©k." Val©j§ban az ¦rtelemnek kellene ir§ny¨tania az elm¦t, §m
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az elme olyannyira erÆs ¦s cs¢k¢ny¢s, hogy gyakran fel¤lkerekedik az
ember ¦rtelm¦n, ¦pp Így, ahogy egy heveny fertÆz¦s is erÆsebb lehet az
orvoss§g hat§s§n§l. Az ilyen erÆs elm¦t a yoga gyakorl§s§val kellene megf¦kezni, §m egy Arjun§hoz hasonl© vil§gi ember sz§m§ra az eff¦le m©dszer nem megval©s¨that©. Milyen rem¦nyeket fÉzhetn¦nk h§t a modern
emberhez? A versben eml¨tett hasonlat igen tal§l©: az ember nem k¦pes
feltart©ztatni a s¤v¢ltÆ szelet, s a f¦ktelen elme meg§ll¨t§sa m¦g enn¦l
is nehezebb. Az Ýr Caitanya javaslata szerint erre a legk¢nnyebb m©dszer a ÀHare K‚‰†a", a nagy felszabad¨t© mantra ism¦tl¦se v¦gtelen al§zatoss§ggal. Az elÆ¨rt folyamat a sa vai mana‹ k‚‰†a-padƒravindayo‹: az
elm¦t teljesen K‚‰†§val kell bet¢lten¤nk. Csakis ¨gy v§lik lehetÆv¦, hogy
semmilyen m§s tev¦kenys¦g ne zavarja meg.

35. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

@s$aMzAyaM mah"AbaAh"Ae manaAe äu"inaRƒahM" calama, /

@ByaAs$aena tau k(AEntaeya vaEr"AgyaeNA ca gA{÷tae //35//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
asa„aya„ mahƒ-bƒho mano durnigraha„ calam
abhyƒsena tu kaunteya vairƒgye†a ca g‚hyate
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; asa„ayam Ä
k¦ts¦gtelen¤l; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ; mana‹ Ä az elme; durnigraham Ä nehezen legyÆzhetÆ; calam Ä ingadoz©; abhyƒsena Ä gyakorl§ssal;
tu Ä de; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; vairƒgye†a Ä k¢z¢mb¢ss¦ggel; ca Ä is;
g‚hyate Ä szab§lyozhat©.
Az Ýr ÷rŒ K‚‰†a ¨gy sz©lt: ¹, KuntŒ erÆs karÍ fia! A nyugtalan elm¦t
legyÆzni k¦ts¦gtelen¤l nagyon neh¦z, de a megfelelÆ gyakorl§s ¦s a
ragaszkod§sn¦lk¤lis¦g c¦lhoz vezet.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge elfogadja Arjuna v¦lem¦ny¦t, miszerint a cs¢k¢ny¢s elme szab§lyoz§sa rendk¨v¤l neh¦z, de ugyanakkor azt is mondja, hogy a gyakorl§s ¦s a ragaszkod§st©l val© mentess¦g
seg¨ts¦g¦vel az ember sikerrel j§rhat. Mit is jelent ez a gyakorl§s? Ebben
a korszakban senki sem k¦pes szigorÍan betartani a szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat, p¦ld§ul hogy mag§nyos ¦s szent helyen ¦ljen, elm¦j¦t r¢gz¨tse a
FelsÆl¦lekre, szab§lyozza az ¦rz¦keket ¦s az elm¦t, ¦ljen c¢lib§tusban ¦s
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egyed¤l stb. A K‚‰†a-tudat gyakorl§sa k¢zben azonban az ember kilenc
form§ban szolg§lhatja odaad©an az Urat. Az elsÆ ¦s legfontosabb odaad© elfoglalts§g a K‚‰†§r©l val© hall§s. Ez nagyon hat§sos transzcendent§lis folyamat, amely megtiszt¨tja az elm¦t minden k¦telked¦stÆl. Min¦l
t¢bbet hall az ember K‚‰†§r©l, ann§l ink§bb megvil§gosodik, s elt§volodik mindentÆl, ami elt¦r¨theti TÆle. A vairƒgy§t k¢nnyen elsaj§t¨thatjuk
az§ltal, hogy elm¦nket elszigetelj¤k az olyan tettektÆl, amelyek nem §llnak kapcsolatban az Ýr odaad© szolg§lat§val. A vairƒgya annyit jelent,
hogy megv§lunk az anyagt©l ¦s lelki elfoglalts§got adunk az elm¦nek.
A ragaszkod§smentess¦ghez vezetÆ imperszonalista folyamat sokkal nehezebb, mint az elm¦t K‚‰†a tetteire r¢gz¨teni. Az ut©bbi rendk¨v¤l c¦lszerÉ, mert K‚‰†§r©l hallva az ember term¦szetes m©don ragaszkodni
fog a LegfelsÆbb L¦lekhez. Ezt a ragaszkod§st h¨vj§k pareƒnubhav§nak,
azaz lelki el¦gedetts¦gnek. Olyan ez, mint amikor az ¦hes ember minden
lenyelt falat ut§n el¦gedetts¦get ¦rez: min¦l t¢bbet eszik, ann§l el¦gedettebbnek ¦s erÆsebbnek ¦rzi mag§t. Ehhez hasonl©an az odaad© szolg§lat
v¦gz¦se k¢vetkezt¦ben transzcendent§lis el¦gedetts¦get ¦rz¤nk, amikor
az elme elt§volodik az anyagi t§rgyakt©l. Ahhoz hasonl¨thatjuk ezt, mint
amikor szakszerÉ kezel¦ssel ¦s megfelelÆ ¦trenddel meggy©gy¨tunk egy
betegs¦get. Az Ær¤lt elme sz§m§ra ez¦rt a legjobb kezel¦s az Ýr K‚‰†a
transzcendent§lis tetteinek hallgat§sa, a szenvedÆ beteg megfelelÆ di¦t§ja
pedig a K‚‰†§nak felaj§nlott ¦tel. Ez a kezel¦s nem m§s, mint a K‚‰†atudat folyamata.
36. VERS
@s$aMyataAtmanaA yaAegAAe äu"S‘aApa wita mae maita: /

vazyaAtmanaA tau yatataA zAfyaAe'vaAæaumaupaAyata: //36//
asa„yatƒtmanƒ yogo du‰prƒpa iti me mati‹
vayƒtmanƒ tu yatatƒ akyo 'vƒptum upƒyata‹
asa„yata Ä a zabol§tlan; ƒtmanƒ Ä elme §ltal; yoga‹ Ä az ¢nmegval©s¨t§s;
du‰prƒpa‹ Ä nehezen el¦rhetÆ; iti Ä ¨gy; me Ä Eny¦m; mati‹ Ä v¦lem¦ny;
vaya Ä a szab§lyozott; ƒtmanƒ Ä elme §ltal; tu Ä de; yatatƒ Ä mik¢zben
t¢rekszik; akya‹ Ä c¦lravezetÆ; avƒptum Ä el¦rni; upƒyata‹ Ä a megfelelÆ
eszk¢z¢kkel.
Az ¢nmegval©s¨t§s neh¦z feladat annak, akinek elm¦je zabol§tlan. ·m
a szab§lyozott elm¦jÉ, helyes m©dszerrel t¢rekvÆ ember sz§m§ra biztos
a siker. Ez az ¶n v¦lem¦nyem.

37. vers]

Dhyƒna-yoga

313

MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kijelenti, hogy
aki nem fogadja el a megfelelÆ kezel¦st, amely elt§vol¨tja az elm¦t az
anyagi foglalatoss§gokt©l, az aligha ¦rhet el sikert az ¢nmegval©s¨t§sban.
Aki a yog§t akarja gyakorolni, mik¢zben az elm¦j¦t az anyagi ¦lvezet k¢ti
le, az ¦ppen olyan, mintha valaki t¤zet akarna gyÍjtani, mik¢zben vizet
¢nt r§. A yoga gyakorl§sa az elme megzabol§z§sa n¦lk¤l csak merÆ idÆpocs¦kol§s. Az eff¦le yoga-sz¨nj§t¦k anyagi szempontb©l n¦zve cs§b¨t©
lehet, §m a lelki megval©s¨t§s szempontj§b©l semmi haszna. Az elm¦t
teh§t K‚‰†a transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§val elfoglalva mindig az
uralmunk alatt kell tartanunk. Am¨g valaki nem K‚‰†a-tudatban tev¦kenykedik, nem k¦pes az elm¦j¦t szil§rdan ir§ny¨tani. A K‚‰†a-tudatÍ ember
k¢nnyen, minden k¤l¢n erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l el¦ri a yoga c¦lj§t, ellenben a
yoga-gyakorlatokat v¦gzÆ nem lehet sikeres addig, am¨g K‚‰†a-tudatÍv§
nem v§lik.
37. VERS
@jauRna ovaAca

@yaita: ™aÜ"yaAepaetaAe yaAegAA»ailatamaAnas$a: /

@‘aApya yaAegAs$aMis$aiÜM" k(AM gAitaM k{(SNA gAcC$ita //37//
arjuna uvƒca
ayati‹ raddhayopeto yogƒc calita-mƒnasa‹
aprƒpya yoga-sa„siddhi„ kƒ„ gati„ k‚‰†a gacchati
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; ayati‹ Ä a sikertelen transzcendentalista;
raddhayƒ Ä hittel; upeta‹ Ä aki t¢rekedett; yogƒt Ä a misztikus kapcsolatt©l; calita Ä elt¦r¤lt; mƒnasa‹ Ä elm¦jÉ; aprƒpya Ä nem ¦rve el; yogasa„siddhim Ä a miszticizmus legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦g¦t; kƒm Ä
mi; gatim Ä c¦lt; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; gacchati Ä el¦r.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, K‚‰†a! Milyen sors v§r arra a transzcendentalist§ra,
aki nagy hittel kezdi el az ¢nmegval©s¨t§s folyamat§t, §m vil§gias elm¦je
miatt k¦sÆbb let¦r az Ítr©l, s ¨gy nem ¦ri el a misztika t¢k¦letess¦g¦t?
MAGYAR·ZAT: Az ¢nmegval©s¨t§s Ä a misztika Ä Ítj§r©l a BhagavadgŒtƒban tal§lhatunk le¨r§st. Az ¢nmegval©s¨t§s alapelve az az ismeret,
hogy az ¦lÆl¦ny nem azonos az anyagi testtel, hanem k¤l¢nb¢zik tÆle,
¦s boldogs§g§t az ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teli ¦letben tal§lja
meg. Mindez transzcendent§lis, tÍl van a testen ¦s az elm¦n. Az ¢nmegval©s¨t§st a tud§s, a nyolcfokÍ yoga-rendszer, valamint a bhakti-yoga Ítj§n
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kell keresn¤nk. Mindegyik folyamat sor§n meg kell ismern¤nk az ¦lÆl¦ny
val©di term¦szet¦t, Istenhez fÉzÆdÆ kapcsolat§t ¦s azokat a cselekedeteket, amelyek §ltal vissza§ll¨thatja ezt az elveszett kapcsolatot, s el¦rheti a
K‚‰†a-tudat legt¢k¦letesebb szintj¦t. Ha az ember k¢veti e h§rom ¢sv¦ny
valamelyik¦t, elÆbb-ut©bb k¦ts¦gtelen¤l el¦ri a legfelsÆbb c¦lt. Ezt maga
az Ýr jelentette ki a m§sodik fejezetben: ezen a transzcendent§lis Íton
a legkisebb erÆfesz¨t¦s is megadja a rem¦nyt a felszabadul§sra. E h§rom
m©dszer k¢z¤l ebben a korszakban k¤l¢n¢sen a bhakti-yoga gyakorl§sa
vezet c¦lra, mert ez Isten el¦r¦s¦nek legk¢zvetlenebb form§ja. Hogy m§sodszor is megbizonyosodjon, Arjuna arra k¦ri ŽrŒ K‚‰†§t, erÆs¨tse meg
kor§bbi kijelent¦s¦t. Lehet, hogy valaki Æszint¦n belekezd az ¢nmegval©s¨t§s folyamat§ba, §m manaps§g a tud§s mÉvel¦s¦nek ¦s a nyolcfokÍ
yoga-rendszer gyakorl§s§nak Ítja rendk¨v¤l neh¦z. ¸gy azt§n az ember
folytonos igyekezete ellen¦re is sz§mtalan okb©l kudarcot vallhat. ElÆsz¢r is elÆfordulhat, hogy nem v¦gzi kellÆk¦ppen komolyan a gyakorlatokat. A transzcendent§lis Ít k¢vet¦se olyan, mintha hadat ¤zenn¦nk az
illÍzi©keltÆ energi§nak, ¨gy azt§n ez az energia sz§mtalan cs§b¨t§s§val
mindent megtesz annak ¦rdek¦ben, hogy legyÆzze a karmai k¢z¤l kiszabadulni pr©b§l©t. A felt¦telekhez k¢t¢tt lelket m§r k¤l¢nben is rabul ejtett¦k az anyagi energia k¢tÆerÆi, ez¦rt minden es¦lye megvan arra, hogy
Íjra elcs§b¨ts§k, m¦g akkor is, ha a transzcendent§lis ¢sv¦nyen j§r. Ezt
nevezik Így, hogy yogƒc calita-mƒnasa‹, azaz let¦r¦s a transzcendent§lis
Ítr©l. Arjuna arr©l k¦rdez, hogy mi t¢rt¦nik azzal, aki let¦r az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§r©l.
38. VERS
k(i»aªaAeBayaiva”aí"izC$ªaA”aimava nazyaita /

@‘aitaï"Ae mah"AbaAh"Ae ivamaUX#Ae “aöNA: paiTa //38//
kaccin nobhaya-vibhra‰‡a chinnƒbhram iva nayati
aprati‰‡ho mahƒ-bƒho vimˆho brahma†a‹ pathi
kaccit Ä vajon; na Ä nem; ubhaya Ä mindkettÆtÆl; vibhra‰‡a‹ Ä elt¦rve;
chinna Ä sz¦tszaggatott; abhram Ä felhÆ; iva Ä mint; nayati Ä elv¦sz;
aprati‰‡ha‹ Ä biztos helyzet n¦lk¤l; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ K‚‰†a;
vimˆha‹ Ä a megt¦vesztett; brahma†a‹ Ä a transzcendensnek; pathi Ä
az Ítj§n.
¹, erÆs karÍ K‚‰†a! Vajon nem fog-e a transzcendens Ítj§r©l let¦rt
ember elesni mind a lelki, mind az anyagi sikertÆl, s a szertefoszl©
felhÆh¢z hasonl©an elveszni, an¦lk¤l hogy b§rhol meg§llapodhatna?
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MAGYAR·ZAT: K¦tf¦le elÆrehalad§s van. A materialist§kat nem ¦rdekli a transzcendencia, ez¦rt sokkal ink§bb az anyagi gyarapod§ssal el¦rhetÆ anyagi fejlÆd¦ssel foglalkoznak, s azzal, hogy a megfelelÆ tettekkel
a felsÆbb bolyg©kra emelkedjenek. Amikor valaki a transzcendens Ítj§ra
l¦p, fel kell hagynia minden anyagi tettel, ¦s fel kell §ldoznia minden Ígynevezett anyagi boldogs§got. Ha a t¢rekvÆ transzcendentalista nem j§r
sikerrel, akkor l§that©an mindk¦t folyamat vesztese, vagyis sem az anyagi boldogs§got, sem pedig a lelki sikert nem ¦lvezheti. Helyzete bizonytalan; olyan, ak§r egy szertefoszlott felhÆ. N¦ha az ¦gen egy kis felhÆbÆl
egy darab lev§lik, s egy nagyobbhoz csatlakozik. Ha azonban nem siker¤l el¦rnie a nagyobb felhÆt, a sz¦l sz¦toszlatja, ¦s semmiv¦ v§lik a hatalmas ¦gen. A brahma†a‹ pathi a transzcendent§lis megval©s¨t§s Ítja,
amit az ember azon kereszt¤l ¦r el, hogy tudja: term¦szete lelki, s Æ maga
a Brahmank¦nt, Paramƒtmƒk¦nt ¦s Bhagavƒnk¦nt megnyilv§nul© LegfelsÆbb Ýr szerves r¦sze. Az Ýr ŽrŒ K‚‰†a a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g
legteljesebb megnyilv§nul§sa, ez¦rt az a sikeres transzcendentalista, aki
megh©dol ElÆtte. Ezt, az ¦let c¦lj§t a Brahman ¦s a Paramƒtmƒ fel¦ val©
t¢rekv¦ssel csak sok-sok sz¤let¦s ut§n lehet el¦rni (bahnƒ„ janmanƒm
ante). Ez¦rt h§t a transzcendent§lis ¢nmegval©s¨t§s legkiv§l©bb Ítja a
bhakti-yoga Ä azaz a K‚‰†a-tudat, a k¢zvetlen folyamat.
39. VERS
Wtanmae s$aMzAyaM k{(SNA Ce$ÔaumahR"syazAeSata: /

tvad"nya: s$aMzAyasyaAsya Ce$ÔaA na ÷upapaâtae //39//
etan me sa„aya„ k‚‰†a chettum arhasy ae‰ata‹
tvad-anya‹ sa„ayasyƒsya chettƒ na hy upapadyate
etat Ä ezt; me Ä eny¦m; sa„ayam Ä k¦ts¦get; k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; chettum Ä
elÉzni; arhasi Ä l¦gy sz¨ves; ae‰ata‹ Ä teljesen; tvat Ä mint Te; anya‹ Ä
m§s; sa„ayasya Ä a k¦ts¦gnek; asya Ä ennek; chettƒ Ä elt§vol¨t©ja; na Ä
nem; hi Ä bizony; upapadyate Ä tal§lhat©.
¹, K‚‰†a, ez az ¦n k¦ts¦gem! K¦rlek, oszlasd el teljesen, mert Rajtad
k¨v¤l senki sem puszt¨thatja el!
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a a mÍlt, a jelen ¦s a j¢vÆ t¢k¦letes ismerÆje.
A Bhagavad-gŒtƒ elej¦n az Ýr kijelentette, hogy minden ¦lÆl¦ny egy¦nk¦nt l¦tezett a mÍltban, ¨gy l¦tezik a jelenben is, ¦s egy¦ni l¦t¦t a j¢vÆben is folytatni fogja, m¦g az anyagi fogs§gb©l val© felszabadul§s ut§n is.
¸gy teh§t m§r tiszt§zta a k¦rd¦st az egy¦ni ¦lÆl¦ny j¢vÆj¦t illetÆen. Most
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Arjuna a sikertelen transzcendentalista j¢vÆj¦rÆl szeretne t¢bbet megtudni. Senki sem egyenlÆ K‚‰†§val vagy nagyobb N§la. M¦g a magukat
nagy b¢lcseknek ¦s filoz©fusoknak tart© emberek, akik az anyagi term¦szet befoly§sa alatt §llnak, sem lehetnek egyenrangÍak Vele. Öt nem
ismeri senki, Ö azonban t¢k¦letesen ismeri a mÍltat, a jelent ¦s a j¢vÆt,
ez¦rt az Ö v¦lem¦nye a v¦gsÆ ¦s teljes v§lasz minden k¦ts¦gre. Egyed¤l
K‚‰†a ¦s a K‚‰†a-tudatÍ bhakt§k tudhatnak mindent.
40. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

paATaR naEvaeh" naAmau‡a ivanaAzAstasya ivaâtae /

na ih" k(lyaANAk{(tk(iêä," äu"gARitaM taAta gAcC$ita //40//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
pƒrtha naiveha nƒmutra vinƒas tasya vidyate
na hi kalyƒ†a-k‚t kacid durgati„ tƒta gacchati
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; na eva Ä soha nincs ¨gy; iha Ä ebben az anyagi vil§gban;
na Ä sohasem; amutra Ä a k¢vetkezÆ ¦letben; vinƒa‹ Ä megsemmis¤l¦s;
tasya Ä az ¢v¦; vidyate Ä l¦tezik; na Ä sohasem; hi Ä bizony; kalyƒ†a-k‚t Ä
aki kedvezÆ tetteket v¦gez; kacit Ä b§rki; durgatim Ä degrad§l©d§sba;
tƒta Ä bar§tom; gacchati Ä megy.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy v§laszolt: ¹, P‚thƒ fia! A kedvezÆ tetteket v¦gzÆ transzcendentalist§t nem ¦ri elmÍl§s sem ebben, sem
a lelki vil§gban. A j©tevÆt, bar§tom, sohasem gyÆzi le a gonosz.
MAGYAR·ZAT: A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (1.5.17) ŽrŒ Nƒrada Muni a
k¢vetkezÆk¦ppen oktatja Vyƒsadev§t:
tyaktvƒ sva-dharma„ cara†ƒmbuja„ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vƒbhadram abhd amu‰ya ki„
ko vƒrtha ƒpto 'bhajatƒ„ sva-dharmata‹
ÀHa valaki felhagy minden anyagi rem¦nnyel, ¦s teljes mened¦ket keres
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n¦l, sz§m§ra nincs vesztes¦g vagy
kudarc, semmilyen ¦rtelemben. Ellenben aki nem bhakta, az m¦g akkor
sem nyer semmit, ha t¢k¦letesen hajtja v¦gre a k¢teless¦geit." Az anyagi
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rem¦nyek teljes¤l¦s¦hez sz§mtalan, az ¨r§sok javasolta vagy hagyom§nyos
tett vezet. Egy transzcendentalist§nak a K‚‰†a-tudat, a lelki ¦letbeli fejlÆd¦s kedv¦¦rt meg kell v§lnia minden anyagi tettÆl. Felmer¤lhet itt az az
ellen¦rv, hogy noha az utat v¦gigj§rva az ember a K‚‰†a-tudat seg¨ts¦g¦vel el¦rheti a t¢k¦letess¦g csÍcs§t, ha azonban nem ¦ri el ezt a t¢k¦letes
szintet, akkor anyagi ¦s lelki szempontb©l egyar§nt kudarcot vall. Az ¨r§sok kijelentik, hogy aki elÆ¨rt k¢teless¦g¦t nem teljes¨ti, annak szenvednie
kell ennek visszahat§sait©l; ¨gy azt§n ha az ember nem v¦gzi megfelelÆen
transzcendent§lis tev¦kenys¦g¦t, akkor k¦nytelen elszenvedni a visszahat§sokat. A Bhƒgavatam megnyugtatja a sikertelen transzcendentalist§t,
hogy nincs oka aggodalomra. Tal§n el kell viselnie azokat a visszahat§sokat, melyek elÆ¨rt k¢teless¦gei elhanyagol§s§b©l sz§rmaznak, §m m¦g
¨gy sem tekinthetÆ vesztesnek, mert a kedvezÆ K‚‰†a-tudatÍ tettek sohasem mer¤lnek feled¦sbe, s egy idÆ ut§n visszat¦r ezekhez, m¦g akkor
is, ha k¢vetkezÆ ¦let¦ben esetleg alacsony rangÍ csal§dban sz¤letik meg.
Ezzel szemben aki szigorÍan eleget tesz elÆ¨rt k¢teless¦geinek, §m nem
K‚‰†a-tudatÍ, nem ¦rhet el semmi j© eredm¦nyt.
Ennek magyar§zata a k¢vetkezÆ: Az emberek k¦t csoportra oszthat©k.
Vannak, akik k¢vetik a szab§lyokat, ¦s vannak, akik nem. Akiket csup§n
az §llatias ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdekel, s mit sem tudnak a k¢vetkezÆ ¦letrÆl
vagy a lelki felszabadul§sr©l, azok a szab§lyokat nem k¢vetÆk csoportj§ba tartoznak. A szab§lyokat k¢vetÆkh¢z azok tartoznak, akik betartj§k
a szent¨r§sok elveit az elÆ¨rt k¢teless¦gekkel kapcsolatban. A szab§lyokat nem k¢vetÆ embereket Ä legyenek civiliz§ltak vagy civiliz§latlanok,
mÉveltek vagy mÉveletlenek, erÆsek vagy gy¢ng¦k Ä §llatias hajlamok jellemzik. Tetteik sohasem kedvezÆek, mert mik¢zben az ev¦s, alv§s, v¦dekez¦s ¦s p§rz§s §llatias hajlamai vez¦rlik Æket, ¢r¢kre az anyagi l¦tben
maradnak, ami mindig szenved¦ssel teli. Akik azonban k¢vetik az ¨r§sok
utas¨t§sait, s ¨gy fokozatosan felemelkednek a K‚‰†a-tudat szintj¦re, azok
k¦ts¦gtelen¤l fejlÆdnek az ¦letben.
A j© Íton j§r© embereket h§rom csoportba sorolhatjuk: 1. akik az¦rt
k¢vetik a szent¨r§sok szab§lyait ¦s parancsolatait, hogy az anyagi j©l¦tet ¦lvezhess¦k, 2. akik arra t¢rekszenek, hogy v¦gleg kiszabaduljanak az
anyagi l¦tez¦sbÆl, valamint 3. a K‚‰†a-tudatÍ bhakt§k. Az ¨r§sok szab§lyait ¦s utas¨t§sait az anyagi boldogs§g rem¦ny¦ben k¢vetÆk k¦t tov§bbi
csoportra oszthat©k: a munka gy¤m¢lcs¦re v§gy©k, valamint akik munk§juk eredm¦ny¦t nem arra akarj§k felhaszn§lni, hogy ¦rz¦keiknek el¦gedetts¦get okozzanak. Akik az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s rem¦ny¦ben tetteik gy¤m¢lcs¦¦rt dolgoznak, fejlettebb ¦letsz¨nvonalra emelkedhetnek, sÆt a felsÆbb
bolyg©kra is eljuthatnak, §m nem az igaz§n kedvezÆ utat j§rj§k, mert nem
szabadultak meg az anyagi l¦ttÆl. Egyed¤l a felszabadul§shoz vezetÆ tettek nevezhetÆk kedvezÆeknek, m¨g azok, melyeknek c¦lja nem a v¦gsÆ
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¢nmegval©s¨t§s vagy az anyagi, testi ¦letfelfog§st©l val© felszabadul§s,
egy§ltal§n nem kedvezÆek. A K‚‰†a-tudatban v¦gzett cselekedet az egyetlen kedvezÆ tett, s azokat, akik a K‚‰†a-tudatbeli fejlÆd¦s kedv¦¦rt ¢nk¦nt
v§llalj§k a testi k¦nyelmetlens¦geket, szigorÍ lemond§sokat v¦gzÆ, t¢k¦letes transzcendentalist§knak nevezhetj¤k. A nyolcfokÍ yoga-rendszer c¦lja
a K‚‰†a-tudat v¦gsÆ megval©s¨t§sa, ¨gy ez a folyamat is kedvezÆ. Aki minden tÆle telhetÆt megtesz, hogy haladjon ezen az Íton, annak nem kell
f¦lnie a visszaes¦stÆl.
41. VERS
‘aApya pauNyak{(taAM laAek(AnauiSatvaA zAAìtaI: s$amaA: /
zAucaInaAM ™aImataAM gAehe" yaAegA”aí"Ae'iBajaAyatae //41//

prƒpya pu†ya-k‚tƒ„ lokƒn u‰itvƒ ƒvatŒ‹ samƒ‹
ucŒnƒ„ rŒmatƒ„ gehe yoga-bhra‰‡o 'bhijƒyate
prƒpya Ä miut§n el¦rte; pu†ya-k‚tƒm Ä azoknak, akik j§mbor tetteket hajtottak v¦gre; lokƒn Ä a bolyg©it; u‰itvƒ Ä azut§n, hogy ott tart©zkodott;
ƒvatŒ‹ Ä sok; samƒ‹ Ä ¦vet; ucŒnƒm Ä a j§mboroknak; rŒ-matƒm Ä a
j©m©dÍaknak; gehe Ä h§z§ban; yoga-bhra‰‡a‹ Ä aki let¦rt az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§r©l; abhijƒyate Ä megsz¤letik.
A sikertelen yogŒ sok-sok ¦vig fogja a j§mbor ¦lÆl¦nyek bolyg©in ¦lvezni
az ¦letet, majd becs¤letes emberek csal§dj§ban vagy gazdag, elÆkelÆ
csal§dban fog Íjra megsz¤letni.
MAGYAR·ZAT: K¦tf¦le sikertelen yogŒ van: aki kis elÆrehalad§s ut§n
¦s aki a yoga hosszÍ idÆn §t tart© gyakorl§sa ut§n esik vissza. Az elsÆ a
felsÆbb bolyg©kra jut, ahov§ csak j§mbor ¦lÆl¦nyek ker¤lhetnek. HosszÍhosszÍ ideig ¦lhet ott, majd ism¦t visszaker¤l erre a bolyg©ra, ahol j§mbor
brƒhma†a-vai‰†av§k vagy elÆkelÆ sz§rmaz§sÍ kereskedÆk csal§dj§ban
fog megsz¤letni.
A yoga gyakorl§s§nak igazi c¦lja a K‚‰†a-tudat legmagasabb rendÉ
t¢k¦letess¦g¦nek el¦r¦se, ahogyan azt a fejezet utols© verse elmagyar§zza. Akik azonban nem el¦gg¦ kitart©ak, s az anyagi cs§b¨t§snak
engedve visszaesnek, azok az Ýr kegy¦bÆl teljesen §tadhatj§k magukat
anyagi hajlamaiknak. Ezut§n j§mbor vagy elÆkelÆ csal§dokban megsz¤letve lehetÆs¦get kapnak a j©m©dÍ ¦letre. Ebben a helyzetben m©djukban
§ll kihaszn§lni az elÆny¢s sz¤let¦s nyÍjtotta lehetÆs¦geket, hogy teljesen
K‚‰†a-tudatÍv§ v§ljanak.
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42. VERS
@Ta vaA yaAeigAnaAmaeva ku(lae Bavaita DaImataAma, /

WtaiÜ" äu"laRBatarM" laAeke( janma yad"Iä{"zAma, //42//
atha vƒ yoginƒm eva kule bhavati dhŒmatƒm
etad dhi durlabhatara„ loke janma yad Œd‚am
atha vƒ Ä vagy; yoginƒm Ä mÉvelt transzcendentalist§knak; eva Ä bizony;
kule Ä a csal§dj§ban; bhavati Ä megsz¤letik; dhŒ-matƒm Ä nagyon b¢lcseknek; etat Ä ez; hi Ä bizony; durlabha-taram Ä nagyon ritka; loke Ä
ebben a vil§gban; janma Ä sz¤let¦s; yat Ä ami; Œd‚am Ä ilyen.
Az is lehet [ha azut§n v§lik sikertelenn¦, hogy hosszÍ ideig gyakorolta
a yog§t], hogy nagy tud§sÍ transzcendentalist§k csal§dj§ban sz¤letik
meg, ami ebben a vil§gban bizony ritka dolog.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers dicsÆs¦gesnek tartja, ha valaki yogŒk vagy
b¢lcs transzcendentalist§k csal§dj§ban sz¤letik meg, mert az ilyen gyermek m§r ¦lete kezdet¦n lelki ind¨ttat§st kap. Ez k¤l¢n¢sen igaz abban
az esetben, ha valaki ƒcƒry§k vagy gosvƒmŒk csal§dj§ban sz¤letik meg.
Ezek a csal§dok a hagyom§nyaiknak ¦s neveltet¦s¤knek k¢sz¢nhetÆen
nagyon mÉvelt, Istenben h¨vÆ emberek, s ez¦rt lelki tan¨t©mesterek lesznek. Indi§ban sz§mtalan ƒcƒrya csal§d ¦l, de k¢z¤l¤k j© n¦h§ny sajnos
a megfelelÆ mÉvelts¦g ¦s k¦pz¦s hi§ny§ban visszaesett. K‚‰†a kegy¦nek
k¢sz¢nhetÆen azonban m¦g mindig vannak olyanok, akiknek fiaib©l nemzed¦krÆl nemzed¦kre transzcendentalist§k v§lnak. Megsz¤letni egy ilyen
csal§dban k¦ts¦gtelen¤l nagy szerencse. Az Ýr kegy¦bÆl lelki tan¨t©mester¤nk, O„ Vi‰†upƒda ŽrŒ ŽrŒmad Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ
Mahƒrƒja ¦s j©magam is lehetÆs¦get kaptunk arra, hogy ilyen csal§dba
sz¤less¤nk. MindkettÆnket az Ýr odaad© szolg§lat§ra tan¨tottak, kora
gyermekkorunkt©l kezdve, s k¦sÆbb a transzcendens elrendel¦se folyt§n
tal§lkoztunk.
43. VERS
ta‡a taM bauiÜ"s$aMyaAegAM laBatae paAEvaR$de"ih"k(ma, /

yatatae ca tataAe BaUya: s$aMis$aÜ"AE ku(ç&nand"na //43//
tatra ta„ buddhi-sa„yoga„ labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhya‹ sa„siddhau kuru-nandana
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tatra Ä ezut§n; tam Ä azt; buddhi-sa„yogam Ä a tudat Íjra¦led¦s¦t;
labhate Ä visszanyeri; paurva-dehikam Ä az elÆzÆ testbÆl; yatate Ä t¢rekszik; ca Ä is; tata‹ Ä ezut§n; bhya‹ Ä ism¦t; sa„siddhau Ä a t¢k¦letess¦gre; kuru-nandana Ä ©, Kuru fia.
¹, Kuru fia! Sz¤let¦se ut§n ism¦t fel¦bred benne elÆzÆ ¦let¦nek isteni
tudata, s a teljes siker ¦rdek¦ben Íjra fejlÆdni pr©b§l.
MAGYAR·ZAT: Bharata kir§ly, aki harmadszorra egy kiv§l© brƒhma†a
csal§dban sz¤letett meg, j© p¦lda arra, hogyan ¦bred fel Íjra az emberben az elÆzÆ ¦let transzcendent§lis tudata. Az eg¦sz vil§g uralkod©ja
volt, s a F¢ldet, amelyet azelÆtt Ilƒv‚ta-var‰§nak h¨vtak, az Æ uralkod§s§t k¢vetÆen nevezt¦k el a f¦listenek Bhƒrata-var‰§nak. Az uralkod© fiatal kor§ban visszavonult, hogy lelki t¢k¦letess¦get ¦rjen el, de nem j§rt
sikerrel. K¢vetkezÆ ¦let¦ben egy kiv§l© brƒhma†a csal§dj§ban sz¤letett
meg, s mivel mindig a mag§nyt kereste ¦s senkihez nem besz¦lt, Jaˆa
Bharat§nak nevezt¦k. K¦sÆbb azt§n Rahłga†a kir§ly felismerte, hogy a
legnagyobb transzcendentalist§k k¢z¦ tartozik. ¶let¦bÆl megtanulhatjuk,
hogy a transzcendent§lis t¢rekv¦s, a yoga gyakorl§sa sohasem hi§baval©.
A transzcendentalista az Ýr kegy¦bÆl Íjra ¦s Íjra lehetÆs¦get kap, hogy
el¦rhesse a K‚‰†a-tudat teljes t¢k¦letess¦g¦t.
44. VERS
paUvaARByaAs$aena taenaEva iœ"yatae ÷vazAAe'ipa s$a: /

ijaÁaAs$aur"ipa yaAegAsya zAbd"“aöAitavataRtae //44//
prvƒbhyƒsena tenaiva hriyate hy avao 'pi sa‹
jijŠƒsur api yogasya abda-brahmƒtivartate
prva Ä elÆzÆ; abhyƒsena Ä gyakorlata §ltal; tena Ä az§ltal; eva Ä bizony;
hriyate Ä vonz©dik; hi Ä biztosan; avaa‹ Ä term¦szetes m©don; api Ä
is; sa‹ Ä Æ; jijŠƒsu‹ Ä k¨v§ncsi; api Ä m¦g; yogasya Ä a yog§r©l; abdabrahma Ä a szent¨r§sok ritu§lis elvei; ativartate Ä felett §ll.
ElÆzÆ ¦lete isteni tudata folyt§n term¦szetes m©don vonz©dni kezd a
yoga elveihez, an¦lk¤l hogy kutatna ut§nuk. Az ilyen tud§sra v§gy©
transzcendentalista mindig felette §ll a szent¨r§sok ritu§lis elveinek.
MAGYAR·ZAT: Az emelkedett yogŒk nem sokat t¢rÆdnek az ¨r§sok
r¨tusaival, §m a yoga elveit, melyek a t¢k¦letes K‚‰†a-tudathoz, a yoga
legt¢k¦letesebb szintj¦nek el¦r¦s¦hez seg¨thetik Æket, term¦szetes m©don
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vonz©nak tal§lj§k. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (3.33.7) ¨gy ¨r azzal kapcsolatban, hogy a fejlett transzcendentalist§k figyelmen k¨v¤l hagyj§k a v¦dikus
r¨tusokat:
aho bata va-paco 'to garŒyƒn
yaj-jihvƒgre vartate nƒma tubhyam
tepus tapas te juhuvu‹ sasnur ƒryƒ
brahmƒncur nƒma g‚†anti ye te
À¹, Uram! Akik szent nevedet ¦neklik, rendk¨v¤l magas szinten §llnak
a lelki ¦letben, m¦g akkor is, ha kutyaevÆk csal§dj§ban sz¤lettek. Nem
f¦rhet hozz§ k¦ts¦g, hogy elv¦geztek m§r minden vezekl¦st ¦s §ldozatot, megf¤r¢dtek valamennyi szent helyen, s §ttanulm§nyozt§k az ¢sszes
szent¨r§st."
H¨res p¦lda erre Haridƒsa —hƒkura esete, akit az Ýr Caitanya egyik
legfontosabb tan¨tv§nyak¦nt fogadott el. Haridƒsa —hƒkur§t, noha muszlim csal§dban sz¤letett, az Ýr Caitanya a nƒmƒcƒrya helyzet¦be emelte,
amiatt, hogy szigorÍan betartotta fogadalm§t, s mindennap h§romsz§zezerszer mondta ki az Ýr szent nev¦t: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a
K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
²r¢kk¦ az Ýr szent nev¦t ¦nekelte, s ez bizony¨tja, hogy elÆzÆ ¦let¦ben
m§r elv¦gezte a V¦d§k §ltal elÆ¨rt ¢sszes r¨tust, amit abda-brahm§nak
h¨vnak. Am¨g teh§t az ember nem tisztul meg, addig nem k¦pes sem a
K‚‰†a-tudat elveit k¢vetni, sem pedig az Ýr szent nev¦t, a Hare K‚‰†a
mantr§t ¦nekelni.
45. VERS
‘aya¥aAâtamaAnastau yaAegAI s$aMzAuÜ"ik(ilbaSa: /

@naek(janmas$aMis$aÜ"stataAe yaAita par"AM gAitama, //45//
prayatnƒd yatamƒnas tu yogŒ sa„uddha-kilbi‰a‹
aneka-janma-sa„siddhas tato yƒti parƒ„ gatim
prayatnƒt Ä szigorÍ gyakorl§ssal; yatamƒna‹ Ä t¢rekedve; tu Ä ¦s; yogŒ Ä
az ilyen transzcendentalista; sa„uddha Ä megtisztult; kilbi‰a‹ Ä minden
bÉn¦tÆl; aneka Ä sok-sok; janma Ä sz¤let¦s ut§n; sa„siddha‹ Ä el¦rte
a t¢k¦letess¦get; tata‹ Ä ezut§n; yƒti Ä el¦ri; parƒm Ä a legfelsÆbb;
gatim Ä c¦lt.
Amikor a yogŒ minden szennyezÆd¦stÆl megtisztulva Æszint¦n t¢rekszik
a tov§bbi fejlÆd¦sre, a sok-sok ¦leten §t tart© gyakorl§s ut§n t¢k¦letess¦
v§lik, s v¦g¤l el¦ri a legfelsÆbb c¦lt.
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MAGYAR·ZAT: A j§mbor, arisztokrata vagy szent csal§dban megsz¤letÆ ember felismeri, hogy helyzete kedvezÆen seg¨ti a yoga gyakorl§s§ban, ez¦rt nagy elsz§nts§ggal l§t hozz§ befejezetlen feladat§hoz, s ¨gy
teljesen megtisztul minden anyagi szennyezÆd¦stÆl. Amikor v¦g¤l megszabadul minden szennyezÆd¦stÆl, szert tesz a legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦gre, a K‚‰†a-tudatra. A K‚‰†a-tudat a megtisztul§s t¢k¦letes szintje.
Ezt a Bhagavad-gŒtƒ (7.28) a k¢vetkezÆk¦ppen erÆs¨ti meg:
ye‰ƒ„ tv anta-gata„ pƒpa„ janƒnƒ„ pu†ya-karma†ƒm
te dvandva-moha-nirmuktƒ bhajante mƒ„ d‚ˆha-vratƒ‹
ÀAki hosszÍ ¦leteken kereszt¤l j§mboran cselekedett, aki teljesen megszabadult minden szennyezÆd¦stÆl ¦s az illÍzi© kettÆss¦geitÆl, az az Ýr
transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§hoz l§t."
46. VERS
tapaisvaByaAe'iDak(Ae yaAegAI ÁaAinaByaAe'ipa mataAe'iDak(: /
k(imaRByaêAiDak(Ae yaAegAI tasmaAâAegAI BavaAjauRna //46//

tapasvibhyo 'dhiko yogŒ jŠƒnibhyo 'pi mato 'dhika‹
karmibhya cƒdhiko yogŒ tasmƒd yogŒ bhavƒrjuna
tapasvibhya‹ Ä az aszk¦t§kn§l; adhika‹ Ä kiv§l©bb; yogŒ Ä a yogŒ; jŠƒnibhya‹ Ä a b¢lcsn¦l; api Ä is; mata‹ Ä tekintik; adhika‹ Ä kiv§l©bbnak;
karmibhya‹ Ä a munka gy¤m¢lcsei¦rt dolgoz©n§l; ca Ä is; adhika‹ Ä kiv§l©bb; yogŒ Ä a yogŒ; tasmƒt Ä ez¦rt; yogŒ Ä transzcendentalista; bhava Ä
legy¦l; arjuna Ä ©, Arjuna.
A yogŒ jobb az aszk¦t§n§l, az empirikus filoz©fusn§l ¦s a tettei gy¤m¢lcseire t¢rekvÆn¦l is. ¹, Arjuna, l¦gy h§t yogŒ minden k¢r¤lm¦nyek
k¢z¢tt!
MAGYAR·ZAT: Yoga alatt azt ¦rtj¤k, amikor tudatunk ¢sszekapcsol©dik a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§ggal. Az ennek el¦r¦s¦t szolg§l© folyamatokat gyakorl©ik az adott m©dszernek megfelelÆen k¤l¢nf¦le nevekkel
illetik. Ha az ¢sszekapcsol© folyamat legfÆk¦ppen gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekbÆl §ll, akkor karma-yog§nak, ha ink§bb empirikus tud§sra ¦p¤l,
akkor jŠƒna-yog§nak, s ha legink§bb a LegfelsÆbb Ýrral val© odaad©
kapcsolat jellemzi, akkor bhakti-yog§nak nevezik. Ahogyan azt a k¢vetkezÆ vers elmagyar§zza, valamennyi yoga v¦gsÆ t¢k¦letess¦ge a K‚‰†atudat, a bhakti-yoga. Ebben a versben az Ýr megerÆs¨tette a yoga felsÆbbrendÉs¦g¦t, §m arra nem utal, hogy ez jobb lenne a bhakti-yog§n§l.
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A bhakti-yoga a teljes lelki tud§s, ez¦rt semmi sem mÍlhatja fel¤l. Az ¢nval© ismerete n¦lk¤l az aszketizmus t¢k¦letlen, ¦s nem lehet t¢k¦letes az
empirikus tud§s sem, ha mellÆzi a LegfelsÆbb Ýr elÆtti megh©dol§st. A
gy¤m¢lcs¢zÆ munka szint¦n csak idÆveszteget¦s, ha K‚‰†a-tudat n¦lk¤l
v¦gezz¤k. Ez¦rt minden yoga-folyamat k¢z¤l a bhakti-yoga a legdicsÆs¦gesebb, amelyrÆl ez a vers besz¦l. Ezt a k¢vetkezÆ vers m¦g vil§gosabban
elmagyar§zza.
47. VERS
yaAeigAnaAmaipa s$avaeRSaAM maÕ"taenaAntar"AtmanaA /

™aÜ"AvaAna, Bajatae yaAe maAM s$a mae yau·(tamaAe mata: //47//
yoginƒm api sarve‰ƒ„ mad-gatenƒntar-ƒtmanƒ
raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„ sa me yuktatamo mata‹
yoginƒm Ä a yogŒk k¢z¤l; api Ä is; sarve‰ƒm Ä valamennyi k¢z¤l; matgatena Ä Bennem lakozva, mindig R§m gondolva; anta‹-ƒtmanƒ Ä mag§ban; raddhƒ-vƒn Ä teljes hittel; bhajate Ä transzcendent§lis szeretÆ szolg§latot v¦gez; ya‹ Ä aki; mƒm Ä Nekem (a LegfelsÆbb Ýrnak); sa‹ Ä Æ;
me Ä ·ltalam; yukta-tama‹ Ä a legnagyobb yogŒnak; mata‹ Ä tekintett.
Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, mag§ban ¶nr§m gondol, s
transzcendent§lis szeretÆ szolg§latot v¦gez Nekem, az a legmeghittebben egyes¤l Velem a yog§ban, s minden yogŒ k¢z¤l Æ a legkiv§l©bb. Ez
az ¶n v¦lem¦nyem.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben a bhajate sz©nak nagy jelentÆs¦ge van. T¢ve a bhaj ige, amit a szolg§lattal kapcsolatban haszn§lnak.
A magyar Àim§dat" sz© nem eg¦szen ugyanazt jelenti, mint a bhaj. Im§dat alatt csod§latot, tiszteletet ¦s megbecs¤l¦st ¦rt¤nk egy arra m¦lt©
szem¦ly ir§nt. A szeretettel ¦s hÉs¦ggel v¦gzett szolg§lat azonban legfÆk¦ppen az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t illeti meg. Ha valaki elmulasztja egy tiszteletre m¦lt© ember vagy egy f¦listen im§dat§t, legfeljebb
udvariatlannak nevezhetÆ, §m a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§t senki sem ker¤lheti el an¦lk¤l, hogy ez sÍlyos ¨t¦letet ne vonna maga ut§n. Minden
¦lÆl¦ny az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek szerves r¦sze, ez¦rt eredeti term¦szet¦bÆl ad©d©an az a feladata, hogy a LegfelsÆbb Urat szolg§lja. Aki nem tesz ennek eleget, az elbukik. Ezt a Bhƒgavatam (11.5.3)
az al§bbi versben erÆs¨ti meg:
ya e‰ƒ„ puru‰a„ sƒk‰ƒd ƒtma-prabhavam Œvaram
na bhajanty avajƒnanti sthƒnƒd bhra‰‡ƒ‹ patanty adha‹
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ÀAki nem szolg§lja az elsÆdleges Urat, minden ¦lÆl¦ny eredet¦t, s elhanyagolja k¢teless¦g¦t Vele szemben, az biztosan visszaesik eredeti helyzet¦bÆl."
Ez a vers szint¦n a bhajanti sz©t haszn§lja. Ez a sz© teh§t egyed¤l a LegfelsÆbb Szem¦lyre vonatkozhat, m¨g az Àim§dat" sz© a f¦listenekkel vagy
b§rmilyen k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nnyel kapcsolatban haszn§lhat©. A ÷rŒmadBhƒgavatam e vers¦ben eml¨tett avajƒnanti sz© a Bhagavad-gŒtƒban is elÆfordul. Avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ‹: ÀCsup§n az ostob§k ¦s a gazemberek
gÍnyolj§k ki az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, az Ýr K‚‰†§t." Ezek
az ostob§k arra vetemednek, hogy magyar§zatokat ¨rjanak a BhagavadgŒtƒhoz, §m semmi hajland©s§got nem mutatnak az Ýr odaad© szolg§lat§ra. ¸gy term¦szetesen nem tudnak megfelelÆ m©don k¤l¢nbs¦get tenni
a bhajanti ¦s az Àim§dat" sz© k¢z¢tt.
Valamennyi yoga a bhakti-yog§ban tetÆzik, s ezen k¨v¤l minden m§s
yoga csup§n eszk¢z arra, hogy az ember el¦rje a bhaktit a bhakti-yog§ban.
A yoga val©j§ban bhakti-yog§t jelent, mert minden yoga fokozatosan az
igazi c¦l, a bhakti-yoga fel¦ vezeti az embert. A karma-yoga elej¦tÆl a
bhakti-yoga v¦g¦ig hosszÍ Ít vezet az ¢nmegval©s¨t§sig. Ennek az Ítnak
az eleje a tettek gy¤m¢lcs¦rÆl lemond© cselekv¦s, vagyis a karma-yoga. Ha
ehhez k¦sÆbb tud§s ¦s lemond§s j§rul, akkor jŠƒna-yog§nak h¨vj§k. Amikor az ember a jŠƒna-yog§ban a k¤l¢nb¢zÆ testgyakorlatokkal a FelsÆlelken medit§l, s elm¦j¦t R§ sz¢gezi, azt a‰‡ƒ…ga-yog§nak h¨vj§k. A csÍcsot
a bhakti-yoga jelenti, amikor a yogŒ Ä az a‰‡ƒ…ga-yog§n tÍlhaladva Ä el¦ri
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, K‚‰†§t. Val©j§ban a bhakti-yoga a
legv¦gsÆ c¦l, de ahhoz, hogy a bhakti-yog§t valaki r¦szletesen elemezni
tudja, meg kell ¦rtenie a t¢bbi yoga-folyamatot. A fejlÆdÆ yogŒ ez¦rt az
¢r¢k szerencs¦hez vezetÆ igazi utat j§rja. Aki meg§ll egy bizonyos ponton, s nem halad tov§bb, annak neve ennek alapj§n karma-yogŒ, jŠƒnayogŒ, dhyƒna-yogŒ, rƒja-yogŒ, ha‡ha-yogŒ stb. ·m ha valaki olyan szerencs¦s,
hogy eljut a bhakti-yog§ig, tudhatjuk, hogy minden m§s yoga-folyamaton tÍlhaladt m§r. K‚‰†a-tudatÍv§ v§lni ez¦rt a yoga legmagasabb fok§nak el¦r¦s¦t jelenti, ¦ppen Így, mint amikor a Himal§j§r©l sz©lva a vil§g
legmagasabb hegys¦g¦re utalunk, melynek a Mount Everest a csÍcsa.
Aki a bhakti-yoga Ítj§t j§rva el¦rkezik a K‚‰†a-tudathoz, s a V¦d§k Ítmutat§s§t k¢vetve j© helyzetbe ker¤l, az nagyon szerencs¦snek
mondhat©. Az ide§lis yogŒ figyelm¦t K‚‰†§ra ¢sszpontos¨tja, akit Žyƒmasundar§nak h¨vnak, ¦s akinek sz¨ne ¦pp oly gy¢ny¢rÉ, mint a felhÆ¦.
L©tuszvir§ghoz hasonlatos arca ragyog, mint a nap, s ¢lt¢z¦k¦t csillog©
¦kk¢vek, test¦t vir§gf¤z¦rek d¨sz¨tik. Minden oldalr©l fens¦ges lelki f¦ny,
a brahmajyoti veszi k¢r¤l. K¤l¢nb¢zÆ form§kban sz§ll al§ e vil§gba, mint
p¦ld§ul Rƒma, N‚si„ha, Varƒha ¦s K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Emberhez hasonl© form§j§ban YaŁodƒ anya gyermekek¦nt jelenik
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meg, ¦s K‚‰†§nak, Govind§nak ¦s Vƒsudev§nak nevezik. Ö a t¢k¦letes
gyermek, f¦rj, bar§t ¦s mester, ¦s minden fens¦ggel ¦s transzcendent§lis
tulajdons§ggal teljes m¦rt¦kben rendelkezik. Aki ¢r¢kk¦ tudat§ban van
az Ýr e tulajdons§gainak, azt a legkiv§l©bb yogŒnak nevezik.
Valamennyi v¦dikus ¨r§s megerÆs¨ti, hogy a yoga legt¢k¦letesebb szintj¦t csakis a bhakti-yog§val lehet el¦rni:
yasya deve parƒ bhaktir yathƒ deve tathƒ gurau
tasyaite kathitƒ hy arthƒ‹ prakƒante mahƒtmana‹
ÀA v¦dikus tud§s igazi jelent¦se csak azon nagy lelkek elÆtt t§rul fel
mag§t©l, akiknek rend¨thetetlen hit¤k van mind az Ýrban, mind a lelki
tan¨t©mesterben" (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.23).
Bhaktir asya bhajana„ tad ihƒmutropƒdhi-nairƒsyenƒmu‰min mana‹kalpanam, etad eva nai‰karmyam. ÀA bhakti azt az Ýrnak v¦gzett odaad© szolg§latot jelenti, amikor valaki mentes att©l a v§gyt©l, hogy jelenlegi vagy elk¢vetkezÆ ¦let¦ben anyagi haszonra tegyen szert. Az ember az
ilyen hajlamokt©l megszabadulva mer¨tse elm¦j¦t teljesen a LegfelsÆbbe.
Ez a nai‰karmya c¦lja" (Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.15).
Ez teh§t n¦h§ny olyan folyamat, ami a bhakti, vagyis a K‚‰†a-tudat
v¦gz¦s¦t seg¨ti, amely a yoga-rendszer legt¢k¦letesebb szintje.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
hatodik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀDhyƒna-yoga".

HETEDIK FEJEZET

Az AbszolÍtr©l
sz©l© tud§s

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

mayyaAs$a·(manaA: paATaR yaAegAM yauÃanmad"A™aya: /

@s$aMzAyaM s$amaƒaM maAM yaTaA ÁaAsyais$a tacC+$NAu // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
mayy ƒsakta-manƒ‹ pƒrtha yoga„ yuŠjan mad-ƒraya‹
asa„aya„ samagra„ mƒ„ yathƒ jŠƒsyasi tac ch‚†u
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä a LegfelsÆbb Ýr mondta; mayi Ä Hozz§m; ƒsaktamanƒ‹ Ä ragaszkod© elme; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; yogam Ä ¢nmegval©s¨t§st; yuŠjan Ä gyakorolva; mat-ƒraya‹ Ä tudatodat R§m ir§ny¨tva (K‚‰†atudatban); asa„ayam Ä k¦ts¦g n¦lk¤l; samagram Ä teljesen; mƒm Ä
Engem; yathƒ Ä hogyan; jŠƒsyasi Ä ismerhetsz meg; tat Ä azt; ‚†u Ä halld.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Halld most, ©, P‚thƒ
fia, hogyan ismerhetsz meg Engem teljesen, k¦ts¦gektÆl mentesen, ha
tudatodat Bennem elmer¨tve, elm¦det R§m sz¢gezve gyakorlod a yog§t!
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MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete teljes le¨r§st ad a
K‚‰†a-tudat term¦szet¦rÆl. K‚‰†a minden fens¦ges jellemvon§ssal a legteljesebb m¦rt¦kben rendelkezik, s hogy ezeket hogyan nyilv§n¨tja ki,
arr©l ebben a fejezetben olvashatunk. Ezenk¨v¤l le¨r§st tal§lhatunk a
n¦gyf¦le szerencs¦s emberrÆl, akik kapcsolatba ker¤lnek K‚‰†§val, illetve
a n¦gyf¦le szerencs¦tlen emberrÆl, akik sohasem fordulnak Hozz§.
A Bhagavad-gŒtƒ elsÆ hat fejezete nem anyagi term¦szetÉ lelki l¦nyk¦nt ¨rta le az ¦lÆl¦nyt, aki a k¤l¢nf¦le yoga-folyamatok r¦v¦n az ¢nmegval©s¨t§s s¨kj§ra emelkedhet. A hatodik fejezet v¦ge egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy az elme K‚‰†§ra val© rend¨thetetlen ¢sszpontos¨t§sa Ä vagyis
a K‚‰†a-tudat Ä a yoga valamennyi form§ja k¢z¤l a legmagasabb rendÉ.
Az ember csakis akkor ismerheti meg az AbszolÍt Igazs§got teljesen, ha
elm¦j¦t K‚‰†§ra f¤ggeszti. Tudat§ra ¦bredni a szem¦lytelen brahmajyotinak vagy a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒnak r¦szlegess¦ge miatt nem nevezhetÆ az AbszolÍt Igazs§g t¢k¦letes ismeret¦nek. K‚‰†a ismerete jelenti a
teljes ¦s megval©s¨tott tud§st, s a K‚‰†a-tudatÍ ember elÆtt minden felt§rul. Aki teljesen K‚‰†a-tudatÍ, az bel§tja, hogy minden k¦ts¦get kiz§r©an K‚‰†a a v¦gsÆ tud§s. A k¤l¢nf¦le yoga-folyamatok csup§n l¦pcsÆfokok a K‚‰†a-tudat Ítj§n. Aki k¢zvetlen¤l a K‚‰†a-tudathoz fordul, az
minden k¤l¢n erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l teljes ismeretet szerez a brahmajyotir©l
¦s a Paramƒtmƒr©l is. A K‚‰†a-tudat yog§j§nak gyakorl§s§val az ember
mindent a maga teljess¦g¦ben ismerhet meg: az AbszolÍt Igazs§got, az
¦lÆl¦nyeket, az anyagi term¦szetet ¦s mindezek megnyilv§nul§sait, minden
hozz§juk tartoz© dologgal egy¤tt.
Ez¦rt az embernek a hatodik fejezet utols© vers¦nek utas¨t§sa ¦rtelm¦ben el kell kezdenie a yoga gyakorl§s§t. Az elme ¢sszpontos¨t§sa K‚‰†§ra,
a LegfelsÆbbre az odaad© szolg§lat kilenc form§j§nak elÆ¨r§sos v¦gz¦se
§ltal v§lik lehets¦gess¦. Ezek k¢z¤l a rava†am az elsÆ ¦s legfontosabb. Ez¦rt mondja az Ýr Arjun§nak: tac ch‚†u, azaz ÀHalld TÆlem!".
Senki sem lehet hitelesebb szaktekint¦ly, mint K‚‰†a, ez¦rt Öt hallgatva
kapja meg az ember a legjobb lehetÆs¦get arra, hogy t¢k¦letesen K‚‰†atudatoss§ v§ljon. Vagy k¢zvetlen¤l K‚‰†§t©l, vagy K‚‰†a tiszta bhakt§j§t©l kell tanulnunk teh§t, nem pedig holmi csal© abhakt§t©l, aki f¢l¢tt¦bb
b¤szke tudom§nyos mÉvelts¦g¦re.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam elsÆ ¦nek¦nek m§sodik fejezete le¨rja K‚‰†a, az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az AbszolÍt Igazs§g megismer¦s¦nek
m©dj§t (1.2.17Ä21):
‚†vatƒ„ sva-kathƒ‹ k‚‰†a‹ pu†ya-rava†a-kŒrtana‹
h‚dy anta‹-stho hy abhadrƒ†i vidhunoti suh‚t satƒm
na‰‡a-prƒye‰v abhadre‰u nitya„ bhƒgavata-sevayƒ
bhagavaty uttama-loke bhaktir bhavati nai‰‡hikŒ
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tadƒ rajas-tamo-bhƒvƒ‹ kƒma-lobhƒdaya ca ye
ceta etair anƒviddha„ sthita„ sattve prasŒdati
eva„ prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogata‹
bhagavat-tattva-vijŠƒna„ mukta-sa…gasya jƒyate
bhidyate h‚daya-granthi chidyante sarva-sa„ayƒ‹
k‰Œyante cƒsya karmƒ†i d‚‰‡a evƒtmanŒvare
ÀHa valaki a v¦dikus irodalomb©l hall K‚‰†§r©l, vagy ha k¢zvetlen¤l a
Bhagavad-gŒtƒb©l hallja az Ö szavait, az m§r mag§ban is j§mbor tettnek
sz§m¨t. Az Ýr K‚‰†a mindenki sz¨v¦ben ott lakozik, s j©akar© bar§tk¦nt
seg¨ti, valamint megtiszt¨tja azt a bhakt§t, aki §lland©an R©la hall. A
bhakta szunnyad© transzcendent§lis tud§sa ¨gy term¦szetes m©don fel¦bred. Ahogy egyre t¢bbet hall K‚‰†§r©l a Bhƒgavatamb©l ¦s a bhakt§kt©l,
egyre szil§rdabb lesz az Ýr odaad© szolg§lat§ban. Az odaad© szolg§lat
kifejleszt¦s¦vel megszabadul a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerÆitÆl,
s ¨gy megtisztul az anyagi v§gyakt©l ¦s a moh©s§gt©l. E tiszt§talans§gok
lemos§sa ut§n szil§rdan meg§llapodik a tiszta j©s§gban, majd az odaad©
szolg§latot v¦gezve Íjj§¦led, ¦s t¢k¦letesen meg¦rti az IstenrÆl sz©l© tudom§nyt. A bhakti-yoga teh§t kett¦v§gja az anyagi ragaszkod§s erÆs csom©j§t, ¦s egyszerre az asa„ayam samagram, vagyis a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge megismer¦s¦nek s¨kj§ra emeli az
embert."
A K‚‰†§r©l sz©l© tudom§nyt teh§t csakis akkor ¦rtheti meg az ember,
ha K‚‰†§t©l vagy K‚‰†a-tudatos bhakt§j§t©l hallja.
2. VERS
ÁaAnaM tae'hM" s$aivaÁaAnaimadM" vaºyaAmyazAeSata: /

yajÁaAtvaA naeh" BaUyaAe'nyajÁaAtavyamavaizASyatae // 2 //
jŠƒna„ te 'ha„ sa-vijŠƒnam ida„ vak‰yƒmy ae‰ata‹
yaj jŠƒtvƒ neha bhyo 'nyaj jŠƒtavyam avai‰yate
jŠƒnam Ä a jelens¦gvil§gr©l sz©l© tud§st; te Ä neked; aham Ä ¶n; sa Ä
azzal; vijŠƒnam Ä a lelki tud§st; idam Ä ezt; vak‰yƒmi Ä el fogom magyar§zni; ae‰ata‹ Ä teljess¦g¦ben; yat Ä amit; jŠƒtvƒ Ä megismerve; na Ä
nem; iha Ä ebben a vil§gban; bhya‹ Ä tov§bb; anyat Ä b§rmi m§s;
jŠƒtavyam Ä tudnival©; avai‰yate Ä marad.
Most teljess¦g¦ben §tadom neked a jelens¦gvil§gra vonatkoz© ¦s a lelki
tudom§nyt; ha ezeket meg¦rted, nem lesz m§r semmi, amit tudnod
kellene.
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MAGYAR·ZAT: A teljes tud§s a l§that© vil§gnak, a m¢g¢tte §ll©
l¦leknek, valamint mindkettÆ forr§s§nak az ismeret¦t jelenti. Ez a transzcendent§lis tud§s. Az Ýr az¦rt akarja elmagyar§zni az eml¨tett tud§srendszert Arjun§nak, mert az bizalmas bhakt§ja ¦s bar§tja. Ezt az Ýr
elmondta m§r a negyedik fejezet elej¦n is, ¦s most Íjra megerÆs¨ti: teljes
tud§shoz csakis az Ö bhakt§ja, a k¢zvetlen¤l TÆle eredÆ tan¨tv§nyi l§nc
tagja juthat. Az embernek ¦ppen ez¦rt kellÆk¦ppen okosnak kell lennie
ahhoz, hogy felismerje minden tud§s eredet¦t, aki minden ok oka ¦s valamennyi yoga-rendszer medit§ci©j§nak egyetlen k¢z¦ppontja. Ha valaki
megismeri minden ok ok§t, azzal mindent megtud, ¦s semmi nem marad
elÆtte ismeretlen. A V¦d§k (Mu†ˆaka-upani‰ad 1.1.3) kijelentik: kasminn
u bhagavo vijŠƒte sarvam ida„ vijŠƒta„ bhavatŒti.
3. VERS
manauSyaANAAM s$ah"›aeSau k(iêâtaita is$aÜ"yae /

yatataAmaipa is$aÜ"AnaAM k(iênmaAM vaeiÔa taÔvata: // 3 //
manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u
yatatƒm api siddhƒnƒ„

kacid yatati siddhaye
kacin mƒ„ vetti tattvata‹

manu‰yƒ†ƒm Ä az embereknek; sahasre‰u Ä ezrei k¢z¤l; kacit Ä valaki;
yatati Ä t¢rekszik; siddhaye Ä t¢k¦letess¦gre; yatatƒm Ä a t¢rekvÆk k¢z¤l;
api Ä val©ban; siddhƒnƒm Ä a t¢k¦letess¦get el¦rtek k¢z¤l; kacit Ä valaki;
mƒm Ä Engem; vetti Ä ismer; tattvata‹ Ä igaz§n.
Sok ezer ember k¢z¤l tal§n egy t¢rekszik a t¢k¦letess¦gre, s a t¢k¦letess¦get el¦rtek k¢z¤l igaz§n alig ismer Engem egy is.
MAGYAR·ZAT: Az embereknek sz§mos t¨pusa l¦tezik, ¦s sok ezer
ember k¢z¤l tal§n egy akad, akit ¦rdekel annyira a transzcendent§lis
¢nmegval©s¨t§s, hogy megpr©b§lja meg¦rteni, mi az ¦n, mi a test, ¦s mi
az AbszolÍt Igazs§g. Az emberek §ltal§ban csak §llatias hajlamaik kiel¦g¨t¦s¦vel foglalkoznak Ä az ev¦ssel, az alv§ssal, a v¦dekez¦ssel ¦s a nemi
¦lettel Ä, s nagyon ritka az, akit a transzcendent§lis tud§s ¦rdekel. A GŒtƒ
elsÆ hat fejezete azoknak sz©l, akiket ¦rdekel a transzcendent§lis tud§s,
az ¢nval© ¦s a FelsÆl¦lek megismer¦se, az ¢nmegval©s¨t§s folyamata a
jŠƒna-yog§n, a dhyƒna-yog§n, valamint az ¢nval© ¦s az anyag k¤l¢nb¢zÆs¦g¦nek meg§llap¨t§s§n kereszt¤l. K‚‰†§t azonban csak azok ismerhetik
meg, akik K‚‰†a-tudatÍak. A t¢bbi transzcendentalista csak a szem¦lytelen Brahmant illetÆ tudatoss§gra tehet szert, mert ez k¢nnyebb, mint
K‚‰†a megismer¦se. K‚‰†a a LegfelsÆbb Szem¦ly, de ugyanakkor tÍl van a
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Brahmanr©l ¦s a Paramƒtmƒr©l sz©l© tud§son. A yogŒk ¦s a jŠƒnŒk zavarban vannak, amikor megpr©b§lj§k meg¦rteni K‚‰†§t. Noha ŽrŒpƒda Ža…karƒcƒrya, a legkiv§l©bb imperszonalista a GŒtƒhoz fÉz¢tt magyar§zat§ban elfogadta, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, k¢vetÆi
nem ismerik el ugyanezt K‚‰†§r©l, hiszen Öt m¦g annak is nagyon neh¦z
meg¦rtenie, aki m§r eljutott a szem¦lytelen Brahmant illetÆ transzcendent§lis tudatoss§gig.
K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, minden ok oka, az eredeti
Ýr, Govinda. œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹ / anƒdir
ƒdir govinda‹ sarva-kƒra†a-kƒra†am. Az abhakt§k sz§m§ra nagyon neh¦z feladat megismerni Öt. Az ilyen emberek kijelentik, hogy a bhakti,
vagyis az odaad© szolg§lat Ítja nagyon k¢nnyÉ, m¦gsem k¦pesek k¢vetni.
Ha a bhakti Ítja olyan k¢nnyÉ, mint ahogyan azt az abhakt§k §ll¨tj§k,
akkor Æk mi¦rt v§lasztj§k a nehezebb utat? Val©j§ban a bhakti Ítja nem
k¢nnyÉ. Lehet, hogy az az Ít, melyet az igazi bhaktir©l mit sem tud©, semmilyen hiteles felhatalmaz§ssal nem rendelkezÆ emberek j§rnak ¦s bhaktinak neveznek, k¢nnyÉ, §m az ilyen spekul§l© tud©sok ¦s filoz©fusok
kudarcot vallanak, ha a szab§lyok ¦s elÆ¨r§sok szerint kell haladniuk az
igazi bhakti ¢sv¦ny¦n. ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu c¨mÉ
mÉv¦ben (1.2.101) ¨gy ¨r:
ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi- paŠcarƒtra-vidhi„ vinƒ
aikƒntikŒ harer bhaktir utpƒtƒyaiva kalpate
ÀHa valaki Így szolg§lja odaad©an az Urat, hogy k¢zben nem veszi figyelembe a v¦dikus ¨r§sokat, p¦ld§ul az upani‰adokat, a purƒ†§kat ¦s a
Nƒrada-paŠcarƒtr§t, csup§n f¢l¢sleges zavart okoz a t§rsadalomban."
A Brahman-tudatoss§gra szert tett imperszonalista vagy a Paramƒtmƒtudatoss§got el¦rt yogŒ k¦ptelen meg¦rteni K‚‰†§t, az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t YaŁodƒ anya gyermekek¦nt vagy Arjuna kocsihajt©jak¦nt.
N¦ha m¦g a nagy f¦listenek is zavarban vannak K‚‰†§t illetÆen (muhyanti
yat sraya‹). Mƒ„ tu veda na kacana: ÀSenki sem ismer Engem igaz§n" Ä mondja az Ýr. S ha valaki ismeri Öt: sa mahƒtmƒ su-durlabha‹ Ä
ÀAz ilyen nagy l¦lek nagyon ritka." Mindaddig, am¨g az ember nem v¦gez
odaad© szolg§latot az Ýrnak, legyen ak§rmilyen nagy tud©s vagy filoz©fus, nem ismerheti meg Öt Így, ahogy van, a maga val©j§ban (tattvata‹).
Egyed¤l a tiszta bhakt§k tudhatnak valamennyit K‚‰†a felfoghatatlan,
transzcendent§lis term¦szet¦rÆl Ä arr©l, hogy Ö minden ok oka, mindenhat©, fens¦ges, gazdag, h¨res, erÆs, b¢lcs ¦s semmihez nem ragaszkod© Ä, mert K‚‰†a nagy j©akarattal fordul fel¦j¤k. Ö a Brahman-tudatoss§g
utols© l¦pcsÆfoka, akit csakis bhakt§i ¦rthetnek meg teljes val©j§ban.
A Bhakti-rasƒm‚ta-sindhuban (1.2.234) ¦ppen ez¦rt ez §ll:
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ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi na bhaved grƒhyam indriyai‹
sevonmukhe hi jihvƒdau svayam eva sphuraty ada‹
ÀTompa anyagi ¦rz¦keivel senki sem ¦rtheti meg K‚‰†§t, Ö azonban felfedi mag§t bhakt§i elÆtt, mert nagyon el¦gedett transzcendent§lis szeretÆ
szolg§latukkal."
4. VERS
BaUimar"ApaAe'nalaAe vaAyau: KaM manaAe bauiÜ"re"va ca /

@h"ÆÿAr" wtaIyaM mae iBaªaA ‘ak{(itar"í"DaA // 4 //
bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹ kha„ mano buddhir eva ca
aha…kƒra itŒya„ me bhinnƒ prak‚tir a‰‡adhƒ
bhmi‹ Ä f¢ld; ƒpa‹ Ä v¨z; anala‹ Ä tÉz; vƒyu‹ Ä levegÆ; kham Ä ¦ter;
mana‹ Ä elme; buddhi‹ Ä ¦rtelem; eva Ä bizony; ca Ä ¦s; aha…kƒra‹ Ä
hamis ego; iti Ä ¨gy; iyam Ä mindezek; me Ä Eny¦m; bhinnƒ Ä k¤l¢n§ll©;
prak‚ti‹ Ä energi§k; a‰‡adhƒ Ä nyolc r¦szbÆl §ll©.
F¢ld, v¨z, tÉz, levegÆ, ¦ter, elme, ¦rtelem ¦s hamis ego Ä e nyolc egy¤tt
k¦pezi az ¶n k¤l¢n§ll© anyagi energi§imat.
MAGYAR·ZAT: Az IstenrÆl sz©l© tudom§ny Isten ¢r¢k term¦szet¦t ¦s
k¤l¢nf¦le energi§it tanulm§nyozza. Az anyagi term¦szetet prak‚tinek h¨vj§k, ami nem m§s, mint az Ýr k¤l¢nf¦le puru‰a-inkarn§ci©inak (kiterjed¦seinek) energi§ja, ahogy azt a Sƒtvata-tantra le¨rja:
vi‰†os tu trŒ†i rpƒ†i puru‰ƒkhyƒny atho vidu‹
eka„ tu mahata‹ sra‰‡‚ dvitŒya„ tv a†ˆa-sa„sthitam
t‚tŒya„ sarva-bhta-stha„ tƒni jŠƒtvƒ vimucyate
ÀAz anyagi teremt¦s ¦rdek¦ben az Ýr K‚‰†a teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦se h§rom Vi‰†u-form§ban nyilv§nul meg. Az elsÆ Mahƒ-vi‰†u, aki a mahattattv§nak nevezett tot§lis anyagi energi§t teremti meg. A m§sodik GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†u, aki behatol minden kozmoszba, hogy sokf¦les¦get
teremtsen valamennyiben,a harmadik pedig K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†u, aki
mindent §that© FelsÆl¦lekk¦nt sz¦tterjed a vil§gmindens¦gben. Öt Paramƒtmƒnak nevezik, s m¦g az atomokban is jelen van. Aki ismeri e h§rom Vi‰†ut, az megszabadulhat az anyagi k¢tel¦kektÆl."
Az anyagi vil§g a LegfelsÆbb Szem¦ly egyik energi§j§nak ideiglenes megnyilv§nul§sa, s teljes mÉk¢d¦s¦t az Ýr K‚‰†a e h§rom Vi‰†ukiterjed¦se ir§ny¨tja. Ezeket a puru‰§kat inkarn§ci©knak h¨vj§k. Akik
nem ismerik az IstenrÆl (K‚‰†§r©l) sz©l© tudom§nyt, azok §ltal§ban Így
v¦lik, hogy ez az anyagi vil§g az ¦lÆl¦nyek ¦lvezet¦t szolg§lja, s hogy ma-
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guk az ¦lÆl¦nyek a puru‰§k, az anyagi energia okai, ir§ny¨t©i ¦s ¦lvezÆi.
A Bhagavad-gŒtƒ v¦lem¦nye szerint ez az ateista k¢vetkeztet¦s hamis. Ez
a vers r§mutat: K‚‰†a az anyagi megnyilv§nul§s eredeti oka. A ÷rŒmadBhƒgavatam szint¦n megerÆs¨ti ezt. Az anyagi megnyilv§nul§s alkot©elemei az Ýr k¤l¢n§ll© energi§i. M¦g az imperszonalist§k v¦gsÆ c¦lja,
a brahmajyoti is egy lelki energia, amely a lelki vil§gban nyilv§nul meg.
A brahmajyotiban a Vaiku†‡halok§kkal ellent¦tben nincsen lelki v§ltozatoss§g, s az imperszonalist§k ezt a brahmajyotit tekintik a v¦gsÆ, ¢r¢k
c¦lnak. A Paramƒtmƒ-megnyilv§nul§s szint¦n K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†u ideiglenes, mindent §that© aspektusa, melynek a lelki vil§gban nincsen ¢r¢k
l¦te. A val©di AbszolÍt Igazs§g ez¦rt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a. Ö a teljes energi§t szolg§ltat© szem¦ly, aki sz§mtalanf¦le k¤l¢n§ll© ¦s belsÆ energi§val rendelkezik.
Ahogyan a vers eml¨tette, az anyagi energia nyolc fÆ megnyilv§nul§sb©l §ll. Ezek k¢z¤l az elsÆ ¢t¢t, azaz a f¢ldet, a vizet, a t¤zet, a levegÆt
¦s az ¦tert az ¢t durvafizikai elemnek nevezik. Hozz§juk tartozik az ¢t
¦rz¦kt§rgy is. Ezek a fizikai hang, a tapint§s, a forma, az ¨z ¦s az illat
megnyilv§nul§sai. Az anyagi tudom§ny csup§n ezzel a t¨z dologgal foglalkozik, semmi m§ssal. A m§sik h§rmat, az elm¦t, az ¦rtelmet ¦s a hamis eg©t a materialist§k figyelmen k¨v¤l hagyj§k. Az elme mÉk¢d¦s¦vel
foglalkoz© filoz©fusok ismerete sem teljes, mert nem ismerik a v¦gsÆ forr§st, K‚‰†§t. Az anyagi l¦t alapelv¦t k¦pezÆ hamis ego Ä az À¦n vagyok"
¦s Àaz eny¦m" tudata Ä mag§ban foglalja az anyagi tettekhez sz¤ks¦ges
t¨z ¦rz¦kszervet. Az intelligencia a tot§lis anyagi teremt¦snek, a mahattattv§nak felel meg. Az Ýr nyolc k¤l¢n§ll© energi§j§b©l nyilv§nul meg
teh§t az anyagi vil§g huszonn¦gy eleme, amelyekkel az ateista sƒ…khya
filoz©fia foglalkozik. Ezek eredetileg K‚‰†a energi§inak term¦kei, melyek
TÆle k¤l¢n§ll©ak, §m az ateista sƒ…khya filoz©fusok csek¦ly tud§suk k¢vetkezt¦ben nem tudj§k, hogy K‚‰†a minden ok oka. A sƒ…khya filoz©fia csup§n K‚‰†a k¤lsÆ energi§j§nak megnyilv§nul§sait t§rgyalja, ahogyan
azt a Bhagavad-gŒtƒ le¨rja.
5. VERS
@pare"yaimatastvanyaAM ‘ak{(itaM ivaiÜ" mae par"Ama, /

jaIvaBaUtaAM mah"AbaAh"Ae yayaedM" DaAyaRtae jagAta, // 5 //
apareyam itas tv anyƒ„ prak‚ti„ viddhi me parƒm
jŒva-bhtƒ„ mahƒ-bƒho yayeda„ dhƒryate jagat
aparƒ Ä als©bbrendÉ; iyam Ä ez; ita‹ Ä e m¢g¢tt; tu Ä de; anyƒm Ä egy
m§sik; prak‚tim Ä energia; viddhi Ä pr©b§ld meg¦rteni; me Ä Eny¦m;
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parƒm Ä felsÆbbrendÉt; jŒva-bhtƒm Ä az ¦lÆl¦nyeket tartalmaz©t; mahƒbƒho Ä ©, erÆs karÍ; yayƒ Ä aki §ltal; idam Ä ez; dhƒryate Ä haszn§lt vagy
kihaszn§lt; jagat Ä az anyagi vil§g.
¹, erÆs karÍ Arjuna, ezeken k¨v¤l van egy m§sik, felsÆbbrendÉ energi§m
is: az ¦lÆl¦nyek, akik kihaszn§lj§k az anyagi, als©bbrendÉ term¦szet
forr§sait.
MAGYAR·ZAT: EbbÆl a versbÆl egy¦rtelmÉen kider¤l, hogy az ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr felsÆbb term¦szet¦hez (energi§j§hoz) tartozik. Az
als©bbrendÉ energia az anyag, ami a k¤l¢nf¦le elemekben, n¦v szerint a
f¢ldben, a v¨zben, a tÉzben, a levegÆben, az ¦terben, az elm¦ben, az ¦rtelemben ¦s a hamis eg©ban nyilv§nul meg. Az anyagi term¦szet mindk¦t
form§ja Ä a durvafizikai, amihez t¢bbek k¢z¢tt a f¢ld tartozik, valamint
a finomfizikai, amihez p¦ld§ul az elme tartozik Ä az als©bbrendÉ energia
term¦ke. Az ¦lÆl¦nyek, akik k¤l¢nf¦le c¦lokb©l ezeket az alacsonyabb
rendÉ energi§kat haszn§lj§k, a LegfelsÆbb Ýr felsÆbbrendÉ energi§j§t
k¦pezik. Az eg¦sz anyagi vil§g mÉk¢d¦se ennek az energi§nak k¢sz¢nhetÆ. A kozmikus megnyilv§nul§s mindaddig nem k¦pes mÉk¢dni, am¨g a
felsÆbbrendÉ energia, vagyis az ¦lÆl¦ny erre nem k¦szteti. Az energi§kat
mindig az energiaforr§s tartja a kez¦ben. Az ¦lÆl¦nyeket is az Ýr ir§ny¨tja,
s ¨gy nincs f¤ggetlen l¦t¤k. Hatalmuk sohasem lehet egyenlÆ az Ö hatalm§val Ä ezt csak az ostob§k gondolj§k. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (10.87.30)
a k¢vetkezÆk¦ppen ¨r az Ýr ¦s az ¦lÆl¦nyek k¢z¢tti k¤l¢nbs¦grÆl:
aparimitƒ dhruvƒs tanu-bh‚to yadi sarva-gatƒs
tarhi na ƒsyateti niyamo dhruva netarathƒ
ajani ca yan-maya„ tad avimucya niyant‚ bhavet
samam anujƒnatƒ„ yad amata„ mata-du‰‡atayƒ
À¹, LegfelsÆbb ²r¢kk¦val©! Ha a testet ¢lt¢tt ¦lÆl¦nyek Hozz§d hasonl©an ¢r¢kk¦val©ak ¦s mindent §that©ak lenn¦nek, akkor nem §lln§nak
a Te ir§ny¨t§sod alatt. De ha elfogadjuk, hogy az ¦lÆl¦nyek a Te par§nyi
energi§id, azt is azonnal el kell fogadnunk, hogy legfelsÆbb ir§ny¨t§sodnak
k¦nyszer¤lnek engedelmeskedni. Az igazi felszabadul§s ez¦rt azt jelenti,
hogy az ¦lÆl¦nyek megh©dolnak ir§ny¨t§sod elÆtt, s ez boldogg§ teszi
Æket. Csak ebben az ¢r¢k helyzet¤kben lehetnek ir§ny¨t©k. Akik teh§t
korl§tolt tud§suk k¢vetkezt¦ben a monizmus eszm¦j¦t hirdetik, miszerint
Isten ¦s az ¦lÆl¦nyek minden tekintetben egyek, azok val©j§ban egy hib§s
¦s szennyezett n¦zetet k¢vetnek."
A LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a az egyed¤li ir§ny¨t©, ¦s minden ¦lÆl¦ny az
Ö ir§ny¨t§sa alatt §ll. Ezek az ¦lÆl¦nyek alkotj§k az Ö felsÆbbrendÉ
energi§j§t, mert l¦t¤k minÆs¦ge megegyezik a LegfelsÆbb¦vel. A hatalom
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m¦rt¦k¦ben azonban sohasem egyenlÆek Vele. A durva- ¦s a finomfizikai als©bbrendÉ energia (az anyag) kihaszn§l§sa k¢zben a felsÆbbrendÉ
energia (az ¦lÆl¦ny) megfeledkezik val©di lelki elm¦j¦rÆl ¦s ¦rtelm¦rÆl.
Ez a feled¦kenys¦g annak az eredm¦nye, hogy az anyag hat§ssal van az
¦lÆl¦nyekre. Amikor az ¦lÆl¦ny megszabadul az illÍzi©keltÆ anyagi energia befoly§s§t©l, akkor el¦ri a mukti, vagyis a felszabadul§s s¨kj§t. Az
anyagi illÍzi© hat§sa alatt az ¦lÆl¦ny hamis eg©ja ekk¦ppen gondolkodik:
ÀAnyag vagyok, az anyagi javak pedig az ¦n tulajdonomban §llnak." Val©di helyzet¦t akkor ismerheti f¢l, ha megszabadul minden materialista
gondolatt©l, bele¦rtve azt a felfog§st is, hogy Istennel minden tekintetben eggy¦ v§lhat. Levonhatjuk teh§t azt a v¦gk¢vetkeztet¦st, hogy a GŒtƒ
megerÆs¨ti: az ¦lÆl¦ny csup§n K‚‰†a sz§mtalan energi§inak egyike, s amikor ez az energia megtisztul az anyagi szennyezÆd¦stÆl, teljesen K‚‰†atudatÍv§ v§lik, azaz felszabadul.
6. VERS
WtaâAenaIina BaUtaAina s$avaARNAItyaupaDaAr"ya /

@hM" k{(tµasya jagAta: ‘aBava: ‘alayastaTaA // 6 //
etad-yonŒni bhtƒni sarvƒ†Œty upadhƒraya
aha„ k‚tsnasya jagata‹ prabhava‹ pralayas tathƒ
etat Ä ez a k¦t term¦szet; yonŒni Ä sz¤let¦s¤k forr§sa; bhtƒni Ä a teremtett l¦nyeknek; sarvƒ†i Ä mindnek; iti Ä ¨gy; upadhƒraya Ä tudd meg;
aham Ä ¶n; k‚tsnasya Ä a mindent mag§ban foglal©; jagata‹ Ä vil§gnak;
prabhava‹ Ä megnyilv§nul§si forr§sa; pralaya‹ Ä megsemmis¤l¦se; tathƒ Ä
Ígyszint¦n.
Minden teremtett l¦nynek ez a k¦t term¦szet a forr§sa. Tudd meg, hogy
¶n vagyok az eredete ¦s a feloszl§sa minden anyaginak ¦s lelkinek ebben
a vil§gban.
MAGYAR·ZAT: Minden, ami l¦tezik, az anyag ¦s a l¦lek term¦ke.
A l¦lek a teremt¦s alapja ¦s az anyag teremtÆje, teh§t nem az anyag fejlÆd¦s¦nek egy bizonyos szintj¦n keletkezett. EllenkezÆleg, ez az anyagi
vil§g egyed¤l a lelki energia r¦v¦n nyilv§nult meg. Az anyagi test fejlÆd¦se a benne l¦vÆ l¦leknek tudhat© be, s a gyermek fokozatosan serd¤lÆv¦,
majd felnÆtt emberr¦ v§lik, mert a felsÆbbrendÉ energia, a l¦lek jelen van
benne. ¶ppen ¨gy a gigantikus univerzum teljes kozmikus megnyilv§nul§sa is a FelsÆl¦lek, Vi‰†u jelenl¦t¦nek k¢sz¢nhetÆen alakult ki. A l¦lek ¦s
az anyag, melynek kombin§ci©ja r¦v¦n a hatalmas univerz§lis forma megnyilv§nul, eredetileg az Ýr k¦t energi§ja, s ebbÆl k¢vetkezÆen Ö az ere-
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deti oka mindennek. Az Ýr par§nyi szerves r¦sze, az ¦lÆl¦ny oka lehet
egy hatalmas felhÆkarcol©nak, egy nagy gy§rnak vagy egy nagyv§rosnak,
§m egy univerzumnak nem. A hatalmas univerzum oka a hatalmas l¦lek,
a FelsÆl¦lek, ¦s K‚‰†a, a LegfelsÆbb az oka a nagy ¦s a kis lelkeknek
egyar§nt. Ö teh§t minden ok eredeti oka. Ezt a Ka‡ha-upani‰ad (2.2.13)
is megerÆs¨ti: nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm.
7. VERS
maÔa: par"tarM" naAnyaitk(iÂad"ista DanaÃaya /

maiya s$avaRimadM" ‘aAetaM s$aU‡ae maiNAgANAA wva // 7 //
matta‹ paratara„ nƒnyat kiŠcid asti dhanaŠjaya
mayi sarvam ida„ prota„ stre ma†i-ga†ƒ iva
matta‹ Ä Rajtam k¨v¤l; para-taram Ä felsÆbb; na Ä nem; anyat kiŠcit Ä
b§rmi m§s; asti Ä van; dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja; mayi Ä
Bennem; sarvam Ä minden l¦tezÆ; idam Ä amit l§thatunk; protam Ä felfÉzve; stre Ä fon§lra; ma†i-ga†ƒ‹ Ä gy¢ngy¢k; iva Ä mint.
¹, gazdags§g megh©d¨t©ja, nincs igazs§g, ami magasabb rendÉ lenne
N§lam! Minden Rajtam nyugszik, mint gy¢ngysor a fon§lon.
MAGYAR·ZAT: Azzal kapcsolatban, hogy a LegfelsÆbb AbszolÍt
Igazs§g szem¦ly-e vagy szem¦lytelen l¦tezÆ, ellentmond© v¦lem¦nyek
vannak. A Bhagavad-gŒtƒ §ll§spontja az, hogy az AbszolÍt Igazs§g az
Istens¦g Szem¦lyis¦ge, ŽrŒ K‚‰†a, s ezt erÆs¨ti meg minden l¦p¦sn¦l. Ez
a vers k¤l¢n¢sen hangsÍlyozza, hogy az AbszolÍt Igazs§g egy szem¦ly.
A Brahma-sa„hitƒ szint¦n al§t§masztja, hogy a LegfelsÆbb AbszolÍt
Igazs§g az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge: Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹
sac-cid-ƒnanda-vigraha‹ Ä a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g az Istens¦g
Szem¦lyis¦ge, az Ýr K‚‰†a, aki az eredeti Ýr, minden gy¢ny¢r forr§sa,
Govinda, a teljes boldogs§g ¦s tud§s ¢r¢kk¦val© form§ja. Ezek a hiteles forr§sok minden k¦ts¦get kiz§r©an §ll¨tj§k, hogy az AbszolÍt Igazs§g
a LegfelsÆbb Szem¦ly, minden ok oka. Az imperszonalist§k azonban a
V¦d§kra hivatkozva a ÷vetƒvatara-upani‰ad (3.10) vers¦vel ¦rvelnek: tato
yad uttaratara„ tad arpam anƒmayam / ya etad vidur am‚tƒs te bhavanti
athetare du‹kham evƒpiyanti. ÀAz anyagi vil§gban Brahmƒ, az univerzum elsÆ ¦lÆl¦nye a leghatalmasabb valamennyi f¦listen, emberi l¦ny ¦s
alacsonyabb rendÉ §llat k¢z¤l. De Brahmƒn tÍl ott van a Transzcendens,
akinek nincsen anyagi form§ja, s aki minden anyagi szennyezÆd¦stÆl mentes. Akik k¦pesek megismerni Öt, azok szint¦n transzcendent§liss§ v§lnak, m¨g akik nem ismerik, szenvednek az anyagi vil§g gy¢trelmeitÆl."
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Az imperszonalist§k nagyobb hangsÍlyt fektetnek az arpam sz©ra. Az
arpam azonban nem szem¦lytelens¦get jelent. Csup§n arra az ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teli transzcendent§lis form§ra utal, melyet
a fentiekben id¦zett Brahma-sa„hitƒ ¨r le. A ÷vetƒvatara-upani‰ad m§s
versei (3.8Ä9) szint¦n al§t§masztj§k ezt:
vedƒham eta„ puru‰a„ mahƒntam
ƒditya-var†a„ tamasa‹ parastƒt
tam eva viditvƒti m‚tyum eti
nƒnya‹ panthƒ vidyate 'yanƒya
yasmƒt para„ nƒparam asti kiŠcid
yasmƒn nƒ†Œyo no jyƒyo 'sti kiŠcit
v‚k‰a iva stabdho divi ti‰‡haty ekas
teneda„ pr†a„ puru‰e†a sarvam
ÀIsmerem az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, aki transzcendent§lisan
f¢l¢tte §ll a s¢t¦ts¦g minden anyagi felfog§s§nak. Egyed¤l az szabadulhat
ki a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢tel¦keibÆl, aki ismeri Öt. E LegfelsÆbb Szem¦lyrÆl
sz©l© tud§son k¨v¤l nem vezet m§s Ít a felszabadul§shoz.
Nincsen magasabb rendÉ igazs§g, mint Ö, mert Ö a legfelsÆbb. Kisebb
Ö a legkisebbn¦l ¦s nagyobb a legnagyobbn§l. Olyan, mint egy csendes
fa, s beragyogja a transzcendent§lis vil§got, s mik¦nt a fa terjeszti sz¦t
gy¢kereit, Így §rasztja sz¦t Ö is energi§it mindenhov§."
EzekbÆl a versekbÆl az ember levonhatja azt a k¢vetkeztet¦st, hogy
a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, aki
sz§mtalan anyagi ¦s lelki energi§ja r¦v¦n mindent §that.
8. VERS
r"s$aAe'h"maps$au k(AEntaeya ‘aBaAisma zAizAs$aUyaRyaAe: /

‘aNAva: s$avaR"vaede"Sau zAbd": Kae paAEç&SaM na{Sau // 8 //
raso 'ham apsu kaunteya prabhƒsmi ai-sryayo‹
pra†ava‹ sarva-vede‰u abda‹ khe pauru‰a„ n‚‰u
rasa‹ Ä ¨z; aham Ä ¶n; apsu Ä a v¨zben; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; prabhƒ Ä f¦nye; asmi Ä vagyok; ai-sryayo‹ Ä a napnak ¦s a holdnak; pra†ava‹ Ä a h§rom hang: a-u-m; sarva Ä mindben; vede‰u Ä a V¦d§kban;
abda‹ Ä hangvibr§ci©; khe Ä az ¦terben; pauru‰am Ä k¦pess¦g; n‚‰u Ä
az emberben.
¹, KuntŒ fia! ¶n vagyok a v¨z ¨ze, a nap ¦s a hold f¦nye, az o„ sz©tag
a v¦dikus mantr§kban, a hang az ¦terben, a k¦pess¦g az emberben.
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MAGYAR·ZAT: Ez a vers megmagyar§zza, hogyan hat §t mindent az
Ýr k¤l¢nf¦le anyagi ¦s lelki energi§i r¦v¦n. A LegfelsÆbb Urat kezdetben
k¤l¢nf¦le energi§in kereszt¤l lehet ¦rz¦kelni Ä ez szem¦lytelen megtapasztal§s§nak m©dja. Ahogyan a Napon ¦lÆ f¦listen egy szem¦ly, ¦s mindent §that© energi§ja, a napf¦ny §ltal lehet felfogni Æt, az Urat is hasonl©k¦ppen lehet ¦rz¦kelni mindent §that©, mindent §tfog© energi§i r¦v¦n,
noha Ö maga ¢r¢kk¦ saj§t hajl¦k§n tart©zkodik. A v¨z megk¤l¢nb¢ztetÆ
saj§ts§ga az ¨ze. Senki sem szereti a tengervizet, mert a v¨z tiszta ¨ze s©val
keveredik. Min¦l tiszt§bb ¨zÉ a v¨z, ann§l jobban szeretj¤k, s ez a tiszta
¨z az Ýr energi§inak egyike. Az imperszonalist§k az ¨z¦rÆl ismerik fel az
Ýr jelenl¦t¦t a v¨zben, s a perszonalista filoz©fia h¨vei szint¦n dicsÆ¨tik az
Urat, ami¦rt a szomjas embert kedvesen finom v¨zzel l§tja el. ¸gy ismerhetj¤k fel a LegfelsÆbbet. Val©j§ban a szem¦lyes ¦s szem¦lytelen felfog§s k¢z¢tt nincs ellent¦t. Aki ismeri Istent, az tudja, hogy a szem¦lytelen
¦s a szem¦lyes aspektus egyidejÉleg mindenben jelen van, s ebben nincsen ellentmond§s. Az Ýr Caitanya ez¦rt alapozta meg nagyszerÉ tan¨t§s§t, az acintya bhedƒbheda-tattva (egyidejÉ azonoss§g ¦s k¤l¢nb¢zÆs¦g)
elm¦let¦t.
Eredetileg a Nap ¦s a Hold f¦nye is a brahmajyotib©l, az Ýr szem¦lytelen ragyog§s§b©l §rad. A pra†ava, vagyis a transzcendent§lis o„kƒra
hang, amellyel minden v¦dikus himnusz kezdÆdik, a LegfelsÆbb Ýr megsz©l¨t§s§ra szolg§l. Az imperszonalist§k nagyon f¦lnek att©l, hogy a LegfelsÆbb Urat, K‚‰†§t sz§mtalan nev¦nek valamelyik¦n sz©l¨ts§k meg, ez¦rt
ink§bb a transzcendent§lis hang, az o„kƒra ism¦tl¦s¦t v§lasztj§k. Azt
azonban nem ismerik fel, hogy az o„kƒra Isten hangk¦pviselÆje. A K‚‰†atudat hat§sa mindenhov§ eljut. Aki ismeri a K‚‰†a-tudatot, az §ldott, m¨g
a K‚‰†§t nem ismerÆk illÍzi©ban vannak. A K‚‰†§r©l sz©l© tud§s teh§t
felszabadul§st, a tudatlans§g pedig rabs§got jelent.
9. VERS
pauNyaAe gAnDa: pa{iTavyaAM ca taejaêAisma ivaBaAvas$aAE /
jaIvanaM s$avaRBaUtaeSau tapaêAisma tapaisvaSau // 9 //

pu†yo gandha‹ p‚thivyƒ„ ca teja cƒsmi vibhƒvasau
jŒvana„ sarva-bhte‰u tapa cƒsmi tapasvi‰u
pu†ya‹ Ä eredeti; gandha‹ Ä illat; p‚thivyƒm Ä a f¢ldben; ca Ä szint¦n;
teja‹ Ä hÆ; ca Ä is; asmi Ä vagyok; vibhƒvasau Ä a tÉzben; jŒvanam Ä ¦let;
sarva Ä minden; bhte‰u Ä ¦lÆl¦nyben; tapa‹ Ä vezekl¦s; ca Ä is; asmi Ä
vagyok; tapasvi‰u Ä a vezeklÆkben.
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¶n vagyok a f¢ld eredeti illata, a tÉz heve, minden ¦lÆ ¦lete ¦s minden
aszk¦ta vezekl¦se.
MAGYAR·ZAT: A pu†ya sz© arra utal, ami nem oszlik fel, ami eredeti. Az anyagi vil§gban mindennek van valamilyen ¨ze ¦s illata: a vir§gnak,
a f¢ldnek, a v¨znek, a tÉznek, a levegÆnek stb. A szennyezetlen, eredeti,
mindent §that© illat K‚‰†a. Mindennek van egy saj§ts§gos, eredeti ¨ze is,
amely k¦miai anyagok hozz§ad§s§val megv§ltoztathat©. Eredetileg teh§t
mindennek van illata, szaga ¦s ¨ze. A vibhƒvasu sz© t¤zet jelent. TÉz n¦lk¤l nem mÉk¢dnek a gy§rak, nem tudunk fÆzni stb., ¦s ez a tÉz K‚‰†a.
A tÉz heve szint¦n K‚‰†a. A v¦dikus orvostudom§ny szerint az em¦szt¦si zavarokat a gyomor tÍl alacsony hÆm¦rs¦klete okozza. TÉzre teh§t
m¦g az em¦szt¦shez is sz¤ks¦g van. K‚‰†a-tudatban az ember r§d¢bben
arra, hogy K‚‰†a az eredete a f¢ldnek, a v¨znek, a tÉznek, a levegÆnek,
minden hat©anyagnak, k¦miai molekul§nak ¦s anyagi elemnek. Az emberi ¦let hossza is K‚‰†a kegy¦tÆl f¤gg, ¨gy azt§n K‚‰†a kegy¦bÆl az ember meghosszabb¨thatja vagy ler¢vid¨theti az ¦let¦t. A K‚‰†a-tudat az
¦let minden ter¤let¦n ¦rv¦nyes.
10. VERS
baIjaM maAM s$avaRBaUtaAnaAM ivaiÜ" paATaR s$anaAtanama, /

bauiÜ"bauRiÜ"mataAmaisma taejastaejaisvanaAmah"ma, //10//
bŒja„ mƒ„ sarva-bhtƒnƒ„ viddhi pƒrtha sanƒtanam
buddhir buddhimatƒm asmi tejas tejasvinƒm aham
bŒjam Ä a magjak¦nt; mƒm Ä Engem; sarva-bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek; viddhi Ä pr©b§lj meg¦rteni; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; sanƒtanam Ä eredeti, ¢r¢kk¦val©; buddhi‹ Ä ¦rtelme; buddhi-matƒm Ä az ¦rtelmesnek;
asmi Ä vagyok; teja‹ Ä hatalma; tejasvinƒm Ä a hatalmasnak; aham Ä ¶n.
¹, P‚thƒ fia, tudd meg h§t, hogy ¶n vagyok minden l¦t eredeti magja,
az ¦rtelmesek ¦rtelme, a hatalmasok b§tors§ga!
MAGYAR·ZAT: A bŒja magot jelent Ä K‚‰†a a magja mindennek. Sokf¦le ¦lÆl¦ny van, mozg© ¦s mozdulatlan egyar§nt. Az §llatok ¦s az ember
sok m§s teremtm¦nnyel egy¤tt mozg© ¦lÆl¦nyek, m¨g a f§k ¦s a t¢bbi
n¢v¦ny mozdulatlanok; egy helyben §llnak, nem tudnak helyet v§ltoztatni.
Minden ¦lÆl¦ny a nyolcmilli©-n¦gysz§zezer faj egyik¦be tartozik. N¦melyik tud mozogni, a m§sik nem, §m mindny§juk ¦let¦nek K‚‰†a a magja.
A v¦dikus irodalom szerint a Brahman, a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g
az, amibÆl minden ki§rad. K‚‰†a a Parabrahman, a LegfelsÆbb L¦lek.
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A Brahman egy szem¦lytelen l¦tezÆ, m¨g a Parabrahman egy szem¦ly.
A Bhagavad-gŒtƒ le¨rja, hogy a szem¦lytelen Brahman a szem¦lyes arculat r¦sze. K‚‰†a teh§t az eredeti forr§sa mindennek. Ö a gy¢k¦r, s mint
minden dolog eredeti gy¢kere, Ö tart fenn mindent ebben az anyagi megnyilv§nul§sban, ¦ppen Így, ahogyan a gy¢k¦r t§pl§lja az eg¦sz f§t. Ezt a
v¦dikus irodalom is megerÆs¨ti (Ka‡ha-upani‰ad 2.2.13):
nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm
eko bahnƒ„ yo vidadhƒti kƒmƒn
Az ¢r¢k ¦letÉek k¢z¤l Ö az elsÆdleges ¢r¢kk¦val©. Minden ¦lÆl¦ny k¢z¤l
a LegfelsÆbb, s egyed¤l Ö tart fenn minden ¦letet. ¶rtelem n¦lk¤l semmit sem tehet¤nk, ¦s K‚‰†a azt is mondja, hogy Ö minden ¦rtelem
gy¢kere. Aki nem intelligens, nem ¦rtheti meg az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t, K‚‰†§t.
11. VERS
balaM balavataAM caAhM" k(Amar"AgAivavaijaRtama, /

DamaARivaç&Ü"Ae BaUtaeSau k(AmaAe'isma Bar"taSaRBa //11//
bala„ balavatƒ„ cƒha„ kƒma-rƒga-vivarjitam
dharmƒviruddho bhte‰u kƒmo 'smi bharatar‰abha
balam Ä erÆ; bala-vatƒm Ä az erÆs¦; ca Ä ¦s; aham Ä ¶n vagyok; kƒma Ä
a szenved¦lytÆl; rƒga Ä ¦s ragaszkod§st©l; vivarjitam Ä mentes; dharmaaviruddha‹ Ä a vall§sos elvekkel nem ellenkezÆ; bhte‰u Ä minden ¦lÆl¦nyben; kƒma‹ Ä nemi ¦let; asmi Ä ¶n vagyok; bharata-‚‰abha Ä ©,
Bhƒrat§k ura.
¹, Bhƒrat§k ura [Arjuna]! ¶n vagyok a szenved¦ly ¦s v§gy n¦lk¤li erÆ
az erÆsekben, ¦s ¶n vagyok az a nemi ¦let, amely nem ellenkezik a
vall§sos elvekkel.
MAGYAR·ZAT: Az erÆs embernek a gyeng¦k megv¦d¦s¦ben kell haszn§lnia az erej¦t, s nem a saj§t ¦rdekeit szolg§l© agresszi©ban. A vall§sos elvek (dharma) szerinti nemi ¦let c¦lja kiz§r©lag a gyermeknemz¦s,
s azut§n a sz¤lÆkre h§rul az a feladat, hogy gyermek¤ket K‚‰†a-tudatÍv§
nevelj¦k.
12. VERS
yae caEva s$aAiÔvak(A BaAvaA r"Ajas$aAstaAmas$aAê yae /

maÔa Wvaeita taAna, ivaiÜ" na tvahM" taeSau tae maiya //12//
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ye caiva sƒttvikƒ bhƒvƒ rƒjasƒs tƒmasƒ ca ye
matta eveti tƒn viddhi na tv aha„ te‰u te mayi
ye Ä mindazok; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; sƒttvikƒ‹ Ä a j©s§gban l¦vÆ; bhƒvƒ‹ Ä §llapotok; rƒjasƒ‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; tƒmasƒ‹ Ä
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; ca Ä szint¦n; ye Ä mindazok; matta‹ Ä
TÆlem; eva Ä bizony; iti Ä ¨gy; tƒn Ä azokat; viddhi Ä pr©b§ld meg¦rteni;
na Ä nem; tu Ä de; aham Ä ¶n; te‰u Ä azokban; te Ä Æk; mayi Ä Bennem.
Tudd meg, hogy mindegyik l¦t§llapot az ¶n energi§m §ltal nyilv§nul
meg, legyen az a j©s§g, a szenved¦ly vagy a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben.
Bizonyos ¦rtelemben ¶n vagyok minden, m¦gis f¤ggetlen vagyok. R§m
nem hatnak az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi, mivel azok Ä ¦pp ellenkezÆleg Ä Bennem vannak.
MAGYAR·ZAT: A vil§gban minden anyagi tettet az anyagi term¦szet
h§rom k¢tÆereje ir§ny¨t. Hab§r a term¦szet anyagi k¢tÆerÆi a LegfelsÆbb
Ýrb©l, K‚‰†§b©l §radnak, Ö nem az al§rendeltj¤k. Az embereket p¦ld§ul
meg lehet b¤ntetni az §llam t¢rv¦nyei alapj§n, §m a kir§ly, a t¢rv¦nyhoz©
nem tartozik engedelmess¦ggel a t¢rv¦nynek. Ehhez hasonl©an az anyagi
term¦szet valamennyi k¢tÆereje Ä a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g Ä
a LegfelsÆbb Ýrb©l, K‚‰†§b©l §rad, R§ azonban nincs hat§ssal az anyagi
term¦szet. Ö nirgu†a, ami azt jelenti, hogy ezek a gu†§k, vagyis k¢tÆerÆk
annak ellen¦re, hogy TÆle sz§rmaznak, nem befoly§solj§k. Ez Bhagavƒnnak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek egyik saj§tos jellemvon§sa.
13. VERS
i‡aiBagAuRNAmayaEBaAR$vaEre"iBa: s$avaRimadM" jagAta, /

maAeih"taM naAiBajaAnaAita maAmaeBya: par"mavyayama, //13//
tribhir gu†a-mayair bhƒvair ebhi‹ sarvam ida„ jagat
mohita„ nƒbhijƒnƒti mƒm ebhya‹ param avyayam
tribhi‹ Ä a h§rom; gu†a-mayai‹ Ä gu†§b©l §ll©; bhƒvai‹ Ä l¦t§llapotok
§ltal; ebhi‹ Ä mindezek §ltal; sarvam Ä eg¦sz; idam Ä ez; jagat Ä univerzum; mohitam Ä megt¦vesztett; na abhijƒnƒti Ä nem ismer; mƒm Ä
Engem; ebhya‹ Ä ezek f¢l¢tt; param Ä a LegfelsÆbbet; avyayam Ä a
kimer¨thetetlent.
A h§rom k¢tÆerÆtÆl [a j©s§gt©l, a szenved¦lytÆl ¦s a tudatlans§gt©l]
megt¦vesztett vil§g nem ismer Engem, aki a k¢tÆerÆk felett §llok ¦s
kimer¨thetetlen vagyok.
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MAGYAR·ZAT: Az eg¦sz vil§got az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje
tartja bÉv¢let¦ben. Akiket megt¦vesztett a h§rom k¢tÆerÆ, nem ¦rthetik
meg, hogy a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a transzcendent§lisan az anyagi term¦szet f¢l¢tt §ll.
Az anyagi term¦szet hat§sa alatt §ll© ¦lÆl¦nyek mindegyik¦t saj§tos test
¦s ennek megfelelÆen saj§tos pszichikai ¦s biol©giai mÉk¢d¦s jellemzi. Az
anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje szerint az emberek n¦gy csoportba sorolhat©k. Akik tiszt§n a j©s§g minÆs¦g¦ben ¦lnek, azokat brƒhma†§knak
h¨vj§k. A k‰atriy§k azok, akik tiszt§n a szenved¦ly k¢tÆereje alatt §llnak.
A vaiy§kat a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢ti meg, akik pedig teljes
tudatlans§gban vannak, azokat dr§knak h¨vj§k. Akik enn¦l is alacsonyabb szinten §llnak, azok vagy §llatok, vagy §llatias ¦letet ¦lnek. Ezek a
megjel¢l¦sek azonban nem §lland©ak. Lehet valaki brƒhma†a, k‰atriya,
vaiya vagy b§rmi m§s, ez az ¦let minden esetben csup§n egy ideig tart.
Annak ellen¦re azonban, hogy az ¦let ideiglenes, ¦s nem tudjuk, mik lesz¤nk k¢vetkezÆ ¦let¤nkben, az illÍzi©keltÆ energia var§zsa alatt a testi
felfog§s szerint tekint¤nk magunkra, s ¨gy azt hissz¤k, hogy amerikaiak,
indiaiak, oroszok, brƒhma†§k, hinduk, muszlimok stb. vagyunk. Ha pedig az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek rabjaiv§ v§lunk, megfeledkez¤nk az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl, aki e k¢tÆerÆk m¢g¢tt §ll. Az Ýr
K‚‰†a ez¦rt azt mondja, hogy az anyagi term¦szet e h§rom k¢tÆerej¦tÆl megt¦vesztett ¦lÆl¦nyek nem tudj§k, hogy az anyagi h§tt¦r m¢g¢tt az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge §ll.
Sokf¦le ¦lÆl¦ny l¦tezik: emberek, f¦listenek, §llatok stb. Mindegyik¤k
az anyagi term¦szet hat§sa alatt §ll, s mindannyian elfelejtett¦k a transzcendent§lis Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t. Akikre a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆereje hat Ä sÆt m¦g azok is, akik a j©s§g k¢tÆerej¦ben vannak Ä
nem juthatnak tÍl az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen Brahman-felfog§s§n.
A LegfelsÆbb Ýr szem¦lyes aspektusa, amely minden sz¦ps¦ggel, gazdags§ggal, tud§ssal, erÆvel, h¨rn¦vvel ¦s lemond§ssal teli, megt¦veszti Æket.
Ha m¦g a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆk sem ¦rthetik meg Öt, akkor mit rem¦lhetnek a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk? A K‚‰†a-tudat
transzcendent§lis az anyagi term¦szet e h§rom k¢tÆerej¦hez k¦pest, ez¦rt
akik igaz§n K‚‰†a-tudatÍak, azok val©ban felszabadultak.
14. VERS
dE"vaI ÷eSaA gAuNAmayaI mama maAyaA äu"r"tyayaA /

maAmaeva yae ‘apaântae maAyaAmaetaAM tar"inta tae //14//
daivŒ hy e‰ƒ gu†a-mayŒ mama mƒyƒ duratyayƒ
mƒm eva ye prapadyante mƒyƒm etƒ„ taranti te
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daivŒ Ä transzcendent§lis; hi Ä bizony; e‰ƒ Ä ez; gu†a-mayŒ Ä az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦bÆl §ll©; mama Ä Eny¦m; mƒyƒ Ä energia;
duratyayƒ Ä nagyon nehezen legyÆzhetÆ; mƒm Ä Nekem; eva Ä bizony;
ye Ä akik; prapadyante Ä megh©dolnak; mƒyƒm etƒm Ä ezt az illÍzi©keltÆ energi§t; taranti Ä §tszelik; te Ä Æk.
Az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦bÆl §ll© isteni energi§mat nagyon
neh¦z legyÆzni. De akik §tadt§k magukat Nekem, azok k¢nnyen tÍll¦pnek rajta.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek megsz§ml§lhatatlanul sok energi§ja van, amelyek mind isteni energi§k. Noha az
¦lÆl¦nyek szint¦n r¦szei energi§inak, s ez¦rt isteniek, az anyagi energi§val
kapcsolatba ker¤lve eredeti, felsÆbbrendÉ term¦szet¤ket az anyagi energia befedi. Ilyen §llapotban az ember nem k¦pes megszabadulni ennek
hat§s§t©l. Ahogyan kor§bban olvastuk, mind az anyagi, mind a lelki term¦szet ¢r¢kk¦val©, mert az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl §rad.
Az ¦lÆl¦nyek az Ýr ¢r¢kk¦val© felsÆbbrendÉ term¦szet¦hez tartoznak,
§m az als©bbrendÉ term¦szettel Ä az anyaggal Ä beszennyezve illÍzi©juk szint¦n ¢r¢kk¦ tart. A felt¦telekhez k¢t¢tt lelket ¦ppen ez¦rt nityabaddh§nak, ¢r¢kk¦ felt¦telekhez k¢t¢ttnek nevezik. Senki sem j§rhat
ut§na az anyagi vil§g t¢rt¦nelm¦ben, hogy mikor v§lt felt¦telekhez k¢t¢tt¦. K¢vetkez¦sk¦ppen az anyagi term¦szet karmai k¢z¤l Ä annak ellen¦re, hogy az az als©bbrendÉ energi§hoz tartozik Ä nagyon nehezen
szabadulhat ki az ember, mert az anyagi energi§t v¦geredm¦nyben a LegfelsÆbb akarata ir§ny¨tja, amit az ¦lÆl¦ny nem k¦pes legyÆzni. Az als©bbrendÉ anyagi term¦szetet ez a vers isteni term¦szetk¦nt eml¨ti, mert Isten
ir§ny¨tja, s az Ö akarata mÉk¢dteti. Noha als©rendÉ, annak k¢sz¢nhetÆen, hogy isteni akarat ir§ny¨tja, csod§latra m¦lt©an mÉk¢dik, fel¦p¨tve
¦s lerombolva a kozmikus megnyilv§nul§st. A V¦d§k (÷vetƒvataraupani‰ad. 4.10) ¨gy erÆs¨tik meg ezt: mƒyƒ„ tu prak‚ti„ vidyƒn mƒyina„
tu mahevaram. ÀHab§r a mƒyƒ [az illÍzi©] hamis ¦s ideiglenes, m¢g¢tte
m¦gis az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, a legfelsÆbb m§gus §ll, akit MaheŁvar§nak, a legfelsÆbb ir§ny¨t©nak h¨vnak."
A gu†a m§sik jelent¦se k¢t¦l. K¢ztudott, hogy az anyagi vil§gba ker¤lt
lelket az illÍzi© k¢telei szorosan lek¢t¢zik. Az az ember, akinek kezel§ba meg van k¢tve, nem tudja kiszabad¨tani mag§t. Csak olyant©l rem¦lhet seg¨ts¦get, aki nincs megk¢tve. Egy lek¢t¢z¢tt ember nem seg¨thet
a hozz§ hasonl©nak, ez¦rt a megmentÆ nem lehet m§s, csak egy szabad
ember. Az anyagi vil§g felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeit csakis az Ýr K‚‰†a
vagy hiteles k¦pviselÆje, a lelki tan¨t©mester szabad¨thatja fel. Ilyen felsÆbb seg¨ts¦g n¦lk¤l senki sem ker¤lhet ki az anyagi term¦szet rabs§g§b©l. Az odaad© szolg§lat vagy K‚‰†a-tudat seg¨thet e felszabadul§sban.
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Mivel K‚‰†a az illÍzi©keltÆ energia Ura, utas¨thatja ezt a legyÆzhetetlen
energi§t a megk¢t¢tt lelkek szabadon bocs§t§s§ra. Mindezt a megh©dolt
l¦lek ir§nt ¦rzett indokolatlan kegy¦bÆl teszi, valamint annak az atyai
vonzalomnak k¢sz¢nhetÆen, mely az ¦lÆl¦nyhez fÉzi, aki eredetileg az Ö
szeretett fia. A k¦rlelhetetlen anyagi term¦szet k¢tel¦keibÆl ez¦rt csakis
akkor ker¤lhet ki az ember, ha megh©dol az Ýr l©tuszl§ba elÆtt.
A mƒm eva szavaknak szint¦n jelentÆs¦g¤k van. A mƒm sz© azt jelenti,
hogy nem Brahmƒ vagy Živa, hanem kiz§r©lag K‚‰†a (Vi‰†u) elÆtt kell
megh©dolnunk. Igaz, hogy Brahmƒ ¦s Živa nagyon emelkedett szem¦lyis¦gek, akik majdnem egy szinten §llnak Vi‰†uval, §m a rajo-gu†a (szenved¦ly) ¦s a tamo-gu†a (tudatlans§g) ezen inkarn§ci©i m¦gsem k¦pesek
megszabad¨tani a felt¦telekhez k¢t¢tt lelket a mƒyƒ k¢tel¦keitÆl. M§s
sz©val teh§t Brahmƒ ¦s Živa is a mƒyƒ befoly§sa alatt §llnak. A mƒyƒ
mestere egyed¤l Vi‰†u, ez¦rt egyed¤l Ö szabad¨thatja fel a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeket. A V¦d§k (÷vetƒvatara-upani‰ad 3.8) megerÆs¨tik ezt:
tam eva viditvƒ. ÀA felszabadul§st csakis K‚‰†a megismer¦s¦vel lehet el¦rni." M¦g az Ýr Živa is elismeri, hogy a felszabadul§st egyed¤l Vi‰†u
kegye teszi lehetÆv¦. Mukti-pradƒtƒ sarve‰ƒ„ vi‰†ur eva na sa„aya‹ Ä
mondja. ÀMinden k¦ts¦get kiz§r©an mindenkinek Vi‰†u adom§nyozza
a felszabadul§st."
15. VERS
na maAM äu"Sk{(itanaAe maUX#A: ‘apaântae nar"ADamaA: /

maAyayaApaô$taÁaAnaA @As$aurM" BaAvamaAi™ataA: //15//
na mƒ„ du‰k‚tino mˆhƒ‹ prapadyante narƒdhamƒ‹
mƒyayƒpah‚ta-jŠƒnƒ ƒsura„ bhƒvam ƒritƒ‹
na Ä nem; mƒm Ä Nekem; du‰k‚tina‹ Ä a gonosztevÆk; mˆhƒ‹ Ä az
ostob§k; prapadyante Ä megh©dolnak; nara-adhamƒ‹ Ä az emberis¦g
legalja; mƒyayƒ Ä az illÍzi©keltÆ energia §ltal; apah‚ta Ä megfosztott;
jŠƒnƒ‹ Ä tud§sÍak; ƒsuram Ä d¦monikus; bhƒvam Ä term¦szetet; ƒritƒ‹ Ä
elfogad©k.
Az al§bbi bÉn¢s emberek nem h©dolnak meg ElÆttem: a felett¦bb ostob§k, az emberis¦g alja, akiket az illÍzi© megfosztott tud§sukt©l, s azok,
akik a d¦monok ateista term¦szet¦vel rendelkeznek.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ elmondja, hogy az ember legyÆzheti
az anyagi term¦szet szigorÍ t¢rv¦nyeit csup§n az§ltal, hogy megh©dol az
Istens¦g Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a l©tuszl§ba elÆtt. Itt felmer¤lhet a k¦rd¦s,
hogyan lehets¦ges az, hogy a mÉvelt filoz©fusok, tud©sok, ¤zletemberek,
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a vezetÆ tiszts¦geket bet¢ltÆk ¦s az emberek vezetÆi nem h©dolnak meg
ŽrŒ K‚‰†a, a mindenhat© Istens¦g Szem¦lyis¦ge l©tuszl§ba elÆtt. Az emberis¦g vezetÆi sz§mtalan form§ban akarj§k el¦rni a muktit Ä azaz fel¤l szeretn¦nek kerekedni az anyagi term¦szet t¢rv¦nyein Ä, ¦s ennek ¦rdek¦ben
hosszÍ-hosszÍ ¦veken ¦s ¦leteken §t kitart©an sz¢v¢getik terveiket. De ha
a felszabadul§s el¦rhetÆ csup§n az§ltal, hogy az ember megh©dol az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge l©tuszl§ba elÆtt, akkor mi¦rt nem fogadj§k
el ezt az egyszerÉ m©dszert ezek az ¦rtelmes ¦s szorgalmas vezetÆk?
A GŒtƒ nagyon egyenesen v§laszol erre a k¦rd¦sre. A t§rsadalom val©ban mÉvelt vezetÆi, p¦ld§ul Brahmƒ, Živa, Kapila, a Kumƒr§k, Manu,
Vyƒsa, Devala, Asita, Janaka, Prahlƒda, Bali, illetve k¦sÆbb Madhvƒcƒrya,
Rƒmƒnujƒcƒrya, ŽrŒ Caitanya ¦s sokan m§sok, akik h¨vÆ filoz©fusok, politikusok, tan¨t©k, tud©sok voltak, mind megh©doltak a mindenhat© tekint¦ly, a LegfelsÆbb Szem¦ly l©tuszl§ba elÆtt. Akik nem igazi filoz©fusok,
tud©sok, tan¨t©k, vezetÆk, hanem csup§n az anyagi haszon rem¦ny¦ben
tetszelegnek ebben a szerepben, azok nem fogadj§k el a LegfelsÆbb Ýr
terv¦t vagy Ítj§t. IstenrÆl mit sem tudnak, csup§n saj§t vil§gi terveiket
sz¢v¢getik, hogy megoldj§k az anyagi l¦t probl¦m§it, §m hi§baval© k¨s¦rleteikkel csak szapor¨tj§k azokat. Mivel az anyagi energia (az anyagi term¦szet) rendk¨v¤l hatalmas, ellen§ll az ateist§k ¢nk¦nyes terveinek, ¦s
tÍlj§r az Ígynevezett ÀtervezÆbizotts§gok" esz¦n.
Ez a vers az ateista vezetÆket a du‰k‚tina‹ sz©val jellemzi, aminek
jelent¦se: ÀgonosztevÆk". A k‚tŒ olyan ember, aki m¢g¢tt dics¦retre m¦lt©
tettek sorakoznak. Az ateista tervezgetÆk olykor nagyon okosak, sÆt j©
sz§nd¦kÍak is, mert minden nagy terv Ä legyen az j© vagy rossz Ä v¦grehajt§s§hoz intelligenci§ra van sz¤ks¦g. Mivel azonban helytelen¤l, a LegfelsÆbb Ýr terv¦vel ellenkezÆ c¦lra haszn§lj§k ¦rtelm¤ket, du‰k‚tŒknek
nevezik Æket, ami azt jelenti, hogy ¦rtelm¤k ¦s t¢rekv¦seik rossz ir§nyba
haladnak.
A GŒtƒb©l egy¦rtelmÉen megtudhatjuk, hogy az anyagi energia teljesen a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa alatt §ll, nem rendelkezik f¤ggetlen hatalommal. Ýgy cselekszik, ak§r az §rny¦k, amely a t§rgy mozg§s§t k¢veti.
Az anyagi energia hatalma azonban m¦gis ©ri§si. Az ateist§k Ä istentagad© term¦szet¤knek k¢sz¢nhetÆen Ä nem tudj§k, hogyan mÉk¢dik, s a
LegfelsÆbb Ýr terv¦t sem ismerik. Az illÍzi©, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g hat§sa alatt minden terv¤k meghiÍsul. Ez t¢rt¦nt Hira†yakaŁipu
¦s Rƒva†a eset¦ben is, akiknek tervei egytÆl egyig f¤stbe mentek, noha
anyagi szempontb©l n¦zve mindkettÆ mÉvelt tud©s, filoz©fus, vezetÆ ¦s
tan¨t© volt. N¦gyf¦le du‰k‚tin vagy gonosztevÆ van. Ezek a k¢vetkezÆk:
1. A mˆh§k rendk¨v¤l ostoba emberek, olyanok, mint az igavon© §llatok. Munk§juk gy¤m¢lcseit maguk akarj§k ¦lvezni, s nem akarj§k megosztani a LegfelsÆbbel. Az igavon© §llatokra a legjellemzÆbb p¦lda a
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szam§r. Ezt az al§zatos §llatot gazd§ja nagyon kem¦ny munk§ra fogja.
A szam§r tulajdonk¦ppen nem is tudja, kinek dolgozik ¦jjel-nappal, erej¦t megfesz¨tve. Megel¦gszik azzal, hogy bendÆj¦t megt¢mheti egy mar¦k
fÉvel, hogy aludhat egy kicsit, mik¢zben mestere ¤tlegeitÆl kell rettegnie, ¦s hogy kiel¦g¨theti nemi v§gy§t, m¦g akkor is, ha a nÆst¦ny szam§r idÆnk¦nt j©l megrÍgja. N¦ha filoz©fi§r©l ¦s k¢lt¦szetrÆl ¦nekel, §m
m§sok f¤l¦nek ez csup§n zavar© i§z§s. Ilyen helyzetben van az ostoba,
munk§ja gy¤m¢lcs¦¦rt dolgoz© ember is, akinek fogalma sincs arr©l, hogy
kinek kell dolgoznia, ¦s azt sem tudja, hogy a karm§nak (tettnek) a yajŠa
(§ldozat) c¦lj§t kell szolg§lnia.
Akik ¦jt nappall§ t¦ve dolgoznak, hogy a saj§t maguk kiszabta k¢teless¦gek sÍly§n k¢nny¨tsenek, azok §ltal§ban azt mondj§k, hogy nincs idej¤k
az ¦lÆl¦ny halhatatlans§g§r©l hallani. Az ilyen mˆh§k sz§m§ra a pusztul§sra ¨t¦lt anyagi nyeres¦g a minden, noha munk§juk gy¤m¢lcs¦nek csup§n par§nyi t¢red¦k¦t ¦lvezhetik. A haszon rem¦ny¦ben n¦ha napokon §t
dolgoznak alv§s n¦lk¤l, s b§r lehet, hogy fek¦lytÆl vagy em¦szt¦si zavarokt©l szenvednek, a legszer¦nyebb ¦lelemmel is be¦rik, s ¦jjel-nappal a
hamis uraik jav§t szolg§l© k¨m¦letlen robotba mer¤lnek. Ezek az ostob§k
mit sem tudnak igazi Urukr©l, ¨gy ¦rt¦kes idej¤ket a mammon szolg§lat§ban, telhetetlen p¦nzszerz¦sre vesztegetik. Szerencs¦tlens¦g¤kre sohasem h©dolnak meg az urak legfelsÆbb Ura elÆtt, s arra sem sz§nnak idÆt,
hogy halljanak R©la a megfelelÆ forr§sokb©l. Az ¤r¤l¦kevÆ diszn© ¤gyet
sem vet a cukorb©l ¦s gh¨bÆl (tiszt¨tott vajb©l) k¦sz¤lt ¦dess¦gre. Ugyan¨gy ezek az ostoba munk§sok sem unj§k meg, hogy az §lland©an v§ltoz© anyagi vil§g h¨reit hallgass§k, melyek oly ¦lvezetesek az ¦rz¦kek sz§m§ra, arra azonban nincs idej¤k, hogy az anyagi vil§got mozgat© ¢r¢k ¦lÆ
erÆrÆl halljanak.
2. A du‰k‚tŒk, gazemberek m§sik r¦teg¦t narƒdham§nak, az emberis¦g alj§nak nevezik. A nara embert jelent, az adhama pedig legalacsonyabbat. A nyolcmilli©-n¦gysz§zezer k¤l¢nb¢zÆ faj k¢z¤l az emberi fajok
sz§ma n¦gysz§zezer. Ezek k¢z¢tt sz§mos alacsonyabb rendÉ, t¢bbnyire
civiliz§latlan emberfajta van. A civiliz§lt emberek k¢z¦ azok tartoznak,
akiknek t§rsadalmi, politikai ¦s vall§si ¦let¦t a szab§lyoz© elvek betart§sa jellemzi. A t§rsadalom ¦s a politika ter¦n fejlett, §m a vall§s elveit
mellÆzÆ embereket narƒdham§knak kell tekinteni. A vall§s nem vall§s
Isten n¦lk¤l, mert a vall§si elvek k¢vet¦s¦nek c¦lja a LegfelsÆbb Igazs§g ¦s Hozz§ fÉzÆdÆ kapcsolatunk megismer¦se. A GŒtƒban az Istens¦g
Szem¦lyis¦ge ¦rthetÆen kijelenti, hogy nincs N§la felsÆbbrendÉ tekint¦ly,
s hogy Ö a LegfelsÆbb Igazs§g. A civiliz§lt emberi l¦tforma arra szolg§l, hogy visszanyerj¤k elvesztett tud§sunkat a LegfelsÆbb Igazs§ghoz, az
Istens¦g Szem¦lyis¦g¦hez, a mindenhat© ŽrŒ K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ kapcsolatunkr©l. Aki elmulasztja ezt a lehetÆs¦get, az a narƒdham§khoz tarto-
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zik. A kinyilatkoztatott szent¨r§sok arr©l t§j¦koztatnak benn¤nket, hogy
az anyam¦hben l¦vÆ magzat (aki rendk¨v¤l k¦nyelmetlen helyzetben van)
Istenhez im§dkozik, hogy szabad¨tsa ki Æt, s megfogadja, hogy ha egyszer kijut onnan, csak Öt fogja im§dni. Az ¦lÆl¦ny kapcsolata Istennel
¢r¢kk¦val©, ¨gy a neh¦z helyzetekben ¢szt¢n¢sen Istenhez im§dkozik.
A sz¤let¦s ut§n azonban a gyermek a mƒyƒ, vagyis az illÍzi©keltÆ energia befoly§sa al§ ker¤l, s nemcsak a sz¤let¦s k¨njair©l, de szabad¨t©j§r©l
is megfeledkezik.
Azoknak, akik gyermekeket nevelnek, k¢teless¦g¤k fel¦breszteni v¦denceikben a benn¤k szunnyad© isteni tudatot. A Manu-sm‚ti, a vall§sos elveket lefektetÆ k¢nyv t¨z megÍj¨t© cerem©ni§r©l ¨r, melyek c¦lja,
hogy a var†ƒrama rendszer¦n bel¤l ism¦t ¦letre kelts¦k az Isten-tudatot.
Manaps§g azonban a vil§g egyetlen r¦sz¦n sem k¢vetik szigorÍan ezt a
gyakorlatot, ez¦rt az emberek 99,9%-a narƒdhama.
Ha az emberis¦g narƒdham§v§ v§lik, akkor term¦szetes, hogy a fizikai
term¦szet teljhatalmÍ energi§ja ¦rv¦nytelen¨ti minden Ígynevezett tud§sukat. A GŒtƒ szerint tanult ember az, aki egyenlÆnek l§tja a k¦pzett
brƒhma†§t, a kuty§t, a tehenet, az elef§ntot ¦s a kutyaevÆt. Ilyen az igazi
bhakta l§t§sm©dja. ŽrŒ Nityƒnanda Prabhu, aki isteni mesterk¦nt Isten
inkarn§ci©ja volt, felszabad¨totta a narƒdham§k k¦t jellegzetes k¦pviselÆj¦t, Jagƒit ¦s Mƒdhƒit, a k¦t testv¦rt, s megmutatta, hogyan r¦szes¨ti
kegy¦ben egy tiszta bhakta m¦g azokat is, akik az emberis¦g legalj§t k¦pviselik. Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge §ltal el¨t¦lt narƒdham§k teh§t csakis
egy bhakta kegy¦bÆl nyerhetik vissza lelki tudatukat.
Amikor ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu a bhƒgavata-dharm§r©l Ä a bhakt§k
tev¦kenys¦g¦rÆl Ä pr¦dik§lt, azt aj§nlotta, hogy az emberek al§zatosan
hallgass§k az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek ¤zenet¦t. Ennek az ¤zenetnek a
l¦nyege a Bhagavad-gŒtƒ. Az emberis¦g alja csakis az al§zatos hall§s m©dszer¦vel szabadulhat fel, sajnos azonban m¦g erre sem hajland©ak, arr©l
nem is besz¦lve, hogy megh©doln§nak a LegfelsÆbb Ýr akarata elÆtt.
A narƒdham§k, az emberis¦g s¢pred¦ke sz§nd¦kosan elhanyagolja az
ember elsÆdleges k¢teless¦g¦t.
3. A du‰k‚tŒk k¢vetkezÆ csoportj§t mƒyayƒpah‚ta-jŠƒnƒ‹nak h¨vj§k. Ez
olyan embereket jel¢l, akiknek magas szintÉ k¦pzetts¦g¦t az illÍzi©keltÆ
anyagi energia megsemmis¨tette. T¢bbnyire nagyon mÉveltek: h¨res filoz©fusok, k¢ltÆk, ¨r©k, tud©sok stb., §m az illÍzi©keltÆ energia f¦lrevezeti
Æket, ez¦rt nem engedelmeskednek a LegfelsÆbb Ýrnak.
Napjainkban nagyon sok mƒyayƒpah‚ta-jŠƒna ember van, m¦g a
Bhagavad-gŒtƒ tud©sai k¢z¢tt is. A GŒtƒban egyszerÉen ¦s ¦rthetÆen az
§ll, hogy ŽrŒ K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ¦s senki sem
lehet Vele egyenlÆ vagy N§la nagyobb. Ö Brahmƒnak, az emberek eredeti
atyj§nak atyja. Val©j§ban ŽrŒ K‚‰†a nemcsak Brahmƒ, hanem minden faj
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eredeti atyja. Ö a szem¦lytelen Brahman ¦s Paramƒtmƒ gy¢kere, s a minden ¦lÆl¦nyben jelen l¦vÆ Paramƒtmƒ az Ö teljes r¦sze. Ö a kÍtfeje mindennek, ez¦rt aj§nlatos mindenkinek megh©dolnia az Ö l©tuszl§ba elÆtt.
A mƒyayƒpah‚ta-jŠƒna emberek azonban e nyilv§nval© kijelent¦sek ellen¦re kigÍnyolj§k a LegfelsÆbb Ýr szem¦lyis¦g¦t, ¦s csup§n k¢z¢ns¦ges
embernek tekintik. Nem tudj§k, hogy az §ldott emberi test a LegfelsÆbb
Ýr ¢r¢kk¦val© ¦s transzcendent§lis form§ja szerint lett teremtve.
A mƒyayƒpah‚ta-jŠƒna emberek GŒtƒhoz fÉz¢tt, minden hiteless¦get
n¦lk¤l¢zÆ magyar§zatai, melyek nem egyeznek meg a paramparƒ rendszer n¦zeteivel, akad§lyt jelentenek a lelki megvil§gosod§s Ítj§n. A t¦vhitben ¦lÆ magyar§z©k nem h©dolnak meg ŽrŒ K‚‰†a l©tuszl§ba elÆtt, ¦s
m§sokat sem tan¨tanak ennek az elvnek a k¢vet¦s¦re.
4. A du‰k‚tŒk utols© csoportj§t az ƒsura„ bhƒvam ƒritƒ‹nak nevezett
emberek alkotj§k, akik d¦moni elveket k¢vetnek. Ez a csoport ny¨ltan
ateista. N¦melyik¤k azzal ¦rvel, hogy a LegfelsÆbb Ýr sohasem sz§llhat al§ ebbe az anyagi vil§gba, de hogy mi¦rt nem, azt m§r nem tudj§k
k¦zzelfoghat© bizony¨t¦kokkal al§t§masztani. M§sok azt mondj§k R©la,
hogy alacsonyabb rendÉ, mint a szem¦lytelen forma, noha a GŒtƒ ennek
¦pp az ellenkezÆj¦t tan¨tja. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re irigykedÆ ateist§k saj§t maguk kital§lta, hamis inkarn§ci©k hosszÍ sor§val
hozakodnak elÆ. Az ilyen emberek, akik sz§m§ra az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek becsm¦rl¦se jelenti az ¦let l¦nyeg¦t, k¦ptelenek megh©dolni ŽrŒ
K‚‰†a l©tuszl§ba elÆtt.
A d¦l-indiai ŽrŒ Yƒmunƒcƒrya Albandaru ekk¦pp foh§szkodott: À¹,
Uram! Az ateista elveket vall© emberek nem ismerhetnek meg T¦ged,
annak ellen¦re, hogy rendk¨v¤li tulajdons§gokkal, von§sokkal ¦s tettekkel rendelkezel, hogy a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ valamennyi kinyilatkoztatott szent¨r§s val©s§gosnak ¨rja le szem¦lyis¦gedet, s hogy a transzcendent§lis tudom§ny tud©saik¦nt h¨res, isteni jellemmel rendelkezÆ hiteles
szaktekint¦lyek mind elismernek T¦ged."
Ahogyan teh§t eml¨tett¤k, 1. a felett¦bb ostoba emberek, 2. az emberis¦g alja, 3. a t¦vÍton j§r© spekul§l©k ¦s 4. a megr¢gz¢tt ateist§k valamenynyi szent¨r§s ¦s hiteles tekint¦ly tan§cs§nak ellen¦re sohasem h©dolnak
meg az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek l©tuszl§ba elÆtt.
16. VERS
catauivaRDaA Bajantae maAM janaA: s$auk{(itanaAe'jauRna /

@AtaAeR ijaÁaAs$aur"TaARTaI= ÁaAnaI ca Bar"taSaRBa //16//
catur-vidhƒ bhajante mƒ„ janƒ‹ suk‚tino 'rjuna
ƒrto jijŠƒsur arthƒrthŒ jŠƒnŒ ca bharatar‰abha
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catu‹-vidhƒ‹ Ä n¦gyf¦le; bhajante Ä szolg§latot v¦geznek; mƒm Ä Nekem;
janƒ‹ Ä emberek; su-k‚tina‹ Ä j§mborok; arjuna Ä ©, Arjuna; ƒrta‹ Ä
a szenvedÆ; jijŠƒsu‹ Ä a k¨v§ncsi; artha-arthŒ Ä aki anyagi nyeres¦gre
v§gyik; jŠƒnŒ Ä aki a val©s§gnak megfelelÆen ismeri a dolgokat; ca Ä ¦s;
bharata-‚‰abha Ä ©, Bharata sarjainak legkiv§l©bbja.
¹, Bhƒrat§k legjobbja! N¦gyf¦le j§mbor ember kezd hozz§ odaad© szolg§latomhoz: a szenvedÆ, a gazdags§gra v§gy©, a k¨v§ncsi, ¦s aki az
AbszolÍtr©l sz©l© tud§s ut§n kutat.
MAGYAR·ZAT: A hitetlenekkel ellent¦tben ezek az emberek k¢vetik az ¨r§sok szab§lyoz© elveit, s emiatt, valamint mert engedelmeskednek az erk¢lcsi ¦s t§rsadalmi t¢rv¦nyeknek, s t¢bb¦-kev¦sb¦ odaad§ssal
fordulnak a LegfelsÆbb Ýr fel¦, nev¤k suk‚tina‹. N¦gy csoportjuk van:
akik boldogtalanok, akik szÉk¦ben vannak a p¦nznek, akik k¨v§ncsiak, ¦s
akik az AbszolÍt Igazs§gr©l sz©l© tud§s ut§n kutatnak. Ezek az emberek teh§t k¤l¢nf¦le k¢r¤lm¦nyek hat§s§ra fordulnak a LegfelsÆbb Ýrhoz,
hogy odaad© szolg§lat§t v¦gezz¦k. Nem tiszta bhakt§k, mert az odaad©
szolg§lat¦rt cser¦be v§gyaik teljes¤l¦s¦t akarj§k. A tiszta odaad© szolg§lat mentes a t¢rekv¦stÆl ¦s az anyagi haszonv§gyt©l. A Bhakti-rasƒm‚tasindhu (1.1.11) az al§bbi m©don hat§rozza meg a tiszta odaad§st:
anyƒbhilƒ‰itƒ-nya„ jŠƒna-karmƒdy-anƒv‚tam
ƒnuklyena k‚‰†ƒnu- Œlana„ bhaktir uttamƒ
ÀAz embernek j© sz§nd¦kkal, a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekben ¦s a filoz©fiai spekul§ci©ban megnyilv§nul© anyagi nyeres¦gv§gy n¦lk¤l kell a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦geznie. Ezt
nevezik tiszta odaad© szolg§latnak."
Amikor a n¦gy csoport egyik¦hez tartoz© ember a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lat§hoz l§t, s egy tiszta bhakta t§rsas§g§ban teljesen megtisztul,
akkor Æ is tiszta bhakt§v§ v§lik. Ami pedig a bÉn¢s¢ket illeti, sz§mukra
az odaad© szolg§lat rendk¨v¤l neh¦z, mert ¦let¤k ¢nzÆ, szab§lyozatlan
¦s lelki c¦lok n¦lk¤li. Ha azonban a v¦letlen folyt§n egy tiszta bhakt§val
kapcsolatba ker¤lnek, Æk is tiszta bhakt§kk§ v§lnak.
Az ¢r¢kk¦ gy¤m¢lcs¢zÆ tettekbe mer¤lÆ emberek anyagi szenved¦s¤k
miatt fordulnak az Ýrhoz, majd a tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban szenved¦seik k¢zepette Æk is az Ýr bhakt§iv§ v§lnak. A ki§br§ndult, csal©dott
emberek is a tiszta bhakt§k t§rsas§g§ba ker¤lhetnek, s fel¦bredhet benn¤k a k¨v§ncsis§g, hogy Istent megismerj¦k. Az unalmas filoz©fia mÉvelÆi
szint¦n hallani akarnak IstenrÆl, miut§n a tud§s minden ter¤let¦n kudarcot vallottak, s a LegfelsÆbb Ýrhoz fordulnak, hogy odaad© szolg§latot
v¦gezzenek Neki. ¸gy tÍljutnak a szem¦lytelen Brahmanr©l ¦s a helyhez
k¢t¢tt Paramƒtmƒr©l sz©l© tud§son, ¦s a LegfelsÆbb Ýrnak vagy tiszta
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bhakt§j§nak a kegy¦bÆl eljutnak a szem¦lyes Isten-felfog§sig. Amikor
teh§t a szenvedÆ, a k¨v§ncsi, a tud§st keresÆ ¦s a p¦nzre v§gy© emberek
megszabadulnak minden anyagi v§gyt©l, s teljesen meg¦rtik, hogy a lelki
fejlÆd¦snek semmi k¢ze az anyagi ellenszolg§ltat§shoz, akkor tiszta bhakt§kk§ v§lnak. Am¨g az Urat transzcendent§lisan szolg§l© bhakta nem ¦ri
el ezt a szintet, addig tetteit gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek, vil§gi tud§sv§gy ¦s
hasonl©k szennyezik be. Annak, aki el akar jutni a tiszta odaad© szolg§lat
szintj¦re, fel¤l kell emelkednie ezeken.
17. VERS
taeSaAM ÁaAnaI inatyayau·( Wk(Bai·(ivaRizASyatae /

i‘ayaAe ih" ÁaAinanaAe'tyaTaRmahM" s$a ca mama i‘aya: //17//
te‰ƒ„ jŠƒnŒ nitya-yukta eka-bhaktir vii‰yate
priyo hi jŠƒnino 'tyartham aha„ sa ca mama priya‹
te‰ƒm Ä k¢z¤l¤k; jŠƒnŒ Ä a teljes tud§ssal rendelkezÆ; nitya-yukta‹ Ä
mindig elfoglalt; eka Ä csak; bhakti‹ Ä odaad© szolg§lattal; vii‰yate Ä
kiemelkedik; priya‹ Ä nagyon kedves; hi Ä bizony; jŠƒnina‹ Ä a tud§ssal
rendelkezÆnek; atyartham Ä nagyon; aham Ä ¶n vagyok; sa‹ Ä Æ; ca Ä
is; mama Ä Nekem; priya‹ Ä kedves.
Ezek k¢z¤l a teljes tud§ssal rendelkezÆ a legjobb, aki mindig a tiszta
odaad© szolg§latba mer¤l, mert nagyon kedves vagyok neki, ¦s Æ is
kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi v§gyak minden szennyezÆd¦s¦tÆl megszabadulva a boldogtalanok, a k¨v§ncsiak, a nincstelenek ¦s a legfelsÆbb
tud§s ut§n kutat©k mind tiszta bhakt§kk§ v§lhatnak. K¢z¤l¤k azonban
az v§lik igaz§n az Ýr tiszta bhakt§j§v§, aki teljes tud§ssal rendelkezik az
AbszolÍt Igazs§gr©l, s mentes minden anyagi v§gyt©l. Az Ýr azt mondja,
hogy a n¦gy csoport k¢z¤l a teljes tud§ssal rendelkezÆ bhakta a legjobb,
aki ugyanakkor odaad©an szolg§lja Öt. Tud§s ut§n kutatva az ember felismeri, hogy ¦ne k¤l¢nb¢zik az anyagi testtÆl, majd m¦g tov§bb fejlÆdve eljut a szem¦lytelen Brahmanr©l ¦s a Paramƒtmƒr©l sz©l© tud§shoz.
A teljes megtisztul§s ut§n meg¦rti, hogy eredeti term¦szet¦nek megfelelÆen Isten ¢r¢k szolg§ja. A tiszta bhakt§kkal kapcsolatba ker¤lve teh§t
a k¨v§ncsiak, a boldogtalanok, az anyagi j©l¦tre v§gyakoz©k ¦s a tud§ssal
rendelkezÆk is valamennyien megtisztulnak. Az Ýrnak azonban az a legkedvesebb, aki a kezdeti szinten teljes tud§ssal rendelkezik a LegfelsÆbb
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Ýrr©l, s ugyanakkor odaad© szolg§latot v¦gez Neki. Aki tiszta tud§ssal rendelkezik az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek transzcendent§lis term¦szet¦rÆl, az odaad© szolg§lata sor§n v¦delmet ¦lvez, ¨gy az anyag
nem fertÆzheti meg.
18. VERS
od"Ar"A: s$avaR WvaEtae ÁaAnaI tvaAtmaEva mae matama, /

@AisTata: s$a ih" yau·(AtmaA maAmaevaAnauÔamaAM gAitama, //18//
udƒrƒ‹ sarva evaite jŠƒnŒ tv ƒtmaiva me matam
ƒsthita‹ sa hi yuktƒtmƒ mƒm evƒnuttamƒ„ gatim
udƒrƒ‹ Ä nemesek; sarve Ä mind; eva Ä bizony; ete Ä ezek; jŠƒnŒ Ä a
tud§ssal rendelkezÆ; tu Ä de; ƒtmƒ eva Ä mint ¶n magam; me Ä Eny¦m;
matam Ä v¦lem¦ny; ƒsthita‹ Ä meg§llapodva; sa‹ Ä Æ; hi Ä bizony; yuktaƒtmƒ Ä odaad© szolg§latot v¦gezve; mƒm Ä Engem; eva Ä bizony; anuttamƒm Ä a legfelsÆbb; gatim Ä c¦lt.
Ezek a bhakt§k k¦ts¦gtelen¤l mind nemes lelkek, de aki a R©lam sz©l©
tud§ssal rendelkezik, arra Így tekintek, mint saj§t magamra. Transzcendent§lis szolg§lata §ltal biztosan el¦r Engem, a legfelsÆbb, legt¢k¦letesebb c¦lt.
MAGYAR·ZAT: Nem arr©l van sz©, hogy a tud§sban kev¦sb¦ jeleskedÆ
bhakt§k nem kedvesek az Ýrnak. Az Ýr azt mondja: mindegyik¤k nemes
l¦lek, mert b§rki, b§rmilyen c¦lb©l j¢n Hozz§, azt mahƒtmƒnak, nagy
l¦leknek h¨vj§k. Azokat a bhakt§kat is elfogadja, akik az odaad© szolg§lat ellen¦ben valamilyen nyeres¦gre v§gynak, mert szeretetteljes viszony
§ll fenn k¢z¢tt¤k. SzeretetbÆl anyagi javakat k¦rnek az Ýrt©l, s amikor
megkapj§k, el¦gedetts¦g t¢lti el Æket, s Æk is fejlÆdnek az odaad© szolg§latban. Az Ýr sz§m§ra mindamellett a teljes tud§ssal rendelkezÆ bhakta
a legkedvesebb, mert az Æ c¦lja csup§n az, hogy szeretettel ¦s odaad§ssal
szolg§lja a LegfelsÆbb Urat. Az ilyen bhakta egyetlen m§sodpercig sem
k¦pes tov§bb ¦lni, ha nincs kapcsolatban az Ýrral vagy nem szolg§lhatja
Öt. A LegfelsÆbb Ýr szint¦n nagyon ragaszkodik bhakt§j§hoz, s nem lehet
elv§lasztani TÆle.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (9.4.68) az Ýr ¨gy sz©l:
sƒdhavo h‚daya„ mahya„ sƒdhnƒ„ h‚daya„ tv aham
mad-anyat te na jƒnanti nƒha„ tebhyo manƒg api

352

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[7. fejezet

ÀA bhakt§kat ¢r¢kre a sz¨vembe z§rom, s ¶n is mindig a bhakt§k sz¨v¦ben ¦lek. A bhakta Rajtam k¨v¤l nem ismer semmit, s ¶n sem tudom Æt
elfelejteni. Nagyon bensÆs¦ges viszony van k¢z¢tt¤nk. A teljes tud§ssal
rendelkezÆ tiszta bhakt§k mindig kapcsolatban §llnak Velem, ¦s nagyon
kedvesek Nekem."
19. VERS
baó"naAM janmanaAmantae ÁaAnavaAnmaAM ‘apaâtae /

vaAs$aude"va: s$avaRimaita s$a mah"AtmaA s$auäu"laRBa: //19//
bahnƒ„ janmanƒm ante jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate
vƒsudeva‹ sarvam iti sa mahƒtmƒ su-durlabha‹
bahnƒm Ä sok; janmanƒm Ä ism¦tlÆdÆ sz¤let¦s ¦s hal§l; ante Ä ut§n;
jŠƒna-vƒn Ä a teljes tud§ssal rendelkezÆ; mƒm Ä Nekem; prapadyate Ä
megh©dol; vƒsudeva‹ Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a; sarvam Ä minden; iti Ä ¨gy; sa‹ Ä az; mahƒ-ƒtmƒ Ä nagy l¦lek; su-durlabha‹ Ä nagyon
ritka.
Sok-sok sz¤let¦s ¦s hal§l ut§n az igazi tud§st elsaj§t¨t© ember §tadja
mag§t Nekem, mert tudja, hogy ¶n vagyok minden ok oka, ¦s Rajtam
k¨v¤l nem l¦tezik semmi. Az ilyen nagy l¦lek bizony ritka.
MAGYAR·ZAT: Sok-sok ¦leten kereszt¤l odaad© szolg§latot vagy
transzcendent§lis cselekedeteket v¦gezve az ¦lÆl¦ny v¦g¤l elsaj§t¨thatja
azt a transzcendent§lis, tiszta tud§st, mely szerint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a lelki felemelked¦s v¦gsÆ c¦lja. A lelki ¢nmegval©s¨t§s kezdet¦n, amikor az ember pr©b§l megv§lni a materializmushoz
fÉzÆdÆ ragaszkod§s§t©l, hajlamos az imperszonalizmusra, §m ha tov§bb
fejlÆdik, meg¦rtheti, hogy a lelki ¦letet tev¦kenys¦g jellemzi, s ez a tev¦kenys¦g nem m§s, mint az odaad© szolg§lat. Ezt felismerve vonz©dni
kezd az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez, s megh©dol ElÆtte. Ekkor
meg¦rtheti, hogy az Ýr ŽrŒ K‚‰†a kegye minden, Ö minden ok oka, s ez
az anyagi megnyilv§nul§s nem f¤ggetlen TÆle. R§d¢bben, hogy az anyagi
vil§g a lelki v§ltozatoss§g eltorzult t¤k¢rk¦pe, ¦s mindennek kapcsolata
van a LegfelsÆbb Ýrral, K‚‰†§val. ¸gy azt§n mindent Vƒsudev§val, ŽrŒ
K‚‰†§val kapcsolatban kezd l§tni. Ez a Vƒsudev§ra vonatkoz© egyetemes szeml¦let egyre k¢zelebb viszi ahhoz, hogy teljesen megh©doljon a
LegfelsÆbb Ýr, ŽrŒ K‚‰†a elÆtt, akit a legfelsÆbb c¦lnak tekint. Az ilyen
megh©dolt, nagy l¦lek nagyon ritka.
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A ÷vetƒvatara-upani‰ad harmadik fejezete (14Ä15. vers) nagyon sz¦pen
megmagyar§zza ezt a verset:
sahasra-Œr‰ƒ puru‰a‹ sahasrƒk‰a‹ sahasra-pƒt
sa bhmi„ vivato v‚tvƒ- tyƒti‰‡had daƒ…gulam
puru‰a eveda„ sarva„ yad bhta„ yac ca bhavyam
utƒm‚tatvasyeƒno yad annenƒtirohati
A Chƒndogya-upani‰adban (5.1.15) ez §ll: na vai vƒco na cak‰„‰i na
rotrƒ†i na manƒ„sŒty ƒcak‰ate prƒ†a iti evƒcak‰ate prƒ†o hy evaitƒni sarvƒ†i bhavanti. ÀAz ¦lÆl¦ny test¦ben az elsÆdleges t¦nyezÆ nem a besz¦d
k¦pess¦ge, nem a l§t§s k¦pess¦ge, nem a hall§s k¦pess¦ge ¦s nem is a gondolkod§s k¦pess¦ge. Az ¦let az, amely minden tev¦kenys¦g k¢z¦ppontja."
Ehhez hasonl©an mindenben az Ýr Vƒsudeva, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge,
az Ýr ŽrŒ K‚‰†a az elsÆdleges l¦ny. A test¤nk rendelkezik besz¦lÆ, l§t©,
hall©, gondolkod© ¦s egy¦b k¦pess¦gekkel, ezeknek azonban semmi jelentÆs¦g¤k, ha nem §llnak kapcsolatban a LegfelsÆbb Ýrral. ¶s mivel Vƒsudeva mindent §that©, s mivel minden Vƒsudeva, a bhakta teljes tud§ssal
megh©dol ElÆtte (v¢. Bhagavad-gŒtƒ 7.17 ¦s 11.40).
20. VERS
k(AmaEstaEstaEôR$taÁaAnaA: ‘apaântae'nyade"vataA: /

taM taM inayamamaAsTaAya ‘ak{(tyaA inayataA: svayaA //20//
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ prapadyante 'nya-devatƒ‹
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya prak‚tyƒ niyatƒ‹ svayƒ
kƒmai‹ Ä v§gyak §ltal; tai‹ tai‹ Ä k¤l¢nf¦le; h‚ta Ä megfosztva; jŠƒnƒ‹ Ä
tud§st©l; prapadyante Ä megh©dolnak; anya Ä m§s; devatƒ‹ Ä f¦listeneknek; tam tam Ä megfelelÆ; niyamam Ä szab§lyokat; ƒsthƒya Ä k¢vetve;
prak‚tyƒ Ä term¦szet¤k §ltal; niyatƒ‹ Ä szab§lyozva; svayƒ Ä saj§tjuk §ltal.
Akiket az anyagi v§gyak megfosztottak ¦rtelm¤ktÆl, megh©dolnak a f¦listenek elÆtt, ¦s k¢vetik a saj§t term¦szet¤k szerint kiszabott im§datszab§lyokat.
MAGYAR·ZAT: Akik mentesek minden anyagi szennyezÆd¦stÆl, azok
megh©dolnak a LegfelsÆbb Ýr elÆtt, ¦s odaad©an szolg§lj§k Öt. Addig,
am¨g nem tisztulnak meg teljesen az anyagi fertÆz¦stÆl, az emberek term¦szet¤kn¦l fogva abhakt§k. De m¦g ha anyagi v§gyai is vannak valaki-
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nek, ha a LegfelsÆbb Ýrhoz fordul, m§r nem vonz©dik t¢bb¦ tÍls§gosan
a k¤lsÆ term¦szethez. Mivel a helyes c¦l fel¦ halad, hamarosan teljesen
megtisztul az anyagi k¦jtÆl. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam azt aj§nlja, hogy ak§r
tiszta bhakta valaki, s mentes minden anyagi v§gyt©l, ak§r tele van ilyen
v§gyakkal, ak§r az anyagi szennyezÆd¦sektÆl akar megszabadulni, minden esetben h©doljon meg Vƒsudeva elÆtt, s im§dja Öt. A Bhƒgavatam
(2.3.10) kijelenti:
akƒma‹ sarva-kƒmo vƒ mok‰a-kƒma udƒra-dhŒ‹
tŒvre†a bhakti-yogena yajeta puru‰a„ param
A lelki ¨t¦lÆk¦pess¦g¤ket elvesztett, nem tÍl intelligens emberek anyagi
v§gyaik azonnali teljes¤l¦se rem¦ny¦ben a f¦listenekn¦l keresnek mened¦ket. Ezek az emberek §ltal§ban nem fordulnak az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦hez, mert az alacsonyabb rendÉ k¢tÆerÆk (a tudatlans§g ¦s
a szenved¦ly) tartj§k fogva Æket, ¨gy a k¤l¢nf¦le f¦listeneket im§dj§k, s az
im§dat elÆ¨r§sszerÉ k¢vet¦se el¦gedett¦ teszi Æket. A f¦listenek im§d©it
kicsinyes v§gyak hajtj§k, ¦s nem tudj§k, hogyan ¦rhetn¦k el a legfelsÆbb
c¦lt. A LegfelsÆbb Ýr bhakt§ja azonban a helyes Íton j§r. Mivel a v¦dikus irodalom a k¤l¢nf¦le c¦lok ¦rdek¦ben k¤l¢nf¦le f¦listenek im§dat§t
javasolja (egy beteg embernek p¦ld§ul azt tan§csolja, im§dja a Napot),
az abhakt§k Így v¦lik, hogy a f¦listenek bizonyos szempontb©l jobbak a
LegfelsÆbb Ýrn§l. A tiszta bhakta azonban tudja, hogy a LegfelsÆbb Ýr,
K‚‰†a mindennek a mestere. A Caitanya-caritƒm‚ta (“di-lŒlƒ 5.142) azt
mondja: ekale Œvara k‚‰†a, ƒra saba bh‚tya Ä egyed¤l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a az Ýr, mindenki m§s szolga. ¶ppen ez¦rt a
tiszta bhakta sohasem fordul a f¦listenekhez anyagi sz¤ks¦gletei kiel¦g¨t¦s¦¦rt. A LegfelsÆbb Ýrra b¨zza mag§t, s el¦gedett mindennel, amit az
Ýr ad neki.
21. VERS
yaAe yaAe yaAM yaAM tanauM Ba·(: ™aÜ"yaAicaRtauimacC$ita /

tasya tasyaAcalaAM ™aÜ"AM taAmaeva ivad"DaAmyah"ma, //21//
yo yo yƒ„ yƒ„ tanu„ bhakta‹ raddhayƒrcitum icchati
tasya tasyƒcalƒ„ raddhƒ„ tƒm eva vidadhƒmy aham
ya‹ ya‹ Ä b§rki; yƒm yƒm Ä b§rmit; tanum Ä egy f¦listen form§j§t; bhakta‹ Ä h¨vÆ; raddhayƒ Ä hittel; arcitum Ä im§dni; icchati Ä k¨v§nja; tasya
tasya Ä neki; acalƒm Ä szil§rd; raddhƒm Ä hitet; tƒm Ä azt; eva Ä biztosan;
vidadhƒmi Ä adok; aham Ä ¶n.
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FelsÆl¦lekk¦nt mindenki sz¨v¦ben ott lakozom. Amint valaki egy f¦listent k¨v§n im§dni, ¶n megszil§rd¨tom hit¦t, hogy §tadhassa mag§t
annak az istens¦gnek.
MAGYAR·ZAT: Isten f¤ggetlens¦get adott mindenkinek, ez¦rt ha valaki az anyagi ¦lvezetre v§gyik, ¦s Æszint¦n az anyagi vil§g f¦listeneihez
fordul, hogy teljes¨ts¦k ©haj§t, akkor a LegfelsÆbb Ýr, aki FelsÆl¦lekk¦nt
mindenki sz¨v¦ben jelen van, meg¦rti v§gy§t, s biztos¨tja sz§m§ra a lehetÆs¦get az anyagi ¦lvezetre. Ö minden ¦lÆl¦ny legfelsÆbb atyja, ez¦rt
nem korl§tozza f¤ggetlens¦g¤ket, hanem minden lehetÆs¦get megad nekik, hogy anyagi v§gyaik teljes¤lhessenek. Felmer¤lhet a k¦rd¦s, mi¦rt ad
meg a mindenhat© Isten minden lehetÆs¦get az ¦lÆl¦nyeknek az anyagi
vil§g ¦lvezet¦re, ha ezzel az illÍzi©keltÆ energia csapd§j§ba engedi esni
Æket. A v§lasz az, hogy ha a LegfelsÆbb Ýr mint FelsÆl¦lek nem adna
es¦lyt minderre, nem besz¦lhetn¦nk f¤ggetlens¦grÆl. ¸gy azt§n mindenkinek teljes f¤ggetlens¦get biztos¨t Ä mindenki azt tesz, amit akar Ä, §m
v¦gsÆ utas¨t§s§t megtal§ljuk a Bhagavad-gŒtƒban: hagyjunk fel minden
m§s elfoglalts§ggal, ¦s teljesen h©doljunk meg Neki. Ez az, ami boldogg§
teszi majd az embert.
A f¦listenek ¦s az ¦lÆl¦nyek egyar§nt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge akarat§t©l f¤ggenek. Az ¦lÆl¦ny akarata ¢nmag§ban nem elegendÆ
a f¦listen im§dat§hoz, s a LegfelsÆbb beleegyez¦se n¦lk¤l egyetlen f¦listen sem adhat §ld§st. Ahogyan a mond§s tartja, m¦g egy fÉsz§l sem
mozdulhat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek akarata n¦lk¤l. Az
anyagi vil§gban szenvedÆk a v¦dikus irodalom tan§cs§t megfogadva §ltal§ban a f¦listenekhez fordulnak. A valamilyen anyagi dologra v§gyakoz©
ember im§dhatja azt a bizonyos f¦listent, aki teljes¨teni tudja v§gyait.
A beteg embernek p¦ld§ul a napisten im§dat§t javasolj§k. A mÉvelts¦gre
v§gy© a tud§s istennÆj¦t, SarasvatŒt im§dhatja, annak pedig, aki sz¦p feles¦gre v§gyik, Umƒ istennÆt, az Ýr Živa hitves¦t kell im§dnia. A ƒstr§k (a
v¦dikus szent¨r§sok) teh§t a k¤l¢nf¦le f¦listenek im§d§s§nak k¤l¢nb¢zÆ
m©djait javasolj§k. S ha egy ¦lÆl¦ny egy bizonyos anyagi lehetÆs¦get akar
¦lvezni, az Ýr erÆs v§gyat ad neki, hogy f¦listen¦tÆl megkaphassa, amit
akar, s ¨gy val©ban elnyeri az §ld§st. Az az odaad© hozz§§ll§s, mellyel
az ¦lÆl¦ny a kiv§lasztott f¦listen fel¦ fordul, szint¦n a LegfelsÆbb Ýrnak
k¢sz¢nhetÆ. A f¦listenek k¦ptelenek ilyen vonz©d§st kelteni az ¦lÆl¦nyekben, de mivel K‚‰†a a LegfelsÆbb Ýr, a minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben jelen l¦vÆ
FelsÆl¦lek, Ö ¢szt¢nzi az embert egy bizonyos f¦listen im§dat§ra. A f¦listenek tulajdonk¦ppen a LegfelsÆbb Ýr univerz§lis test¦nek r¦szei, k¢vetkez¦sk¦pp nem f¤ggetlenek. A v¦dikus irodalomban ez §ll: ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge FelsÆl¦lekk¦nt az adott f¦listen sz¨v¦ben is
jelen van, ez¦rt a f¦listenen kereszt¤l Ö gondoskodik az ¦lÆl¦ny v§gyai-
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nak teljes¨t¦s¦rÆl. ·m a f¦listenek ¦s az ¦lÆl¦nyek egyar§nt a LegfelsÆbb
akarat§nak engedelmeskednek, s nem f¤ggetlenek."
22. VERS
s$a tayaA ™aÜ"yaA yau·(stasyaAr"ADanamaIh"tae /

laBatae ca tata: k(AmaAnmayaEva ivaih"taAna, ih" taAna, //22//
sa tayƒ raddhayƒ yuktas tasyƒrƒdhanam Œhate
labhate ca tata‹ kƒmƒn mayaiva vihitƒn hi tƒn
sa‹ Ä Æ; tayƒ Ä azzal; raddhayƒ Ä a lelkesed¦ssel; yukta‹ Ä meg§ldott;
tasya Ä annak a f¦listennek; ƒrƒdhanam Ä az im§data ir§nt; Œhate Ä v§gyik;
labhate Ä el¦ri; ca Ä ¦s; tata‹ Ä az§ltal; kƒmƒn Ä v§gyait; mayƒ Ä ·ltalam; eva Ä egyed¤l; vihitƒn Ä teljes¨tetteket; hi Ä bizony; tƒn Ä azokat.
Ilyen hittel meg§ldva egy bizonyos f¦listen im§dat§ra t¢rekszik, s v§gyai
teljes¤lnek. Val©j§ban azonban egyed¤l ¶n vagyok az, aki ezeket az
§ld§sokat megadja.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr enged¦lye n¦lk¤l a f¦listenek nem
tudj§k megjutalmazni im§d©jukat. Az ¦lÆl¦ny elfelejtheti, hogy minden
a LegfelsÆbb Ýr tulajdona, §m a f¦listenek sohasem. A f¦listenek im§data ¦s a k¨v§nt eredm¦nyek el¦r¦se teh§t nem a f¦listenektÆl, hanem az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elrendel¦s¦tÆl f¤gg. A kev¦sb¦ ¦rtelmes ¦lÆl¦nyek ezt nem tudj§k, ez¦rt n¦mi nyeres¦g rem¦ny¦ben ostoba
m©don a f¦listenekhez fordulnak. A tiszta bhakta azonban csakis a LegfelsÆbb Ýrhoz im§dkozik, ha sz¤ks¦ge van valamire, de val©j§ban nem
is jellemzÆ r§, hogy anyagi javakat k¦rjen az Ýrt©l. Az ¦lÆl¦nyek §ltal§ban az¦rt fordulnak a f¦listenekhez, mert Ær¤lt m©dj§ra v§gynak k¦jes
v§gyaik kiel¦g¤l¦s¦re. Ez t¢rt¦nik, amikor az ¦lÆl¦ny valami jogtalan dolgot k¨v§n, amit az Ýr nem teljes¨t. A Caitanya-caritƒm‚ta ¨rja, hogy ha az
ember a LegfelsÆbb Urat im§dja, §m ezzel egyidejÉleg anyagi ¦lvezetre
v§gyik, akkor v§gyai ellentmond§sba ker¤lnek. A LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lata ¦s a f¦listenek im§data nem §llhat ugyanazon a szinten,
mert egy f¦listen im§data anyagi, m¨g a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lata
teljesen lelki term¦szetÉ.
Az Istenhez visszat¦rni k¨v§n© ¦lÆl¦ny sz§m§ra az anyagi v§gyak akad§lyokat jelentenek. Az Ýr tiszta bhakt§ja ¦ppen ez¦rt nem kapja meg azt
az anyagi §ld§st, amelyet azok a csek¦ly ¦rtelmÉ ¦lÆl¦nyek k¨v§nnak, akik
a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lata helyett az anyagi vil§g f¦listeneinek
im§dat§t v§lasztj§k.
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23. VERS
@ntavaÔau P(laM taeSaAM taà"vatyalpamaeDas$aAma, /

de"vaAnde"vayajaAe yaAinta maà"·(A yaAinta maAmaipa //23//
antavat tu phala„ te‰ƒ„ tad bhavaty alpa-medhasƒm
devƒn deva-yajo yƒnti mad-bhaktƒ yƒnti mƒm api
anta-vat Ä muland©; tu Ä de; phalam Ä gy¤m¢lcs; te‰ƒm Ä az ¢v¦k¦; tat
az; bhavati Ä lesz; alpa-medhasƒm Ä a kev¦sb¦ ¦rtelmesek¦; devƒn Ä
f¦listenekhez; deva-yaja‹ Ä a f¦listenek im§d©i; yƒnti Ä mennek; mat
Eny¦m; bhaktƒ‹ Ä bhakt§k; yƒnti Ä mennek; mƒm Ä Hozz§m; api
szint¦n.

Ä
a
Ä
Ä

A csek¦ly ¦rtelmÉ emberek a f¦listeneket im§dj§k, §m ennek gy¤m¢lcsei
korl§tozottak ¦s muland©k. A f¦listenek im§d©i a f¦listenek bolyg©ira
ker¤lnek, bhakt§im azonban v¦g¤l az ¶n legfelsÆbb bolyg©mra jutnak.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ n¦h§ny magyar§z©ja azt §ll¨tja, hogy
a f¦listeneket im§d© ember is el¦rheti a LegfelsÆbb Urat, §m ez a vers
f¦lre¦rthetetlen¤l kijelenti, hogy a f¦listenek im§d©i abba a bolyg©rendszerbe ker¤lnek, ahol a k¤l¢nf¦le f¦listenek lakoznak. A Nap im§d©ja a
Napra, a Hold¦ pedig a Holdra jut. Ha valaki egy f¦listent akar im§dni,
p¦ld§ul Indr§t, akkor az adott f¦listen bolyg©j§ra ker¤l. Nem igaz, hogy
b§rmelyik f¦listent im§dva az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez jut el
az ember. Ez a vers tagadja ezt az elm¦letet, egy¦rtelmÉen kijelentve,
hogy a f¦listenek im§d©ira az anyagi vil§g k¤l¢nf¦le bolyg©i v§rnak,
m¨g a LegfelsÆbb Ýr bhakt§i k¢zvetlen¤l az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek
legfelsÆbb bolyg©j§ra ker¤lnek.
Felmer¤lhetne most az az ¦rv, hogy ha a f¦listenek a LegfelsÆbb Ýr
test¦nek k¤l¢nf¦le r¦szei, akkor im§datukkal ugyanazt az eredm¦nyt kellene el¦rni. A f¦listenek im§d©i azonban nem rendelkeznek tÍl sok ¦rtelemmel, mert m¦g azt sem tudj§k, hogy a test melyik r¦sz¦be kell juttatni
a t§pl§l¦kot. N¦melyik¤k annyira ostoba, hogy azt §ll¨tja: a testnek sok
tagja van, ¦s sz§mtalan m©don lehet t§pl§lni. Ez azonban nem logikus.
Hogyan lehetne a testet a szemen vagy a f¤l¢n kereszt¤l t§pl§lni? Ezek az
emberek nem tudj§k, hogy a f¦listenek a LegfelsÆbb Ýr kozmikus test¦nek k¤l¢nf¦le r¦szei, ¦s tudatlans§gukban azt hiszik, hogy minden egyes
f¦listen egy k¤l¢n Isten, a LegfelsÆbb Ýr vet¦lyt§rsa.
Nemcsak a f¦listenek, hanem a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦nyek is a LegfelsÆbb Ýr
r¦szei. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam elmondja, hogy a brƒhma†§k a LegfelsÆbb
Ýr fej¦t, a k‰atriy§k a karj§t, a vaiy§k a derek§t, a dr§k pedig a l§b§t
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alkotj§k, s mindegyik¤knek m§s a feladata. Ha valaki tudja, hogy a helyzettÆl f¤ggetlen¤l Æ maga ¦s a f¦listenek egyar§nt a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦szei, akkor tud§sa t¢k¦letes. Ha azonban nem ¦rti ezt meg, akkor
a f¦listenek lakta k¤l¢nf¦le bolyg©kra jut, §m ez nem az a hely, ahov§
a bhakt§k ker¤lnek.
A f¦listenek im§dat§val el¦rt eredm¦nyek muland©ak, mert ebben az
anyagi vil§gban a bolyg©k, a f¦listenek ¦s im§d©ik is mind ideiglenesek.
Ez¦rt mutat r§ vil§gosan ez a vers arra, hogy a f¦listenek im§dat§b©l
nyert §ld§s muland©, s ez¦rt csakis a kev¦sb¦ ¦rtelmes ¦lÆl¦nyek v¦gzik
ezt a fajta im§datot. Mivel a K‚‰†a-tudatban ¦lÆ, a LegfelsÆbb Urat odaad©an szolg§l© tiszta bhakta ¢r¢kk¦val©, boldog ¦s tud§ssal teljes l¦tet
nyer, neki m§s §ld§sban van r¦sze, mint a k¢z¢ns¦ges f¦listenim§d©knak.
A LegfelsÆbb Ýr hat§rtalan, s hat§rtalan a j©indulata ¦s a kegye is. ¸gy
teh§t az a kegy, melyet a LegfelsÆbb Ýr tiszta bhakt§i ir§nt tanÍs¨t, szint¦n
v¦gtelen.
24. VERS
@vya·M( vyai·(maApaªaM manyantae maAmabauÜ"ya: /

parM" BaAvamajaAnantaAe mamaAvyayamanauÔamama, //24//
avyakta„ vyaktim ƒpanna„ manyante mƒm abuddhaya‹
para„ bhƒvam ajƒnanto mamƒvyayam anuttamam
avyaktam Ä meg nem nyilv§nultk¦nt; vyaktim Ä szem¦lyis¦get; ƒpannam Ä el¦rtnek; manyante Ä gondolnak; mƒm Ä Engem; abuddhaya‹ Ä
a kev¦sb¦ ¦rtelmesek; param Ä legfelsÆbb; bhƒvam Ä l¦tet; ajƒnanta‹ Ä
nem ismerÆk; mama Ä Eny¦met; avyayam Ä az elpuszt¨thatatlant; anuttamam Ä a legkiv§l©bbat.
Az ostob§k, akik nem ismernek Engem t¢k¦letesen, azt hiszik, hogy
¶n, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a, kor§bban szem¦lytelen voltam, ¦s csak most ¢lt¢ttem fel ezt a szem¦lyis¦get. Csek¦ly tud§suk miatt nem ismerik felsÆbb term¦szetemet, mely elpuszt¨thatatlan ¦s
mindenek f¢l¢tt val©.
MAGYAR·ZAT: A f¦listenek im§d©it csek¦ly ¦rtelmÉekk¦nt jellemezt¤k, s most ez a vers ugyanezt mondja az imperszonalist§kr©l. Az Ýr
K‚‰†a szem¦lyes alakj§ban besz¦l Arjun§hoz, de tudatlans§guk k¢vetkezt¦ben az imperszonalist§k azt hangoztatj§k, hogy a LegfelsÆbb Ýrnak
v¦gsÆ soron nincsen form§ja. Yƒmunƒcƒrya, az Ýr nagy bhakt§ja, aki
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Rƒmƒnujƒcƒrya tan¨tv§nyi l§ncolat§nak tagja volt, egy nagyon ideillÆ
verset ¨rt ezzel kapcsolatban (Stotra-ratna 12):
tvƒ„ Œla-rpa-caritai‹ parama-prak‚‰‡ai‹
sattvena sƒttvikatayƒ prabalai ca ƒstrai‹
prakhyƒta-daiva-paramƒrtha-vidƒ„ matai ca
naivƒsura-prak‚taya‹ prabhavanti boddhum
ÀDr§ga Uram! A bhakt§k Ä k¢zt¤k Vyƒsadeva ¦s Nƒrada Ä tudj§k, hogy
Te vagy az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. A k¤l¢nf¦le v¦dikus ¨r§sok tanulm§nyoz§s§val az ember megismerheti tulajdons§gaidat, form§dat ¦s tetteidet, s ¨gy meg¦rtheti, hogy Te vagy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
A szenved¦ly ¦s tudatlans§g k¢tÆerÆinek rabjai, a d¦monok ¦s az abhakt§k azonban nem ¦rthetnek meg T¦ged, egyszerÉen k¦ptelenek erre. B§rmennyire j§rtasak is a Vedƒnta, az upani‰adok ¦s a t¢bbi v¦dikus ¨r§s
megvitat§s§ban, nem ¦rthetik meg az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t."
A Brahma-sa„hitƒban az §ll, hogy csup§n a vedƒnta-irodalom tanulm§nyoz§s§val nem lehet meg¦rteni az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t Ä ez csakis
a LegfelsÆbb Ýr kegy¦bÆl lehets¦ges. Ez a vers ¦ppen ez¦rt egy¦rtelmÉen kijelenti: nemcsak a f¦listenek im§d©i, hanem a vedƒnt§t tanulm§nyoz© ¦s a v¦dikus ¨r§sokon spekul§l© abhakt§k Ä akiknek par§nyi val©di
K‚‰†a-tudatuk sincs Ä sem rendelkeznek tÍl sok intelligenci§val. Sz§mukra lehetetlen, hogy meg¦rts¦k Isten szem¦lyes mivolt§t. Azokat, akik
azt gondolj§k, hogy az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen, abuddhay§nak h¨vj§k, ami az AbszolÍt Igazs§g v¦gsÆ arculat§t nem ismerÆ emberekre utal.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint a LegfelsÆbb megismer¦se a szem¦lytelen
Brahmannal kezdÆdik, majd a helyhez k¢t¢tt FelsÆl¦lekkel folytat©dik,
§m az AbszolÍt Igazs§g v¦gsÆ megtapasztal§sa az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. Napjainkban az imperszonalist§k m¦g enn¦l is kev¦sb¦ ¦rtelmesek,
mert m¦g nagy elÆdj¤ket, Ža…karƒcƒry§t sem k¢vetik, aki nyomat¦kosan
kijelentette, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Mivel nem
ismerik a LegfelsÆbb Igazs§got, az imperszonalist§k K‚‰†§t csup§n DevakŒ ¦s Vasudeva fi§nak, egy hercegnek, esetleg egy rendk¨v¤li ¦lÆl¦nynek tekintik. A Bhagavad-gŒtƒ (9.11) ezt is el¨t¦li. Avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ
mƒnu‰Œ„ tanum ƒritam: ÀCsup§n az ostob§k hisznek Engem k¢z¢ns¦ges
haland©nak."
T¦ny, hogy senki sem ¦rtheti meg K‚‰†§t, ha nem v¦gez odaad© szolg§latot ¦s nem v§lik K‚‰†a-tudatÍv§. Ezt a Bhƒgavatam (10.14.29) is megerÆs¨ti:
athƒpi te deva padƒmbuja-dvayaprasƒda-leƒnug‚hŒta eva hi
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jƒnƒti tattva„ bhagavan mahimno
na cƒnya eko 'pi cira„ vicinvan
ÀUram! Ha valaki l©tuszl§bad legpar§nyibb kegy¦ben r¦szes¤l, meg fogja
¦rteni szem¦lyis¦ged nagys§g§t. Aki azonban csak spekul§l, hogy meg¦rtse az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, k¦ptelen megismerni T¦ged,
hab§r sok ¦ven §t tanulm§nyozza a V¦d§kat." Elmebeli spekul§ci©val
vagy a v¦dikus irodalom elemz¦s¦vel az ember nem ismerheti meg sem
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, K‚‰†§t, sem form§j§t, term¦szet¦t
vagy nev¦t. Öt az odaad© szolg§lat r¦v¦n kell megismerni. Ez csak akkor
v§lik lehetÆv¦, ha a mahƒ-mantr§t ¦nekelve Ä Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare Ä az ember teljesen elmer¤l a K‚‰†a-tudatban. Az imperszonalista
abhakt§k azt hiszik, hogy K‚‰†a teste az anyagi term¦szet term¦ke, s tettei, form§ja, mindene mƒyƒ. Ezeket az imperszonalist§kat mƒyƒvƒdŒknak
h¨vj§k. Ök semmit sem tudnak a v¦gsÆ igazs§gr©l.
A huszadik vers egy¦rtelmÉen azt mondja (kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹
prapadyante 'nya-devatƒ‹): ÀAkiket elvak¨tanak az anyagi v§gyak, azok
megh©dolnak a k¤l¢nf¦le f¦listenek elÆtt." Elfogadott t¦ny, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n k¨v¤l a f¦listenek is l¦teznek, akik az Ýrhoz
hasonl©an szint¦n saj§t bolyg©val rendelkeznek. Ahogyan azt a huszonharmadik versbÆl megtudhattuk (devƒn deva-yajo yƒnti mad-bhaktƒ yƒnti
mƒm api), a f¦listenek im§d©i azok k¤l¢nf¦le bolyg©ira, m¨g az Ýr K‚‰†a
bhakt§i a K‚‰†aloka-bolyg©ra jutnak. E nyilv§nval© kijelent¦s ellen¦re az
ostoba imperszonalist§k tov§bbra is azt §ll¨tj§k, hogy az Ýrnak nincs form§ja, s hogy form§it k¦nyszerbÆl ¢lti fel. De hol tan¨tja azt a GŒtƒ, hogy
a f¦listenek ¦s hajl¦kaik szem¦lytelenek? Egy¦rtelmÉ, hogy sem a f¦listenek, sem K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge nem szem¦lytelenek. Valamennyien szem¦lyek. Az Ýr K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, aki saj§t bolyg©val rendelkezik, ak§rcsak a f¦listenek.
L§thatjuk teh§t, mennyire nem bizonyul helyt§ll©nak a monista §ll¨t§s,
miszerint a v¦gsÆ igazs§g forma n¦lk¤li, s form§j§t k¦nyszerbÆl ¢lti fel.
Ez a vers vil§gosan le¨rja: K‚‰†§t nem k¦nyszer¨ti semmi arra, hogy form§t ¢lts¢n. A Bhagavad-gŒtƒb©l f¦lre¦rthetetlen¤l kider¤l, hogy a f¦listenek form§i ¦s a LegfelsÆbb Ýr teste egyidejÉleg l¦teznek, s hogy az Ýr
K‚‰†a sac-cid-ƒnanda, vagyis ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rteljes tud§s. A V¦d§k
szint¦n megerÆs¨tik, hogy a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g ƒnanda-mayo
'bhyƒsƒt, azaz term¦szet¦n¦l fogva gy¢ny¢rrel teli, s megsz§ml§lhatatlan
kedvezÆ tulajdons§g t§rh§za. A GŒtƒban az Ýr kijelenti, hogy noha Ö
aja (megsz¤letetlen), m¦gis megjelenik. Ezeket a t¦nyeket a BhagavadgŒtƒb©l kell meg¦rten¤nk. Mi nem tudjuk felfogni, hogyan lehet az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge szem¦lytelen. A GŒtƒ szerint a szem¦lytelen
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monist§k elm¦lete, mely szerint a LegfelsÆbb Ýr k¦nyszerbÆl form§t ¢lt,
hamis. Ez a vers egy¦rtelmÉen kijelenti: a legfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g,
az Ýr K‚‰†a form§val ¦s szem¦lyis¦ggel egyar§nt rendelkezik.
25. VERS
naAhM" ‘ak(AzA: s$avaRsya yaAegAmaAyaAs$amaAva{ta: /

maUX#Ae'yaM naAiBajaAnaAita laAek(Ae maAmajamavyayama, //25//
nƒha„ prakƒa‹ sarvasya yoga-mƒyƒ-samƒv‚ta‹
mˆho 'ya„ nƒbhijƒnƒti loko mƒm ajam avyayam
na Ä sem; aham Ä ¶n; prakƒa‹ Ä megnyilv§nulok; sarvasya Ä mindenkinek; yoga-mƒyƒ Ä a belsÆ energia §ltal; samƒv‚ta‹ Ä befedett; mˆha‹ Ä
ostoba; ayam Ä ez; na Ä nem; abhijƒnƒti Ä meg¦rthetnek; loka‹ Ä a vil§g;
mƒm Ä Engem; ajam Ä megsz¤letetlent; avyayam Ä kimer¨thetetlent.
¶n sohasem nyilv§nulok meg a balg§k ¦s az ¦rtelem n¦lk¤liek elÆtt.
Sz§mukra rejtve maradok belsÆ energi§m §ltal, ¨gy nem tudj§k, hogy
megsz¤letetlen ¦s t¦vedhetetlen vagyok.
MAGYAR·ZAT: Felmer¤lhet a k¦rd¦s, hogy ha K‚‰†§t mindenki l§thatta, amikor jelen volt a F¢ld¢n, akkor mi¦rt mondjuk, hogy nem nyilv§nul meg mindenki elÆtt. Igazs§g szerint nem volt mindenki sz§m§ra
l§that©. Mialatt itt j§rt, csup§n n¦h§nyan ¦rtett¦k meg, hogy Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. A Kuruk tan§cs§ban p¦ld§ul Ä amikor ŽiŁupƒla ellenezte, hogy K‚‰†§t a tan§cskoz§s vezetÆj¦nek v§lassz§k Ä BhŒ‰ma
K‚‰†§t t§mogatta, ¦s kijelentette: Ö a LegfelsÆbb Isten. A Pƒ†ˆav§k ¦s
m¦g n¦h§nyan tiszt§ban voltak vele, hogy Ö a LegfelsÆbb, de ezt nem
tudta mindenki. K‚‰†a nem fedte fel mag§t az abhakt§k ¦s a k¢z¢ns¦ges
emberek elÆtt. Ez¦rt mondja a Bhagavad-gŒtƒban, hogy tiszta bhakt§in
k¨v¤l mindenki m§s saj§t mag§hoz hasonl©nak v¦li Öt. Kiz§r©lag bhakt§i elÆtt t§rta fel mag§t mint minden ¢r¢m forr§s§t. M§sok, az ostoba
abhakt§k sz§m§ra azonban belsÆ, lelki energi§ja r¦v¦n rejtve maradt.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (1.8.19), KuntŒ im§iban azt olvashatjuk, hogy
az Urat a yoga-mƒyƒ leple fedi be, s ¨gy a k¢z¢ns¦ges emberek nem ¦rthetik Öt meg. A yoga-mƒyƒ lepl¦rÆl az œopani‰ad (15) is besz¦l, ahol
a bhakta ¨gy im§dkozik:
hira†mayena pƒtre†a satyasyƒpihita„ mukham
tat tva„ p‰ann apƒv‚†u satya-dharmƒya d‚‰‡aye
À¹, Uram! Te vagy a vil§gmindens¦g fenntart©ja, s a Neked v¦gzett odaad© szolg§lat a legfelsÆbb vall§sos elv. K¦rlek h§t, gondoskodj r©lam is!
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Transzcendent§lis form§dat a yoga-mƒyƒ fedi, a belsÆ energia, ami a brahmajyotival burkol be. K¦rlek, kegyesen t§vol¨tsd el ezt a vak¨t© ragyog§st, amely megakad§lyozza, hogy l§ssam sac-cid-ƒnanda-vigrah§d, ¢r¢k,
tud§ssal ¦s boldogs§ggal teli form§d!" Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek gy¢ny¢rbÆl ¦s tud§sb©l §ll© transzcendent§lis form§j§t a brahmajyoti, a belsÆ energia takarja el, ez¦rt a csek¦ly ¦rtelmÉ imperszonalist§k
nem l§thatj§k Öt, a LegfelsÆbbet.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (10.14.7) egy m§sik im§t is tal§lunk, amit
Brahmƒ mond el: À¹, Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ©, FelsÆl¦lek,
©, minden miszt¦rium mestere! Ki tudn§ felfogni energi§idat ¦s kedvtel¦seidet ebben a vil§gban? BelsÆ energi§d §lland©an terjed, ez¦rt senki
sem k¦pes meg¦rteni T¦ged. A mÉvelt tud©sok ¦s a nagy tud§sÍ b¢lcsek tanulm§nyozhatj§k az anyagi vil§g, sÆt a bolyg©k atomi fel¦p¨t¦s¦t is,
energi§dat ¦s hatalmadat azonban k¦ptelenek felbecs¤lni, noha jelen vagy
elÆtt¤k." Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az Ýr K‚‰†a nemcsak
megsz¤letetlen, de avyaya, vagyis kimer¨thetetlen is. ²r¢kk¦val© form§ja
gy¢ny¢rbÆl ¦s tud§sb©l §ll, energi§i pedig mind kimer¨thetetlenek.
26. VERS
vaed"AhM" s$amataItaAina vataRmaAnaAina caAjauRna /

BaivaSyaAiNA ca BaUtaAina maAM tau vaed" na k(êna //26//
vedƒha„ samatŒtƒni vartamƒnƒni cƒrjuna
bhavi‰yƒ†i ca bhtƒni mƒ„ tu veda na kacana
veda Ä ismerem; aham Ä ¶n; samatŒtƒni Ä a r¦gmÍltakat; vartamƒnƒni Ä
a jelenlegieket; ca Ä ¦s; arjuna Ä ©, Arjuna; bhavi‰yƒ†i Ä a j¢vÆbenieket; ca Ä is; bhtƒni Ä ¦lÆl¦nyeket; mƒm Ä Engem; tu Ä azonban; veda Ä
ismer; na Ä nem; kacana Ä senki.
¹, Arjuna! Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt ¶n tudok mindenrÆl, ami a mÍltban t¢rt¦nt, ami most t¢rt¦nik, s ami a j¢vÆben t¢rt¦nni
fog. Az ¢sszes ¦lÆl¦nyt is ismerem, Engem azonban nem ismer senki.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen v§laszt ad a Àszem¦lyes vagy
szem¦lytelen?" k¦rd¦s¦re. Ha K‚‰†§nak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek form§ja mƒyƒ, vagyis anyagi lenne Ä ahogyan az imperszonalist§k hiszik Ä, akkor a t¢bbi ¦lÆl¦nyhez hasonl©an Ö is cser¦ln¦ a test¦t,
s elfelejten¦ elÆzÆ ¦let¦t. Aki anyagi testtel rendelkezik, az nem k¦pes
elÆzÆ ¦let¦re eml¦kezni, s k¢vetkezÆ ¦let¦rÆl vagy jelen ¦let¦nek j¢vÆj¦rÆl
sem tud semmit, ¨gy teh§t nem tudhatja, mi t¢rt¦nt a mÍltban, mi folyik
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jelenleg, ¦s milyen lesz a j¢vÆ. Senki sem ismerheti a mÍltat, a jelent ¦s
a j¢vÆt, am¨g meg nem tisztult az anyagi szennyezÆd¦stÆl.
Az Ýr K‚‰†a vil§gosan kijelenti, hogy Ö Ä a k¢z¢ns¦ges emberektÆl
elt¦rÆen Ä t¢k¦letesen ismeri a mÍltat, a jelent ¦s a j¢vÆt. A negyedik fejezetben l§thattuk, hogy az Ýr K‚‰†a eml¦kezik arra, ahogy milli© ¦s milli© ¦vvel ezelÆtt Vivasvƒnt, a napistent oktatta. K‚‰†a FelsÆl¦lekk¦nt minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben jelen van, ez¦rt ismer minden ¦lÆl¦nyt. ·m annak
ellen¦re, hogy FelsÆl¦lekk¦nt jelen van minden ¦lÆl¦nyben, ¦s jelen van
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt is, a csek¦ly ¦rtelmÉek, m¦g ha
el is jutottak a szem¦lytelen Brahman tudatos meg¦rt¦s¦ig, annak m§r
k¦ptelenek a tudat§ra ¦bredni, hogy ŽrŒ K‚‰†a a LegfelsÆbb Szem¦ly. ŽrŒ
K‚‰†a transzcendent§lis teste egy¦rtelmÉen nem muland©. Olyan Ö, mint
a nap, a mƒyƒ pedig egy felhÆh¢z hasonl©. Az anyagi vil§gban l§thatjuk a
napot, l§thatunk felhÆket, k¤l¢nf¦le csillagokat ¦s bolyg©kat. Lehet, hogy
a felhÆk egy idÆre eltakarj§k ezeket az ¦gitesteket, ez azonban csup§n a
mi korl§tolt l§t§sunknak tudhat© be. A nap, a hold ¦s a csillagok val©j§ban nincsenek elfedve. ¶ppen ¨gy a mƒyƒ sem fedheti el a LegfelsÆbb
Urat, aki belsÆ energi§ja seg¨ts¦g¦vel megnyilv§nulatlan marad a kev¦sb¦
¦rtelmes emberek elÆtt. E fejezet harmadik verse szerint sok-sok milli©
ember k¢z¤l csup§n n¦h§ny t¢rekszik arra, hogy el¦rje az emberi ¦let
t¢k¦letess¦g¦t, ¦s sok ezer t¢k¦letess¦ v§lt ember k¢z¤l alig akad egy, aki
meg¦rti, ki az Ýr K‚‰†a. M¦g ha valaki az§ltal, hogy tudatoss§gra ¦bredt
a szem¦lytelen Brahmant vagy a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒt illetÆen, el is
¦rte a t¢k¦letess¦get, ha nem K‚‰†a-tudatÍ, akkor nincs es¦lye arra, hogy
meg¦rtse az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, ŽrŒ K‚‰†§t.
27. VERS
wcC$Aãe"Sas$amautTaena ã"nã"maAehe"na BaAr"ta /

s$avaRBaUtaAina s$ammaAehM" s$agAeR yaAinta par"ntapa //27//
icchƒ-dve‰a-samutthena dvandva-mohena bhƒrata
sarva-bhtƒni sammoha„ sarge yƒnti parantapa
icchƒ Ä v§gyb©l; dve‰a Ä ¦s gyÉl¢letbÆl; samutthena Ä sz¤letett; dvandva Ä
kettÆss¦g; mohena Ä illÍzi©ja §ltal; bhƒrata Ä ©, Bharata lesz§rmazottja;
sarva Ä minden; bhtƒni Ä ¦lÆl¦nyek; sammoham Ä illÍzi©ba; sarge Ä sz¤let¦s k¢zben; yƒnti Ä mennek; parantapa Ä ©, ellens¦g legyÆzÆje.
¹, Bharata lesz§rmazottja, ©, ellens¦g legyÆzÆje! Minden ¦lÆl¦ny illÍzi©ba sz¤letik, megzavarodva a v§gyb©l ¦s a gyÉl¢letbÆl eredÆ kettÆss¦gektÆl.
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MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny val©di, eredeti term¦szete az, hogy al§rendeltje a LegfelsÆbb Ýrnak, aki maga a tiszta tud§s. Ha t¦vhite k¢vetkezt¦ben elt§volodik ettÆl a tiszta tud§st©l, akkor az illÍzi©keltÆ energia
ir§ny¨t§sa al§ ker¤l, s nem ismerheti meg az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. Az illÍzi©keltÆ energia a v§gy ¦s a gyÉl¢let kettÆss¦g¦ben nyilv§nul meg. A tudatlan ember a v§gy ¦s a gyÉl¢let k¢vetkezt¦ben eggy¦
akar v§lni a LegfelsÆbb Ýrral, K‚‰†§val, s irigy R§, ami¦rt Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. A tiszta bhakt§k, akiket nem vezetett f¦lre vagy szennyezett be a v§gy ¦s a gyÉl¢let, meg¦rthetik, hogy az Ýr
ŽrŒ K‚‰†a saj§t belsÆ energi§i §ltal jelenik meg. A kettÆss¦gtÆl ¦s tudatlans§gt©l megt¦vesztett ¦lÆl¦nyek azonban azt hiszik, hogy az anyagi energi§k teremtik az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. Ez az Æ
balszerencs¦j¤k. E f¦lrevezetett emberek jellemzÆ m©don a kettÆss¦gek Ä
sz¦gyen ¦s tisztelet, szenved¦s ¦s boldogs§g, nÆ ¦s f¦rfi, j© ¦s rossz, boldogs§g ¦s szenved¦s stb. Ä rabjai, ¦s azt gondolj§k: ÀÖ az ¦n feles¦gem; ez
az ¦n h§zam; ¦n vagyok e h§z ura; ¦n vagyok e nÆ f¦rje." Ezek az illÍzi©
ellent¦tp§rjai. A kettÆss¦gektÆl ily m©don f¦lrevezetett emberek teljesen
ostob§k, ¨gy nem ¦rhetik meg az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t.
28. VERS
yaeSaAM tvantagAtaM paApaM janaAnaAM pauNyak(maRNAAma, /

tae ã"nã"maAeh"inamauR·(A Bajantae maAM ä{"X#˜ataA: //28//
ye‰ƒ„ tv anta-gata„ pƒpa„ janƒnƒ„ pu†ya-karma†ƒm
te dvandva-moha-nirmuktƒ bhajante mƒ„ d‚ˆha-vratƒ‹
ye‰ƒm Ä akiknek; tu Ä de; anta-gatam Ä teljesen megsemmis¨tett; pƒpam Ä
bÉne; janƒnƒm Ä azoknak az embereknek; pu†ya Ä j§mbor; karma†ƒm Ä
kiknek elÆzÆ tettei; te Ä Æk; dvandva Ä kettÆss¦gtÆl; moha Ä illÍzi©t©l;
nirmuktƒ‹ Ä megszabadulva; bhajante Ä odaad© szolg§latot v¦geznek;
mƒm Ä Nekem; d‚ˆha-vratƒ‹ Ä elt¢k¦lten.
Akik j§mboran cselekedtek ebben ¦s elÆzÆ ¦leteikben, s akik teljes m¦rt¦kben besz¤ntett¦k a bÉn¢s tetteket, azok megszabadulnak az illÍzi©
ellent¦tp§rjait©l, ¦s nagy elsz§nts§ggal szolg§lnak Engem.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers azokr©l besz¦l, akik alkalmasak a transzcendent§lis s¨k el¦r¦s¦re. A bÉn¢s, ateista, ostoba ¦s §lnok emberek nagyon
nehezen l¦pnek tÍl a v§gy ¦s a gyÉl¢let kettÆss¦g¦n. Egyed¤l azok k¦pesek az odaad© szolg§latot elfogadni s ez§ltal fokozatosan felemelkedni
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl sz©l© tiszta tud§s szintj¦re, akik
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elÆzÆ ¦leteikben k¢vett¦k a vall§s szab§lyoz© elveit, j§mboran cselekedtek, s legyÆzt¦k a bÉn¢s cselekedetek visszahat§sait. Ezut§n lassank¦nt
eljutnak oda, hogy transzba mer¤lve medit§lni tudnak az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n. Ez a folyamat vezet el a lelki s¨khoz. Ez a felemelked¦s a K‚‰†a-tudatban, a tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban lehets¦ges, mert
a nagy bhakt§k hat§s§ra az ember megszabadulhat az illÍzi©t©l.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (5.5.2) azt ¨rja, hogy ha valaki val©ban fel akar
szabadulni, akkor szolg§lnia kell a bhakt§kat (mahat-sevƒ„ dvƒram ƒhur
vimukte‹). Aki viszont a materialista emberek t§rsas§g§t keresi, az a
l¦t legs¢t¦tebb r¦gi©iba vezetÆ Íton halad (tamo-dvƒra„ yo‰itƒ„ sa…gisa…gam). Az Ýr bhakt§i a vil§g minden t§j§t bej§rj§k, hogy a felt¦telekhez
k¢t¢tt lelkeket kiszabad¨ts§k az illÍzi©b©l. Az imperszonalist§k mit sem
tudnak arr©l, hogy ha megfeledkeznek eredeti term¦szet¤krÆl, miszerint
mindannyian a LegfelsÆbb Ýr al§rendeltjei, azzal a legnagyobb kih§g§st
k¢vetik el Isten t¢rv¦nyeivel szemben. Az ember mindaddig nem ¦rtheti
meg a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦get, s nem mer¤lhet teljesen, elt¢k¦lten ¦s
transzcendent§lis szeretettel a szolg§lat§ba, am¨g vissza nem nyeri eredeti
term¦szet¦t.
29. VERS
jar"Amar"NAmaAeºaAya maAmaAi™atya yatainta yae /

tae “aö taiã"äu": k{(tµamaDyaAtmaM k(maR caAiKalama, //29//
jarƒ-mara†a-mok‰ƒya mƒm ƒritya yatanti ye
te brahma tad vidu‹ k‚tsnam adhyƒtma„ karma cƒkhilam
jarƒ Ä ¢regs¦gtÆl; mara†a Ä ¦s hal§lt©l; mok‰ƒya Ä megszabadul§s¦rt;
mƒm Ä Hozz§m; ƒritya Ä mened¦ket keresve; yatanti Ä t¢rekszenek; ye Ä
mindazok; te Ä az ilyen emberek; brahma Ä Brahman; tat Ä azt; vidu‹ Ä
ismerik; k‚tsnam Ä mindent; adhyƒtmam Ä a transzcendent§lis; karma Ä
tetteket; ca Ä is; akhilam Ä teljesen.
Az okos emberek, akik igyekeznek megszabadulni az ¢regs¦gtÆl ¦s a hal§lt©l, N§lam keresnek mened¦ket odaad© szolg§latukban. Ök val©j§ban
Brahman, mert mindent tudnak a transzcendent§lis tettekrÆl.
MAGYAR·ZAT: A sz¤let¦s, hal§l, ¢regs¦g ¦s betegs¦g csup§n az anyagi testre hat, a lelkire nem. A lelki test sz§m§ra nem l¦tezik sem sz¤let¦s, sem hal§l, sem ¢regkor, sem betegs¦g. Arr©l teh§t, aki kifejlesztette
lelki test¦t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek t§rs§v§ v§lt, ¦s ¢r¢k
odaad© szolg§latot v¦gez Neki, elmondhatjuk, hogy val©ban felszabadult.
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Aha„ brahmƒsmi: l¦lek vagyok. Az embernek meg kell ¦rtenie, hogy Æ
Brahman, l¦lek. Ez a Brahman-¦letfelfog§s jellemzi az odaad© szolg§latot
is, ahogy arr©l ez a vers ¨r. A tiszta bhakt§k transzcendent§lisan a Brahman s¨kj§n vannak, s ¨gy mindent tudnak a transzcendent§lis tettekrÆl.
Az a n¦gyf¦le bhakta, aki m¦g nem tisztult meg, de transzcendent§lis
szolg§latot v¦gez az Ýrnak, el¦ri saj§t c¦ljait, majd amikor teljesen K‚‰†atudatÍv§ v§lt, a LegfelsÆbb Ýr kegy¦bÆl val©ban ¦lvezheti az Ö lelki t§rsas§g§t. A f¦listenek im§d©i azonban sohasem ¦rhetik el a LegfelsÆbb Urat
legfelsÆbb bolyg©j§n. M¦g a kev¦sb¦ ¦rtelmes, a Brahman-tudatoss§gra
szert tett emberek sem juthatnak el K‚‰†a Goloka-V‚ndƒvana nevÉ legfelsÆbb bolyg©j§ra. Brahmannak csak azt lehet h¨vni, aki K‚‰†a-tudatÍ
tetteket v¦gez (mƒm ƒritya), mert Æ val©ban arra t¢rekszik, hogy eljusson K‚‰†a bolyg©j§ra. Az ilyen embereknek nincsenek k¦ts¦geik K‚‰†§t
illetÆen, ez¦rt Æk val©ban Brahman.
Akik az Ýr arcƒ form§j§t im§dj§k, vagy akik arra v§gyva, hogy kiszabaduljanak az anyagi rabs§gb©l, Rajta medit§lnak, azok az Ýr kegy¦bÆl
megismerhetik a Brahman jelent¦s¦t (adhibhta stb.), melyet az Ýr a
k¢vetkezÆ fejezetben magyar§z el.
30. VERS
s$aAiDaBaUtaAiDadE"vaM maAM s$aAiDayaÁaM ca yae ivaäu": /

‘ayaANAk(Alae'ipa ca maAM tae ivaäu"yauR·(caetas$a: //30//
sƒdhibhtƒdhidaiva„ mƒ„ sƒdhiyajŠa„ ca ye vidu‹
prayƒ†a-kƒle 'pi ca mƒ„ te vidur yukta-cetasa‹
sa-adhibhta Ä ¦s az anyagi megnyilv§nul§s ir§ny¨t© elvek¦nt; adhidaivam Ä az ¢sszes f¦listen ir§ny¨t©jak¦nt; mƒm Ä Engem; sa-adhiyajŠam Ä
¦s minden §ldozat ir§ny¨t©jak¦nt; ca Ä is; ye Ä akik; vidu‹ Ä ismernek;
prayƒ†a Ä a hal§lnak; kƒle Ä idej¦n; api Ä m¦g; ca Ä ¦s; mƒm Ä Engem;
te Ä Æk; vidu‹ Ä ismernek; yukta-cetasa‹ Ä Bennem elmer¤lÆ elm¦vel.
Akiknek tudata teljesen elmer¤l Bennem, akik Így ismernek Engem,
a LegfelsÆbb Urat, mint az anyagi megnyilv§nul§s, a f¦listenek ¦s valamennyi §ldozati folyamat ir§ny¨t© elv¦t, azok k¦pesek meg¦rteni ¦s
megismerni Engem, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t m¦g a hal§l
pillanat§ban is.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatban cselekvÆk sohasem t¦rnek le az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge teljes megismer¦s¦nek Ítj§r©l. A K‚‰†atudat transzcendent§lis hat§s§nak k¢sz¢nhetÆen az ember meg¦rtheti,
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hogy a LegfelsÆbb Ýr a val©di ir§ny¨t©ja az anyagi megnyilv§nul§snak,
sÆt a f¦listeneknek is. E transzcendent§lis k¢z¢ss¦gben fokozatosan teljes
hite alakul ki az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦ben, s ebben a K‚‰†atudatban a hal§l pillanat§ban sem felejti el K‚‰†§t. Ennek k¢vetkezt¦ben
term¦szetesen a LegfelsÆbb Ýr bolyg©j§ra, Goloka-V‚ndƒvan§ra ker¤l.
A hetedik fejezet fÆk¦nt azt magyar§zza el, mik¦ppen v§lhat az ember
teljesen K‚‰†a-tudatÍv§. A K‚‰†a-tudat azzal kezdÆdik, hogy azok t§rsas§g§t keress¤k, akik K‚‰†a-tudatÍak. Ez a kapcsolat lelki term¦szetÉ.
·ltala k¢zvetlen¤l kapcsolatba ker¤l¤nk a LegfelsÆbb Ýrral, majd az Ö
kegy¦bÆl meg¦rthetj¤k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
Ezzel egy idÆben az ember val©ban meg¦rtheti az ¦lÆl¦ny eredeti helyzet¦t is, valamint azt, hogyan felejti el az ¦lÆl¦ny K‚‰†§t, s hogyan v§lik
az anyagi tettek rabj§v§. A megfelelÆ t§rsas§gban fokozatosan fejlÆd¤nk
a K‚‰†a-tudatban, s ez§ltal meg¦rthetj¤k, hogy az anyagi term¦szet t¢rv¦nyeinek az¦rt k¦nyszer¤l¤nk engedelmeskedni, mert megfeledkezt¤nk
K‚‰†§r©l. Azt is felismerhetj¤k, hogy a K‚‰†a-tudat visszanyer¦s¦re ez az
emberi l¦tforma ad es¦lyt, ez¦rt emberi ¦let¤nket teljes m¦rt¦kben arra
kell haszn§lnunk, hogy elnyerj¤k a LegfelsÆbb Ýr indokolatlan kegy¦t.
Ez a fejezet sz§mtalan t¦m§t t§rgyalt. Besz¦lt a szenvedÆ, a k¨v§ncsi ¦s
az anyagi javakra v§gy© emberrÆl; a Brahmanr©l ¦s a Paramƒtmƒr©l sz©l©
tud§sr©l; arr©l, hogyan szabadulhat meg valaki a sz¤let¦stÆl, a hal§lt©l ¦s a
betegs¦gtÆl; valamint a LegfelsÆbb Ýr im§dat§r©l. Az igaz§n emelkedett
gondolkod§sÍ K‚‰†a-tudatÍ embert azonban nem ¦rdeklik a k¤l¢nf¦le
¢sv¦nyek. K¢zvetlen¤l a K‚‰†a-tudat tetteit v¦gzi, s ¨gy val©ban visszat¦r
eredeti helyzet¦be, az Ýr K‚‰†a ¢r¢k szolg§lat§ba. Ezen a s¨kon nagy
¢r¢m¦t leli a LegfelsÆbb Ýr tiszta odaad© szolg§lat§ban, abban, hogy
R©la hall ¦s Öt dicsÆ¨ti, s meggyÆzÆd¦se, hogy ha ¨gy cselekszik, minden v§gya teljes¤lni fog. Ezt az elt¢k¦lt hitet nevezik d‚ˆha-vrat§nak, s
ez a bhakti-yoga, vagyis a transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat kezdete. Ez
valamennyi szent¨r§s v¦lem¦nye. A Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete ennek
a meggyÆzÆd¦snek a l¦nyeg¦t t§rja fel.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
hetedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀAz AbszolÍtr©l sz©l© tud§s".

NYOLCADIK FEJEZET

A LegfelsÆbb el¦r¦se

1. VERS
@jauRna ovaAca

ikM( taä," “aö ik(maDyaAtmaM ikM( k(maR pauç&SaAeÔama /
@iDaBaUtaM ca ikM( ‘aAe·(maiDadE"vaM ik(maucyatae // 1 //

arjuna uvƒca
ki„ tad brahma kim adhyƒtma„ ki„ karma puru‰ottama
adhibhta„ ca ki„ proktam adhidaiva„ kim ucyate
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; kim Ä mi; tat Ä az; brahma Ä Brahman;
kim Ä mi; adhyƒtmam Ä az ¢nval©; kim Ä mi; karma Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ
cselekedetek; puru‰a-uttama Ä ©, LegfelsÆbb Szem¦ly; adhibhtam Ä az
anyagi megnyilv§nul§st; ca Ä ¦s; kim Ä minek; proktam Ä h¨vj§k; adhidaivam Ä a f¦listeneket; kim Ä minek; ucyate Ä h¨vj§k.
Arjuna ¨gy k¦rdezett: ¹, Uram, ©, LegfelsÆbb Szem¦ly, mi a Brahman?
Mit ¦rtsek az ¢nval© ¦s a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek alatt? Mi ez az
anyagi megnyilv§nul§s, ¦s kik a f¦listenek? K¦rlek, mindezt magyar§zd
el nekem!
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MAGYAR·ZAT: Ebben a fejezetben az Ýr K‚‰†a v§laszt ad Arjuna
k¤l¢nb¢zÆ k¦rd¦seire, melyek k¢z¤l az elsÆ: ÀMi a Brahman?" Az Ýr
elmagyar§zza a karm§t (a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteket), az odaad© szolg§latot, a yoga elveit, valamint a tiszta odaad© szolg§latot. A ÷rŒmadBhƒgavatam kifejti, hogy a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got Brahmannak,
Paramƒtmƒnak ¦s Bhagavƒnnak h¨vj§k. Az ¦lÆl¦nyt, az egy¦ni lelket szint¦n Brahmannak nevezik. Arjuna a testre, az elm¦re ¦s a l¦lekre utal©
ƒtmƒr©l is k¦rdez. A v¦dikus ¦rtelmezÆ sz©t§r szerint az ƒtmƒ jelenthet
elm¦t, lelket, testet, sÆt ¦rz¦keket is.
Arjuna Puru‰ottam§nak, vagyis LegfelsÆbb Szem¦lynek sz©l¨tja K‚‰†§t,
ami azt jelenti, hogy k¦rd¦seit nemcsak bar§tj§hoz, hanem a LegfelsÆbb Szem¦lyhez is int¦zi, j©l tudv§n, hogy Ö a leghitelesebb forr§s, aki
hat§rozott v§laszt tud adni.
2. VERS
@iDayaÁa: k(TaM k(Ae'‡a de"he"'ismanmaDaus$aUd"na /

‘ayaANAk(Alae ca k(TaM ÁaeyaAe'is$a inayataAtmaiBa: // 2 //
adhiyajŠa‹ katha„ ko 'tra dehe 'smin madhusdana
prayƒ†a-kƒle ca katha„ jŠeyo 'si niyatƒtmabhi‹
adhiyajŠa‹ Ä az §ldozat Ura; katham Ä hogyan; ka‹ Ä ki; atra Ä itt; dehe Ä
a testben; asmin Ä ebben; madhusdana Ä ©, Madhusłdana; prayƒ†akƒle Ä a hal§l idejekor; ca Ä ¦s; katham Ä hogyan; jŠeya‹ asi Ä megismerhetÆ vagy; niyata-ƒtmabhi‹ Ä az ¢nfegyelmezettek §ltal.
¹, Madhusdana, ki az §ldozat Ura, ¦s hogyan ¦l a testben? Mik¦nt
tudhatnak R©lad a hal§l pillanat§ban azok, akik odaad© szolg§latot
v¦geztek?
MAGYAR·ZAT: Az À§ldozat Ura" Indr§ra ¦s Vi‰†ura is vonatkozhat.
Vi‰†u a fÆ f¦listenek (Brahmƒ, Živa ¦s m§sok) vez¦re, Indra pedig az ir§ny¨t© f¦listenek¦. A yajŠa v¦grehajt§s§val Indr§t ¦s Vi‰†ut egyar§nt im§dj§k. Arjuna ebben a versben azonban azt k¦rdezi: ki a yajŠa (§ldozat)
val©di Ura, s mik¦ppen lakozik az Ýr az ¦lÆl¦ny test¦ben?
Arjuna Madhusłdan§nak sz©l¨tja az Urat, mert K‚‰†a egyszer meg¢lt egy Madhu nevÉ d¦mont. Arjuna K‚‰†a-tudatÍ bhakta, ez¦rt eff¦le
k¦telked¦srÆl §rulkod© k¦rd¦seknek nem lett volna szabad felmer¤lni¤k
benne. Ezeket a k¦ts¦geket ez¦rt d¦monokhoz lehet hasonl¨tani. K‚‰†a
nagyon ¤gyes a d¦monok elpuszt¨t§s§ban, ez¦rt Arjuna itt Madhusłdan§nak nevezi Öt, azt rem¦lve, hogy K‚‰†a az elm¦j¦ben t§madt d¦moni
k¦telyekkel is v¦gez.
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A versben a prayƒ†a-kƒle szavak nagyon jelentÆs¦gteljesek, mert ebben
az ¦letben v¦gzett tetteink a hal§l pillanat§ban m¦rettetnek meg. Arjuna
azokr©l akar hallani, akik §lland©an elmer¤lnek a K‚‰†a-tudatban. Milyen
helyzetben kell lenni¤k a v¦gsÆ pillanatban? Amikor a hal§l bek¢vetkezik, a test mÉk¢d¦se le§ll, s az elme §llapota t¢bb¦ nem kiel¦g¨tÆ. A test
§llapota megzavarhatja az embert, s ¨gy lehets¦ges, hogy nem tud a LegfelsÆbb Ýrra eml¦kezni. KulaŁekhara Mahƒrƒja, az Ýr nagy bhakt§ja ¨gy
im§dkozik: ÀKedves Uram! Most m¦g eg¦szs¦ges vagyok, jobb h§t, ha
azonnal meghalok, addig, am¨g elm¦m hattyÍja m¦g k¦pes l©tuszl§bad
sz§r§ba hatolni." Ezt a metafor§t KulaŁekhara Mahƒrƒja az¦rt haszn§lja,
mert a hattyÍ, a vizek lak©ja abban leli ¢r¢m¦t, hogy fej¦vel a l©tuszvir§gba hatol Ä ez j§t¦kos kedvtel¦se. KulaŁekhara Mahƒrƒja ¨gy sz©l az
Ýrhoz: ÀElm¦met most semmi nem zavarja meg, s eg¦szs¦ges vagyok.
Ha most halok meg, l©tuszl§badra eml¦kezve, akkor biztos, hogy odaad© szolg§latom el¦ri a t¢k¦letess¦get. De ha addig kell v§rnom, m¨g a
hal§l mag§t©l el nem ragad, nem tudom, mi lesz, mert akkor a test mÉk¢d¦se le§ll, torkom elszorul, s nem tudom, k¦pes leszek-e arra, hogy nevedet ¦nekeljem. Hadd haljak h§t meg most azonnal!" Arjuna azt szeretn¦
teh§t megtudni, hogyan r¢gz¨theti elm¦j¦t az ember rend¤letlen¤l K‚‰†a
l©tuszl§b§ra a hal§l pillanat§ban.
3. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

@ºarM" “aö par"maM svaBaAvaAe'DyaAtmamaucyatae /

BaUtaBaAvaAeà"vak(r"Ae ivas$agAR: k(maRs$aMiÁata: // 3 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
ak‰ara„ brahma parama„ svabhƒvo 'dhyƒtmam ucyate
bhta-bhƒvodbhava-karo visarga‹ karma-sa„jŠita‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; ak‰aram Ä elpuszt¨thatatlant; brahma Ä Brahmannak; paramam Ä transzcendent§list; svabhƒva‹ Ä ¢r¢k term¦szetet; adhyƒtmam Ä ¢nval©nak;
ucyate Ä h¨vj§k; bhta-bhƒva-udbhava-kara‹ Ä az ¦lÆl¦nyek anyagi test¦t
l¦trehoz©; visarga‹ Ä teremt¦st; karma Ä gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteknek;
sa„jŠita‹ Ä h¨vj§k.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Az elpuszt¨thatatlan,
transzcendent§lis ¦lÆl¦nyt Brahmannak, ¢r¢k term¦szet¦t pedig adhyƒtmƒnak, ¢nval©nak h¨vj§k. Az ¦lÆl¦nyek anyagi test¦nek fejlÆd¦s¦t
szolg§l© tetteket karm§nak, gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteknek nevezik.
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MAGYAR·ZAT: A Brahman elpuszt¨thatatlan, ¢r¢kk¦ l¦tezÆ, ¦s term¦szete sohasem v§ltozik. A Brahmanon tÍl azonban ott van a Parabrahman. A Brahman az ¦lÆl¦nyekre utal, a Parabrahman pedig az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re. Az ¦lÆl¦ny eredeti term¦szete k¤l¢nb¢zik az
anyagi vil§gban felvett term¦szet¦tÆl. Anyagi tudat§ra az jellemzÆ, hogy
az anyag ura akar lenni, lelki vagy K‚‰†a-tudat§ban pedig a LegfelsÆbb
szolg§lat§ra v§gyik. Amikor az ¦lÆl¦ny tudata anyagi, k¤l¢nf¦le testeket
kell fel¢ltenie az anyagi vil§gban. Ezt karm§nak nevezik, az anyagi tudat
erej¦nek hat§s§ra l¦trej¢tt v§ltozatos teremt¦snek.
A v¦dikus irodalom az ¦lÆl¦nyt jŒvƒtmƒnak ¦s Brahmannak h¨vja, de
sohasem Parabrahmannak. Az ¦lÆl¦ny (jŒvƒtmƒ) helyzete v§ltoz©: n¦ha a
s¢t¦t anyagi term¦szetbe mer¤l, s az anyaggal azonos¨tja mag§t, m¨g m§skor a felsÆbbrendÉ lelki term¦szettel azonosul. ¶ppen ez¦rt a LegfelsÆbb
Ýr hat§renergi§j§nak nevezik. Att©l f¤ggÆen, hogy az anyagi vagy a lelki
term¦szettel azonos¨tja mag§t, anyagi vagy lelki testet kaphat. Az anyagi
vil§gban a l¦tezÆ nyolcmilli©-n¦gysz§zezer l¦tforma k¢z¤l b§rmelyikben
testet ¢lthet, de a lelki vil§gban csak egy lelki teste van. Karm§ja szerint
az anyagi term¦szetben n¦ha emberk¦nt, f¦listenk¦nt, §llatk¦nt Ä ragadoz©k¦nt, mad§rk¦nt stb. sz¤letik meg. Az anyagi mennyei bolyg©k el¦r¦s¦nek ¦s az ottani lehetÆs¦gek ¦lvezet¦nek rem¦ny¦ben n¦ha §ldozatokat
(yajŠ§kat) hajt v¦gre, de jutalm§nak felhaszn§l§sa ut§n ism¦t visszat¦r
a f¢ldre emberi form§ban. Ezt a folyamatot nevezik karm§nak.
A Chƒndogya-upani‰ad le¨r§st ad a v¦dikus §ldozat folyamat§r©l. Az
§ldozati olt§ron ¢tf¦le tÉzbe ¢tf¦le felaj§nl§st tesznek. Az ¢tf¦le tÉz a
mennyei bolyg©kat, a felhÆket, a f¢ldet, a f¦rfit ¦s a nÆt k¦pviseli, az ¢tf¦le
§ldozati felaj§nl§s pedig a hitet, az ¦lvezÆt a holdon, az esÆt, a gabon§t
¦s a spermiumot.
Az §ldozat sor§n az ¦lÆl¦ny k¤l¢nf¦le §ldozatokat hajt v¦gre, hogy
bizonyos mennyei bolyg©kra eljuthasson, s ¨gy el is ¦ri azokat. Amikor
az §ldozatok v¦gz¦s¦bÆl nyert jutalom v¦get ¦r, az ¦lÆl¦ny esÆ alakj§ban
ism¦t a f¢ldre sz§ll, majd gabona form§j§ban jelenik meg. A gabon§t az
ember megeszi ¦s sperm§v§ alak¨tja §t, majd egy nÆ megterm¦keny¨t¦sekor az ¦lÆl¦ny Íjra emberi form§t ¢lt, hogy §ldozatot hajthasson v¦gre,
azaz el¢lrÆl kezdi ugyanazt a k¢rfolyamatot. Ily m©don j¢n ¦s megy az
¦lÆl¦ny sz¤net n¦lk¤l az anyagi l¦t ¢sv¦ny¦n. Aki azonban K‚‰†a-tudatÍ,
az elker¤li ezeket az §ldozatokat. K¢zvetlen¤l a K‚‰†a-tudatba fog, s ¨gy
felk¦sz¤l, hogy visszat¦rjen Istenhez.
A Bhagavad-gŒtƒ imperszonalista magyar§z©i minden ok n¦lk¤l azt §ll¨tj§k, hogy a Brahman jŒva form§t ¢lt az anyagi vil§gban. Hogy ezt al§t§massz§k, a GŒtƒ tizen¢t¢dik fejezet¦nek hetedik vers¦re hivatkoznak.
Ebben a versben azonban az Ýr szint¦n À¢r¢kk¦val©, t¢red¦k r¦sznek"
nevezi az ¦lÆl¦nyt. Isten t¢red¦k r¦sze, az ¦lÆl¦ny al§bukhat az anyagi
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vil§gba, de ez sohasem t¢rt¦nik meg a LegfelsÆbb Ýrral, Acyut§val. ¸gy
h§t ez az elm¦let, miszerint a LegfelsÆbb Brahman a jŒva form§j§t ¢lti
mag§ra, elfogadhatatlan. Eml¦kezz¤nk mindig arra, hogy a v¦dikus irodalom k¤l¢nbs¦get tesz a Brahman (az ¦lÆl¦ny) ¦s a Parabrahman (a
LegfelsÆbb Ýr) k¢z¢tt.
4. VERS
@iDaBaUtaM ºar"Ae BaAva: pauç&SaêAiDadE"vatama, /

@iDayaÁaAe'h"maevaA‡a de"he" de"h"Ba{taAM var" // 4 //
adhibhta„ k‰aro bhƒva‹ puru‰a cƒdhidaivatam
adhiyajŠo 'ham evƒtra dehe deha-bh‚tƒ„ vara
adhibhtam Ä fizikai megnyilv§nul§s; k‰ara‹ Ä §lland©an v§ltoz©; bhƒva‹ Ä term¦szet; puru‰a‹ Ä a kozmikus forma, bele¦rtve valamennyi f¦listent, pl. a napot ¦s a holdat is; ca Ä ¦s; adhidaivatam Ä adhidaiv§nak
nevezett; adhiyajŠa‹ Ä a FelsÆl¦lek; aham Ä ¶n (K‚‰†a); eva Ä bizony;
atra Ä ebben; dehe Ä a testben; deha-bh‚tƒm Ä a megtestes¤ltnek; vara Ä
©, legkiv§l©bb.
¹, legkiv§l©bb a megtestes¤lt l¦nyek k¢z¢tt! Az §lland©an v§ltoz© fizikai term¦szetet adhibht§nak [anyagi megnyilv§nul§snak] h¨vj§k. Az
Ýr kozmikus form§j§t, amely mag§ban foglalja a f¦listenek mindegyik¦t, k¢zt¤k a nap ¦s a hold isten¦t is, adhidaiv§nak nevezik. Engem,
a LegfelsÆbb Urat, akit a FelsÆl¦lek k¦pvisel minden megtestes¤lt l¦ny
sz¨v¦ben, adhiyajŠ§nak [az §ldozat Ur§nak] h¨vnak.
MAGYAR·ZAT: A fizikai term¦szet mindig v§ltozik. Az anyagi testek
§ltal§ban hat §llapoton mennek kereszt¤l: sz¤let¦s, n¢veked¦s, r¢vid ideig
tart© §lland©sul§s, ut©dok l¦trehoz§sa, sorvad§s ¦s v¦g¤l pusztul§s. Ezt
a fizikai term¦szetet adhibht§nak h¨vj§k. Egy adott idÆben megteremtÆdik, s egy adott idÆpontban meg is semmis¤l. A LegfelsÆbb Ýr kozmikus form§j§t, amely mag§ban foglalja az ¢sszes f¦listent ¦s azok k¤l¢nf¦le bolyg©it is, adhidaivat§nak h¨vj§k. Az egy¦ni l¦lekkel egy¤tt a testben
jelen van a FelsÆl¦lek is, az Ýr K‚‰†a teljes ¦rt¦kÉ k¦pviselÆje. A FelsÆlelket Paramƒtmƒnak vagy adhiyajŠ§nak nevezik, s a sz¨vben lakozik. Az
eva sz© k¤l¢n¢sen fontos ebben a versben, mert az Ýr ezzel nyomat¦kos¨tja, hogy a Paramƒtmƒ nem k¤l¢nb¢zik TÆle. A FelsÆl¦lek, az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, aki az egy¦ni l¦lek mellett foglal helyet, tanÍja
a l¦lek tetteinek, s Ö a forr§sa k¤l¢nf¦le tudat§llapotainak is. A FelsÆl¦lek lehetÆs¦get ad az egy¦ni l¦leknek, hogy f¤ggetlen¤l cselekedjen,
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¦s csup§n tanÍja tetteinek. Az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban ¦lÆ, tiszta K‚‰†a-tudatÍ bhakta akaratlanul is meg¦rti a LegfelsÆbb
Ýr k¤l¢nf¦le megnyilv§nul§sainak szerep¦t. Az Ýr gigantikus kozmikus
form§j§n, az adhidaivat§n a kezdÆk medit§lnak, akik k¦ptelenek a LegfelsÆbb Ýr FelsÆl¦lek-megnyilv§nul§s§hoz k¢zeledni. Egy kezdÆ sz§m§ra
teh§t aj§nlatos, hogy a kozmikus form§n, a virƒ‡-puru‰§n elm¦lkedjen.
A virƒ‡-puru‰a l§b§nak az als©bb bolyg©kat tekintik, szem¦nek a Holdat
¦s a Napot, fej¦nek pedig a felsÆbb bolyg©rendszert.
5. VERS
@ntak(Alae ca maAmaeva smar"nmauftvaA k(laevar"ma, /

ya: ‘ayaAita s$a maà"AvaM yaAita naAstya‡a s$aMzAya: // 5 //
anta-kƒle ca mƒm eva smaran muktvƒ kalevaram
ya‹ prayƒti sa mad-bhƒva„ yƒti nƒsty atra sa„aya‹
anta-kƒle Ä az ¦let v¦g¦n; ca Ä is; mƒm Ä R§m; eva Ä bizony; smaran Ä
eml¦kezve; muktvƒ Ä elhagyva; kalevaram Ä a testet; ya‹ Ä aki; prayƒti Ä
megy; sa‹ Ä Æ; mat-bhƒvam Ä az ¶n term¦szetemet; yƒti Ä el¦ri; na Ä nem;
asti Ä van; atra Ä itt; sa„aya‹ Ä k¦tely.
B§rki legyen is az, ha ¦lete v¦g¦n egyed¤l R§m eml¦kezve hagyja el
test¦t, minden k¦ts¦get kiz§rva azonnal el¦ri az ¶n term¦szetemet.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a K‚‰†a-tudat fontoss§g§t hangsÍlyozza. Aki
K‚‰†a-tudatban hagyja el test¦t, az azonnal a LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis hajl¦k§ra ker¤l. A LegfelsÆbb Ýr a tiszt§k legtiszt§bbja, ez¦rt
akik mindig K‚‰†a-tudatosak, azok szint¦n a legtiszt§bbak a tiszt§k k¢z¢tt. A smaran (Àeml¦kezve") sz©nak nagy jelentÆs¦ge van. A tiszt§talan
l¦lek, aki ¦lete sor§n nem gyakorolta a K‚‰†a-tudatot, azaz nem v¦gzett
odaad© szolg§latot, nem tud K‚‰†§ra eml¦kezni. A K‚‰†a-tudat gyakorl§s§t kora gyermekkorunkban kell elkezden¤nk. Ha valaki ¦lete v¦g¦n sikert
akar el¦rni, elengedhetetlen, hogy gyakorolja a K‚‰†§ra val© eml¦kez¦s
m©dszer¦t. ·lland©an, sz¤net n¦lk¤l a mahƒ-mantr§t kell ¦nekelnie: Hare
K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma,
Rƒma Rƒma, Hare Hare. Az Ýr Caitanya azt tan§csolta, legy¤nk olyan
b¦ketÉrÆek, mint egy fa (taror iva sahi‰†unƒ). Sz§mtalan akad§ly §llhat
annak az Ítj§ban, aki a Hare K‚‰†§t ¦nekli, §m e neh¦zs¦geket eltÉrve az
embernek folytatnia kell a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare
Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare ¦nekl¦s¦t, hogy
¦lete v¦g¦n a K‚‰†a-tudat teljes §ld§s§ban r¦szes¤lhessen.
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6. VERS
yaM yaM vaAipa smar"na, BaAvaM tyajatyantae k(laevar"ma, /
taM tamaevaEita k(AEntaeya s$ad"A taà"AvaBaAivata: // 6 //

ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„ tyajaty ante kalevaram
ta„ tam evaiti kaunteya sadƒ tad-bhƒva-bhƒvita‹
yam yam Ä b§rmilyenre; vƒ api Ä egy§ltal§n; smaran Ä eml¦kezve; bhƒvam Ä term¦szetre; tyajati Ä elhagyja; ante Ä a v¦g¦n; kalevaram Ä ezt
a testet; tam tam Ä hasonl©t; eva Ä bizony; eti Ä kap; kaunteya Ä ©,
KuntŒ fia; sadƒ Ä mindig; tat Ä arra; bhƒva Ä a l¦t§llapotra; bhƒvita‹ Ä
eml¦kezve.
¹, KuntŒ fia! Amilyen l¦t§llapotra eml¦kezik az ember teste elhagy§sakor, azt ¦ri majd el k¦ts¦gtelen¤l.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers elmagyar§zza, hogyan t¢rt¦nik a testcsere
a hal§l v§ls§gos pillanat§ban. Aki ¦lete v¦g¦n K‚‰†§ra gondolva hagyja el
a test¦t, el¦ri a LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis term¦szet¦t. Az azonban
nem igaz, hogy aki nem K‚‰†§ra gondol, szint¦n eljut e transzcendent§lis
szintre. Ezt nagyon j©l meg kell jegyezn¤nk. Hogyan hagyhatja el a test¦t
az ember a megfelelÆ elme§llapotban? Bharata Mahƒrƒja nagyszerÉ szem¦lyis¦g volt, hal§la pillanat§ban m¦gis egy Æzre gondolt, s ¨gy k¢vetkezÆ
¦let¦ben egy Æztestbe ker¤lt. Noha Æzk¦nt is vissza tudott eml¦kezni elÆzÆ
¦lete tetteire, el kellett fogadnia ezt az §llati testet. Az ember elme§llapot§t a hal§l pillanat§ban term¦szetesen azok a gondolatok hat§rozz§k meg,
melyek ¦lete sor§n foglalkoztatt§k. A k¢vetkezÆ ¦letet teh§t a jelenlegi l¦t
teremti meg. Ha valaki ¦let¦ben a j©s§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §llt, s
mindig K‚‰†§ra gondolt, akkor ¦lete v¦g¦n is eml¦kezni tud majd K‚‰†§ra.
Ez seg¨ti majd abban, hogy el¦rje K‚‰†a transzcendent§lis term¦szet¦t.
Ha valaki transzcendent§lisan elmer¤l K‚‰†a szolg§lat§ban, k¢vetkezÆ
teste transzcendent§lis (lelki) test lesz, nem pedig anyagi. A Hare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare ¦nekl¦se a legjobb m©dszer, amelynek seg¨ts¦g¦vel
az ember ¦lete v¦g¦n sikeresen v§ltoztathatja meg l¦t§llapot§t.
7. VERS
tasmaAts$avaeRSau k(AlaeSau maAmanausmar" yauDya ca /
mayyaipaRtamanaAebauiÜ"maARmaevaESyasyas$aMzAya: // 7 //
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tasmƒt sarve‰u kƒle‰u mƒm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mƒm evai‰yasy asa„aya‹
tasmƒt Ä ez¦rt; sarve‰u Ä minden; kƒle‰u Ä idÆben; mƒm Ä R§m; anusmara
Ä §lland©an eml¦kezz; yudhya Ä harcolj; ca Ä ¦s; mayi Ä Nekem; arpita Ä
megh©dolt; mana‹ Ä elm¦vel; buddhi‹ Ä ¦rtelemmel; mƒm Ä Engem;
eva Ä biztosan; e‰yasi Ä el fogsz ¦rni; asa„aya‹ Ä k¦ts¦gtelen¤l.
Ez¦rt, Arjuna, gondolj mindig R§m K‚‰†a-form§mban, s ezzel egy idÆben hajtsd v¦gre elÆ¨rt k¢teless¦ged, ¦s harcolj! Tetteid Nekem aj§nlva,
elm¦d ¦s ¦rtelmed R§m f¤ggesztve k¦ts¦gtelen¤l el¦rsz majd Engem.
MAGYAR·ZAT: Amit K‚‰†a tan§csol ebben a versben Arjun§nak, az
nagyon fontos minden olyan ember sz§m§ra, aki anyagi tetteket v¦gez.
Az Ýr nem mondja, hogy az ember hagyjon fel elÆ¨rt k¢teless¦ge vagy
munk§ja v¦gz¦s¦vel. Folytathatja Æket, ugyanakkor a Hare K‚‰†a mantra
¦nekl¦s¦vel K‚‰†§ra gondolhat. Ez megtiszt¨tja majd az anyagi szennyezÆd¦stÆl, s elm¦j¦t ¦s ¦rtelm¦t K‚‰†§r©l sz©l© gondolatokkal foglalja el.
K‚‰†a neveit ¦nekelve minden k¦ts¦get kiz§r©an eljut a legfelsÆbb bolyg©ra, K‚‰†alok§ra.
8. VERS
@ByaAs$ayaAegAyau·e(na caetas$aA naAnyagAAimanaA /

par"maM pauç&SaM id"vyaM yaAita paATaARnauicantayana, // 8 //
abhyƒsa-yoga-yuktena cetasƒ nƒnya-gƒminƒ
parama„ puru‰a„ divya„ yƒti pƒrthƒnucintayan
abhyƒsa-yoga Ä gyakorl§ssal; yuktena Ä medit§lva; cetasƒ Ä az elme ¦s
az ¦rtelem seg¨ts¦g¦vel; na anya-gƒminƒ Ä an¦lk¤l, hogy ezek elkalandozn§nak; paramam Ä a LegfelsÆbbet; puru‰am Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t; divyam Ä a transzcendent§lisat; yƒti Ä el¦ri; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia;
anucintayan Ä §lland©an R§ gondolva.
¹, Pƒrtha! Aki Rajtam mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n
medit§l, elm¦j¦ben mindig R§m eml¦kezik, s nem t¦r le az Ítr©l, az
biztosan el¦r Engem.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben az Ýr K‚‰†a azt hangsÍlyozza, milyen fontos, hogy eml¦kezz¤nk R§. Ezt az eml¦kezÆk¦pess¦get a mahƒ-
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mantra, a Hare K‚‰†a ¦nekl¦s¦vel nyerhetj¤k vissza. A LegfelsÆbb Ýr
nev¦t ¦nekelve ¦s hallgatva f¤l¤nk, nyelv¤nk ¦s elm¦nk egyar§nt tev¦keny. Ez a misztikus medit§ci© nagyon k¢nnyÉ, ¦s seg¨ti az embert a
LegfelsÆbb Ýr el¦r¦s¦ben. A puru‰am ¦lvezÆt jelent. Noha az ¦lÆl¦nyek
a LegfelsÆbb Ýr hat§renergi§j§hoz tartoznak, az anyag megfertÆzte Æket.
Azt hiszik magukr©l, hogy Æk az ¦lvezÆk, §m nem Æk a legfelsÆbb ¦lvezÆk. Ez a vers ¦rthetÆen kijelenti, hogy a legfelsÆbb ¦lvezÆ az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, k¤l¢nb¢zÆ megnyilv§nul§saiban ¦s teljes ¦rt¦kÉ
kiterjed¦seiben, p¦ld§ul Nƒrƒya†ak¦nt, Vƒsudevak¦nt stb.
A bhakta k¦pes a Hare K‚‰†a ¦nekl¦s¦vel ¢r¢kk¦ az im§data k¢z¦ppontj§ban §ll© LegfelsÆbb Ýrra vagy valamelyik form§j§ra (Nƒrƒya†§ra,
K‚‰†§ra, Rƒm§ra stb.) gondolni. Ez megtiszt¨tja majd, ¦s annak k¢sz¢nhetÆen, hogy sz¤ntelen¤l az Ýr neveit ¦nekli, ¦lete v¦g¦n eljut Isten birodalm§ba. A yoga nem m§s, mint medit§l§s a sz¨vben lakoz© FelsÆlelken,
s az ember ¦ppen ¨gy a Hare K‚‰†a ¦nekl¦s¦vel is mindig a LegfelsÆbb
Ýrra ir§ny¨thatja elm¦j¦t. Az elme csapong©, ez¦rt erÆszakkal kell r§venni, hogy K‚‰†§ra gondoljon. Ezzel kapcsolatban gyakran eml¨tik a herny©
p¦ld§j§t, ami egyre csak azon medit§l, hogy pillang© lesz, ez¦rt k¨v§ns§ga
m¦g abban az ¦let¦ben teljes¤l. Ha §lland©an K‚‰†§ra gondolunk, ¦ppen
¨gy biztosra vehetj¤k, hogy jelenlegi ¦let¤nk ut§n K‚‰†§¦hoz hasonl©
testet kapunk.
9. VERS
k(ivaM paur"ANAmanauzAAis$ataAr"-

maNAAer"NAIyaAMs$amanausmare"â: /

s$avaRsya DaAtaAr"maicantyaè&pa-

maAid"tyavaNA< tamas$a: par"staAta, // 9 //

kavi„ purƒ†am anuƒsitƒram
a†or a†Œyƒ„sam anusmared ya‹
sarvasya dhƒtƒram acintya-rpam
ƒditya-var†a„ tamasa‹ parastƒt
kavim Ä a mindent tud©ra; purƒ†am Ä a legidÆsebbre; anuƒsitƒram Ä az
ir§ny¨t©ra; a†o‹ Ä az atomn§l; a†Œyƒ„sam Ä kisebbre; anusmaret Ä mindig R§m eml¦kezzen; ya‹ Ä aki; sarvasya Ä mindennek; dhƒtƒram Ä fenntart©j§ra; acintya Ä felfoghatatlan; rpam Ä form§jÍra; ƒditya-var†am Ä
a napk¦nt ragyog©ra; tamasa‹ Ä a s¢t¦ts¦ghez k¦pest; parastƒt Ä transzcendent§lisra.
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Az ember Így medit§ljon a LegfelsÆbb Szem¦lyen, mint olyanon, aki
mindentud©, a legÆsibb, az ir§ny¨t©, kisebb a legkisebbn¦l, a fenntart©ja
mindennek, minden anyagi ¦rz¦kel¦s f¢l¢tt §ll, felfoghatatlan, s mindig
szem¦ly. Ragyog© Ö, mint a nap, ¦s transzcendent§lis Ä tÍl van ezen az
anyagi term¦szeten.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers arr©l ¨r, hogyan gondoljunk a LegfelsÆbbre. A legfontosabb, hogy Ö nem szem¦lyis¦g n¦lk¤li, s nem valamif¦le
¤ress¦g. Senki sem medit§lhat valami szem¦lytelenen vagy a semmin Ä az
eff¦le medit§ci© rendk¨v¤l neh¦z. K‚‰†§ra gondolni azonban nagyon
k¢nnyÉ, s ez a vers is ezt aj§nlja. Az Ýr mindenekelÆtt puru‰a, szem¦ly Ä
gondolhatunk Rƒma ¦s K‚‰†a szem¦ly¦re. S ak§r Rƒm§ra, ak§r K‚‰†§ra
gondol valaki, a Bhagavad-gŒtƒnak ez a verse le¨rja, milyen Ö. Az Ýr kavi,
ami azt jelenti, hogy ismeri a mÍltat, a jelent ¦s a j¢vÆt, azaz mindentud©. Mint mindennek az eredete, Ö a legÆsibb szem¦ly; minden BelÆle
sz¤letik. Az univerzum legfelsÆbb ir§ny¨t©ja, valamint az emberis¦g fenntart©ja ¦s tan¨t©ja is Ö, s kisebb a legkisebbn¦l. Az ¦lÆl¦ny a haj keresztmetszete §tm¦rÆj¦nek t¨zezred r¦sze, §m az Ýr felfoghatatlanul olyan
par§nyi, hogy m¦g e kicsiny r¦szecske sz¨v¦be is behatol. Ez¦rt mondj§k R§, hogy kisebb a legkisebbn¦l. LegfelsÆbbk¦nt be tud hatolni az
atomba ¦s a legkisebb l¦ny sz¨v¦be is, ¦s mint FelsÆl¦lek, ir§ny¨tani k¦pes
Æket. Par§nyi l¦te ellen¦re m¦gis mindent §that©, ¦s Ö tart fenn mindent,
valamennyi bolyg©rendszerrel egy¤tt. Gyakran elcsod§lkozunk, hogyan
lebegnek a hatalmas ¦gitestek az Érben. Ez a vers elmondja, hogy a LegfelsÆbb Ýr felfoghatatlan energi§ja r¦v¦n fenntartja a hatalmas bolyg©kat ¦s galaxisokat. Ezzel kapcsolatban az acintya (Àfelfoghatatlan") sz©
nagyon fontos. Isten energi§j§t az¦rt nevezik felfoghatatlannak (acintya),
mert f¢l¢tte §ll felfog©- ¦s gondolkod©k¦pess¦g¤nknek. Ki tudn§ ezt c§folni? Az Ýr §thatja az eg¦sz anyagi vil§got, ¦s m¦gis tÍl van azon.
Hogyan foghatn§nk fel a lelki vil§got, ha m¦g az ahhoz k¦pest eleny¦szÆen par§nyi anyagi vil§g nagys§g§t sem tudjuk elk¦pzelni? Az acintya
sz© olyan valamire utal, ami az anyagi vil§gon tÍl van, s amit ¦rvel¦ssel,
logik§val ¦s filoz©fiai spekul§ci©val nem ¦rhet¤nk el, ami felfoghatatlan.
Az okos embernek teh§t el kell ker¤lnie a hi§baval© vit§t ¦s spekul§ci©t, s ehelyett el kell fogadnia az olyan szent¨r§sokat, mint a V¦d§k, a
Bhagavad-gŒtƒ ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatam, s k¢vetnie kell a benn¤k lefektetett elveket. Ez elvezeti majd a megvil§gosod§shoz.
10. VERS
‘ayaANAk(Alae manas$aAcalaena

BaftyaA yau·(Ae yaAegAbalaena caEva /
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”auvaAemaRDyae ‘aANAmaAvaezya s$amyak,(

s$a taM parM" pauç&SamaupaEita id"vyama, //10//

prayƒ†a-kƒle manasƒcalena
bhaktyƒ yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye prƒ†am ƒveya samyak
sa ta„ para„ puru‰am upaiti divyam
prayƒ†a-kƒle Ä a hal§l pillanat§ban; manasƒ Ä az elm¦vel; acalena Ä
elt¦r¦s n¦lk¤l; bhaktyƒ Ä teljes odaad§ssal; yukta‹ Ä elmer¤lve; yogabalena Ä a misztikus yoga erej¦vel; ca Ä szint¦n; eva Ä bizony; bhruvo‹ Ä
a k¦t szem¢ld¢k; madhye Ä k¢z¢tt; prƒ†am Ä az ¦letlevegÆt; ƒveya Ä
r¢gz¨tve; samyak Ä teljesen; sa‹ Ä Æ; tam Ä azt; param Ä transzcendent§lis; puru‰am Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t; upaiti Ä el¦ri; divyam Ä a lelki
vil§gban.
Aki a hal§l be§lltakor ¦letlevegÆj¦t a k¦t szem¢ld¢ke k¢z¦ r¢gz¨ti, ¦s
a yoga erej¦vel teljes odaad§ssal, megingathatatlan elm¦vel a LegfelsÆbb
Ýrra eml¦kezik, az minden k¦ts¦get kiz§rva eljut az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦hez.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen kimondja, hogy a hal§l pillanat§ban az elm¦t odaad§ssal az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re kell
ir§ny¨tani. A yog§t gyakorl©k sz§m§ra azt aj§nlj§k, hogy emelj¦k az ¦leterÆt a k¦t szem¢ld¢k¤k k¢z¦ (az ƒjŠƒ-cakr§hoz). Ez a vers a ‰a‡-cakrayog§t javasolja, amely a hat cakr§n val© medit§ci©t jelenti. Egy tiszta
bhakta nem gyakorolja ezt, de mivel mindig elmer¤l a K‚‰†a-tudatban,
a hal§l pillanat§ban az Ö kegy¦bÆl k¦pes az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re eml¦kezni. Ezt a tizennegyedik vers magyar§zza el.
Annak, hogy a vers a yoga-balena sz©t haszn§lja, jelentÆs¦ge van, mert
a yoga Ä ak§r a ‰a‡-cakra-yoga, ak§r a bhakti-yoga Ä gyakorl§sa n¦lk¤l a
hal§l pillanat§ban az ember nem ¦rheti el ezt a transzcendent§lis §llapotot. A hal§l elj¢vetelekor az ember nem k¦pes arra, hogy hirtelen a
LegfelsÆbb Ýrra eml¦kezzen; valamelyik yog§t, k¤l¢n¢sen a bhakti-yog§t
kell ehhez gyakorolnia eg¦sz ¦let¦ben. Mivel a hal§l pillanat§ban az elme
rendk¨v¤l zavart, m¦g ¦let¤nkben kell a lelki ¦letet gyakorolnunk a yoga
seg¨ts¦g¦vel.
11. VERS
yad"ºarM" vaed"ivad"Ae vad"inta

ivazAinta yaâtayaAe vaItar"AgAA: /
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yaid"cC$ntaAe “aöcaya< car"inta

taÔae padM" s$aÍÿhe"NA ‘avaºyae //11//

yad ak‰ara„ veda-vido vadanti
vianti yad yatayo vŒta-rƒgƒ‹
yad icchanto brahmacarya„ caranti
tat te pada„ sa…grahe†a pravak‰ye
yat Ä amelyiket; ak‰aram Ä az o„ sz©tagot; veda-vida‹ Ä akik ismerik
a V¦d§kat; vadanti Ä mondj§k; vianti Ä behatolnak; yat Ä amibe; yataya‹ Ä a nagy b¢lcsek; vŒta-rƒgƒ‹ Ä a lemondott ¦letrendben; yat Ä amit;
icchanta‹ Ä k¨v§nva; brahmacaryam Ä c¢lib§tust; caranti Ä gyakorolnak;
tat Ä azt; te Ä neked; padam Ä helyzetet; sa…grahe†a Ä ¢sszefoglalva;
pravak‰ye Ä meg fogom magyar§zni.
A V¦d§kat j©l ismerÆ b¢lcsek, akik az o„kƒr§t ism¦tlik, valamint a
lemond§s rendj¦nek nagy szentjei a Brahmanba hatolnak. Az ilyen t¢k¦letess¦gre v§gyakoz©k c¢lib§tusban ¦lnek. Most r¢viden elmagyar§zom
neked azt a folyamatot, amely §ltal felszabadulhat az ember.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr ŽrŒ K‚‰†a azt javasolja Arjun§nak, hogy gyakorolja a ‰a‡-cakra-yog§t, amelynek sor§n az ember az ¦letlevegÆj¦t a k¦t
szem¢ld¢ke k¢z¦ r¢gz¨ti. Arra gondolva, hogy Arjuna esetleg nem ismeri
ezt a yog§t, az Ýr a k¢vetkezÆ versekben elmagyar§zza a m©dszert. Elmondja, hogy b§r a Brahman egyetlen, m¦gis k¤l¢nf¦le megnyilv§nul§sai
¦s aspektusai vannak. Az ak‰ara vagy o„kƒra Ä az o„ sz©tag Ä k¤l¢n¢sen az imperszonalist§k sz§m§ra azonos Brahmannal. K‚‰†a itt arr©l a
szem¦lytelen Brahmanr©l besz¦l, amelybe a lemondott ¦letrend b¢lcsei
hatolnak.
A v¦dikus oktat§si rendszerben a c¢lib§tust fogadott tan¨tv§nyokat,
akik a lelki tan¨t©mesterrel ¦lnek, kezdettÆl fogva az o„ ism¦tl¦s¦re ¦s
a v¦gsÆ, szem¦lytelen Brahman ismeret¦re tan¨tj§k, s ¨gy a Brahman k¦t
aspektus§nak ¦bredhetnek tudat§ra. Ez a gyakorlat nagyon l¦nyeges a
lelki ¦letben fejlÆdni k¨v§n© tan¨tv§nyok sz§m§ra, §m korunkban ez a
brahmacƒrŒ ¦let (a c¢lib§tus) egy§ltal§n nem lehets¦ges. Napjaink t§rsadalma olyannyira megv§ltozott, hogy az embernek nincs lehetÆs¦ge arra,
hogy fiatal ¦veitÆl kezdve c¢lib§tusban ¦ljen. A tud§s k¤l¢nf¦le ter¤leteinek vil§gszerte sz§mtalan int¦zm¦nye l¦tezik, §m olyan elismert int¦zm¦ny nincsen, ahol a tan¨tv§nyok elsaj§t¨thatn§k a brahmacƒrŒ elveket.
Mindaddig, am¨g az ember nem fogad c¢lib§tust, nagyon nehezen fejlÆdhet a lelki ¦letben. Az Ýr Caitanya ez¦rt az ¨r§sok Kali-korszakra vonatkoz© parancsolatai alapj§n azt hirdette, hogy ebben a korban nincs m§s

13. vers]

A LegfelsÆbb el¦r¦se

381

m©dszer a LegfelsÆbb el¦r¦s¦re, mint az Ýr K‚‰†a szent nev¦nek ¦nekl¦se: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
12. VERS
s$avaRã"Ar"AiNA s$aMyamya manaAe ô$id" inaç&Dya ca /

maUDnyaARDaAyaAtmana: ‘aANAmaAisTataAe yaAegADaAr"NAAma, //12//
sarva-dvƒrƒ†i sa„yamya mano h‚di nirudhya ca
mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒ†am ƒsthito yoga-dhƒra†ƒm
sarva-dvƒrƒ†i Ä a test minden kapuj§t; sa„yamya Ä szab§lyozva; mana‹ Ä
az elm¦t; h‚di Ä a sz¨vben; nirudhya Ä bez§rva; ca Ä is; mrdhni Ä a
fejen; ƒdhƒya Ä r¢gz¨tve; ƒtmana‹ Ä a l¦leknek; prƒ†am Ä ¦letlevegÆj¦t;
ƒsthita‹ Ä elhelyezkedik; yoga-dhƒra†ƒm Ä a yoga §llapot§ban.
A yoga §llapota elt§volod§st jelent minden ¦rz¦ki tev¦kenys¦gtÆl. ¶rz¦keinek ¢sszes ajtaj§t bez§rva, elm¦j¦t a sz¨vre ¢sszpontos¨tva, ¦letlevegÆj¦t a koponya felsÆ r¦sz¦ben tartva az ember megszil§rdulhat a yog§ban.
MAGYAR·ZAT: A yoga gyakorl§s§hoz Ä ahogyan ez a vers aj§nlja Ä
az embernek elÆsz¢r el kell z§rnia az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s minden ajtaj§t. Ezt
pratyƒhƒr§nak nevezik, ami azt jelenti, hogy az ember visszavonja az ¦rz¦keket az ¦rz¦kt§rgyakt©l. A tud§sszerzÆ ¦rz¦kszerveket Ä a szemet, a f¤let, az orrot, a nyelvet, a tapint§st Ä teljes uralma alatt kell tartania, ¦s
nem szabad ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre haszn§lnia azokat. Ily m©don elm¦j¦t a sz¨vben l¦vÆ FelsÆl¦lekre ¢sszpontos¨tja, az ¦leterÆt pedig a fej felsÆ r¦sz¦be
emeli. Ezt a folyamatot a hatodik fejezet r¦szletesen le¨rja. Ahogyan azonban kor§bban is eml¨tett¤k, ebben a korszakban ez a folyamat a gyakorlatban nem c¦lszerÉ. A legjobb m©dszer a K‚‰†a-tudat. Ha valaki az
elm¦j¦t az odaad© szolg§latban §lland©an K‚‰†§ra tudja r¢gz¨teni, annak
nagyon k¢nnyÉ zavartalan transzcendent§lis transzban, azaz samƒdhiban
maradnia.
13. VERS
V wtyaek(AºarM" “aö vyaAh"r"nmaAmanausmar"na, /

ya: ‘ayaAita tyajande"hM" s$a yaAita par"maAM gAitama, //13//
o„ ity ekƒk‰ara„ brahma vyƒharan mƒm anusmaran
ya‹ prayƒti tyajan deha„ sa yƒti paramƒ„ gatim
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o„ Ä az o„ hangkombin§ci© (o„kƒra); iti Ä ¨gy; eka-ak‰aram Ä az
egyetlen sz©tagot; brahma Ä abszolÍtat; vyƒharan Ä zengve; mƒm Ä R§m
(K‚‰†§ra); anusmaran Ä eml¦kezve; ya‹ Ä b§rki; prayƒti Ä elt§vozik; tyajan Ä elhagyva; deham Ä ezt a testet; sa‹ Ä Æ; yƒti Ä el¦ri; paramƒm Ä
a legfelsÆbbet; gatim Ä c¦lt.
Ha a yoga e gyakorlat§t elsaj§t¨t© ¦s a hangok t¢k¦letes kombin§ci©j§t, a szent o„ sz©tagot zengÆ szem¦ly teste elhagy§sakor az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re gondol, bizonyosan a lelki bolyg©kra ker¤l.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers vil§gosan kijelenti: az o„, a Brahman ¦s az
Ýr K‚‰†a nem k¤l¢nb¢znek egym§st©l. Az o„ K‚‰†a szem¦lytelen hangvibr§ci©ja, de a Hare K‚‰†a hang tartalmazza az o„ot. Az ¨r§sok erre
a korszakra f¦lre¦rthetetlen¤l a Hare K‚‰†a mantra ¦nekl¦s¦t javasolj§k.
Ha valaki a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare ¦nekl¦se k¢zben hagyja el a
test¦t, akkor minden k¦ts¦get kiz§rva az egyik lelki bolyg©ra jut, att©l f¤ggÆen, milyen utat k¢vetett. K‚‰†a bhakt§i az Ö bolyg©j§ra, vagyis GolokaV‚ndƒvan§ra ker¤lnek. A szem¦lyes filoz©fia h¨vei a lelki vil§g megsz§ml§lhatatlan sokas§gÍ bolyg©inak egyik¦re, valamelyik Vaiku†‡ha-bolyg©ra
ker¤lnek, m¨g az imperszonalist§k a brahmajyotiban maradnak.
14. VERS
@nanyacaetaA: s$atataM yaAe maAM smar"ita inatyazA: /

tasyaAhM" s$aulaBa: paATaR inatyayau·(sya yaAeigAna: //14//
ananya-cetƒ‹ satata„ yo mƒ„ smarati nityaa‹
tasyƒha„ sulabha‹ pƒrtha nitya-yuktasya yogina‹
ananya-cetƒ‹ Ä az elme elkalandoz§sa n¦lk¤l; satatam Ä mindig; ya‹ Ä
b§rki; mƒm Ä R§m (K‚‰†§ra); smarati Ä eml¦kezik; nityaa‹ Ä rendszeresen; tasya Ä sz§m§ra; aham Ä ¶n vagyok; su-labha‹ Ä nagyon k¢nnyen
el¦rhetÆ; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; nitya Ä a szakadatlanul; yuktasya Ä
elmer¤lÆ; yogina‹ Ä bhakta sz§m§ra.
¹, P‚thƒ fia, aki sz¤ntelen¤l csak R§m gondol, az szakadatlan odaad©
szolg§lata miatt k¢nnyen el¦rhet Engem.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers azt ¨rja le, hov§ ker¤lnek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t a bhakti-yog§ban szolg§l© tiszta bhakt§k. A kor§bbi
versek n¦gyf¦le bhakt§r©l tettek eml¨t¦st: a szenvedÆrÆl, a k¨v§ncsir©l,
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az anyagi javakra v§gy©r©l ¦s a spekul§l© filoz©fusr©l. A felszabadul§shoz vezetÆ k¤l¢nf¦le folyamatokr©l is olvashattunk, a karma-, jŠƒna- ¦s
ha‡ha-yog§r©l. E yoga-rendszerek a bhaktit is magukban foglalj§k, §m ez
a vers a tiszta bhakti-yog§r©l besz¦l, ami nem keveredik sem jŠƒn§val,
sem karm§val, sem ha‡h§val. Ahogyan arra az ananya-cetƒ‹ sz© utal, a
tiszta bhakti-yog§t gyakorl© bhakt§nak K‚‰†§n k¨v¤l nincs m§s k¨v§ns§ga.
A tiszta bhakta nem akar eljutni az anyagi vil§g felsÆbb bolyg©ira, nem
akar eggy¦ v§lni a brahmajyotival, sÆt arra sem v§gyik, hogy kiszabaduljon az anyagi k¢tel¦kek k¢z¤l Ä egysz©val v§gyak n¦lk¤li. A Caitanyacaritƒm‚ta ni‰kƒm§nak nevezi Æt, ami azt jelenti, hogy nincs ¢nzÆ ¦rdeke. Csak Æ ¦rhet el t¢k¦letes b¦k¦t, s nem az, aki szem¦lyes nyeres¦gre
t¢rekszik. M¨g a jŠƒna-yogŒ, a karma-yogŒ ¦s a ha‡ha-yogŒ saj§t c¦ljainak el¦r¦s¦re v§gyik, a t¢k¦letes bhakta egyetlen k¨v§ns§ga az, hogy az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¢r¢met szerezzen. Az Ýr ez¦rt azt
mondja, hogy akik rend¨thetetlen odaad§ssal szolg§lj§k Öt, azok k¢nnyen
el¦rhetik.
Egy tiszta bhakta ¢r¢kk¦ odaad©an szolg§lja K‚‰†§t valamelyik szem¦lyes form§j§ban. K‚‰†§nak sz§mtalan teljes kiterjed¦se ¦s inkarn§ci©ja
van Ä p¦ld§ul Rƒma ¦s N‚si„ha Ä, s a bhakta v§laszthat, hogy elm¦j¦t a
szeretÆ szolg§latban a LegfelsÆbb Ýr melyik transzcendent§lis form§j§ra
r¢gz¨ti. Neki nem kell szemben¦znie azokkal a neh¦zs¦gekkel, amelyekkel a t¢bbi yoga-folyamat gyakorl©inak kell megk¤zdeni¤k. A bhakti-yoga
nagyon egyszerÉ, tiszta ¦s k¢nnyen v¦gezhetÆ. B§rki elkezdheti egyszerÉen a Hare K‚‰†a ¦nekl¦s¦vel. Az Ýr kegyes mindenkihez, de ahogyan
azt m§r elmondtuk, k¤l¢n¢sen azokat kedveli, akik ¢r¢kk¦, megingathatatlanul Öt szolg§lj§k. Az Ýr sokf¦lek¦ppen seg¨ti az ilyen bhakt§kat.
Ahogyan a V¦d§k (Ka‡ha-upani‰ad 1.2.23) mondj§k, yam evai‰a v‚†ute
tena labhyas / tasyai‰a ƒtmƒ viv‚†ute tanu„ svƒm: aki teljesen megh©dolt
a LegfelsÆbb Ýrnak, s az Ö odaad© szolg§lat§t v¦gzi, az meg¦rtheti a LegfelsÆbb Urat Így, ahogyan van. ¶s ahogy az a Bhagavad-gŒtƒban (10.10) §ll,
dadƒmi buddhi-yoga„ tam: az Ýr megadja a kellÆ ¦rtelmet bhakt§j§nak,
hogy az v¦g¤l eljuthasson Hozz§ a lelki vil§gba.
A tiszta bhakta k¤l¢nleges jellemzÆje, hogy az idÆtÆl ¦s a helytÆl f¤ggetlen¤l ¢r¢kk¦ csakis K‚‰†§ra gondol, s ebben semmi nem akad§lyozhatja meg. Feladat§t mindig, mindenhol k¦sz v¦grehajtani. Vannak, akik
azt mondj§k, hogy egy bhakt§nak a szent helyek valamelyik¦n kell ¦lnie, p¦ld§ul V‚ndƒvan§ban vagy egy olyan szent v§rosban, ahol azelÆtt az
Ýr is ¦lt, a tiszta bhakta azonban b§rhol ¦lhet, mert odaad© szolg§lata
r¦v¦n mindenhol k¦pes V‚ndƒvana-hangulatot teremteni. ŽrŒ Advaita azt
mondta az Ýr Caitany§nak: À¹, Uram! B§rhol vagy, ott van V‚ndƒvana."
A satatam ¦s a nityaa‹ szavak Ä melyek jelent¦se Àmindig", Àrendszeresen" vagy Àmindennap" Ä arra utalnak, hogy egy tiszta bhakta ¢r¢kk¦
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K‚‰†§ra gondol ¦s Rajta medit§l. Ezek egy tiszta bhakta tulajdons§gai,
akinek sz§m§ra az Ýr nagyon k¢nnyen el¦rhetÆ. A GŒtƒ minden m§s
¢sv¦nyn¦l jobban aj§nlja a bhakti-yog§t. A bhakti-yogŒk ¢tf¦le viszonyban
v¦gezhetnek odaad© szolg§latot: 1. a ƒnta-bhakta semleges kapcsolatban
v¦gez odaad© szolg§latot, 2. a dƒsya-bhakta szolgak¦nt, 3. a sakhya-bhakta
bar§tk¦nt, 4. a vƒtsalya-bhakta sz¤lÆk¦nt, 5. a mƒdhurya-bhakta pedig
bensÆs¦ges szerelmesk¦nt szolg§lja a LegfelsÆbb Urat. A tiszta bhakta az
¢t kapcsolat valamelyik¦ben v¦gez transzcendent§lis szeretÆ szolg§latot
a LegfelsÆbb Ýrnak. Sohasem feledkezik meg R©la, ¨gy sz§m§ra az Ýr
k¢nnyen el¦rhetÆ. Egy tiszta bhakta egy pillanatra sem tudja elfelejteni a
LegfelsÆbb Urat, s ugyan¨gy a LegfelsÆbb Ýr sem feledkezik meg tiszta
bhakt§j§r©l soha. Ezt a nagy §ld§st adja a mahƒ-mantra Ä Hare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare Ä ¦nekl¦s¦nek K‚‰†a-tudatos gyakorlata.
15. VERS
maAmaupaetya paunajaRnma äu":KaAlayamazAAìtama, /

naA«auvainta mah"AtmaAna: s$aMis$aiÜM" par"maAM gAtaA: //15//
mƒm upetya punar janma du‹khƒlayam aƒvatam
nƒpnuvanti mahƒtmƒna‹ sa„siddhi„ paramƒ„ gatƒ‹
mƒm Ä Engem; upetya Ä el¦rve; puna‹ Ä ism¦t; janma Ä a sz¤let¦s;
du‹kha-ƒlayam Ä ¦s szenved¦sek hely¦re; aƒvatam Ä ideiglenesre; na Ä
sohasem; ƒpnuvanti Ä elj¢nnek; mahƒ-ƒtmƒna‹ Ä a nagy lelkek; sa„siddhim Ä a t¢k¦letess¦get; paramƒm Ä a v¦gsÆt; gatƒ‹ Ä akik el¦rt¦k.
Miut§n el¦rtek Engem, a nagy lelkek, az odaad© yogŒk soha t¢bb¦ nem
t¦rnek vissza ebbe az §tmeneti, szenved¦sekkel teli vil§gba, mert m§r
el¦rt¦k a legfÆbb t¢k¦letess¦get.
MAGYAR·ZAT: Ez az ideiglenes anyagi vil§g a sz¤let¦s, az ¢regs¦g,
a betegs¦g ¦s a hal§l okozta szenved¦sek birodalma, ¨gy h§t ¦rthetÆ, hogy
aki egyszer el¦rte a legfÆbb t¢k¦letess¦get, s eljutott a legfelsÆbb bolyg©ra, K‚‰†alok§ra, Goloka-V‚ndƒvan§ra, az nem akar t¢bb¦ visszat¦rni
ide. A legfelsÆbb lelki bolyg©r©l azt ¨rj§k a V¦d§k, hogy avyakta, ak‰ara
¦s paramƒ gati, ami azt jelenti, hogy meghaladja anyagi l§t§sunkat ¦s felfoghatatlan, §m m¦gis a legfelsÆbb c¦l, ahov§ a mahƒtmƒk (nagy lelkek)
igyekeznek. A mahƒtmƒk a megvil§gosod§st el¦rt bhakt§kt©l kapj§k meg
a transzcendent§lis ¤zenetet, s ¨gy fokozatosan a K‚‰†a-tudatÍ odaad©
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szolg§lathoz l§tnak, s annyira elm¦lyednek e transzcendent§lis szolg§latban, hogy nemcsak az anyagi, de a lelki bolyg©kra sem akarnak t¢bb¦
eljutni. Egyed¤l K‚‰†§t akarj§k, s egyed¤l K‚‰†a t§rsas§g§ra v§gynak. Ez
az ¦let legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦ge. A vers a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a
h¨veirÆl besz¦l, akik szem¦lyk¦nt fogadj§k el Öt. Ezek a K‚‰†a-tudatos
bhakt§k az ¦let legfÆbb t¢k¦letess¦g¦t ¦rik el, ez¦rt Æk a legmagasabb
szinten §ll© lelkek.
16. VERS
@A“aöBauvanaAéaAek(A: paunar"AvaitaRnaAe'jauRna /

maAmaupaetya tau k(AEntaeya paunajaRnma na ivaâtae //16//
ƒ-brahma-bhuvanƒl lokƒ‹ punar ƒvartino 'rjuna
mƒm upetya tu kaunteya punar janma na vidyate
ƒ-brahma-bhuvanƒt Ä a Brahmaloka bolyg©ig bez§r©lag; lokƒ‹ Ä a bolyg©rendszerekben; puna‹ Ä Íjra; ƒvartina‹ Ä visszat¦r¦s; arjuna Ä ©, Arjuna; mƒm Ä Engem; upetya Ä el¦rve; tu Ä de; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
puna‹ janma Ä Íjrasz¤let¦s; na Ä sohasem; vidyate Ä t¢rt¦nik.
Az anyagi vil§g a legfelsÆ bolyg©t©l a legals©ig a szenved¦s birodalma,
ahol az ism¦tlÆdÆ sz¤let¦s ¦s hal§l az Ír. Aki azonban, ©, KuntŒ fia, eljut
az ¶n hajl¦komra, az sohasem sz¤letik meg Íjra!
MAGYAR·ZAT: MielÆtt eljutna K‚‰†a transzcendent§lis hajl¦k§ra,
ahonnan sohasem kell visszat¦rnie, minden yogŒnak (legyen b§r karma-,
jŠƒna- vagy ha‡ha-yogŒ stb.) el kell ¦rnie az odaad§s t¢k¦letess¦g¦t a
bhakti-yog§ban, azaz a K‚‰†a-tudatban. Akik a legfelsÆbb anyagi bolyg©kra, a f¦listenek bolyg©ira ker¤lnek, azoknak Íjra vissza kell t¦rni¤k
a sz¤let¦s ¦s hal§l ism¦tlÆdÆ k¢rforg§s§ba. Ahogyan a F¢ld¢n ¦lÆ emberek a felsÆbb bolyg©kra jutnak, Így az ott ¦lÆk, Brahmaloka, Candraloka
¦s Indraloka lak©i visszaker¤lnek a F¢ldre. A Chƒndogya-upani‰ad §ltal
aj§nlott paŠcƒgni-vidyƒ §ldozatot v¦gzÆ ember el¦rheti a Brahmalok§t,
§m ha ott nem gyakorolja a K‚‰†a-tudatot, vissza kell t¦rnie a F¢ldre.
Akik azonban a felsÆbb bolyg©kon tov§bb fejlÆdnek a K‚‰†a-tudatban,
azok egyre fejlettebb ¦gitestekre ker¤lnek, majd az univerzum megsemmis¤l¦sekor az ¢r¢kk¦val© lelki vil§gba jutnak. Baladeva Vidyƒbhł‰a†a
a Bhagavad-gŒtƒhoz ¨rt magyar§zat§ban id¦zi a k¢vetkezÆ verset:
brahma†ƒ saha te sarve samprƒpte pratisaŠcare
parasyƒnte k‚tƒtmƒna‹ pravianti para„ padam
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ÀAz anyagi univerzum megsemmis¤l¦sekor Brahmƒ ¦s h¨vei, akik a K‚‰†atudatba mer¤lnek, valamennyien a lelki vil§gba ker¤lnek, a v§gyaiknak
megfelelÆ lelki bolyg©ra."
17. VERS
s$ah"›ayaugApayaRntamah"yaRä," “aöNAAe ivaäu": /

r"Ai‡aM yaugAs$ah"›aAntaAM tae'h"Aer"A‡aivad"Ae janaA: //17//
sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahma†o vidu‹
rƒtri„ yuga-sahasrƒntƒ„ te 'ho-rƒtra-vido janƒ‹
sahasra Ä ezer; yuga Ä korszak; paryantam Ä ¢sszesen; aha‹ Ä nappala;
yat Ä ami; brahma†a‹ Ä Brahmƒnak; vidu‹ Ä tudj§k; rƒtrim Ä ¦jszaka;
yuga Ä korszakok; sahasra-antƒm Ä ezr¦nek v¦gezt¦vel; te Ä Æk; aha‹rƒtra Ä nappal ¦s ¦jszaka; vida‹ Ä akik meg¦rtik; janƒ‹ Ä emberek.
Ezer f¢ldi korszak Brahmƒ egy napja, m§sik ezer egy ¦jszak§ja.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi univerzum l¦t¦nek ideje v¦ges, ¦s kalp§k
ciklusaib©l §ll. Egy kalpa Brahmƒ egy napja, ami ezerszer n¦gy yug§b©l,
vagyis korszakb©l §ll (Satya-, Tretƒ-, Dvƒpara- ¦s Kali-yuga). A Satyayug§t erk¢lcsi tisztas§g, b¢lcsess¦g ¦s vall§soss§g jellemzi, mivel a
tudatlans§gnak ¦s a bÉnnek szinte nyoma sincs benne. Ez a korszak
egymilli©-h¦tsz§zhuszonnyolcezer ¦vig tart. A bÉn a Tretƒ-yug§ban kezdÆdik, ami egymilli©-k¦tsz§zkilencvenhatezer ¦vig tart. A Dvƒparayug§ban m¦g nagyobb m¦reteket ¢lt, s ezzel p§rhuzamosan hanyatlik az
erk¢lcs¢ss¦g ¦s a vall§soss§g. Ez a korszak nyolcsz§zhatvann¦gyezer ¦vig
tart. A negyedik a Kali-yuga, amely ¢tezer ¦ve kezdÆd¢tt el, s n¦gysz§zharminck¦tezer ¦vig tart. Tengernyi k¤zdelem, tudatlans§g, vall§stalans§g ¦s bÉn jellemzi, valamint az igazi er¦ny szinte teljes hi§nya. Ebben a
korszakban a bÉn olyan hatalmas m¦reteket ¢lt, hogy a yuga v¦g¦n maga
a LegfelsÆbb Ýr jelenik meg mint Kalki avatƒra, hogy elpuszt¨tsa a d¦monokat, megmentse bhakt§it, s elind¨tsa a k¢vetkezÆ Satya-yug§t. ¸gy
folytat©dik tov§bb a yug§k k¢rforg§sa. A n¦gy yuga ezer ciklusa alkotja
teh§t Brahmƒ egy napj§t, s ugyanennyibÆl §ll egy ¦jszak§ja is. Brahmƒ
sz§z ilyen À¦vig" ¦l, azut§n Æ is meghal. Ez a Àsz§z ¦v" a mi ¦veinkkel
sz§molva h§romsz§ztizenegybilli©-negyvenmilli§rd ¦vet tesz ki. E sz§m¨t§s alapj§n Brahmƒ ¦lete csod§latosnak ¦s v¦get nem ¦rÆnek tÉnik, §m az
¢r¢kk¦val©s§g szemsz¢g¦bÆl csup§n egy villan§s az eg¦sz. Az Okozati©ce§nban megsz§ml§lhatatlanul sok Brahmƒ kel ¦letre s tÉnik el ism¦t,
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ak§rcsak az Atlanti-©ce§n megannyi bubor¦kja. Brahmƒ ¦s teremt¦se
egyar§nt az anyagi univerzum r¦sze, ez¦rt mindkettÆ ¢r¢kk¦ v§ltozik.
Az anyagi univerzumban m¦g Brahmƒ sem ker¤lheti el a sz¤let¦st, az
¢regkort, a betegs¦get ¦s a hal§lt. Ugyanakkor azonban a kozmosz igazgat§s§val k¢zvetlen¤l szolg§lja a LegfelsÆbb Urat, ez¦rt azonnal felszabadul. A legkiv§l©bb sannyƒsŒk az anyagi univerzum legmagasabb rendÉ
bolyg©j§ra, Brahmƒ lakhely¦re, a Brahmalok§ra ker¤lnek, ami mindegyik
felsÆbb bolyg©rendszerbe tartoz© mennyei ¦gitestn¦l hosszabb ideig l¦tezik. Az anyagi term¦szet t¢rv¦nyei alapj§n azonban idÆvel Brahmƒnak ¦s
bolyg©ja minden lak©j§nak is meg kell halnia.
18. VERS
@vya·(Aã"Ya·(ya: s$avaAR: ‘aBavantyah"r"AgAmae /

r"A‡yaAgAmae ‘alaIyantae ta‡aEvaAvya·(s$aMÁake( //18//
avyaktƒd vyaktaya‹ sarvƒ‹ prabhavanty ahar-ƒgame
rƒtry-ƒgame pralŒyante tatraivƒvyakta-sa„jŠake
avyaktƒt Ä a megnyilv§nulatlanb©l; vyaktaya‹ Ä ¦lÆl¦nyek; sarvƒ‹ Ä mind;
prabhavanti Ä megnyilv§nulnak; aha‹-ƒgame Ä a nap kezdet¦n; rƒtriƒgame Ä alkonyatkor; pralŒyante Ä megsemmis¤lnek; tatra Ä abba; eva Ä
bizony; avyakta Ä a megnyilv§nulatlanba; sa„jŠake Ä amit Így h¨vnak.
Brahmƒ napj§nak hajnal§n minden ¦lÆl¦ny megnyilv§nul a megnyilv§nulatlan §llapotb©l, alkony§n pedig ism¦t a megnyilv§nulatlanba mer¤l.
19. VERS
BaUtaƒaAma: s$a WvaAyaM BaUtvaA BaUtvaA ‘alaIyatae /
r"A‡yaAgAmae'vazA: paATaR ‘aBavatyah"r"AgAmae //19//

bhta-grƒma‹ sa evƒya„ bhtvƒ bhtvƒ pralŒyate
rƒtry-ƒgame 'vaa‹ pƒrtha prabhavaty ahar-ƒgame
bhta-grƒma‹ Ä az ¦lÆl¦nyek ¢sszess¦ge; sa‹ Ä az; eva Ä bizony; ayam Ä
ez; bhtvƒ bhtvƒ Ä Íjra meg Íjra megsz¤letve; pralŒyate Ä megsemmis¤lve; rƒtri Ä ¦jszak§nak; ƒgame Ä kezdet¦vel; avaa‹ Ä automatikusan; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; prabhavati Ä megnyilv§nul; aha‹ Ä a napnak; ƒgame Ä
kezdet¦vel.
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Brahmƒ nappal§val Íjra ¦s Íjra l¦trej¢nnek az ¦lÆl¦nyek, amikor pedig
¦jszak§ja bek¢sz¢nt, eltÉnnek mind, tehetetlen¤l.
MAGYAR·ZAT: A csek¦ly ¦rtelemmel meg§ldott emberek, akik itt
akarnak maradni az anyagi vil§gban, eljuthatnak a felsÆbb bolyg©kra, §m
onnan Íjra csak vissza kell t¦rni¤k a F¢ldre. Brahmƒ nappal§nak idej¦n az anyagi vil§g magasabb vagy alacsonyabb rendÉ bolyg©in tev¦kenykednek, §m az ¦jszaka elj¢tt¦vel valamennyi¤kre a megsemmis¤l¦s v§r.
Nappal anyagi tetteik v¦grehajt§s§hoz k¤l¢nf¦le testeket kapnak, de az
¦jszaka elj¢tt¦vel test¤k elpusztul, s megnyilv§nulatlan form§ban Vi‰†u
test¦ben maradnak, hogy azt§n Brahmƒ napj§nak hajnal§n ism¦t megnyilv§nuljanak. Bhtvƒ bhtvƒ pralŒyate: nappal megnyilv§nulnak, ¦jjel pedig
Íjra megsemmis¤lnek. Brahmƒ ¦let¦nek v¦g¦n mindannyian megsemmis¤lnek, ¦s sok milli© ¦vig megnyilv§nulatlan §llapotban maradnak. Amikor Brahmƒ egy Íj korszakban Íjra megsz¤letik, ism¦t megnyilv§nulnak.
Ily m©don tartja fogs§gban Æket az anyagi vil§g. ·m az okos emberek,
akik a K‚‰†a-tudathoz fordulnak, emberi ¦let¤ket a Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare mantr§t ¦nekelve teljesen az Ýr odaad© szolg§lat§nak szentelik. ¸gy m¦g ebben az ¦let¤kben K‚‰†a lelki bolyg©j§ra juthatnak, ahol
¢r¢kk¦val© boldogs§g v§r r§juk, s nem k¦nyszer¤lnek arra, hogy Íjra ¦s
Íjra megsz¤lessenek.
20. VERS
par"stasmaAÔau BaAvaAe'nyaAe'vya·(Ae'vya·(Ats$anaAtana: /

ya: s$a s$avaeRSau BaUtaeSau nazyats$au na ivanazyaita //20//
paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo 'vyakto 'vyaktƒt sanƒtana‹
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u nayatsu na vinayati
para‹ Ä transzcendent§lis; tasmƒt Ä ahhoz k¦pest; tu Ä de; bhƒva‹ Ä term¦szet; anya‹ Ä m§sik; avyakta‹ Ä megnyilv§nulatlan; avyaktƒt Ä a megnyilv§nulatlanhoz k¦pest; sanƒtana‹ Ä ¢r¢kk¦val©; ya‹ sa‹ Ä ami; sarve‰u Ä minden; bhte‰u Ä megnyilv§nul§s; nayatsu Ä megsemmis¤l¦sekor;
na Ä sohasem; vinayati Ä elpusztul.
·m l¦tezik egy m§sik, megnyilv§nulatlan term¦szet is, amely ehhez
a megnyilv§nult ¦s megnyilv§nulatlan anyaghoz k¦pest ¢r¢k ¦s transzcendent§lis. Ez a legfelsÆbb vil§g, ami sohasem semmis¤l meg, s m¦g
akkor is megÆrzi eredeti l¦t¦t, amikor ebben a vil§gban m§r minden
megsemmis¤lt.
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MAGYAR·ZAT: K‚‰†a felsÆbbrendÉ, lelki energi§ja transzcendent§lis
¦s ¢r¢kk¦val©; nem hatnak r§ a Brahmƒ nappal§n ¦s ¦jjel¦n hol megnyilv§nul©, hol megnyilv§nulatlan anyagi term¦szet v§ltoz§sai. K‚‰†a felsÆbbrendÉ energi§ja minÆs¦g szempontj§b©l teljes ellent¦te az anyagi
term¦szetnek. A felsÆbb- ¦s als©bbrendÉ term¦szetet a hetedik fejezet
magyar§zza el.
21. VERS
@vya·(Ae'ºar" wtyau·(stamaAò": par"maAM gAitama, /

yaM ‘aApya na inavataRntae taÜ"Ama par"maM mama //21//
avyakto 'k‰ara ity uktas tam ƒhu‹ paramƒ„ gatim
ya„ prƒpya na nivartante tad dhƒma parama„ mama
avyakta‹ Ä megnyilv§nulatlan; ak‰ara‹ Ä csalhatatlan; iti Ä ¨gy; ukta‹ Ä
mondj§k; tam Ä amit; ƒhu‹ Ä ismernek; paramƒm Ä v¦gsÆ; gatim Ä c¦lk¦nt; yam Ä amit; prƒpya Ä el¦rve; na Ä sohasem; nivartante Ä visszaj¢nnek; tat Ä az; dhƒma Ä hajl¦k; paramam Ä legfelsÆbb; mama Ä Eny¦m.
AmirÆl a vedƒntist§k azt mondj§k, megnyilv§nulatlan ¦s csalhatatlan,
amit legfelsÆbb c¦lk¦nt ismernek, s ahonnan soha t¢bb¦ nem t¦r vissza
az, aki egyszer eljutott oda Ä az az ¶n legfelsÆbb hajl¦kom.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a hajl¦k§t a Brahmasa„hitƒ cintƒma†i-dhƒm§nak, olyan helynek ¨rja le, ahol minden k¨v§ns§g
teljes¤l. Az Ýr K‚‰†a legfelsÆbb lakhely¦n, amit Goloka-V‚ndƒvan§nak
neveznek, csodat¦vÆ dr§gakÆbÆl ¦p¤lt palot§k sorakoznak. A f§k Àk¨v§ns§gf§k", melyek olyan ¦tellel l§tj§k el az embert, amilyenre v§gyik, a
tehenek pedig surabhi-tehenek, s korl§tlan mennyis¦gÉ tejet adnak. Sok
sz§zezer szerencseistennÆ (Lak‰mŒ) szolg§lja itt az Urat, akit Govind§nak
h¨vnak, aki az eredeti Ýr, minden ok oka, s aki fuvol§j§n j§tszik (ve†u„
kva†antam). Transzcendent§lis form§j§n§l nincs vonz©bb az anyagi ¦s a
lelki vil§gban. Szeme olyan, mint a l©tuszvir§g szirma, test¦nek sz¨ne a
felhÆ¦hez hasonl©. Olyan vonz©, hogy sz¦ps¦ge tÍltesz sok ezer Kƒmadeva egy¤ttes sz¦ps¦g¦n is. S§fr§nysz¨nÉ ruh§t visel, nyak§t vir§gf¤z¦r
¢leli k¢r¤l, haj§ban p§vatollat hord. A Bhagavad-gŒtƒban az Ýr K‚‰†a
nem mond sokat szem¦lyes hajl¦k§r©l, Goloka-V‚ndƒvan§r©l, a lelki birodalom legfelsÆbb bolyg©j§r©l. R¦szletes le¨r§st a Brahma-sa„hitƒban
tal§lhatunk r©la. A v¦dikus irodalom (Ka‡ha-upani‰ad 1.3.11) kijelenti:
semmi sem magasabb rendÉ a LegfelsÆbb Istens¦g hajl¦k§n§l, ami egyben
a legv¦gsÆ c¦l is (puru‰ƒn na para„ kiŠcit sƒ kƒ‰‡hƒ paramƒ gati‹). Ha
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valaki eljut oda, sohasem fog t¢bb¦ visszat¦rni az anyagi vil§gba. K‚‰†a
legfelsÆbb hajl¦ka ¦s maga K‚‰†a k¢z¢tt nincs k¤l¢nbs¦g, mert mindkettÆ
azonos term¦szetÉ. F¢ld¤nk¢n, DelhitÆl mintegy sz§z¢tven kilom¦ternyire d¦lkeletre szint¦n van egy V‚ndƒvana, a lelki vil§g legfelsÆbb GolokaV‚ndƒvan§j§nak m§sa. Amikor K‚‰†a al§sz§llt a F¢ldre, e V‚ndƒvana nevÉ helyen (amely k¢r¤lbel¤l k¦tsz§ztizen¢t n¦gyzetkilom¦ternyi ter¤leten
fekszik Mathurƒ k¢rzet¦ben, Indi§ban) mutatta be kedvtel¦seit.
22. VERS
pauç&Sa: s$a par": paATaR BaftyaA laByastvananyayaA /

yasyaAnta:sTaAina BaUtaAina yaena s$avaRimadM" tatama, //22//
puru‰a‹ sa para‹ pƒrtha bhaktyƒ labhyas tv ananyayƒ
yasyƒnta‹-sthƒni bhtƒni yena sarvam ida„ tatam
puru‰a‹ Ä a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g; sa‹ Ä Ö; para‹ Ä a LegfelsÆbb,
akin¦l senki sem hatalmasabb; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; bhaktyƒ Ä odaad©
szolg§lat §ltal; labhya‹ Ä el¦rhetÆ; tu Ä de; ananyayƒ Ä vegy¨tetlen, kiz§r©lagos; yasya Ä akinek; anta‹-sthƒni Ä bel¤l; bhtƒni Ä ebben az eg¦sz
anyagi megnyilv§nul§sban; yena Ä aki §ltal; sarvam Ä minden; idam Ä
amit l§thatunk; tatam Ä §thatott.
A mindenkin¦l hatalmasabb Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t tiszta
odaad§ssal lehet el¦rni. Noha lelki hajl¦k§n tart©zkodik, §that mindent,
¦s Öbenne van minden.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers f¦lre¦rthetetlen¤l kijelenti, hogy a legv¦gsÆ
c¦l K‚‰†a, a LegfelsÆbb Szem¦ly hajl¦ka, ahonnan nem kell t¢bb¦ visszat¦rn¤nk. A Brahma-sa„hitƒ e legfelsÆ hajl¦kot ƒnanda-cinmaya-ras§nak
nevezi, olyan helynek, ahol minden lelki gy¢ny¢rrel teljes. Minden v§ltozatoss§got a lelki boldogs§g jellemez ott, ¦s semmi sem anyagi. Az a
v§ltozatoss§g a LegfelsÆbb Istens¦g lelki kiterjed¦se, mert minden megnyilv§nul§s lelki energi§b©l §ll, ahogy azt a hetedik fejezet elmagyar§zta. Ami ezt az anyagi vil§got illeti, annak ellen¦re, hogy az Ýr mindig
legfelsÆbb hajl¦k§n marad, anyagi energi§ja §ltal mindent §that. Lelki
¦s anyagi energi§i r¦v¦n teh§t mindenhol, az anyagi ¦s a lelki univerzumokban is jelen van. A yasyƒnta‹-sthƒni kifejez¦s azt jelenti, hogy lelki
vagy anyagi energi§j§val Ö tart fenn mindent. Az Ýr e k¦t energi§ja r¦v¦n mindent §that.
Ez a vers a bhaktyƒ sz©val egy¦rtelmÉen arra utal, hogy csakis a bhakti,
az odaad© szolg§lat §ltal juthat el az ember K‚‰†a legfelsÆbb hajl¦k§ra
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vagy a megsz§ml§lhatatlan sokas§gÍ Vaiku†‡ha-bolyg©k egyik¦re. Egyetlen m§s m©dszer sem seg¨thet a legfelsÆbb hajl¦k el¦r¦s¦ben. A V¦d§k
(Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.21) szint¦n ¨rnak a legfelsÆbb hajl¦kr©l ¦s az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl. Eko vaŒ sarva-ga‹ k‚‰†a‹. Azon a
helyen egyetlen Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge van, akit K‚‰†§nak h¨vnak. Ö a legfelsÆbb, kegyes Istens¦g, s noha egyk¦nt van ott jelen, milli© ¦s
milli© teljes ¦rt¦kÉ form§ba terjeszti ki mag§t. A V¦d§k az Urat egy f§hoz
hasonl¨tj§k, ami egy helyben §ll, m¦gis sz§mtalan gy¤m¢lcs, vir§g ¦s lev¦l
terem rajta. A Vaiku†‡ha-bolyg©kon uralkod© teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦sei
n¦gykarÍak, s mindegyiket m§sk¦ppen nevezik: Puru‰ottama, Trivikrama, KeŁava, Mƒdhava, Aniruddha, H‚‰ŒkeŁa, Sa…kar‰a†a, Pradyumna, ŽrŒdhara, Vƒsudeva, Dƒmodara, Janƒrdana, Nƒrƒya†a, Vƒmana, Padmanƒbha
¦s ¨gy tov§bb.
A Brahma-sa„hitƒ (5.37) szint¦n megerÆs¨ti, hogy b§r az Ýr mindig
legfelsÆbb lakhely¦n, Goloka-V‚ndƒvan§n tart©zkodik, m¦gis mindent
§that, hogy minden rendben mÉk¢dj¢n (goloka eva nivasaty akhilƒtmabhta‹). Ahogy a V¦d§k (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.8) kijelentik, parƒsya
aktir vividhaiva ryate / svƒbhƒvikŒ jŠƒna-bala-kriyƒ ca: energi§i olyannyira kiterjedtek, hogy hib§tlanul, a legnagyobb rendben ir§ny¨tanak
mindent a kozmikus megnyilv§nul§sban, noha a LegfelsÆbb Ýr v¦gtelen¤l
t§vol van.
23. VERS
ya‡a k(Alae tvanaAva{iÔamaAva{iÔaM caEva yaAeigAna: /

‘ayaAtaA yaAinta taM k(AlaM vaºyaAima Bar"taSaRBa //23//
yatra kƒle tv anƒv‚ttim ƒv‚tti„ caiva yogina‹
prayƒtƒ yƒnti ta„ kƒla„ vak‰yƒmi bharatar‰abha
yatra Ä abban; kƒle Ä az idÆben; tu Ä ¦s; anƒv‚ttim Ä nincs visszat¦r¦s;
ƒv‚ttim Ä visszat¦r¦s; ca Ä is; eva Ä bizony; yogina‹ Ä a k¤l¢nf¦le misztikusok; prayƒtƒ‹ Ä elt§vozottak; yƒnti Ä el¦rik; tam Ä azt; kƒlam Ä az
idÆt; vak‰yƒmi Ä le fogom ¨rni; bharata-‚‰abha Ä ©, Bhƒrat§k legjobbja.
¹, Bhƒrat§k legkiv§l©bbja, most elmagyar§zom neked, melyek azok az
idÆpontok, amikor a yogŒ Így hagyhatja el ezt a vil§got, hogy nem kell
t¢bb¦ visszat¦rnie, s melyek azok, amikor Így hagyja el, hogy vissza kell
j¢nnie.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr tiszta bhakt§i, a teljesen megh©dolt
lelkek nem t¢rÆdnek azzal, hogy mikor, milyen m©don hagyj§k el test¤ket.
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Mindent K‚‰†§ra b¨znak, s ¨gy k¢nnyen ¦s boldogan visszat¦rnek Istenhez.
A nem tiszta bhakt§knak azonban, akik ehelyett valamilyen lelki megvil§gosod§st c¦lz© egy¦b folyamatra hagyatkoznak, mint p¦ld§ul a karmayoga, a jŠƒna-yoga vagy a ha‡ha-yoga, a megfelelÆ idÆben kell elhagyniuk
test¤ket, m§sk¤l¢nben vissza kell t¦rni¤k a sz¤let¦s ¦s hal§l vil§g§ba.
A t¢k¦letes yogŒ k¦pes kiv§lasztani a megfelelÆ idÆt ¦s helyzetet az
anyagi vil§g elhagy§s§hoz. Ha azonban nem el¦g j§rtas ebben, sikere a
v¦letlenen mÍlik, azon, hogy megfelelÆ pillanatban t§vozik-e vagy sem.
A k¢vetkezÆ versben az Ýr le¨rja a test elhagy§s§ra legmegfelelÆbb idÆpontokat, amikor az ember nem k¦nyszer¤l majd visszat¦rni t¢bb¦. Az
ƒcƒrya, Baladeva Vidyƒbhł‰a†a szerint az itt haszn§lt kƒla szanszkrit sz©
az idÆ uralkod© istens¦g¦re utal.
24. VERS
@i¢ajyaAeRitar"h": zAufla: SaNmaAs$aA oÔar"AyaNAma, /

ta‡a ‘ayaAtaA gAcC$inta “aö “aöivad"Ae janaA: //24//
agnir jyotir aha‹ ukla‹ ‰a†-mƒsƒ uttarƒya†am
tatra prayƒtƒ gacchanti brahma brahma-vido janƒ‹
agni‹ Ä tÉz; jyoti‹ Ä f¦ny; aha‹ Ä nappal; ukla‹ Ä a telÆ hold k¦t hete;
‰a‡-mƒsƒ‹ Ä a hat h©nap; uttara-ayanam Ä amikor a Nap az ¦szaki f¦ltek¦n j§r; tatra Ä ott; prayƒtƒ‹ Ä akik elt§voznak; gacchanti Ä elmennek;
brahma Ä az AbszolÍthoz; brahma-vida‹ Ä akik ismerik az AbszolÍtat;
janƒ‹ Ä szem¦lyek.
A LegfelsÆbb Brahmant ismerÆk Így ¦rik el e LegfelsÆbbet, hogy vagy
nappal egy kedvezÆ pillanatban, vagy a tÉzisten befoly§s§nak idej¦n,
vagy a f¦nyben, vagy a telÆ hold k¦t het¦ben, vagy a Nap ¦szaki p§ly§j§nak hat h©napja alatt t§voznak el a vil§gb©l.
MAGYAR·ZAT: Amikor a tÉzrÆl, a f¦nyrÆl, a nappalr©l ¦s a telÆ hold
k¦t het¦rÆl olvasunk, tudnunk kell, hogy mindegyik f¢l¢tt egy f¦listen
uralkodik, s Æk engednek szabad utat a l¦leknek. A hal§l pillanat§ban
az elme visz el benn¤nket Íj ¦let¤nkh¢z. Ha valaki az eml¨tett idÆpontokban hagyja el test¦t, ak§r v¦letlen¤l, ak§r sz§nd¦kosan, az eljuthat
a szem¦lytelen brahmajyotiba. A yog§ban j§rtas misztikusok k¦pesek
kiv§lasztani a megfelelÆ idÆpontot ¦s helyet test¤k elhagy§s§ra. M§sok
erre nem k¦pesek Ä ha v¦letlen¤l egy kedvezÆ pillanatban t§voznak el,
akkor nem t¦rnek vissza a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rfolyamat§ba, m§sk¦pp
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azonban minden es¦ly¤k megvan erre. ·m a tiszta K‚‰†a-tudatÍ bhakt§nak Ä ak§r kedvezÆ, ak§r kedvezÆtlen idÆpontban, ak§r saj§t akarat§b©l,
ak§r v¦letlen¤l hagyja el a test¦t Ä nem kell f¦lnie att©l, hogy visszat¦r.
25. VERS
DaUmaAe r"Ai‡astaTaA k{(SNA: SaNmaAs$aA d"iºaNAAyanama, /

ta‡a caAn‰"mas$aM jyaAeitayaAeRgAI ‘aApya inavataRtae //25//
dhmo rƒtris tathƒ k‚‰†a‹ ‰a†-mƒsƒ dak‰i†ƒyanam
tatra cƒndramasa„ jyotir yogŒ prƒpya nivartate
dhma‹ Ä f¤st; rƒtri‹ Ä ¦jszaka; tathƒ Ä is; k‚‰†a‹ Ä a fogy© hold k¦t
hete; ‰a‡-mƒsƒ‹ Ä a hat h©nap; dak‰i†a-ayanam Ä amikor a Nap a d¦li
f¦ltek¦n j§r; tatra Ä ott; cƒndra-masam Ä a Hold bolyg©t; jyoti‹ Ä a f¦nyt;
yogŒ Ä a misztikus; prƒpya Ä el¦rve; nivartate Ä visszat¦r.
Az a misztikus, aki a f¤st, az ¦jszaka, a fogy© hold k¦t hete vagy a Nap
d¦li p§ly§j§nak hat h©napja alatt hagyja el ezt a vil§got, eljut a Holdra,
de Íjra vissza kell t¦rnie.
MAGYAR·ZAT: A ÷rŒmad-Bhƒgavatam harmadik ¦nek¦ben Kapila
Muni megeml¨ti, hogy a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekben ¦s a k¤l¢nf¦le §ldozatok v¦grehajt§s§ban j§rtas emberek hal§luk ut§n a Holdra ker¤lnek.
Ezek az emelkedett lelkek a f¦listenek idÆsz§m¨t§s§val m¦rve k¢r¤lbel¤l t¨zezer ¦vig ¦lnek a Holdon, ¦s a soma-rasa italt fogyasztva ¦lvezik az
¦letet. V¦g¤l azonban visszat¦rnek a F¢ldre. Mindez azt jelenti, hogy a
Holdon fejlettebb civiliz§ci©jÍ ¦lÆl¦nyek laknak, §m durvafizikai ¦rz¦kszervekkel nem lehet ¦szlelni Æket.
26. VERS
zAuflak{(SNAe gAtaI ÷etae jagAta: zAAìtae matae /

Wk(yaA yaAtyanaAva{iÔamanyayaAvataRtae pauna: //26//
ukla-k‚‰†e gatŒ hy ete jagata‹ ƒvate mate
ekayƒ yƒty anƒv‚ttim anyayƒvartate puna‹
ukla Ä f¦ny; k‚‰†e Ä ¦s s¢t¦ts¦g; gatŒ Ä az elt§voz§s m©djai; hi Ä bizony;
ete Ä ez a kettÆ; jagata‹ Ä az anyagi vil§gnak; ƒvate Ä a V¦d§k; mate Ä
v¦lem¦nye szerint; ekayƒ Ä az egyik §ltal; yƒti Ä megy; anƒv‚ttim Ä oda,
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ahonnan nincs visszat¦r¦s; anyayƒ Ä a m§sik §ltal; ƒvartate Ä visszat¦r;
puna‹ Ä ism¦t.
A V¦d§k szerint k¦t Íton lehet elhagyni ezt a vil§got: vil§goss§gban ¦s
s¢t¦ts¦gben. A vil§goss§gban t§voz© nem j¢n vissza, m¨g a s¢t¦ts¦gben
elmenÆnek vissza kell t¦rnie.
MAGYAR·ZAT: “cƒry§nk, Baladeva Vidyƒbhł‰a†a a Chƒndogyaupani‰adb©l (5.10.3Ä5) egy hasonl© le¨r§st id¦z az elt§voz§sr©l ¦s a visszat¦r¦srÆl. A munk§juk gy¤m¢lcs¦¦rt dolgoz©k ¦s a spekul§l© filoz©fusok
idÆtlen idÆk ©ta j¢nnek ¦s mennek sz¤ntelen¤l. A v¦gsÆ felszabadul§sig
sohasem jutnak el, mert nem h©dolnak meg K‚‰†a elÆtt.
27. VERS
naEtae s$a{taI paATaR jaAnana, yaAegAI mau÷ita k(êna /

tasmaAts$avaeRSau k(AlaeSau yaAegAyau·(Ae BavaAjauRna //27//
naite s‚tŒ pƒrtha jƒnan yogŒ muhyati kacana
tasmƒt sarve‰u kƒle‰u yoga-yukto bhavƒrjuna
na Ä sohasem; ete Ä ezt a k¦t; s‚tŒ Ä k¤l¢nb¢zÆ utat; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia;
jƒnan Ä m¦g ha ismeri is; yogŒ Ä az Ýr bhakt§ja; muhyati Ä megt¦ved;
kacana Ä b§rki; tasmƒt Ä ez¦rt; sarve‰u kƒle‰u Ä mindig; yoga-yukta‹ Ä
K‚‰†a-tudatban cselekvÆ; bhava Ä legy¦l; arjuna Ä ©, Arjuna.
B§r a bhakt§k ismerik e k¦t utat, ©, Arjuna, ezek nem t¦vesztik meg
Æket. L¦gy h§t rend¨thetetlen az odaad§sban!
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a azt tan§csolja Arjun§nak, hogy ne t¦vessz¦k
meg azok a k¤l¢nf¦le utak, amelyeken a l¦lek elhagyhatja az anyagi vil§got. A LegfelsÆbb Ýr bhakt§j§nak nem szabad agg©dnia amiatt, hogy
felk¦sz¤lve vagy v¦letlen¤l hagyja-e majd el a test¦t. Rend¨thetetlen¤l el
kell m¦ly¤lnie a K‚‰†a-tudatban, s ¦nekelnie kell a Hare K‚‰†§t. Tudnia
kell, hogy ha e k¦t Ít miatt nyugtalankodik, az sz§mtalan aggodalommal
j§r. Ha el akarunk mer¤lni a K‚‰†a-tudatban, a legjobb, ha mindig K‚‰†§t
szolg§ljuk. Ez teszi majd a lelki vil§gba vezetÆ utunkat biztons§goss§ ¦s
egyeness¦. Ebben a versben a yoga-yukta sz©nak k¤l¢n¢sen nagy jelentÆs¦ge van. Aki szil§rd a yog§ban, az mindig, minden tett¦ben K‚‰†a-tudatÍ.
ŽrŒ Rłpa GosvƒmŒ azt tan§csolja: anƒsaktasya vi‰ayƒn yathƒrham upayuŠjata‹, az embernek el kell hat§rolnia mag§t az anyagi vil§gt©l, ¦s mindent
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K‚‰†a-tudatban kell v¦geznie. Ezzel a m©dszerrel, melyet yukta-vairƒgy§nak neveznek, el¦rheti a t¢k¦letess¦get. A bhakt§t ez¦rt nem zavarj§k
meg e le¨r§sok, mert tudja, hogy az odaad© szolg§lat biztos¨tja eljut§s§t
a legfelsÆbb hajl¦kra.
28. VERS
vaede"Sau yaÁaeSau tapa:s$au caEva

d"AnaeSau yatpauNyaP(laM ‘aid"í"ma, /

@tyaeita tats$avaRimadM" ivaid"tvaA

yaAegAI parM" sTaAnamaupaEita caAâma, //28//

vede‰u yajŠe‰u tapa‹su caiva
dƒne‰u yat pu†ya-phala„ pradi‰‡am
atyeti tat sarvam ida„ viditvƒ
yogŒ para„ sthƒnam upaiti cƒdyam
vede‰u Ä a V¦d§k tanulm§nyoz§s§ban; yajŠe‰u Ä a yajŠ§k, §ldozatok v¦grehajt§s§ban; tapa‹su Ä a k¤l¢nf¦le vezekl¦sek v¦gz¦s¦ben; ca Ä is; eva Ä
bizony; dƒne‰u Ä az adom§nyoz§sban; yat Ä ami; pu†ya-phalam Ä j§mbor
eredm¦nyt; pradi‰‡am Ä megszabott; atyeti Ä tÍlsz§rnyalja; tat sarvam Ä
mindazt; idam Ä ezt; viditvƒ Ä tudv§n; yogŒ Ä a bhakta; param Ä legfelsÆbb;
sthƒnam Ä hajl¦kot; upaiti Ä el¦ri; ca Ä is; ƒdyam Ä az eredetit.
Aki az odaad© szolg§lat Ítj§t j§rja, nincs megfosztva azokt©l az §ld§sokt©l, melyek a V¦d§k tanulm§nyoz§s§b©l, az §ldozatok v¦gz¦s¦bÆl, a vezekl¦sbÆl, az adom§nyoz§sb©l vagy a filoz©fiai ¦s gy¤m¢lcs¢zÆ
cselekedetekbÆl sz§rmaznak. Puszt§n az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦vel
megkapja mindezt, s v¦g¤l eljut a legfelsÆbb, ¢r¢k lakhelyre.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a hetedik ¦s nyolcadik fejezetet foglalja
¢ssze, amelyek legfÆk¦ppen a K‚‰†a-tudatr©l ¦s az odaad© szolg§latr©l
sz©lnak. A V¦d§kat az embernek egy hiteles lelki tan¨t©mester vezet¦se
alatt kell tanulm§nyoznia, ¦s az Æ ir§ny¨t§s§val sz§mos ¢nfegyelmezÆ gyakorlatot ¦s lemond§st kell v¦geznie. Egy brahmacƒrŒnak a lelki tan¨t©mester h§z§ban kell ¦lnie, mint egy szolga, s h§zr©l h§zra j§rva koldulnia kell, majd a kapott adom§nyokat §t kell adnia lelki tan¨t©mester¦nek.
Csak mestere felsz©l¨t§s§ra ehet, s ha a mester net§n eg¦sz nap nem h¨vn§ enni, a tan¨tv§nynak b¢jt¢lnie kell. Ez csup§n n¦h§ny azokb©l a v¦dikus parancsolatokb©l, melyeket egy brahmacƒrŒnak be kell tartania.
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Miut§n valaki egy ideig Ä ¢t ¦ves kor§t©l legal§bb hÍsz ¦ves kor§ig Ä lelki tan¨t©mester¦tÆl a V¦d§kat tanulta, jelleme t¢k¦letess¦ v§lik.
A V¦d§kat nem puszta sz©rakoz§sb©l kell tanulm§nyozni, ahogyan azt
holmi k§v¦h§zi filoz©fusok teszik. A V¦d§k tanulm§nyoz§s§nak c¦lja a
jellemform§l§s. Tanul©¦vei ut§n a brahmacƒrŒ megh§zasodhat. H§zasemberk¦nt sz§mtalan §ldozatot kell v¦grehajtania, hogy tov§bbi megvil§gosod§sra tegyen szert. Adom§nyoznia is kell, figyelembe v¦ve a helyet,
az idÆpontot ¦s a megaj§nd¦kozand© szem¦lyt, s tudnia kell k¤l¢nbs¦get tenni a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben v¦grehajtott adom§nyoz§s k¢z¢tt, ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒ le¨rja. Amikor
visszavonul a csal§di ¦lettÆl, a vƒnaprastha-rendbe l¦p, amely szigorÍ lemond§sokkal j§r: az erdÆben kell ¦lnie, fah§ncs ruh§t kell viselnie, nem
szabad borotv§lkoznia, ¦s ¨gy tov§bb. A brahmacarya-, a g‚hastha-, a
vƒnaprastha- ¦s v¦g¤l a sannyƒsa-rendet v¦gigj§rva az ember az ¦let t¢k¦letes s¨kj§ra emelkedik. Ezut§n n¦h§nyan a felsÆbb bolyg©k valamelyik¦re ker¤lnek, s ha tov§bb fejlÆdnek, felszabadulnak, s eljutnak a lelki
vil§gba, vagy a szem¦lytelen brahmajyotiba, vagy a Vaiku†‡ha-bolyg©kra,
esetleg K‚‰†alok§ra. Ez a v¦dikus ¨r§sok §ltal kijel¢lt Ít.
A K‚‰†a-tudatban ezzel szemben az a csod§latos, hogy az ember az
odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦vel egy csap§sra tÍll¦p a k¤l¢nf¦le ¦letrendek
sz§m§ra elÆ¨rt minden r¨tuson.
Az ida„ viditvƒ szavak arra utalnak, hogy meg kell ¦rten¤nk ŽrŒ
K‚‰†a utas¨t§sait, melyeket a Bhagavad-gŒtƒ hetedik ¦s nyolcadik fejezet¦ben mond el. Ezeket a fejezeteket nem tudom§nyos alapon vagy elm¦leti
spekul§ci© Ítj§n, hanem a bhakt§kat hallgatva kell megpr©b§lnunk meg¦rteni. A Bhagavad-gŒtƒ l¦nyeg¦t a hetedik fejezettel kezdÆdÆ ¦s a tizenkettedik fejezettel z§r©d© r¦sz alkotja. Az elsÆ hat ¦s az utols© hat fejezet
k¢zrefogja a k¢z¦psÆ hatot, melyet az Ýr k¤l¢n¢sen ©v. Ha valaki el¦g
szerencs¦s ahhoz, hogy a bhakt§k t§rsas§g§ban meg¦rtse a BhagavadgŒtƒt Ä k¤l¢n¢sen e k¢z¦psÆ hat fejezetet Ä, ¦lete azon nyomban dicsÆv¦
v§lik, tÍl a lemond§s, az §ldozat, az adom§nyoz§s, a spekul§ci© stb. §ltal el¦rhetÆ dicsÆs¦gen, hiszen puszt§n a K‚‰†a-tudattal ezek valamennyi
eredm¦ny¦re szert tesz.
Akinek egy par§nyi hite van a Bhagavad-gŒtƒban, az hallgassa azt a
bhakt§kt©l, mert a negyedik fejezet elej¦n egy¦rtelmÉen azt olvashatjuk,
hogy a Bhagavad-gŒtƒt csakis a bhakt§k ¦rthetik meg. Senki m§s nem ¦rtheti meg t¢k¦letesen a Bhagavad-gŒtƒ c¦lj§t. K‚‰†a bhakt§j§t©l kell teh§t
megtanulnunk, nem pedig az elm¦j¤kben spekul§l©kt©l. Ez a hit jele.
Ha valaki tal§lkozni akar egy bhakt§val, s v¦g¤l sikerrel j§r, akkor val©ban elkezdheti tanulm§nyozni ¦s meg¦rteni a Bhagavad-gŒtƒt. A bhakt§k t§rsas§g§ban fejlÆdve az ember elkezdi odaad© szolg§lat§t, ennek
k¢vetkezt¦ben pedig minden k¦ts¦ge szertefoszlik K‚‰†§t Ä Istent Ä ¦s
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tetteit, form§j§t, kedvtel¦seit, nev¦t ¦s m§s jellemzÆit illetÆen. Amikor
minden k¦tely¦tÆl megszabadult, §llhatatosan folytatja tov§bb a tanul§st.
Meg¨zleli a Bhagavad-gŒtƒ tanulm§nyoz§s§nak nekt§rj§t, ¦s eljut arra a
szintre, amikor mindig K‚‰†a-tudatosnak ¦rzi mag§t. A fejlett s¨kot el¦rve
a bhakta teljesen szerelmes lesz K‚‰†§ba, s az ¦let e legt¢k¦letesebb
§llapota k¦pess¦ teszi arra, hogy eljusson K‚‰†a lelki vil§gbeli hajl¦k§ra,
Goloka-V‚ndƒvan§ba, ahol ¢r¢kk¦val© boldogs§gban lesz r¦sze.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
nyolcadik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA LegfelsÆbb el¦r¦se".

KILENCEDIK FEJEZET

A legbizalmasabb
tud§s

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

wdM" tau tae gAu÷tamaM ‘avaºyaAmyanas$aUyavae /

ÁaAnaM ivaÁaAnas$aih"taM yajÁaAtvaA maAeºyas$ae'zAuBaAta, // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
ida„ tu te guhyatama„ pravak‰yƒmy anasyave
jŠƒna„ vijŠƒna-sahita„ yaj jŠƒtvƒ mok‰yase 'ubhƒt
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta;
idam Ä ezt; tu Ä de; te Ä neked; guhya-tamam Ä legbizalmasabb; pravak‰yƒmi Ä el fogom mondani; anasyave Ä a nem irigynek; jŠƒnam Ä
tud§st; vijŠƒna Ä megval©s¨tott tud§ssal; sahitam Ä egy¤tt; yat Ä amit;
jŠƒtvƒ Ä megismerve; mok‰yase Ä meg fogsz szabadulni; aubhƒt Ä e
gy¢trelmes anyagi l¦ttÆl.
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Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Kedves Arjun§m, mivel
te sohasem irigykedsz R§m, §tadom neked e legtitkosabb tud§st ¦s b¢lcsess¦get, melyet megismerve megszabadulsz az anyagi l¦t gy¢trelmeitÆl.
MAGYAR·ZAT: Min¦l t¢bbet hall a bhakta a LegfelsÆbb Ýrr©l, ann§l
ink§bb megvil§gosodik. A hall§snak ezt a m©dj§t aj§nlja a ÷rŒmadBhƒgavatam: ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¤zenetei teli vannak energi§val. Ezen energi§k l¦te akkor tudatosulhat a bhakt§kban, ha
maguk k¢z¢tt a LegfelsÆbb Istens¦grÆl besz¦lgetnek." Ez meg¦lt tud§s,
ez¦rt az elm¦leti s¨kon spekul§l©k ¦s a vil§gi tud©sok k¢z¢tt lehetetlen
elsaj§t¨tani.
A bhakt§k ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Urat szolg§lj§k. Az Ýr meg¦rti a
K‚‰†a-tudatot gyakorl© ¦lÆl¦ny gondolkod§s§t ¦s Æszintes¦g¦t, ¦s megadja
neki azt az ¦rtelmet, mellyel a bhakt§k t§rsas§g§ban meg¦rtheti a R©la
sz©l© tudom§nyt. Ha K‚‰†§r©l besz¦lget¤nk, annak rendk¨v¤li hat§sa van.
Ha egy szerencs¦s embernek m©dj§ban §ll kapcsolatba ker¤lni a bhakt§kkal, ¦s megpr©b§lja befogadni ezt a tud§st, k¦ts¦gtelen¤l elindulhat a
lelki megvil§gosod§s Ítj§n. Az Ýr K‚‰†a lelkes¨teni akarja Arjun§t, hogy
egyre magasabbra ¦s magasabbra emelkedjen a Neki v¦gzett igazi szolg§latban, ez¦rt a kilencedik fejezetben felt§rja elÆtte azt a tud§st, ami m¦g
az eddigiekn¦l is titkosabb.
A Bhagavad-gŒtƒ eleje, az elsÆ fejezet t¢bb¦-kev¦sb¦ bevezet¦se a
k¢nyvnek, a m§sodik ¦s harmadik fejezetben le¨rt lelki tud§st pedig bizalmas tud§snak nevezik. A hetedik ¦s nyolcadik fejezet t¦m§ja fÆk¦nt az
odaad© szolg§latra vonatkozik, s mivel a K‚‰†a-tudatr©l vil§gos¨tja fel
az embert, m¦g bizalmasabbnak nevezhetÆ. A kilencedik fejezet t¦m§ja
azonban a vegy¨tetlen, tiszta odaad§s, ez¦rt ezt a fejezetet a legbizalmasabbnak nevezik. Aki rendelkezik ezzel a K‚‰†§r©l sz©l© legbizalmasabb
tud§ssal, annak helyzete transzcendent§lis, ez¦rt Ä noha az anyagi vil§gban van Ä nincsenek anyagi f§jdalmai. A Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu ¨rja, hogy
a LegfelsÆbb Ýr szeretÆ szolg§lat§ra Æszint¦n v§gy© bhakt§t, noha m¦g
az anyagi l¦t felt¦telekhez k¢t¢tt §llapot§ban van, m¦gis felszabadultnak
kell tekinteni. A Bhagavad-gŒtƒ tizedik fejezete szint¦n kijelenti, hogy aki
ebben a helyzetben van, az m§r el¦rte a felszabadul§st.
Ennek az elsÆ versnek k¤l¢n¢sen nagy jelentÆs¦ge van. Az ida„ jŠƒnam (Àez a tud§s") szavak a tiszta odaad© szolg§latra utalnak, ami kilenc
k¤l¢nb¢zÆ tev¦kenys¦gbÆl §ll: hall§s, ism¦tl¦s, eml¦kez¦s, szolg§lat, im§dat, im§dkoz§s, engedelmesked¦s, bar§tkoz§s ¦s megh©dol§s minden
tulajdonunkkal. Az odaad© szolg§lat e kilenc form§j§nak gyakorl§s§val
az ember felemelkedik a lelki tudat, a K‚‰†a-tudat s¨kj§ra. Ezt a K‚‰†§r©l sz©l© tudom§nyt akkor lehet meg¦rteni, ha az ember sz¨ve megtisztult minden anyagi szennyezÆd¦stÆl. Nem elegendÆ csup§n azt meg¦rteni,
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hogy az ¦lÆl¦ny nem anyagi Ä ez mind¢ssze a lelki ¢nmegval©s¨t§s kezdete
lehet. Fel kell ismern¤nk, hogy k¤l¢nbs¦g van a testi cselekedetek ¦s az
olyan ember lelki cselekedetei k¢z¢tt, aki meg¦rtette, hogy nem ez a test.
A hetedik fejezetben m§r sz© volt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek fens¦ges hatalm§r©l, k¤l¢nf¦le energi§ir©l, az als©bb- ¦s felsÆbbrendÉ term¦szetrÆl, valamint errÆl az eg¦sz anyagi megnyilv§nul§sr©l.
A kilencedik fejezet az Ýr dicsÆs¦g¦rÆl fog sz©lni.
A versben a szanszkrit anasyave sz© szint¦n nagyon fontos. A
Bhagavad-gŒtƒ magyar§z©i Ä sokszor rendk¨v¤li mÉvelts¦g¤k ellen¦re
is Ä §ltal§ban mind irigyek K‚‰†§ra, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re. M¦g a nagy tud§sÍ ¦rtelmis¦giek is rendk¨v¤l pontatlanul ¨rnak
a Bhagavad-gŒtƒr©l. Mivel irigyek K‚‰†§ra, magyar§zataik hasznavehetetlenek, m¨g az Ýr bhakt§i §ltal ¨rt magyar§zatok hitelesek. Senki sem
k¦pes elmagyar§zni a Bhagavad-gŒtƒt, ¦s senki sem k¦pes t¢k¦letesen
§tadni m§soknak a K‚‰†§r©l sz©l© tud§st, ha irigy K‚‰†§ra. Aki nem tud
r©la semmit, m¦gis becsm¦rli K‚‰†a jellem¦t, az ostoba. Az ilyen emberek magyar§zatait messze el kell ker¤ln¤nk. Ezek a fejezetek nagy haszn§ra v§lnak azoknak, akik meg¦rtik, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, a tiszta ¦s transzcendent§lis Szem¦lyis¦g.
2. VERS
r"AjaivaâA r"AjagAu÷M paiva‡aimad"mauÔamama, /

‘atyaºaAvagAmaM Damya< s$aus$auKaM k(tauRmavyayama, // 2 //
rƒja-vidyƒ rƒja-guhya„ pavitram idam uttamam
pratyak‰ƒvagama„ dharmya„ su-sukha„ kartum avyayam
rƒja-vidyƒ Ä a tud§s kir§lya; rƒja-guhyam Ä a bizalmas tudom§ny kir§lya; pavitram Ä a legtiszt§bb; idam Ä ez; uttamam Ä transzcendent§lis;
pratyak‰a Ä k¢zvetlen tapasztalat §ltal; avagamam Ä meg¦rtett; dharmyam Ä a vall§s elve; su-sukham Ä nagyon boldogan; kartum Ä v¦gezni;
avyayam Ä ¢r¢kk¦val©.
Ez a tud§s a b¢lcsess¦g kir§lya, a legnagyobb titok az ¢sszes titok k¢z¤l.
Ez a legtiszt§bb tud§s, ¦s mivel megval©s¨t§sa r¦v¦n k¢zvetlen tapasztalatot nyÍjt az ¢nval©r©l, ez a vall§s t¢k¦letess¦ge; ¢r¢kk¦val© ¦s ¢r¢mmel
v¦gezhetÆ.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒnak ezt a fejezet¦t minden tud§s kir§ly§nak nevezik, mert ez a l¦nyege minden elÆzÆleg ismertetett tannak
¦s filoz©fi§nak. India legfontosabb filoz©fusai Gautama, Ka†ƒda, Kapila,
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YƒjŠavalkya, Žƒ†ˆilya, VaiŁvƒnara ¦s v¦g¤l Vyƒsadeva, a Vedƒnta-stra
szerzÆje. A filoz©fia vagy transzcendent§lis tud§s ter¦n teh§t bÆvelked¤nk ismeretekben. Az Ýr most kijelenti: ez a kilencedik fejezet minden
b¢lcsess¦g kir§lya, s minden olyan tudom§ny l¦nyege, melyet a V¦d§k
¦s a k¤l¢nf¦le filoz©fi§k tanulm§nyoz§s§val lehet elsaj§t¨tani. Ez a legtitkosabb tud§s, mert a bizalmas vagy transzcendent§lis tud§s mag§ban
foglalja a test ¦s a l¦lek k¢z¢tti k¤l¢nbs¦g meg¦rt¦s¦t. E legtitkosabb
tudom§ny az odaad© szolg§latban tetÆzik.
Az embereket §ltal§ban nem tan¨tj§k e bizalmas tudom§nyra, ¨gy csup§n felsz¨nes tud§sra tehetnek szert. Az §ltal§nos oktat§s sor§n a tudom§ny sz§mtalan §g§t tanulm§nyozz§k: politika, szociol©gia, fizika, k¦mia,
matematika, asztron©mia, technika stb. Szerte a vil§gon sz§mtalan tudom§ny§gnak vannak tansz¦kei a nagynevÉ egyetemeken, §m sajn§latos m©don egyetlen egyetem vagy oktat§si int¦zm¦ny sincs, ahol a l¦lek tudom§ny§t tan¨tan§k, pedig a l¦lek a test legfontosabb r¦sze, s jelenl¦te n¦lk¤l
a test semmit sem ¦r. Az emberek azonban m¦gis a testi l¦tsz¤ks¦gletek
fontoss§g§t hangsÍlyozz§k, mit sem t¢rÆdve a l¦tfontoss§gÍ l¦lekkel.
A Bhagavad-gŒtƒ a l¦lekre helyezi a hangsÍlyt, k¤l¢n¢sen a m§sodik
fejezettÆl kezdve. Az Ýr r¢gt¢n az elej¦n kijelenti, hogy a test muland©,
§m a l¦lek elpuszt¨thatatlan (antavanta ime dehƒ nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹).
Ez a tud§s egyik bizalmas r¦sze: egyszerÉen meg¦rteni, hogy a l¦lek
k¤l¢nb¢zik a testtÆl, s hogy term¦szet¦n¦l fogva v§ltoztathatatlan, elpuszt¨thatatlan ¦s ¢r¢kk¦val©. Ez a le¨r§s azonban m¦g nem ad pozit¨v inform§ci©t a l¦lekrÆl. N¦ha az emberek abban a t¦vhitben ¦lnek, hogy a l¦lek
k¤l¢nb¢zik ugyan a testtÆl, §m amikor elhagyja a testet, azaz amikor a
test meghal, a semmibe mer¤l, ¦s elveszti szem¦lyis¦g¦t. Ez azonban nem
igaz. Hogyan v§lhatna t¦tlenn¦ a l¦lek a test elhagy§sa ut§n, amikor a testben olyannyira tev¦keny volt? A l¦lek mindig akt¨v. Ha l¦te ¢r¢kk¦val©,
akkor aktivit§sa is az, s a lelki vil§gban v¦gzett tettei k¦pezik a transzcendent§lis tud§s legmeghittebb r¦sz¦t. Ahogyan ez a vers is utal r§, a l¦lek
tettei alkotj§k minden tud§s kir§ly§t, a legbizalmasabb tud§st.
A v¦dikus irodalom szerint ez a tud§s minden tett legtiszt§bb form§ja.
A Padma-purƒ†a az ember bÉn¢s tetteit elemzi, ¦s elmagyar§zza, hogy
azok a kor§bbi sorozatos bÉn¢k k¢vetkezm¦nyei. A gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket v¦gzÆket a bÉn¢s visszahat§sok k¤l¢nf¦le form§i t¢bb l¦p¦sben k¢t¢zik meg. Egy fa elvetett magja p¦ld§ul nem azonnal hajt ki, hanem egy
bizonyos idÆ ut§n. ElÆsz¢r megjelenik egy piciny, cs¨r§z© hajt§s, majd kifejlÆdik belÆle a fa, s csak akkor vir§gzik ¦s hoz gy¤m¢lcs¢t. Amikor
teljesen kifejlÆd¢tt, a mag el¤ltetÆje ¦lvezheti a fa gy¤m¢lcseit ¦s vir§gait.
A bÉn¢s tett ehhez hasonl©an szint¦n nem azonnal hozza meg gy¤m¢lcs¦t. Folyamat§ban k¤l¢nb¢zÆ szintek figyelhetÆk meg. Valaki tal§n m§r
nem is k¢vet el t¢bb¦ bÉnt, kor§bbi bÉneinek eredm¦nyeit vagy gy¤m¢l-
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cseit azonban m¦g megkapja. Vannak bÉn¢k, melyek visszahat§sai magk¦nt v§rnak a kihajt§sra, m¨g m§sok m§r meghozt§k boldogtalans§g ¦s
f§jdalom form§j§ban a term¦s¤ket.
Ahogy azt a hetedik fejezet huszonnyolcadik verse elmagyar§zta, aki
bÉn¢s tetteinek minden visszahat§s§t elszenvedte m§r, valamint csak j§mbor tetteket v¦gez, s mentes az anyagi vil§g kettÆss¦geitÆl, az az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a odaad© szolg§lat§hoz l§t. M§s sz©val
akik val©ban a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lat§ban ¦lnek, azok m§r
megszabadultak minden visszahat§st©l. Ezt erÆs¨ti meg a Padma-purƒ†a:
aprƒrabdha-phala„ pƒpa„ k‡a„ bŒja„ phalonmukham
krame†aiva pralŒyeta vi‰†u-bhakti-ratƒtmanƒm
Akik az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge odaad© szolg§lat§t v¦gzik,
azok sz§m§ra minden bÉn¢s visszahat§s Ä mag, ¦retlen vagy ¦rett gy¤m¢lcs form§j§ban egyar§nt Ä fokozatosan megszÉnik. Az odaad© szolg§lat
tiszt¨t© ereje teh§t nagyon hat§sos, ez¦rt ezt pavitram uttamamnak, a legtiszt§bbnak nevezik. Az uttama sz© jelent¦se: transzcendent§lis. A tamas
sz© az anyagi vil§gra vagy a s¢t¦ts¦gre utal, az uttama pedig azt jelenti,
ami transzcendent§lis az anyagi tettekhez k¦pest. N¦ha Így tÉnik, mintha
a bhakt§k k¢z¢ns¦ges emberekhez hasonl©an cselekedn¦nek, §m az odaad© tetteket sohasem szabad anyagiaknak tekinteni. Aki tiszt§n l§t, s j©l
ismeri az odaad© szolg§latot, az tudja, hogy a bhakt§k tettei nem anyagi
tettek: lelkiek, melyeket nagy odaad§ssal hajtanak v¦gre, s mentesek az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek szennyezÆd¦s¦tÆl.
Azt mondj§k, az odaad© szolg§lat v¦grehajt§sa olyannyira t¢k¦letes,
hogy az ember k¢zvetlen¤l tapasztalhatja az eredm¦ny¦t. Ez az azonnali
hat§s val©ban ¦rz¦kelhetÆ. A mindennapi ¦letben sz§mtalanszor l§ttuk,
hogy a K‚‰†a szent neveit (a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare
Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t) s¦rt¦sek
elk¢vet¦se n¦lk¤l ¦neklÆ ember transzcendent§lis ¢r¢m¢t ¦rez, s nagyon
hamar megtisztul minden anyagi szennyezÆd¦stÆl. Ezt val©ban l§thatjuk
is. Ezenk¨v¤l ha valaki nemcsak hallja, de megpr©b§lja terjeszteni is az
odaad© szolg§lat ¤zenet¦t, azaz seg¨ti a K‚‰†a-tudat misszi©s tev¦kenys¦g¦t, akkor ¦rezni fogja, hogy egyre jobban fejlÆdik a lelki ¦letben. A lelki
¦letben el¦rt fejlÆd¦s nem f¤gg semmif¦le elÆzetes iskol§zotts§gt©l vagy
k¦pess¦gtÆl. Maga a folyamat olyannyira tiszta, hogy csup§n a v¦gz¦s¦vel
megtisztul az ember.
A Vedƒnta-stra (3.2.26) ezt az al§bbi szavakkal ¨rja le: prakƒa ca
karma†y abhyƒsƒt. ÀAz odaad© szolg§lat annyira hat§sos, hogy §ltala az
ember k¦ts¦gk¨v¤l megvil§gosodik." J© p¦lda erre Nƒrada, aki elÆzÆ ¦let¦ben egy csel¦d fiak¦nt l§tta meg a napvil§got. Nem tan¨ttatt§k, ¦s nem
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sz§rmazott elÆkelÆ csal§db©l. Amikor azonban anyja a nagy bhakt§kat
szolg§lta, Nƒrada seg¨tett neki, s anyja t§voll¦t¦ben egyed¤l szolg§lhatta
Æket. Maga Nƒrada ¨gy besz¦l errÆl:
ucchi‰‡a-lepƒn anumodito dvijai‹
sak‚t sma bhuŠje tad-apƒsta-kilbi‰a‹
eva„ prav‚ttasya viuddha-cetasas
tad-dharma evƒtma-ruci‹ prajƒyate
Nƒrada a ÷rŒmad-Bhƒgavatamnak ebben a vers¦ben (1.5.25) elÆzÆ ¦let¦rÆl besz¦l Vyƒsadev§nak. Elmondja, hogy gyerekkor§ban egyszer n¦gy
h©napon kereszt¤l szolg§lta a tiszta bhakt§kat, s nagyon bensÆs¦ges kapcsolatba ker¤lt vel¤k. A szentek n¦ha marad¦kot hagytak a t§ny¦rjukon,
amit az ed¦nyeket elmosogat© fiÍ nagyon szeretett volna megk©stolni.
Megk¦rdezte a nagy bhakt§kat, ehet-e belÆle, s Æk beleegyeztek. Nƒrada
megette h§t ¦telmarad¦kukat, s megtisztult minden bÉn¢s visszahat§st©l.
EzentÍl mindig megette, amit a szentek a t§ny¦rjukon hagytak, s lassank¦nt az Æ sz¨ve is olyan tiszta lett, mint az ¢v¦k. E nagy bhakt§k az Ýr
szakadatlan odaad© szolg§lat§nak ¨z¦t ¦lvezt¦k a hallgat§s ¦s az ¦nekl¦s
tettei r¦v¦n, s lassan Nƒrada is meg¦rezte ugyanazt az ¨zt. K¦sÆbb ¨gy
besz¦lt:
tatrƒnvaha„ k‚‰†a-kathƒ‹ pragƒyatƒm
anugrahe†ƒ‚†ava„ manoharƒ‹
tƒ‹ raddhayƒ me 'nupada„ vi‚†vata‹
priyaravasy a…ga mamƒbhavad ruci‹
A nagy szentek t§rsas§g§ban meg¦rezte az Ýr dicsÆs¦ge hall§s§nak ¦s
¦nekl¦s¦nek ¨z¦t, s heves v§gy ¦bredt benne az odaad© szolg§latra. Ez¦rt Ä
ahogyan az a Vedƒnta-str§ban §ll Ä prakƒa ca karma†y abhyƒsƒt: ha
valaki egyszerÉen az odaad© szolg§lat tetteibe mer¤l, minden mag§t©l felt§rul elÆtte, s mindent meg fog ¦rteni. Ezt nevezik pratyak‰§nak, azonnali
¦rz¦kel¦snek.
A dharmyam sz© jelent¦se: Àa vall§s Ítja". Nƒrad§nak egy csel¦d fiak¦nt sohasem volt lehetÆs¦ge iskol§ba j§rni. Anyj§nak seg¨tett, aki szerencs¦s m©don a bhakt§kat szolg§lta. ¸gy a gyermek Nƒrada is lehetÆs¦get
kapott a szolg§latra, ¦s puszt§n e kapcsolat eredm¦nyek¦ppen el¦rte minden vall§s legfelsÆbb c¦lj§t. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam elmondja: minden vall§s legmagasabb rendÉ c¦lja az odaad© szolg§lat (sa vai pu„sƒ„ paro
dharmo yato bhaktir adhok‰aje). A vall§sos emberek §ltal§ban nem tudj§k ezt. Ahogyan azt a nyolcadik fejezet utols© vers¦vel kapcsolatban m§r
elmondtuk (vede‰u yajŠe‰u tapa‹su caiva), az ¢nmegval©s¨t§shoz §ltal§ban sz¤ks¦g van a v¦dikus tud§sra. Most azonban azt l§tjuk, hogy Nƒrada

2. vers]

A legbizalmasabb tud§s

405

Így ¦rte el a V¦d§k tanulm§nyoz§s§nak legfÆbb eredm¦ny¦t, hogy nem
j§rt egy lelki tan¨t©mester iskol§j§ba, ahol a v¦dikus elvekre tan¨tott§k
volna. Ennek a folyamatnak olyan ereje van, hogy az ember a vall§sos folyamat rendszeres v¦gz¦se n¦lk¤l is el¦rheti a legfelsÆbb t¢k¦letess¦get.
Hogyan lehets¦ges ez? A v¦dikus ¨r§sok megerÆs¨tik: ƒcƒryavƒn puru‰o
veda. M¦g ha valaki nem is r¦szes¤lt kellÆ oktat§sban, ¦s soha nem tanulm§nyozta a V¦d§kat, szert tehet mindarra a tud§sra, ami a megvil§gosod§shoz sz¤ks¦ges, ha a nagy ƒcƒry§k t§rsas§g§t keresi.
Az odaad© szolg§lat folyamata nagyon ¢r¢mteli (su-sukham). Hogy
mi¦rt? Az odaad© szolg§lat rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹, azaz fÆk¦ppen
abb©l §ll, hogy az Ýr dicsÆs¦g¦rÆl hallunk ¦s ¦nekel¤nk, s meghallgatjuk
a hiteles ƒcƒry§k filoz©fiai elÆad§sait a transzcendent§lis tud§sr©l. Csup§n azzal, hogy ott ¤l az ember, tanulhat, azt§n pedig fogyaszthatja az
Istennek felaj§nlott ¦tel marad¦kait, a finomabbn§l finomabb fog§sokat.
Az odaad© szolg§lat minden pillanatban ¢r¢mteli, s m¦g a legszeg¦nyebb
ember is v¦gezheti. Az Ýr azt mondja: patra„ pu‰pa„ phala„ toyam, Ö
b§rmit elfogad a bhakt§t©l. Egy levelet, egy vir§got, n¦h§ny gy¤m¢lcs¢t
vagy egy kev¦s vizet, ami mindenhol a vil§gon megtal§lhat©, amit b§rki
fel tud aj§nlani Neki, t§rsadalmi helyzet¦tÆl f¤ggetlen¤l, s az Ýr elfogadja tÆle, ha szeretettel adja. A t¢rt¦nelemben sz§mtalan p¦lda van erre.
Nagy b¢lcsek Ä k¢zt¤k Sanat-kumƒra Ä v§ltak bhakt§kk§ az Ýr l©tuszl§b§nak felaj§nlott tulasŒ-lev¦l meg¨zlel¦se ut§n. Az odaad© szolg§lat folyamata nagyon csod§latos, s boldogan v¦gezhetÆ. Isten csak a szeretetet
fogadja el, amivel felaj§nlunk Neki valamit.
Ez a vers megeml¨ti, hogy az odaad© szolg§lat ¢r¢k. Ez nem egyezik meg a mƒyƒvƒdŒ filoz©fusok elk¦pzel¦s¦vel. Ök n¦ha belekezdenek
egyfajta §ll¨t©lagos odaad© szolg§latba, s Így gondolj§k, addig folytatj§k,
am¨g fel nem szabadulnak, amikor azonban v¦g¤l felszabadulnak, akkor
Àeggy¦ v§lnak Istennel". Az eff¦le ideiglenes, k¢p¢nyegforgat© szolg§latot nem lehet tiszta odaad© szolg§latnak tekinteni. Az igazi odaad© szolg§lat m¦g a felszabadul§s ut§n is folytat©dik. A bhakta akkor is szolg§lja
a LegfelsÆbb Urat, miut§n eljutott Isten birodalm§nak lelki bolyg©j§ra,
s nem pr©b§l eggy¦ v§lni Vele.
Ahogyan l§tni fogjuk, a Bhagavad-gŒtƒ azt ¨rja: a val©di odaad© szolg§lat
a felszabadul§s ut§n kezdÆdik. Miut§n az ember felszabadult ¦s meg§llapodik a Brahman szintj¦n (brahma-bhta), megkezdi odaad© szolg§lat§t
(sama‹ sarve‰u bhte‰u mad-bhakti„ labhate parƒm). Senki sem ismerheti meg az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t csup§n a karma-yoga, a
jŠƒna-yoga, az a‰‡ƒ…ga-yoga vagy b§rmilyen m§s yoga gyakorl§s§val. Az
eff¦le yoga-folyamatokkal az ember tehet n¦h§ny l¦p¦st a bhakti-yoga fel¦,
§m ha nem ¦ri el az odaad© szolg§lat szintj¦t, nem ¦rtheti meg az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam is megerÆs¨ti, hogy az ember
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csak akkor ¦rtheti meg a K‚‰†§r©l, IstenrÆl sz©l© tudom§nyt, ha az odaad© szolg§lat v¦gz¦se Ä k¤l¢n¢sen a ÷rŒmad-Bhƒgavatam ¦s a BhagavadgŒtƒ megval©s¨tott lelkek ajkair©l val© hallgat§sa Ä §ltal megtisztul. Eva„
prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogata‹. Ha az ember sz¨ve megtisztul minden ostobas§gt©l, meg¦rtheti, kicsoda Isten. L§thatjuk teh§t, hogy
az odaad© szolg§lat folyamata, vagyis a K‚‰†a-tudat minden mÉvelts¦g ¦s
minden titkos tud§s kir§lya. Ez a vall§s legtiszt§bb form§ja, amit minden
neh¦zs¦g n¦lk¤l, boldogan lehet v¦gezni. Mindenkinek el kellene fogadnia
ezt a folyamatot.
3. VERS
@™aÚ"DaAnaA: pauç&SaA DamaRsyaAsya par"ntapa /

@‘aApya maAM inavataRntae ma{tyaus$aMs$aAr"vatmaRina // 3 //
araddadhƒnƒ‹ puru‰ƒ dharmasyƒsya parantapa
aprƒpya mƒ„ nivartante m‚tyu-sa„sƒra-vartmani
araddadhƒnƒ‹ Ä a hit n¦lk¤li; puru‰ƒ‹ Ä emberek; dharmasya Ä a vall§s folyamat§ban; asya Ä ebben; parantapa Ä ©, ellens¦g elpuszt¨t©ja;
aprƒpya Ä nem ¦rve el; mƒm Ä Engem; nivartante Ä visszat¦rnek; m‚tyu Ä
a hal§lnak; sa„sƒra Ä az anyagi l¦tnek; vartmani Ä az Ítj§ra.
¹, ellens¦g legyÆzÆje! Akiknek nincs hit¤k az odaad© szolg§latban, azok
nem ¦rhetnek el Engem, hanem visszat¦rnek az anyagi vil§gbeli sz¤let¦s
¦s hal§l ¢sv¦ny¦re.
MAGYAR·ZAT: Aki nem rendelkezik hittel, nem k¦pes v¦gigj§rni az
odaad© szolg§lat Ítj§t Ä ez a mondanival©ja ennek a versnek. A hit
a bhakt§k t§rsas§g§ban ¦bred fel. A szerencs¦tlen emberek m¦g azut§n sem hisznek Istenben, hogy a legkiv§l©bb szem¦lyis¦gektÆl hallott§k
a v¦dikus irodalom bizony¨t¦kait. Hat§rozatlanok, s nem tudnak szil§rdan meg§llapodni az Ýr odaad© szolg§lat§ban. A hit teh§t a legfontosabb t¦nyezÆ, ami sz¤ks¦ges ahhoz, hogy fejlÆdhess¤nk a K‚‰†a-tudatban.
A Caitanya-caritƒm‚ta szerint a hit az a teljes meggyÆzÆd¦s, hogy csup§n
a LegfelsÆbb Ýr, ŽrŒ K‚‰†a szolg§lat§val teljes t¢k¦letess¦get lehet el¦rni. Ezt h¨vj§k igazi hitnek. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (4.31.14) ¨gy ¨r:
yathƒ taror mla-ni‰ecanena
t‚pyanti tat-skandha-bhujopaƒkhƒ‹
prƒ†opahƒrƒc ca yathendriyƒ†ƒ„
tathaiva sarvƒrha†am acyutejyƒ
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ÀA fa gy¢ker¦t ¢nt¢zve az §gak ¦s a levelek is el¦gedett¦ v§lnak, s ha
az ¦tel a gyomorba jut, kiel¦g¤l a test minden ¦rz¦ke. ¶ppen ¨gy a LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis szolg§lat§val is minden f¦listent ¦s ¦lÆl¦nyt
el¦gedett¦ tesz¤nk." A Bhagavad-gŒtƒ elolvas§sa ut§n azonnal meg¦rthetj¤k annak v¦gk¢vetkeztet¦s¦t: fel kell hagynunk minden m§s tev¦kenys¦ggel, s el kell kezden¤nk a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge
szolg§lat§t. Ha valakinek meggyÆzÆd¦s¦v¦ v§lt ez az ¦letfiloz©fia, annak
igazi hite van.
A K‚‰†a-tudat e hit kifejleszt¦s¦nek m©dszere. A K‚‰†a-tudatÍ emberek h§rom csoportba sorolhat©k. A harmadik csoportba azok tartoznak,
akiknek nincs hit¤k. Ha felsz¨nesen gyakorolj§k is az odaad© szolg§latot, nem tudnak a legt¢k¦letesebb szintre eljutni. Egy bizonyos idÆ ut§n
minden val©sz¨nÉs¦g szerint elbuknak. Hozz§kezdenek az odaad© szolg§lathoz, de mivel nincsen teljes meggyÆzÆd¦s¤k ¦s hit¤k, nagyon nehezen tudj§k folytatni a K‚‰†a-tudat gyakorl§s§t. Misszi©s tev¦kenys¦g¤nk
sor§n sokszor tapasztaltuk, hogy vannak, akik valamilyen rejtett sz§nd¦kkal csatlakoznak a K‚‰†a-tudathoz, s gyakorl§s§ba kezdenek, amint azonban anyagi helyzet¤k javul, abbahagyj§k, s visszat¦rnek r¦gi szok§saikhoz.
A K‚‰†a-tudatban csakis a hit §ltal lehet fejlÆdni. Ami a hit kialakul§s§t
illeti, aki j©l ismeri az odaad© szolg§latr©l sz©l© ¨r§sokat, ¦s szil§rd hite
van, azt a legkiv§l©bb K‚‰†a-tudatÍ embernek tekintik. A m§sodik oszt§lyba azok tartoznak, akik nem nagyon ¦rtik m¦g az odaad§s szent¨r§sait,
de term¦szetes, rend¤letlen hit¤k van abban, hogy a k‚‰†a-bhakti, azaz
K‚‰†a szolg§lata a legjobb folyamat, ez¦rt nagy hittel v¦gzik. Magasabb
szinten §llnak, mint a harmadik csoportbeliek, akik nem ismerik t¢k¦letesen az ¨r§sok tudom§ny§t, s nincs erÆs hit¤k, §m akik a bhakt§k t§rsas§g§ban, egyszerÉs¦g¤k folyt§n m¦gis gyakorolni pr©b§lj§k a m©dszert.
A K‚‰†a-tudatÍak harmadik csoportj§ba tartoz©k elbukhatnak, §m aki
el¦rte a m§sodik szintet, az nem esik vissza, az elsÆrangÍ bhakta sz§m§ra
pedig a buk§s egyszerÉen nem l¦tezik. Ö minden k¦ts¦get kiz§r©an fejlÆdni fog, ¦s v¦g¤l el¦ri a k¨v§nt eredm¦nyt. A harmadik csoportba tartoz©
bhakt§k, m¦g ha meggyÆzÆd¦s¤k is, hogy K‚‰†a odaad© szolg§lata j©, az
¨r§sok Ä p¦ld§ul a ÷rŒmad-Bhƒgavatam ¦s a Bhagavad-gŒtƒ Ä tanulm§nyoz§s§val nem tettek szert elegendÆ tud§sra K‚‰†§r©l. Olykor a karma-yoga
¦s a jŠƒna-yoga fel¦ tekintgetnek, n¦ha pedig teljesen ¢sszezavarodnak,
de amint kigy©gyulnak a karma-yoga ¦s a jŠƒna-yoga fertÆz¦s¦bÆl, Æk is
m§sod- vagy elsÆ rangÍ bhakt§kk§ v§lnak a K‚‰†a-tudatban. A K‚‰†§ba
vetett hit Ä melyrÆl a ÷rŒmad-Bhƒgavatam ¨r Ä h§rom kateg©ri§ba sorolhat©. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam tizenegyedik ¦nek¦ben a K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ
elsÆ, m§sod- ¦s harmadoszt§lyÍ vonz©d§sr©l is olvashatunk. Akiknek m¦g
azut§n sincs hit¤k, hogy K‚‰†§r©l ¦s az odaad© szolg§lat nagyszerÉs¦g¦rÆl hallottak, s akik az eg¦szet csup§n eltÍlzott dicshimnusznak tekintik,
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azok annak ellen¦re, hogy t¢bb¦-kev¦sb¦ odaad© szolg§latot v¦geznek,
nagyon neh¦znek tal§lj§k ezt az utat. Sz§mukra nagyon kev¦s rem¦ny van
arra, hogy el¦rik a t¢k¦letess¦get. A hit teh§t nagyon fontos az odaad©
szolg§lat v¦gz¦s¦hez.
4. VERS
mayaA tataimadM" s$ava< jagAd"vya·(maUitaRnaA /

matsTaAina s$avaRBaUtaAina na caAhM" taeSvavaisTata: // 4 //
mayƒ tatam ida„ sarva„ jagad avyakta-mrtinƒ
mat-sthƒni sarva-bhtƒni na cƒha„ te‰v avasthita‹
mayƒ Ä ·ltalam; tatam Ä §thatott; idam Ä ez; sarvam Ä az eg¦sz; jagat Ä
kozmikus megnyilv§nul§s; avyakta-mrtinƒ Ä a megnyilv§nulatlan forma
§ltal; mat-sthƒni Ä Bennem; sarva-bhtƒni Ä minden ¦lÆl¦ny; na Ä nem;
ca Ä is; aham Ä ¶n; te‰u Ä benn¤k; avasthita‹ Ä lakozom.
Megnyilv§nulatlan form§mban ezt az eg¦sz univerzumot §thatom. Minden l¦ny Bennem van, de ¶n nem vagyok benn¤k.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t nem lehet durvafizikai ¦rz¦kekkel felfogni. Az ¨r§sok kijelentik:
ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi na bhaved grƒhyam indriyai‹
sevonmukhe hi jihvƒdau svayam eva sphuraty ada‹
(Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu 1.2.234)
Az Ýr ŽrŒ K‚‰†a nev¦t, dicsÆs¦g¦t, kedvtel¦seit stb. anyagi ¦rz¦kekkel
lehetetlen felfogni. Ö csak azok elÆtt t§rja fel mag§t, akik megfelelÆ vezet¦s alatt tiszta odaad© szolg§latot v¦geznek Neki. A Brahma-sa„hitƒ
(5.38) azt ¨rja, premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena santa‹ sadaiva
h‚daye‰u vilokayanti: csak az l§thatja mindig, test¦n bel¤l ¦s test¦n k¨v¤l
is az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, Govind§t, akiben transzcendent§lis szeretet ¦bredt Ir§nta. Az §tlagemberek teh§t nem l§thatj§k Öt.
E vers szerint az Ýr mindent §that©, teh§t jelen van mindenhol, anyagi
¦rz¦kekkel m¦gsem ¦rz¦kelhetÆ. Erre utal ebben a versben az avyaktamrtinƒ sz©. ·m annak ellen¦re, hogy nem l§tjuk Öt, val©j§ban minden
Benne nyugszik. A hetedik fejezetben m§r sz© esett arr©l, hogy az eg¦sz
anyagi kozmikus megnyilv§nul§s csup§n az Ö k¦t energi§j§nak, a felsÆbbrendÉ, lelki ¦s az als©bbrendÉ, anyagi energi§nak a kombin§ci©ja. A napf¦nyhez hasonl©an az Ýr energi§ja is sz¦tterjed az eg¦sz teremt¦sben, ¦s
minden ebben az energi§ban nyugszik.
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Nem szabad ugyanakkor arra a k¢vetkeztet¦sre jutnunk, hogy mivel
§thatja az eg¦sz megnyilv§nul§st, elveszti szem¦lyes l¦t¦t. Az Ýr ¦ppen ezt az ¦rtelmez¦st akarja megc§folni, amikor ¨gy sz©l: À¶n mindenhol jelen vagyok, ¦s minden Bennem van, m¦gis k¤l¢n§ll©an l¦tezem."
A kir§ly p¦ld§ul korm§nyozza az §llamot, amely nem m§s, mint energi§j§nak megnyilv§nul§sa. Az §llamir§ny¨t§s k¤l¢nf¦le r¦szlegei k¤l¢nb¢zÆ
energi§it k¦pviselik, §m mindegyik¤k teljes m¦rt¦kben a kir§ly hatalm§nak van al§rendelve. Senki sem v§rja azonban, hogy a kir§ly szem¦lyesen legyen jelen az §llamvezet¦s k¤l¢nf¦le ter¤letein. Ez egy nyers p¦lda,
§m ehhez hasonl©an minden, ami az anyagi ¦s a lelki vil§gban l§that©
¦s l¦tezik, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek energi§j§n nyugszik.
A teremt¦s az Ö k¤l¢nf¦le energi§inak sz¦t§rad§s§val megy v¦gbe, ¦s
ahogyan a Bhagavad-gŒtƒ is kifejti, vi‰‡abhyƒham ida„ k‚tsnam: Ö minden¤tt jelen van szem¦lyes k¦pviselÆje, k¤l¢nf¦le energi§inak kiterjed¦se r¦v¦n.
5. VERS
na ca matsTaAina BaUtaAina pazya mae yaAegAmaEìr"ma, /

BaUtaBa{ªa ca BaUtasTaAe mamaAtmaA BaUtaBaAvana: // 5 //
na ca mat-sthƒni bhtƒni paya me yogam aivaram
bhta-bh‚n na ca bhta-stho mamƒtmƒ bhta-bhƒvana‹
na Ä sohasem; ca Ä is; mat-sthƒni Ä Bennem van; bhtƒni Ä az eg¦sz
teremt¦s; paya Ä l§sd h§t; me Ä Eny¦m; yogam aivaram Ä felfoghatatlan misztikus hatalmamat; bhta-bh‚t Ä minden ¦lÆl¦ny fenntart©jak¦nt;
na Ä sohasem; ca Ä is; bhta-stha‹ Ä a kozmikus megnyilv§nul§sban;
mama Ä Eny¦m; ƒtmƒ Ä Szem¦lyem; bhta-bhƒvana‹ Ä minden megnyilv§nul§s forr§sa.
¶s m¦gsem nyugszik Bennem minden teremtett. ¸me misztikus hatalmam! Hab§r ¶n vagyok az ¢sszes ¦lÆl¦ny fenntart©ja, s jelen vagyok
mindenhol, ¶n magam m¦gsem vagyok r¦sze e kozmikus megnyilv§nul§snak, mert ¶n vagyok a teremt¦s eredeti forr§sa.
MAGYAR·ZAT: Nem szabad f¦lre¦rten¤nk, amikor az Ýr kijelenti,
hogy minden Rajta nyugszik (mat-sthƒni sarva-bhtƒni). Ö nem k¢zvetlen¤l gondoskodik az anyagi megnyilv§nul§s fenntart§s§r©l ¦s ell§t§s§r©l.
Gyakran l§thatjuk az Atlaszt §br§zol© k¦peken, hogy szinte ¢sszeroskad
a v§llain nyugv© hatalmas f¢ldgoly© sÍly§t©l. Amikor K‚‰†a azt mondja,
hogy Ö a teremtett univerzum fenntart©ja, nem szabad ezt Atlasz mint§j§ra elk¦pzeln¤nk. K‚‰†a azt mondja, hogy b§r minden Rajta nyugszik,
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Ö m¦gis k¤l¢n§ll©. A k¤l¢nf¦le bolyg©rendszerek az Érben lebegnek,
s az Ér a LegfelsÆbb Ýr energi§ja, §m Ö nem azonos azzal, azon k¨v¤l §ll.
ÀB§r minden az ¶n elk¦pzelhetetlen energi§mon nyugszik Ä mondja ez¦rt
az Ýr Ä, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt m¦gis k¤l¢n§ll©k¦nt
l¦tezem." Ez az Ýr felfoghatatlan fens¦ge.
A Nirukti v¦dikus ¦rtelmezÆ sz©t§r azt mondja: yujyate 'nena
durgha‡e‰u kƒrye‰u. ÀA LegfelsÆbb Ýr energi§j§t megnyilv§n¨tva elk¦pzelhetetlen¤l csod§latos kedvtel¦seket hajt v¦gre." Az Ö szem¦lyis¦ge
mindenf¦le hatalmas energi§val van teli, akarata pedig eleve megval©sult t¦ny. Ily m©don kell tekinten¤nk az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦re. Ha mi
szeretn¦nk tenni valamit, sok akad§lyba ¤tk¢z¤nk, ¦s n¦ha lehetetlen
v¦grehajtanunk a terveinket. K‚‰†a azonban puszt§n az akarat§val olyan
t¢k¦letesen k¦pes megtenni b§rmit, amit k¨v§n, hogy lehetetlen felfogni, mik¦ppen t¢rt¦nt. Ezt az Ýr maga ¨gy magyar§zza: noha Ö az eg¦sz
anyagi megnyilv§nul§s fenntart©ja ¦s ell§t©ja, m¦gsem §ll k¢zvetlen kapcsolatban vele. Mindent puszt§n legfelsÆbb akarata teremt, tart fenn ¦s
semmis¨t meg. Mivel Ö abszolÍt l¦lek, nincsen k¤l¢nbs¦g elm¦je ¦s saj§t
maga k¢z¢tt (m¨g a mi jelenlegi anyagi elm¦nk k¤l¢nb¢zik tÆl¤nk). Az
Ýr egyszerre jelen van mindenben, a k¢z¢ns¦ges ember azonban k¦ptelen meg¦rteni, hogyan van jelen szem¦lyesen is. Nem azonos ezzel az
anyagi megnyilv§nul§ssal, m¦gis minden Rajta nyugszik. Ez a vers mint
yogam aivaramr©l, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge misztikus hatalm§r©l besz¦l errÆl.
6. VERS
yaTaAk(AzAisTataAe inatyaM vaAyau: s$avaR‡agAAe mah"Ana, /

taTaA s$avaARiNA BaUtaAina matsTaAnaItyaupaDaAr"ya // 6 //
yathƒkƒa-sthito nitya„ vƒyu‹ sarvatra-go mahƒn
tathƒ sarvƒ†i bhtƒni mat-sthƒnŒty upadhƒraya
yathƒ Ä ahogyan; ƒkƒa-sthita‹ Ä az ¦gben nyugodva; nityam Ä mindig;
vƒyu‹ Ä a sz¦l; sarvatra-ga‹ Ä mindenhol fÍj©; mahƒn Ä nagy; tathƒ Ä
hasonl©an; sarvƒ†i bhtƒni Ä minden teremtett l¦ny; mat-sthƒni Ä Bennem van; iti Ä ily m©don; upadhƒraya Ä pr©b§ld meg¦rteni.
Tudd meg, hogy minden teremtett l¦ny Így nyugszik Bennem, mik¦nt
a mindenhol fÍj© erÆs sz¦l nyugszik §lland©an az Érben.
MAGYAR·ZAT: A k¢z¢ns¦ges ember sz§m§ra szinte elk¦pzelhetetlen,
hogyan nyugszik az Ýrban a hatalmas anyagi teremt¦s. Ö azonban egy
p¦ld§val seg¨t nek¤nk ezt meg¦rteni. Az Ér sz§munkra a felfoghat©s§g
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hat§rain bel¤l a legnagyobb megnyilv§nul§s, s ebben az Érben a sz¦l vagy
a levegÆ a kozmikus vil§g legnagyobb megnyilv§nul§sa. A levegÆ mozg§sa
befoly§solja minden m§s mozg§s§t. A sz¦l azonban annak ellen¦re, hogy
hatalmas, az Érben van, s nem azon tÍl. Ehhez hasonl©an a csod§latos
kozmikus megnyilv§nul§sok is mind Isten legfelsÆbb akarata §ltal l¦teznek, s annak al§rendeltjei. Ahogy mondani szok§s, egy fÉsz§l sem mozdulhat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek akarata n¦lk¤l. Minden
az Ö akarata szerint mozog. Az Ö akarata teremt, tart fenn ¦s semmis¨t meg mindent, Ö m¦gis k¨v¤l §ll mindenen, mint ahogyan az ¦gre sincs
hat§ssal a sz¦lfÍv§s.
Az upani‰adok kijelentik: yad-bhŒ‰ƒ vƒta‹ pavate. ÀA sz¦l a LegfelsÆbb Ýrt©l rettegve fÍj" (TaittirŒya-upani‰ad 2.8.1). A B‚had-ƒra†yakaupani‰adban (3.8.9) az §ll: etasya vƒ ak‰arasya praƒsane gƒrgi sryacandramasau vidh‚tau ti‰‡hata etasya vƒ ak‰arasya praƒsane gƒrgi
dyƒv-ƒp‚thivyau vidh‚tau ti‰‡hata‹. ÀA Hold, a Nap ¦s a t¢bbi hatalmas
bolyg© az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek fel¤gyelete alatt, az Ö
legfelsÆbb parancs§ra kering." Ezt a Brahma-sa„hitƒ (5.52) is megerÆs¨ti.
yac-cak‰ur e‰a savitƒ sakala-grahƒ†ƒ„
rƒjƒ samasta-sura-mrtir ae‰a-tejƒ‹
yasyƒjŠayƒ bhramati sambh‚ta-kƒla-cakro
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
Ez a vers a Nap mozg§s§t ¨rja le. A Napot a LegfelsÆbb Ýr egyik szem¦nek tekintik, s hev¦t ¦s f¦ny¦t ©ri§si energi§val §rasztja sz¦t, m¦gis
Govinda utas¨t§s§ra, az Ö legfelsÆbb akarat§b©l kering p§ly§j§n. A v¦dikus ¨r§sokban teh§t bizony¨t¦kot tal§lunk arra, hogy ez a sz§munkra rendk¨v¤l csod§latosnak ¦s hatalmasnak tÉnÆ anyagi megnyilv§nul§s teljesen
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ir§ny¨t§sa alatt §ll. Ezt a fejezet
k¦sÆbbi versei m¦g r¦szletesebben kifejtik majd.
7. VERS
s$avaRBaUtaAina k(AEntaeya ‘ak{(itaM yaAinta maAimak(Ama, /

k(lpaºayae paunastaAina k(lpaAd"AE ivas$a{jaAmyah"ma, // 7 //
sarva-bhtƒni kaunteya prak‚ti„ yƒnti mƒmikƒm
kalpa-k‰aye punas tƒni kalpƒdau vis‚jƒmy aham
sarva-bhtƒni Ä a teremtett ¦lÆl¦nyek mind; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
prak‚tim Ä a term¦szetbe; yƒnti Ä behatolnak; mƒmikƒm Ä az Eny¦mbe;
kalpa-k‰aye Ä a korszak v¦g¦n; puna‹ Ä Íjra; tƒni Ä mindazokat; kalpaƒdau Ä a korszak kezdet¦n; vis‚jƒmi Ä megteremtem; aham Ä ¶n.
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¹, KuntŒ fia, a korszak v¦g¦vel minden anyagi megnyilv§nul§s visszat¦r
az ¶n term¦szetembe, de a k¢vetkezÆ korszak hajnal§n Íjra megteremtem Æket energi§m §ltal.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi kozmikus megnyilv§nul§s teremt¦se, fenntart§sa ¦s megsemmis¤l¦se teljesen az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek legfelsÆbb akarat§t©l f¤gg. A Àkorszak v¦g¦n" kifejez¦s azt jelenti: Brahmƒ
hal§lakor. Brahmƒ sz§z ¦vig ¦l. Egy napja a mi idÆsz§m¨t§sunk szerint
n¦gymilli§rd-h§romsz§zmilli© ¦vbÆl §ll, s ¦jszak§ja is ugyanilyen hosszÍ.
Sz§m§ra harminc ilyen nap ¦s ¦jszaka jelent egy h©napot, tizenk¦t h©nap
pedig egy ¦vet. Sz§z ¦v ut§n Brahmƒ meghal, s ekkor megkezdÆdik az univerzum megsemmis¤l¦se. Ez azt jelenti, hogy a LegfelsÆbb Ýr megnyilv§n¨tott energi§j§t Íjra visszavonja mag§ba. Amikor Íjra sz¤ks¦gess¦ v§lik
a kozmikus vil§g teremt¦se, az is akarata §ltal t¢rt¦nik. Bahu syƒm: ÀEgy
vagyok, m¦gis sok leszek." Ez a V¦d§k aforizm§ja (Chƒndogya-upani‰ad
6.2.3). Az Ýr kiterjed az anyagi energi§ba, ¦s ¨gy ism¦t l¦trej¢n az eg¦sz
kozmikus megnyilv§nul§s.
8. VERS
‘ak{(itaM svaAmavaí"Bya ivas$a{jaAima pauna: pauna: /

BaUtaƒaAmaimamaM k{(tµamavazAM ‘ak{(taevaRzAAta, // 8 //
prak‚ti„ svƒm ava‰‡abhya vis‚jƒmi puna‹ puna‹
bhta-grƒmam ima„ k‚tsnam avaa„ prak‚ter vaƒt
prak‚tim Ä az anyagi term¦szetbe; svƒm Ä saj§t magam¦ba; ava‰‡abhya Ä
behatolva; vis‚jƒmi Ä teremtek; puna‹ puna‹ Ä Íjra meg Íjra; bhtagrƒmam Ä minden kozmikus megnyilv§nul§st; imam Ä ezeket; k‚tsnam Ä
teljesen; avaam Ä automatikusan; prak‚te‹ Ä a term¦szet ereje §ltal;
vaƒt Ä k¦nyszer¨tve.
A teljes kozmikus megnyilv§nul§s Nekem van al§rendelve. Akaratomb©l
Íjra meg Íjra megnyilv§nul, s v¦g¤l akaratomb©l semmis¤l meg.
MAGYAR·ZAT: Ez az anyagi vil§g az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge als©bbrendÉ energi§j§nak megnyilv§nul§sa. Ezt m§r kor§bban
is t¢bbsz¢r elmagyar§ztuk. A teremt¦s idej¦n az anyagi energia mint
mahat-tattva ki§rad, s ebbe a mahat-tattv§ba hatol be az Ýr elsÆ puru‰ainkarn§ci©j§ban, Mahƒ-vi‰†uk¦nt. Az Okozati-©ce§nra hever, ¦s megsz§ml§lhatatlan univerzumot l¦legez ki. Azt§n GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†uk¦nt az Ýr Íjra behatol minden egyes univerzumba Ä ¨gy teremt meg
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minden univerzumot. Ezek ut§n K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†uk¦nt nyilv§nul meg,
s behatol mindenbe, m¦g a legkisebb atomba is. Ezt magyar§zza meg ez
a vers. Az Ýr mindenbe behatol.
Az anyagi term¦szet megterm¦keny¤l, s ¦lÆl¦nyek n¦pes¨tik be, akik
kor§bbi tetteiknek megfelelÆen k¤l¢nb¢zÆ k¢r¤lm¦nyek k¢z¦ ker¤lnek.
¸gy veszi kezdet¦t az anyagi vil§g mÉk¢d¦se. A k¤l¢nf¦le fajokhoz tartoz© ¦lÆl¦nyek tettei a teremt¦s pillanat§t©l kezdÆdnek, s nem fokozatosan alakulnak ki. Az ¦lÆl¦nyek k¤l¢nb¢zÆ fajai az univerzummal egy
idÆben j¢nnek l¦tre. Az emberek, a vad§llatok, a madarak stb. egyidejÉleg teremtÆdnek meg, mert az ¦lÆl¦nyeknek az elÆzÆ megsemmis¤l¦skor l¦tezÆ v§gyai Íjra megnyilv§nulnak. Ebben a versben az avaam sz©
egy¦rtelmÉen arra utal, hogy az ¦lÆl¦nyeknek nincs k¢z¤k ehhez a
folyamathoz. Ök csup§n azt a l¦t§llapotot nyerik vissza, amely az elÆzÆ teremt¦sben jellemezte Æket, s minden egyed¤l az Ýr akarata §ltal
t¢rt¦nik. Ilyen Isten LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek felfoghatatlan hatalma.
A k¤l¢nf¦le l¦tform§k megteremt¦se ut§n az Ýrnak nincsen tov§bb kapcsolata azokkal. A teremt¦s az¦rt k¢vetkezik be, hogy lehetÆs¦get biztos¨tson a k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyeknek hajlamaik kiel¦g¨t¦s¦re, s ebbe az Ýr
nem avatkozik bele.
9. VERS
na ca maAM taAina k(maARiNA inaba©ainta DanaÃaya /
od"As$aInavad"As$aInamas$a·M( taeSau k(maRs$au // 9 //

na ca mƒ„ tƒni karmƒ†i nibadhnanti dhanaŠjaya
udƒsŒna-vad ƒsŒnam asakta„ te‰u karmasu
na Ä sohasem; ca Ä szint¦n; mƒm Ä Engem; tƒni Ä mindazok; karmƒ†i Ä
a tettek; nibadhnanti Ä megk¢tnek; dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja; udƒsŒna-vat Ä semlegesk¦nt; ƒsŒnam Ä l¦tezem; asaktam Ä vonz©d§s
n¦lk¤l; te‰u Ä azokhoz; karmasu Ä a tettekhez.
¹, DhanaŠjaya, ezek a tettek nem k¢thetnek meg Engem. Mindig k¨v¤l
§llok mindezen anyagi tetteken, mintha semleges lenne helyzetem.
MAGYAR·ZAT: Ne gondolja senki e vers alapj§n, hogy az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge teljesen t¦tlen. Lelki vil§g§ban Ö mindig tev¦keny. A Brahma-sa„hitƒ (5.6) elmondja: ƒtmƒrƒmasya tasyƒsti prak‚tyƒ na
samƒgama‹. ÀMindig ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel teli lelki tetteit v¦gzi, §m az
anyagi tettekhez nincs k¢ze." Az anyagi tetteket k¤l¢nf¦le energi§i v¦gzik. Az Ýr a teremtett vil§g anyagi tetteiben mindig semleges. Ebben a
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versben az udƒsŒna-vat sz© utal arra, hogy Ö semleges. Noha Ö ir§ny¨tja
a legpar§nyibb anyagi mÉk¢d¦st is, m¦gis semleges marad. Ezzel kapcsolatban a b¨r©i sz¦kben ¤lÆ b¨r© p¦ld§j§t lehet megeml¨teni, akinek parancs§ra oly sok minden t¢rt¦nik: valakit felakasztanak, m§svalakit b¢rt¢nbe
z§rnak, megint m§sokat p¦nzzel jutalmaznak. Maga a b¨r© azonban p§rtatlan, ak§r nyeres¦grÆl, ak§r vesztes¦grÆl van sz©. Hozz§ hasonl©an az
Ýr is mindig semleges, noha keze minden tettben benne van. A Vedƒntastra (2.1.34) szerint Ä vai‰amya-nairgh‚†ye na Ä Ö nem az anyagi vil§g
kettÆss¦geiben ¦l, hanem transzcendent§lis azokhoz k¦pest. Az anyagi
vil§g teremt¦s¦hez ¦s megsemmis¨t¦s¦hez sem ragaszkodik Ä az ¦lÆl¦nyek
elÆzÆ tetteik szerint sz¤letnek meg a k¤l¢nb¢zÆ l¦tform§kban, s az Ýr
nem avatkozik k¢zbe.
10. VERS
mayaADyaºaeNA ‘ak{(ita: s$aUyatae s$acar"Acar"ma, /
he"taunaAnaena k(AEntaeya jagAiã"pair"vataRtae //10//

mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram
hetunƒnena kaunteya jagad viparivartate
mayƒ Ä az ¶n; adhyak‰e†a Ä fel¤gyeletem §ltal; prak‚ti‹ Ä az anyagi term¦szet; syate Ä megnyilv§nul; sa Ä mindkettÆ; cara-acaram Ä a mozg©
¦s a mozdulatlan; hetunƒ Ä ebbÆl a c¦lb©l; anena Ä ez; kaunteya Ä ©,
KuntŒ fia; jagat Ä a kozmikus megnyilv§nul§s; viparivartate Ä mÉk¢dik.
¹, KuntŒ fia! Ez az anyagi term¦szet, ami egyike energi§imnak, az ¶n
ir§ny¨t§som alatt mÉk¢dik, l¦trehozva a mozg© ¦s mozdulatlan l¦nyek
mindegyik¦t. Az anyagi term¦szet t¢rv¦nye alapj§n Íjra ¦s Íjra megteremtÆdik ¦s megsemmis¤l ez a megnyilv§nul§s.
MAGYAR·ZAT: EbbÆl a versbÆl kider¤l, hogy noha a LegfelsÆbb Ýr
t§vol §ll az anyagi vil§g tetteitÆl, mindig Ö marad a legfelsÆbb ir§ny¨t©.
A LegfelsÆbb Ýr a legfelsÆbb akarat, s Ö §ll az anyagi megnyilv§nul§s h§tter¦ben, de az ir§ny¨t§st az anyagi term¦szet v¦gzi. K‚‰†a azt is mondja
a Bhagavad-gŒtƒban, hogy a k¤l¢nf¦le fajokban ¦s form§kban megjelenÆ
¦lÆl¦nyeknek À¶n vagyok az atyjuk". Ahogyan az apa az anyam¦hbe juttatja magj§t, hogy a gyermek megfoganjon, a LegfelsÆbb Ýr csup§n pillant§sa §ltal valamennyi ¦lÆl¦nyt az anyagi term¦szet m¦h¦be juttatja,
megterm¦keny¨tve azt. Az ¦lÆl¦nyek kor§bbi v§gyaik ¦s tetteik alapj§n
a k¤l¢nf¦le fajok k¤l¢nf¦le form§it ¢ltik magukra. A LegfelsÆbb Ýr pillant§s§nak hat§s§ra sz¤letnek meg, testet m¦gis kor§bbi v§gyaik ¦s tetteik
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szerint kapnak. Az Ýr teh§t nem §ll k¢zvetlen kapcsolatban az anyagi
teremt¦ssel. Csup§n r§pillant az anyagi term¦szetre, ezzel mÉk¢d¦sre
k¦szteti, ez§ltal pedig egyszerre l¦trej¢n minden. A LegfelsÆbb Ýr k¦ts¦gtelen¤l cselekszik, mivel r§pillant az anyagi term¦szetre, de nincs k¢zvetlen kapcsolata az anyagi vil§g megnyilv§nul§s§val. A sm‚ti ezzel kapcsolatban az al§bbi p¦ld§t hozza fel: egy illatos vir§ghoz hajolva az illat el¦ri
az ember szagl©¦rz¦k¦t, noha a szagl§snak ¦s a vir§gnak nincs kapcsolata
egym§ssal. Ehhez hasonl© viszony l¦tezik az anyagi vil§g ¦s az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge k¢z¢tt. Az Ýrnak val©j§ban semmi kapcsolata
nincs az anyagi vil§ggal, m¦gis Ä pillant§sa ¦s akarata §ltal Ä Ö teremti
meg azt. Egysz©val teh§t az anyagi term¦szet semmire sem k¦pes az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek fel¤gyelete n¦lk¤l, Ö azonban t§vol §ll
minden anyagi tettÆl.
11. VERS
@vajaAnainta maAM maUX#A maAnauSaI%M tanaumaAi™atama, /
parM" BaAvamajaAnantaAe mama BaUtamahe"ìr"ma, //11//

avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ mƒnu‰Œ„ tanum ƒritam
para„ bhƒvam ajƒnanto mama bhta-mahevaram
avajƒnanti Ä kigÍnyolnak; mƒm Ä Engem; mˆhƒ‹ Ä az ostob§k; mƒnu‰Œm Ä emberi form§jÍ; tanum Ä testet; ƒritam Ä fel¢ltve; param Ä transzcendent§lis; bhƒvam Ä term¦szetet; ajƒnanta‹ Ä nem ismerve; mama Ä
Eny¦m; bhta Ä minden l¦tezÆnek; mahƒ-Œvaram Ä legfelsÆbb birtokos§t.
Az ostob§k kigÍnyolnak, mikor al§sz§llok emberi alakomban. Nem
ismerik transzcendent§lis term¦szetem, s nem tudj§k, hogy mindenek
LegfelsÆbb Ura vagyok.
MAGYAR·ZAT: A fejezet elÆzÆ verseinek magyar§zataib©l kitÉnik,
hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge nem egy k¢z¢ns¦ges ember,
noha emberi form§ban jelenik meg. A teljes kozmikus megnyilv§nul§s
teremt¦s¦t, fenntart§s§t ¦s megsemmis¨t¦s¦t ir§ny¨t© Istens¦g Szem¦lyis¦ge nem lehet emberi l¦ny. Ennek ellen¦re sz§mtalan olyan ostoba van,
aki K‚‰†§t csup§n egy nagy hatalmÍ embernek hiszi. A val©s§gban K‚‰†a
maga az eredeti LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g. Ezt a Brahma-sa„hitƒ is megerÆs¨ti (Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹): Ö a LegfelsÆbb Ýr.
Sok Œvara, azaz ir§ny¨t© van, s van k¢zt¤k hatalmasabb ¦s kev¦sb¦
hatalmas. Az anyagi vil§gban a t§rsadalom mindennapi ir§ny¨t§s§ban is
tapasztalhatjuk, hogy egy tisztviselÆ vagy vezetÆ f¢l¢tt a titk§r, af¢l¢tt
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a miniszter, a miniszter f¢l¢tt pedig az §llameln¢k §ll. Mindegyik¤k ir§ny¨t©, de az egyik a m§sik ir§ny¨t§sa alatt §ll. A Brahma-sa„hitƒ szerint K‚‰†a a legfelsÆbb ir§ny¨t©. K¦ts¦gtelen¤l sz§mtalan vezetÆ l¦tezik
az anyagi ¦s a lelki vil§gban, m¦gis K‚‰†a a legfelsÆbb ir§ny¨t© (Œvara‹
parama‹ k‚‰†a‹), akinek teste sac-cid-ƒnanda, vagyis nem anyagi.
Azokat a csod§latos tetteket, melyekrÆl az elÆzÆ versek ¨rtak, lehetetlen anyagi testtel v¦grehajtani. K‚‰†a teste ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s
tud§ssal teli. Nem egy k¢z¢ns¦ges ember Ö, az ostob§k m¦gis kigÍnyolj§k,
s embernek hiszik. Test¦t ez a vers mƒnu‰Œmnak ¨rja le, mert emberi szerepben, Arjuna bar§tjak¦nt ¦s politikusk¦nt vett r¦szt a kuruk‰etrai csat§ban. Sok esetben Így cselekszik, mintha k¢z¢ns¦ges ember lenne, §m ez
csak a l§tszat, mert az Ö teste val©j§ban sac-cid-ƒnanda-vigraha (abszolÍt,
¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s teljes tud§ssal teli). Ezt t¢bb v¦dikus szent¨r§s
is megerÆs¨ti. Sac-cid-ƒnanda rpƒya k‚‰†ƒya: ÀH©dolatomat aj§nlom az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a elÆtt, aki a tud§s ¢r¢kk¦val©,
gy¢ny¢rteli form§ja" (Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.1). Tam eka„ govindam:
ÀTe vagy Govinda, az ¦rz¦kek ¦s a tehenek boldogs§g§nak forr§sa." Saccid-ƒnanda-vigraham: ÀA Te tested transzcendent§lis, tud§ssal, gy¢ny¢rrel ¦s ¢r¢kk¦val©s§ggal teljes" (Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.38).
Annak ellen¦re, hogy az Ýr K‚‰†a test¦t transzcendent§lis tulajdons§gok jellemzik, valamint gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teli, sz§mtalan olyan
botcsin§lta tud©s ¦s Bhagavad-gŒtƒ-magyar§z© akad, aki k¢z¢ns¦ges embernek gondolja K‚‰†§t, s kigÍnyolja Öt. Lehet, hogy ezek a tanult emberek elÆzÆ ¦let¤k j§mbor cselekedetei k¢vetkezt¦ben nem k¢z¢ns¦ges
emberek, §m ez a felfog§suk ŽrŒ K‚‰†§r©l szeg¦nyes tud§suknak tudhat©
be. Mˆh§knak nevezik Æket, hiszen csakis az ostob§k tekintik K‚‰†§t
k¢z¢ns¦ges emberi l¦nynek, amiatt, hogy nem ismerik a LegfelsÆbb Ýr
bensÆs¦ges cselekedeteit ¦s k¤l¢nf¦le energi§it. Nem tudj§k, hogy K‚‰†a
teste a teljes tud§s ¦s boldogs§g szimb©luma, hogy Ö minden l¦tezÆ tulajdonosa, s hogy k¦pes b§rkit felszabad¨tani. Mivel nem tudnak K‚‰†a
sz§mtalan transzcendent§lis tulajdons§g§r©l, kigÍnyolj§k Öt.
Azt sem tudj§k, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek megjelen¦se ebben az anyagi vil§gban belsÆ energi§j§nak megnyilv§nul§sa. Ö az
Ura az anyagi energi§nak. K‚‰†a t¢bb helyen elmagyar§zza (mama mƒyƒ
duratyayƒ), hogy b§r az anyagi energia rendk¨v¤l hatalmas, m¦gis az ir§ny¨t§sa alatt §ll, s b§rki, aki megh©dol ElÆtte, kiszabadulhat b¢rt¢n¦bÆl.
Ha a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek Neki megh©dolva megszabadulhatnak az
anyagi energia befoly§s§t©l, akkor hogyan lenne a LegfelsÆbb Ýrnak, az
eg¦sz kozmikus term¦szet teremtÆ, fenntart© ¦s megsemmis¨tÆ ir§ny¨t©j§nak hozz§nk hasonl©an anyagi teste? A K‚‰†§r©l alkotott eff¦le elk¦pzel¦s teljes m¦rt¦kben ostobas§g. Az ostob§k nem tudj§k felfogni, hogyan
lehet a l§tsz©lag k¢z¢ns¦ges emberk¦nt megjelenÆ K‚‰†a, az Istens¦g
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Szem¦lyis¦ge minden atom ¦s a kozmikus forma gigantikus megnyilv§nul§s§nak ir§ny¨t©ja. A legnagyobb ¦s a legkisebb fogalma meghaladja
elk¦pzel¦s¤ket, ez¦rt nem k¦pesek felfogni, hogyan tudja egyszerre hatalm§ban tartani egy emberhez hasonl© test a v¦gtelen¤l nagyot ¦s a v¦gtelen¤l par§nyit. Annak ellen¦re, hogy Ö a v¦gsÆ ir§ny¨t©ja a par§nyinak ¦s
a v¦gtelennek, val©j§ban t§vol marad az eg¦sz megnyilv§nul§st©l. Kor§bban m§r kider¤lt, hogy elk¦pzelhetetlen transzcendent§lis energi§ja, a
yogam aivaram k¦pes egyidejÉleg ir§ny¨tani a v¦gtelent ¦s a par§nyit is,
de Ö m¦gis t§vol tud maradni mindkettÆtÆl. B§r az ostob§k nem tudj§k
elk¦pzelni, hogy K‚‰†a, aki emberi l¦nyk¦nt jelenik meg, hogyan tudja
ir§ny¨tani a v¦gtelent ¦s a v¦gest, a tiszta bhakt§k elfogadj§k ¦s meg¦rtik azt, mert tudj§k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
Ez¦rt a bhakt§k teljesen megh©dolnak ElÆtte, ¦s odaad©an szolg§lj§k Öt
K‚‰†a-tudatban.
A szem¦lytelen ¦s a szem¦lyes filoz©fia h¨vei k¢z¢tt sok vit§ra adott
alkalmat az Ýr emberi form§ban val© megjelen¦se. Azonban a K‚‰†§r©l sz©l© tudom§ny hiteles forr§sait, a Bhagavad-gŒtƒt ¦s a ÷rŒmadBhƒgavatamot tanulm§nyozva meg¦rthetj¤k, hogy K‚‰†a az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ö nem k¢z¢ns¦ges ember, annak ellen¦re, hogy
a F¢ld¢n k¢z¢ns¦ges emberk¦nt jelent meg. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam elsÆ
¦nek¦nek elsÆ fejezet¦ben (1.1.20) a Žaunaka vezette b¢lcsek K‚‰†a tetteirÆl k¦rdeznek:
k‚tavƒn kila karmƒ†i saha rƒme†a keava‹
ati-martyƒni bhagavƒn gˆha‹ kapa‡a-mƒnu‰a‹
ÀAz Ýr ŽrŒ K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Balarƒm§val
egy¤tt emberi l¦ny szerep¦ben jelent meg, s e szerepet fel¢ltve sz§mtalan
emberf¢l¢tti tettet hajtott v¦gre." Az Ýr emberhez hasonl© megjelen¦se
megt¦veszti az ostob§kat. Egyetlen ember sem k¦pes olyan csod§latos tettekre, mint amilyeneket K‚‰†a hajtott v¦gre f¢ldi jelenl¦te idej¦n. Apja ¦s
anyja, Vasudeva ¦s DevakŒ elÆtt n¦gykarÍ form§ban jelent meg, de im§ik
ut§n k¢z¢ns¦ges gyermekk¦ v§ltozott. Ahogy a Bhƒgavatam (10.3.46)
elmondja, babhva prƒk‚ta‹ iu‹: k¢z¢ns¦ges gyermekk¦, k¢z¢ns¦ges
emberi l¦nny¦ v§ltozott. Ez a vers szint¦n arra utal, hogy az Ýr k¢z¢ns¦ges emberi l¦nyk¦nt val© megjelen¦se transzcendent§lis test¦nek egyik
jellegzetess¦ge. A Bhagavad-gŒtƒ tizenegyedik fejezet¦ben az §ll, hogy
Arjuna az¦rt im§dkozott, hogy l§thassa K‚‰†a n¦gykarÍ form§j§t (tenaiva
rpe†a catur-bhujena). Miut§n K‚‰†a Arjuna k¦r¦s¦re megmutatta ezt
a form§t, Íjra felvette eredeti, emberhez hasonl© form§j§t (mƒnu‰a„
rpam). A LegfelsÆbb Ýrnak ezek a tulajdons§gai a k¢z¢ns¦ges emberi
l¦nyre egy§ltal§n nem jellemzÆek.
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A K‚‰†§t kigÍnyol©k k¢z¤l egyesek, akiket megfertÆz¢tt a mƒyƒvƒda
filoz©fia, a ÷rŒmad-Bhƒgavatam egyik vers¦re (3.29.21) hivatkoznak, hogy
bebizony¨ts§k: K‚‰†a is csup§n ember. Aha„ sarve‰u bhte‰u bhtƒtmƒvasthita‹ sadƒ: ÀA LegfelsÆbb jelen van minden ¦lÆl¦nyben." Ezt a verset
azonban nem a minden szak¦rtelmet n¦lk¤l¢zÆ, K‚‰†§t kigÍnyol© emberek f¦lremagyar§z§sa alapj§n, hanem a hiteles vai‰†ava ƒcƒry§k, p¦ld§ul
JŒva GosvƒmŒ ¦s ViŁvanƒtha CakravartŒ —hƒkura seg¨ts¦g¦vel kell meg¦rteni. E vershez fÉz¢tt magyar§zat§ban JŒva GosvƒmŒ azt mondja, hogy
K‚‰†a teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦sek¦nt, Paramƒtmƒk¦nt, azaz FelsÆl¦lekk¦nt
jelen van a mozg© ¦s a mozdulatlan ¦lÆl¦nyekben. Annak a kezdÆ bhakt§nak teh§t, aki nem tiszteli a t¢bbi ¦lÆl¦nyt, hanem figyelm¦t egyed¤l a
LegfelsÆbb Ýr templomi arcƒ-mrti form§j§ra r¢gz¨ti, igyekezete hi§baval©. Az Ýr bhakt§inak h§rom csoportja van, melyek k¢z¤l a kezdÆk a
legals© szinten §llnak. Ök t¢bbet t¢rÆdnek a templomi mrtival, mint a
bhakt§kkal, ez¦rt ViŁvanƒtha CakravartŒ —hƒkura figyelmeztet benn¤nket, hogy az ilyen szeml¦leten v§ltoztatni kell. Egy bhakt§nak l§tnia kell,
hogy mivel K‚‰†a Paramƒtmƒk¦nt mindenki sz¨v¦ben jelen van, minden
test a LegfelsÆbb Ýr templom§nak vagy megtestes¤l¦s¦nek sz§m¨t. ¶ppÍgy kell teh§t tiszteln¤nk minden egyes testet, melyben a Paramƒtmƒ
lakozik, mint ahogyan az Ýr templom§t tisztelj¤k. Mindenkinek meg kell
adnunk a kellÆ tiszteletet, ¦s senkit sem szabad semmibe venn¤nk.
Sz§mtalan olyan imperszonalista van, aki gÍnyt Éz a templomi im§datb©l. Az ilyen emberek szerint Isten mindenhol megtal§lhat©; mi¦rt
kellene h§t csak a templomban im§dni? Ha azonban Isten mindenhol
jelen van, akkor mi¦rt ne lenne jelen templom§ban vagy a mrtiban is?
A szem¦lyes ¦s a szem¦lytelen filoz©fia h¨vei k¢z¢tt sz¤ntelen¤l dÍl© vita
ellen¦re a K‚‰†a-tudatÍ, t¢k¦letes bhakta tudja, hogy b§r K‚‰†a a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g, m¦gis mindent §that. Ezt a Brahma-sa„hitƒ is megerÆs¨ti. Hab§r K‚‰†a mindig saj§t hajl¦k§n, Goloka-V‚ndƒvan§n tart©zkodik,
k¤l¢nf¦le energi§inak megnyilv§nul§sai ¦s teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦se r¦v¦n
m¦gis jelen van mindenhol az anyagi ¦s a lelki teremt¦sben.
12. VERS
maAeGaAzAA maAeGak(maARNAAe maAeGaÁaAnaA ivacaetas$a: /

r"Aºas$aImaAs$aur"I%M caEva ‘ak{(itaM maAeih"naI%M i™ataA: //12//
moghƒƒ mogha-karmƒ†o mogha-jŠƒnƒ vicetasa‹
rƒk‰asŒm ƒsurŒ„ caiva prak‚ti„ mohinŒ„ ritƒ‹
mogha-ƒƒ‹ Ä azok, akiknek rem¦nyei meghiÍsultak; mogha-karmƒ†a‹ Ä
azok, akiknek gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteik meghiÍsultak; mogha-jŠƒnƒ‹ Ä
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azok, akik kudarcot vallottak a tud§s ter¦n; vicetasa‹ Ä a megzavarodottak; rƒk‰asŒm Ä a d¦moni; ƒsurŒm Ä ateista; ca Ä ¦s; eva Ä bizony;
prak‚tim Ä term¦szetn¦l; mohinŒm Ä megt¦vesztÆn¦l; ritƒ‹ Ä mened¦ket
keresve.
Ezek a megzavarodott emberek a d¦moni ¦s ateista n¦zetekhez vonz©dnak. Ebben az illuz©rikus §llapotban a felszabadul§shoz, a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekhez ¦s a tudom§ny mÉvel¦s¦hez fÉz¢tt ¢sszes rem¦ny¤k
meghiÍsul.
MAGYAR·ZAT: Sok h¨vÆ van, aki csup§n sz¨nleli, hogy K‚‰†a-tudatÍ
¦s odaad© szolg§latot v¦gez, §m a val©s§gban nem hiszi tiszta sz¨vbÆl,
hogy az AbszolÍt Igazs§g az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a. Az
ilyen emberek sohasem fogj§k az odaad© szolg§lat gy¤m¢lcs¦t meg¨zlelni,
¦s sohasem t¦rhetnek haza Istenhez. A gy¤m¢lcs¢zÆ j§mbor cselekedeteket v¦gzÆk Ä akik v¦gsÆ soron arra v§gynak, hogy megszabaduljanak az
anyagi k¢tel¦kektÆl Ä sem lesznek soha sikeresek, mert gÍnyt Éznek az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl, K‚‰†§b©l. A K‚‰†§t kigÍnyol©kr©l
teh§t tudnunk kell, hogy d¦monikusak ¦s ateist§k. A Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete szerint az ilyen d¦monikus bÉn¢s¢k sohasem h©dolnak meg
K‚‰†§nak. Elmebeli spekul§ci©val akarj§k el¦rni az AbszolÍt Igazs§got,
ez¦rt arra a t¦ves k¢vetkeztet¦sre jutnak, hogy a k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny ¦s
K‚‰†a egy ¦s ugyanaz. E t¦ves meggyÆzÆd¦sre alapozva Így v¦lik, hogy
b§r az emberek test¦t pillanatnyilag befedi az anyagi term¦szet, a felszabadul§s ut§n azonnal megszÉnik minden k¤l¢nbs¦g Isten ¦s Æk¢z¢tt¤k.
K¨s¦rlet¤k, hogy eggy¦ v§ljanak K‚‰†§val, illuz©rikus, ez¦rt kudarccal fog
v¦gzÆdni. Mint ahogy ez a vers is r§mutat, a lelki tud§sra ateista ¦s d¦moni
m©dszerekkel t¢rekvÆk erÆfesz¨t¦se mindig meddÆ marad. Ezek az emberek mindig kudarcot vallanak, ha megpr©b§lj§k elsaj§t¨tani a v¦dikus
irodalom, p¦ld§ul a Vedƒnta-stra ¦s az upani‰adok tudom§ny§t.
K‚‰†§t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t k¢z¢ns¦ges embernek
tekinteni teh§t nagy s¦rt¦s. Akik ¨gy tesznek, azok minden bizonnyal
az illÍzi© rabjai, mert k¦ptelenek meg¦rteni K‚‰†a ¢r¢kk¦val© form§j§t.
A B‚had-vi‰†u-sm‚ti f¦lre¦rthetetlen¤l kijelenti:
yo vetti bhautika„ deha„ k‚‰†asya paramƒtmana‹
sa sarvasmƒd bahi‰-kƒrya‹ rauta-smƒrta-vidhƒnata‹
mukha„ tasyƒvalokyƒpi sa-cela„ snƒnam ƒcaret
ÀAnnak az embernek, aki K‚‰†a test¦t anyaginak tekinti, tilos a rutiban ¦s a sm‚tiben le¨rt r¨tusokat ¦s szertart§sokat v¦geznie. Ha pedig
valaki v¦letlen¤l megpillantja egy ilyen ember arc§t, annak azonnal meg
kell f¤r¢dnie a Gangeszben, hogy megtisztuljon a fertÆz¦stÆl." Az embe-
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rek az¦rt Éznek gÍnyt K‚‰†§b©l, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl, mert irigyek R§. R§juk k¦ts¦gtelen¤l az v§r, hogy ateista ¦s d¦moni
fajokban kell Íjra ¦s Íjra megsz¤letni¤k. Igazi tud§sukat ¢r¢kre illÍzi©
fedi be, s ¨gy lassank¦nt a teremt¦s legs¢t¦tebb r¦gi©iba s¤llyednek.
13. VERS
mah"AtmaAnastau maAM paATaR dE"vaI%M ‘ak{(itamaAi™ataA: /

Bajantyananyamanas$aAe ÁaAtvaA BaUtaAid"mavyayama, //13//
mahƒtmƒnas tu mƒ„ pƒrtha daivŒ„ prak‚tim ƒritƒ‹
bhajanty ananya-manaso jŠƒtvƒ bhtƒdim avyayam
mahƒ-ƒtmƒna‹ Ä a nagy lelkek; tu Ä de; mƒm Ä Nekem; pƒrtha Ä ©,
P‚thƒ fia; daivŒm Ä isteni; prak‚tim Ä term¦szetn¦l; ƒritƒ‹ Ä v¦delmet
keresve; bhajanti Ä szolg§latot v¦geznek; ananya-manasa‹ Ä rend¤letlen
elm¦vel; jŠƒtvƒ Ä ismerve; bhta Ä teremt¦snek; ƒdim Ä az eredetek¦nt;
avyayam Ä kimer¨thetetlennek.
¹, P‚thƒ fia, a nagy lelkek, akik nincsenek illÍzi©ban, az isteni term¦szet v¦delme alatt §llnak. Teljesen elmer¤lnek az odaad© szolg§latban,
mert az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt, mindennek az eredetek¦nt ¦s kimer¨thetetlennek ismernek Engem.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen meghat§rozza, ki a mahƒtmƒ.
A mahƒtmƒ elsÆ ismertetÆjele, hogy m§r el¦rte az isteni term¦szetet, s
nem §ll az anyagi term¦szet ir§ny¨t§sa alatt. Hogy ez mik¦ppen lehets¦ges, azt a hetedik fejezet m§r elmagyar§zta: aki megh©dol az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ŽrŒ K‚‰†a elÆtt, az azon nyomban felszabadul
az anyagi term¦szet ir§ny¨t§sa al©l. Ez az a tulajdons§g, ami sz¤ks¦ges
hozz§. Amint az ember §tadja lelk¦t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, azonnal kiszabadul az anyagi term¦szet rabs§g§b©l. Ez az elÆk¦sz¨tÆ l¦p¦s. Az ¦lÆl¦ny az Ýr hat§renergi§j§t k¦pezi, ez¦rt ha megszabadul az anyagi term¦szet befoly§s§t©l, r¢gt¢n a lelki term¦szet ir§ny¨t§sa
al§ ker¤l. A lelki term¦szet ir§ny¨t§s§t daivŒ prak‚tinek, isteni term¦szetnek nevezik. Amikor teh§t az ember az§ltal, hogy megh©dol az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt, magasabbra emelkedik, el¦ri a nagy l¦lek,
a mahƒtmƒ szintj¦t.
A mahƒtmƒ figyelm¦t semmi nem tudja elterelni K‚‰†§r©l, mert j©l
tudja, hogy Ö az eredeti LegfelsÆbb Szem¦ly, minden ok oka, s efelÆl
semmi k¦ts¦ge nincs. Ilyen mahƒtmƒv§, nagy l¦lekk¦ m§s mahƒtmƒk vagy
tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban v§lhat valaki. A tiszta bhakt§kat m¦g K‚‰†a
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m§s form§i Ä k¢zt¤k a n¦gykarÍ Mahƒ-vi‰†u Ä sem ¦rdeklik. Egyed¤l
K‚‰†a k¦tkarÍ form§j§hoz vonz©dnak, nem pedig K‚‰†a m§s form§ihoz,
s nem t¢rÆdnek semmilyen f¦listen vagy ember im§dat§val sem. Kiz§r©lag K‚‰†§n medit§lnak, K‚‰†a-tudatban, ¦s szakadatlanul az Ýr rend¨thetetlen szolg§lat§t v¦gzik.
14. VERS
s$atataM k(LtaRyantaAe maAM yatantaê ä{"X#˜ataA: /

namasyantaê maAM BaftyaA inatyayau·(A opaAs$atae //14//
satata„ kŒrtayanto mƒ„ yatanta ca d‚ˆha-vratƒ‹
namasyanta ca mƒ„ bhaktyƒ nitya-yuktƒ upƒsate
satatam Ä mindig; kŒrtayanta‹ Ä ¦nekelve; mƒm Ä R©lam; yatanta‹ Ä
teljes igyekezettel; ca Ä is; d‚ˆha-vratƒ‹ Ä elsz§nts§ggal; namasyanta‹ Ä
h©dolatot aj§nlva; ca Ä ¦s; mƒm Ä Nekem; bhaktyƒ Ä odaad§ssal; nityayuktƒ‹ Ä ¢r¢kk¦ v¦gezve; upƒsate Ä im§datot.
Ezek a nagy lelkek §lland©an az ¶n dicsÆs¦gemet zengik, nagy elsz§nts§ggal igyekeznek, s leborulva ElÆttem sz¤ntelen¤l odaad©an im§dnak Engem.
MAGYAR·ZAT: A mahƒtmƒ c¨mmel nem lehet egy k¢z¢ns¦ges embert
felruh§zni. Ez a vers le¨rja a nagy l¦lek jellemzÆit: egy mahƒtmƒ mindig a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge dicsÆs¦g¦t zengi.
Semmi m§st nem tesz, mint §lland©an az Urat dicsÆ¨ti, teh§t nem imperszonalista. Ha dicsÆ¨t¦srÆl van sz©, a LegfelsÆbb Urat kell dicsÆ¨ten¤nk,
valamint szent nev¦t, ¢r¢kk¦val© form§j§t, transzcendent§lis tulajdons§gait ¦s rendk¨v¤li kedvtel¦seit. Ezeket kell dicsÆ¨teni, s a mahƒtmƒ ez¦rt
ragaszkodik az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez.
A Bhagavad-gŒtƒ nem nevezi mahƒtmƒnak a LegfelsÆbb Ýr szem¦lytelen arculat§hoz, a brahmajyotihoz vonz©d© embert. R©la eg¦szen m§st
¨r a k¢vetkezÆ vers. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint egy mahƒtmƒ mindig az odaad© szolg§lat k¤l¢nf¦le tev¦kenys¦geibe mer¤l, s nem egy f¦listenrÆl vagy emberrÆl, hanem Vi‰†ur©l hall ¦s ¦nekel. Ezt jelenti az
odaad§s: rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹; valamint az Ör§ val© eml¦kez¦st,
a smara†amot. Az ilyen mahƒtmƒ rend¨thetetlen elhat§roz§s§ban, hogy
v¦g¤l elnyerje a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§g§t az ¢t transzcendent§lis rasa
valamelyik¦ben. Ennek ¦rdek¦ben tetteit, gondolatait, test¦t ¦s szavait,
azaz minden¦t a LegfelsÆbb Ýr, ŽrŒ K‚‰†a szolg§lat§ba §ll¨tja. Ezt h¨vj§k
t¢k¦letes K‚‰†a-tudatnak.
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Az odaad© szolg§latban vannak bizonyos tettek, melyeket felt¦tlen¤l
v¦gre kell hajtani. Ide sorolhat© a b¢jt¢l¦s bizonyos napokon, p¦ld§ul a
telÆ ¦s a fogy© hold tizenegyedik napj§n, ekƒdasŒn, vagy az Ýr megjelen¦si
napj§n. Ezeket a szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat a nagy ƒcƒry§k aj§nlj§k azok
sz§m§ra, akik val©ban szeretn¦k elnyerni az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge t§rsas§g§t a transzcendent§lis vil§gban. A mahƒtmƒk, a nagy lelkek szigorÍan betartj§k e szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat, s ez¦rt k¦ts¦gtelen¤l
el¦rik a k¨v§nt eredm¦nyt.
Mint ahogyan e fejezet m§sodik verse ¨rta, az odaad© szolg§lat nemcsak
k¢nnyÉ, de ¢r¢mteli is. Az embernek nem sz¤ks¦ges szigorÍ vezekl¦st ¦s
¢nmegtart©ztat§st v§llalnia. A hozz§¦rtÆ lelki tan¨t©mester vezet¦se alatt
az odaad© szolg§latot ebben az ¦let¦ben b§rmilyen helyzetben gyakorolhatja: h§zasemberk¦nt, sannyƒsŒk¦nt vagy brahmacƒrŒk¦nt egyar§nt. ¶letk¢r¤lm¦nyeitÆl f¤ggetlen¤l b§rhol, a vil§g b§rmelyik r¦sz¦n odaad§ssal
szolg§lhatja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, s ez§ltal igazi mahƒtmƒv§, nagy l¦lekk¦ v§lhat.
15. VERS
ÁaAnayaÁaena caApyanyae yajantaAe maAmaupaAs$atae /

Wk(tvaena pa{Taftvaena baò"DaA ivaìtaAemauKama, //15//
jŠƒna-yajŠena cƒpy anye yajanto mƒm upƒsate
ekatvena p‚thaktvena bahudhƒ vivato-mukham
jŠƒna-yajŠena Ä a tud§s mÉvel¦s¦vel; ca Ä is; api Ä bizony; anye Ä m§sok;
yajanta‹ Ä §ldoz©k; mƒm Ä Engem; upƒsate Ä im§dnak; ekatvena Ä egys¦gben; p‚thaktvena Ä kettÆss¦gben; bahudhƒ Ä sokf¦les¦gben; vivata‹mukham Ä a kozmikus formak¦nt.
M§sok, akik a tud§s mÉvel¦s¦vel hajtanak v¦gre §ldozatot, a LegfelsÆbb Urat mint az egyetlent, a sokban jelenl¦vÆt ¦s a kozmikus form§t
im§dj§k.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a kor§bbi versek ¢sszefoglal§sa. Az Ýr azt
mondja Arjun§nak, hogy aki tiszt§n K‚‰†a-tudatÍ, s akit nem ¦rdekel
m§s, mint K‚‰†a, azt mahƒtmƒnak h¨vj§k. Vannak azonban m§sok, akik
nem ¦rt¦k el teljesen a mahƒtmƒ szintet, ¦s szint¦n K‚‰†§t im§dj§k, de
m§s Íton. Ezek k¢z¤l a boldogtalanr©l, a szeg¦nyrÆl, a k¨v§ncsir©l ¦s a
tud§sra v§gy©r©l m§r volt sz©. Vannak azonban olyanok, akik m¦g n§luk is alacsonyabb szinten §llnak. H§rom csoportra oszthat©k: 1. az ¢nmag§t im§d©, aki mag§t a LegfelsÆbb Ýrral azonos¨tja, 2. az, aki saj§t
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elk¦pzel¦se szerint kital§l egy form§t a LegfelsÆbb Ýrr©l, ¦s azt im§dja, valamint 3. az, aki az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge viva-rp§j§t,
kozmikus form§j§t fogadja el ¦s im§dja. A h§rom k¢z¤l a legalacsonyabb
szinten az §ll Ä s egyben az a leggyakoribb is Ä, aki monist§nak vallja mag§t, s abban a hiszemben, hogy Æ a LegfelsÆbb Ýr, saj§t mag§t im§dja.
Az ilyen emberek azt hiszik, hogy azonosak a LegfelsÆbb Ýrral, s ezzel
a mentalit§ssal saj§t magukat im§dj§k. Ez is egyfajta Isten-im§dat, mert
meg¦rtett¦k, hogy nem az anyagi test, hanem a l¦lek az ¦nj¤k Ä legal§bb
eddig a felfog§sig eljutottak. Az imperszonalist§k §ltal§ban ily m©don
im§dj§k a LegfelsÆbb Urat. A m§sodik csoportot a f¦listenek im§d©i
alkotj§k, akik b§rmilyen elk¦pzelt form§t a LegfelsÆbb Ýr form§j§nak
v¦lnek. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik a megnyilv§nult
anyagi univerzumon tÍl semmit sem k¦pesek felfogni. Mag§t az univerzumot hiszik a legfelsÆbb l¦tezÆnek, s azt im§dj§k. Az univerzum szint¦n az Ýr egyik form§ja.
16. VERS
@hM" ‚(taur"hM" yaÁa: svaDaAh"mah"maAESaDama, /

man‡aAe'h"mah"maevaAjyamah"mai¢ar"hM" ò"tama, //16//
aha„ kratur aha„ yajŠa‹ svadhƒham aham au‰adham
mantro 'ham aham evƒjyam aham agnir aha„ hutam
aham Ä ¶n; kratu‹ Ä a v¦dikus r¨tus; aham Ä ¶n; yajŠa‹ Ä a sm‚ti §ldozat; svadhƒ Ä a felaj§nl§s; aham Ä ¶n; aham Ä ¶n; au‰adham Ä a gy©gyn¢v¦ny; mantra‹ Ä a transzcendent§lis hangvibr§ci©; aham Ä ¶n; aham Ä
¶n; eva Ä bizony; ƒjyam Ä az olvasztott vaj; aham Ä ¶n; agni‹ Ä a tÉz;
aham Ä ¶n; hutam Ä a felaj§nl§s.
·m ¶n vagyok a szertart§s, az §ldozat, az Æsaty§knak sz©l© felaj§nl§s,
a gy©gy¨t© fÉ ¦s a transzcendent§lis mantra. ¶n vagyok a vaj, a tÉz ¦s
a felaj§nl§s is.
MAGYAR·ZAT: A jyoti‰‡oma nevÉ v¦dikus §ldozat ¦s a sm‚tiben eml¨tett mahƒ-yajŠa szint¦n K‚‰†a. A Pit‚lok§nak tett felaj§nl§sok, azaz a
Pit‚loka el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben felaj§nlott §ldozat Ä ami a tiszt¨tott
vaj form§j§ban egyfajta gy©gyszernek tekinthetÆ Ä szint¦n K‚‰†a. Az ez
alkalommal ¦nekelt valamennyi mantra is K‚‰†a. A sokf¦le ¦tel, amit
felaj§nl§s c¦lj§b©l tejterm¦kekbÆl k¦sz¨tenek, szint¦n K‚‰†a. A tÉz is
K‚‰†a, mert egyike az ¢t anyagi elemnek, s ez¦rt az Ö k¤l¢n§ll© energi§j§t k¦pezi. A V¦d§k karma-kƒ†ˆa fejezet¦ben aj§nlott §ldozatok teh§t
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mind K‚‰†a. Akik odaad© szolg§latukkal im§dj§k K‚‰†§t, azok m§r elÆzÆ
¦leteikben v¦grehajtott§k a V¦d§k aj§nlotta valamennyi §ldozatot.
17. VERS
ipataAh"masya jagAtaAe maAtaA DaAtaA ipataAmah": /

vaeâM paiva‡amaAe"Mk(Ar" [%fs$aAma yajaure"va ca //17//
pitƒham asya jagato mƒtƒ dhƒtƒ pitƒmaha‹
vedya„ pavitram o„kƒra ‚k sƒma yajur eva ca
pitƒ Ä az atya; aham Ä ¶n; asya Ä ennek; jagata‹ Ä az univerzumnak;
mƒtƒ Ä az anya; dhƒtƒ Ä a fenntart©; pitƒmaha‹ Ä a nagyatya; vedyam Ä
az, amit ismerni kell; pavitram Ä az, ami megtiszt¨t; o„-kƒra‹ Ä az o„
sz©tag; ‚k Ä a ’g-veda; sƒma Ä a Sƒma-veda; yaju‹ Ä a Yajur-veda; eva Ä
bizony; ca Ä ¦s.
¶n vagyok az univerzum atyja, az anya, a fenntart© ¦s az Æsatya. ¶n
vagyok a tud§s t§rgya, ¶n vagyok az, ami megtiszt¨t, ¦s ¶n vagyok az
o„ sz©tag. A ’g-, a Sƒma- ¦s a Yajur-veda szint¦n ¶n vagyok.
MAGYAR·ZAT: Az eg¦sz kozmikus megnyilv§nul§s, mozdulatlan ¦s
mozg© l¦nyeivel egy¤tt, K‚‰†a energi§j§nak k¤l¢nf¦le tev¦kenys¦gei §ltal nyilv§nul meg. Az anyagi l¦tben k¤l¢nb¢zÆ kapcsolatokat teremt¤nk
a k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyekkel, akik nem m§sok, mint K‚‰†a hat§renergi§i.
A prak‚ti befoly§sa alatt ap§nknak, any§nknak, nagyaty§nknak, teremtÆnknek stb. hissz¤k Æket, val©j§ban azonban csup§n K‚‰†a szerves r¦szei. Ily m©don ezek az ¦lÆl¦nyek, akik ap§nknak, any§nknak stb. tÉnnek,
nem m§sok, mint K‚‰†a. Ebben a versben a dhƒtƒ sz© ÀteremtÆt" jelent.
Nemcsak any§nk ¦s ap§nk szerves r¦sze K‚‰†§nak, de a teremtÆ, a nagyanya, a nagyapa stb. is K‚‰†a. Tulajdonk¦ppen minden ¦lÆl¦ny K‚‰†a,
mert mindenki az Ö szerves r¦sze. ¶ppen ez¦rt valamennyi V¦da egyed¤l
K‚‰†§t tartja v¦gsÆ c¦lj§nak. A benn¤k ismertetett k¤l¢nf¦le tudom§ny§gak mind K‚‰†a megismer¦s¦hez seg¨tik hozz§ az embert. K¤l¢n¢sen
az a t¦ma tekinthetÆ K‚‰†§nak, ami seg¨t benn¤nket, hogy fel¦lessz¤k
eredeti term¦szet¤nket. A v¦dikus elvek meg¦rt¦s¦re t¢rekvÆ ¦lÆl¦ny
ugyan¨gy K‚‰†a szerves r¦sze, teh§t szint¦n K‚‰†a. A valamennyi v¦dikus
mantr§ban elÆfordul© o„ sz©, a pra†ava egy transzcendent§lis hangvibr§ci©, ¦s szint¦n K‚‰†a. A n¦gy V¦da (Sƒma, Yajur, ’g ¦s Atharva) himnuszaiban nagyon gyakori a pra†ava vagy m§s n¦ven o„kƒra, ez¦rt ez is
K‚‰†§nak tekinthetÆ.
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18. VERS
gAitaBaRtaAR ‘aBau: s$aAºaI inavaAs$a: zAr"NAM s$auô$ta, /

‘aBava: ‘alaya: sTaAnaM inaDaAnaM baIjamavyayama, //18//
gatir bhartƒ prabhu‹ sƒk‰Œ nivƒsa‹ ara†a„ suh‚t
prabhava‹ pralaya‹ sthƒna„ nidhƒna„ bŒjam avyayam
gati‹ Ä c¦l; bhartƒ Ä ell§t©; prabhu‹ Ä Ýr; sƒk‰Œ Ä tanÍ; nivƒsa‹ Ä hajl¦k; ara†am Ä mened¦k; su-h‚t Ä legbensÆs¦gesebb bar§t; prabhava‹ Ä
teremt¦s; pralaya‹ Ä megsemmis¤l¦s; sthƒnam Ä alap; nidhƒnam Ä nyugv©hely; bŒjam Ä mag; avyayam Ä elpuszt¨thatatlan.
¶n vagyok a c¦l, az ell§t©, az Ýr, a tanÍ, a hajl¦k, a mened¦k ¦s a legkedvesebb bar§t. ¶n vagyok a teremt¦s ¦s a megsemmis¤l¦s, mindennek
az alapja, a nyugv©hely ¦s az ¢r¢k mag.
MAGYAR·ZAT: A gati c¦l§llom§st jelent, ahov§ el szeretn¦nk jutni.
A v¦gsÆ c¦l azonban K‚‰†a, noha az emberek nem tudj§k ezt. Aki nem
ismeri K‚‰†§t, az t¦vÍton j§r, ¦s l§tsz©lagos halad§sa vagy nagyon jelent¦ktelen, vagy csup§n k¦pzelÆd¦s. Sokan a k¤l¢nf¦le f¦listeneket tekintik c¦ljuknak, s a megfelelÆ gyakorlat szigorÍ v¦grehajt§s§val el is jutnak
a f¦listenek bolyg©ira Ä Candralok§ra, Słryalok§ra, Indralok§ra, Maharlok§ra ¦s ¨gy tov§bb. Ezek a lok§k, vagyis bolyg©k azonban mind K‚‰†a
teremt¦sei, ez¦rt egyidejÉleg tekinthetÆk K‚‰†§nak is, meg nem is. Mint
K‚‰†a energi§j§nak megnyilv§nul§sai, ezek a bolyg©k is egy bizonyos ¦rtelemben K‚‰†a, de val©j§ban el¦r¦s¤k csup§n egy l¦p¦st jelent a K‚‰†a
el¦r¦s¦hez vezetÆ Íton. Ha K‚‰†a k¤l¢nf¦le energi§i fel¦ haladunk, az§ltal k¢zvetve K‚‰†a fel¦ haladunk. Hozz§ azonban k¢zvetlen¤l kell menn¤nk, mert ezzel idÆt ¦s energi§t takar¨tunk meg. Mi¦rt v§lasztan§nk p¦ld§ul a l¦pcsÆt, hogy feljussunk a legfelsÆ emeletre, ha lift is van? Minden
K‚‰†a energi§j§n nyugszik, ez¦rt az Ö oltalma n¦lk¤l semmi sem l¦tezhet. K‚‰†a a legfelsÆbb uralkod©, mert minden az Ö tulajdon§t k¦pezi,
s minden az Ö energi§j§n nyugszik. Ö a v¦gsÆ tanÍ is, mert mindenki
sz¨v¦ben jelen van. Otthonaink, haz§nk, bolyg©nk, melyen ¦l¤nk, szint¦n
K‚‰†a. Ö a v¦gsÆ, oltalmat nyÍjt© c¦l, ez¦rt az embernek N§la kell mened¦ket keresnie, hogy v¦delm¦t ¦lvezhesse, s megszabadulhasson a szenved¦stÆl. B§rmikor van sz¤ks¦g¤nk v¦delemre, tudnunk kell, hogy azt csakis egy ¦lÆ erÆ nyÍjthatja. K‚‰†a a legfelsÆbb ¦lÆl¦ny. Ö l¦t¤nk forr§sa,
LegfelsÆbb Aty§nk, ez¦rt N§la senki sem lehet jobb bar§t vagy Æszint¦bb j©akar©. K‚‰†a a teremt¦s eredeti forr§sa, ¦s a megsemmis¤l¦s ut§n
minden l¦tezÆ v¦gsÆ nyugv©helye. Ö teh§t minden ok ¢r¢kk¦val© oka.
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19. VERS
tapaAmyah"mahM" vaSa< inagA{õ"Amyauts$a{jaAima ca /

@ma{taM caEva ma{tyauê s$ad"s$a»aAh"majauRna //19//
tapƒmy aham aha„ var‰a„ nig‚h†ƒmy uts‚jƒmi ca
am‚ta„ caiva m‚tyu ca sad asac cƒham arjuna
tapƒmi Ä hÆt adok; aham Ä ¶n; aham Ä ¶n; var‰am Ä esÆt; nig‚h†ƒmi Ä
visszatartom; uts‚jƒmi Ä k¤ld¢m; ca Ä ¦s; am‚tam Ä halhatatlans§g; ca Ä
¦s; eva Ä bizony; m‚tyu‹ Ä hal§l; ca Ä ¦s; sat Ä l¦lek; asat Ä anyag; ca Ä
¦s; aham Ä ¶n; arjuna Ä ©, Arjuna.
¹, Arjuna! ¶n adom a hÆt, s ¶n tartom vissza vagy k¤ld¢m az esÆt. ¶n
vagyok a halhatatlans§g ¦s a hal§l megszem¦lyes¨tÆje is. L¦lek ¦s anyag
egyar§nt Bennem van.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a k¤l¢nf¦le energi§i r¦v¦n, az elektromoss§gon ¦s
a napon kereszt¤l hÆt ¦s f¦nyt §raszt. Ö az, aki ny§ron megg§tolja a csapad¦k hull§s§t, majd az esÆs ¦vszak ideje alatt szakadatlan esÆvel §rasztja
el a f¢ldet. Az az energia, ami az ¦let¤nket meghosszabb¨tva fenntartja
l¦t¤nket, szint¦n K‚‰†a, s ¦let¤nk v¦g¦n, a hal§l form§j§ban szint¦n Vele
tal§lkozunk. K‚‰†a e k¤l¢nf¦le energi§it tanulm§nyozva az ember r§j¢het
arra, hogy az Ö sz§m§ra nincs k¤l¢nbs¦g anyag ¦s l¦lek k¢z¢tt, vagyis
Ö az anyag ¦s a l¦lek is. Aki teh§t fejlett a K‚‰†a-tudatban, az nem l§t
ilyen k¤l¢nbs¦get. Mindenben csup§n K‚‰†§t l§tja.
Mivel K‚‰†a az eredete a l¦leknek ¦s az anyagnak is, az eg¦sz anyagi
megnyilv§nul§st alkot© hatalmas kozmikus forma szint¦n K‚‰†a. V‚ndƒvanai kedvtel¦sei, melyeknek a k¦tkarÍ, fuvol§j§n j§tsz© Žyƒmasundarak¦nt
h©dolt, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kedvtel¦sei.
20. VERS
‡aEivaâA maAM s$aAemapaA: paUtapaApaA

yaÁaEir"î"A svagARitaM ‘aATaRyantae /

tae pauNyamaAs$aAâ s$aure"n‰"laAek(-

ma´ainta id"vyaAind"iva de"vaBaAegAAna, //20//

trai-vidyƒ mƒ„ soma-pƒ‹ pta-pƒpƒ
yajŠair i‰‡vƒ svar-gati„ prƒrthayante
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te pu†yam ƒsƒdya surendra-lokam
ananti divyƒn divi deva-bhogƒn
trai-vidyƒ‹ Ä a h§rom V¦da ismerÆi; mƒm Ä Engem; soma-pƒ‹ Ä a soma
ital fogyaszt©i; pta Ä megtisztulva; pƒpƒ‹ Ä bÉn¢ktÆl; yajŠai‹ Ä §ldozatok §ltal; i‰‡vƒ Ä im§dva; sva‹-gatim Ä a mennyei bolyg©kra val© eljut§s¦rt; prƒrthayante Ä im§dkoznak; te Ä Æk; pu†yam Ä j§mbor; ƒsƒdya Ä
el¦rve; sura-indra Ä Indr§nak; lokam Ä a vil§g§t; ananti Ä ¦lvezik; divyƒn Ä mennyei; divi Ä a mennyekben; deva-bhogƒn Ä az istenek ¢r¢meit.
Akik a mennyei bolyg©kra v§gyva a V¦d§kat tanulm§nyozz§k, ¦s a soma
italt fogyasztj§k, azok k¢zvetve im§dnak Engem. Ök a bÉn¢s visszahat§sokt©l megtisztulva Indra j§mbor, mennyei bolyg©j§n fognak megsz¤letni, hogy isteni ¦lvezetekben legyen r¦sz¤k.
MAGYAR·ZAT: A trai-vidyƒ‹ sz© a h§rom V¦d§t, a Sƒma-, a Yajur- ¦s
a ’g-ved§t jelenti. Azt a brƒhma†§t, aki m§r §ttanulm§nyozta e h§rom
V¦d§t, tri-vedŒnek nevezik. A t§rsadalomban nagy megbecs¤l¦snek ¢rvend
az, aki nagyon ragaszkodik a h§rom V¦d§b©l sz§rmaz© tud§shoz. Sajn§latos m©don azonban sok olyan, a V¦d§kat tanulm§nyoz© tud©s is akad,
aki nem tudja, mi ennek a v¦gsÆ c¦lja. Ez¦rt azt§n K‚‰†a ebben a versben kijelenti, hogy Ö maga a tri-vedŒk v¦gsÆ c¦lja. Az igazi tri-vedŒk K‚‰†a
l©tuszl§b§n§l keresnek mened¦ket, ¦s tiszta odaad© szolg§latukkal j§rnak a kedv¦ben. Az odaad© szolg§lat a Hare K‚‰†a mantra ¦nekl¦s¦vel
kezdÆdik, de ezzel egy idÆben arra is t¢rekedn¤nk kell, hogy val©ban
meg¦rts¤k K‚‰†§t. Sajnos azonban a V¦d§kat kiz§r©lag hivatalb©l tanulm§nyoz©kat jobban ¦rdeklik a k¤l¢nf¦le f¦listeneknek Ä Indr§nak, Candr§nak ¦s m§soknak Ä bemutatott §ldozatok. A k¤l¢nb¢zÆ f¦listenek im§d©i t¢rekv¦seiknek k¢sz¢nhetÆen megtisztulnak a term¦szet alacsonyabb
rendÉ k¢tÆerÆi okozta szennyezÆd¦sektÆl, s ¨gy a felsÆbb bolyg©rendszerekbe, azaz a mennyei bolyg©kra ker¤lnek (Maharlok§ra, Janalok§ra,
Tapolok§ra stb.). Ott az embernek sz§zezerszer jobb lehetÆs¦ge van az
¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦re, mint ezen a bolyg©n.
21. VERS
tae taM BauftvaA svagARlaAekM( ivazAAlaM

ºaINAe pauNyae matyaRlaAekM( ivazAinta /

WvaM ‡ayaIDamaRmanau‘apaªaA

gAtaAgAtaM k(Amak(AmaA laBantae //21//
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te ta„ bhuktvƒ svarga-loka„ viƒla„
k‰Œ†e pu†ye martya-loka„ vianti
eva„ trayŒ-dharmam anuprapannƒ
gatƒgata„ kƒma-kƒmƒ labhante
te Ä Æk; tam Ä azt; bhuktvƒ Ä ¦lvezve; svarga-lokam Ä a mennyet; viƒlam Ä hatalmasat; k‰Œ†e Ä kimer¨tv¦n; pu†ye Ä j§mbor tetteik eredm¦ny¦t; martya-lokam Ä a haland©k f¢ldj¦re; vianti Ä visszaesnek; evam Ä
ily m©don; trayŒ Ä a h§rom V¦d§nak; dharmam Ä t¢rv¦nyeit; anuprapannƒ‹ Ä k¢vetve; gata-ƒgatam Ä sz¤let¦st ¦s hal§lt; kƒma-kƒmƒ‹ Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre v§gyva; labhante Ä el¦rik.
A mennyei ¦rz¦ki ¢r¢m¢k korl§tlan ¦lvezete ut§n, amikor j§mbor tetteik eredm¦nyei elfogynak, ism¦t visszat¦rnek a haland©k bolyg©j§ra.
¸gy akik a V¦d§k t¢rv¦nyeit k¢vetve keresik az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st, azokra
csak ism¦tlÆdÆ sz¤let¦s ¦s hal§l v§r.
MAGYAR·ZAT: A felsÆbb bolyg©kra eljut© ember hosszabb ¦letet
¦lvez, s ott a k¢r¤lm¦nyek is sokkal kedvezÆbbek az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre.
Mindezek ellen¦re az ember nem maradhat ott ¢r¢kre. Kor§bbi j§mbor
tettei gy¤m¢lcseinek elfogyaszt§sa ut§n ism¦t visszaker¤l a F¢ldre. Aki
nem tesz szert t¢k¦letes tud§sra, melyre a Vedƒnta-stra utal (janmƒdy
asya yata‹), azaz nem ¦rti meg K‚‰†§t, minden ok ok§t, az sikertelen¤l
t¢rekszik az ¦let v¦gsÆ c¦lj§nak el¦r¦s¦re, s ¨gy abba a k¢rfolyamatba
k¦nyszer¤l, amely ©ri§sker¦kk¦nt hol a felsÆbb, hol ism¦t az als©bb bolyg©kra juttatja el. Ennek az a magyar§zata, hogy az ember ahelyett, hogy
a lelki vil§gba jutna, ahonnan a visszat¦r¦s vesz¦lye nem fenyegeti t¢bb¦,
a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§ban v§ndorol az als©bb ¦s felsÆbb bolyg©kon. Jobban tessz¤k, ha a lelki vil§got v§lasztjuk, ahol ¢r¢kk¦val©, tud§ssal ¦s boldogs§ggal teljes l¦tet ¦lvezhet¤nk, s ahonnan soha nem kell m§r
visszat¦rn¤nk ebbe a szenved¦sekkel teli anyagi l¦tbe.
22. VERS
@nanyaAiêntayantaAe maAM yae janaA: payauRpaAs$atae /

taeSaAM inatyaAiBayau·(AnaAM yaAegAºaemaM vah"Amyah"ma, //22//
ananyƒ cintayanto mƒ„ ye janƒ‹ paryupƒsate
te‰ƒ„ nityƒbhiyuktƒnƒ„ yoga-k‰ema„ vahƒmy aham
ananyƒ‹ Ä minden m§s t§rgy n¦lk¤l; cintayanta‹ Ä ¢sszpontos¨tva; mƒm Ä
R§m; ye Ä akik; janƒ‹ Ä emberek; paryupƒsate Ä helyesen im§dnak;
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te‰ƒm Ä nekik; nitya Ä mindig; abhiyuktƒnƒm Ä azoknak, akik rend¤letlenek az odaad§sban; yoga Ä amire sz¤ks¦g van; k‰emam Ä v¦delmet;
vahƒmi Ä elhozom; aham Ä ¶n.
De akik kiz§r©lagos odaad§ssal mindig Engem im§dnak, transzcendent§lis form§mon medit§lva, azoknak elhozom, amire sz¤ks¦g¤k van,
s megÆrz¢m, amij¤k van.
MAGYAR·ZAT: Aki egy pillanatig sem k¦pes K‚‰†a-tudat n¦lk¤l ¦lni,
az napi huszonn¦gy ©r§n §t csak K‚‰†§ra tud gondolni, hiszen odaad©
szolg§latot v¦gez: hall R©la, dicsÆ¨ti Öt, eml¦kezik R§, im§kat zeng Neki,
im§dja Öt, l©tuszl§b§t szolg§lja s egy¦b szolg§latot is v¦gez, bar§ts§got
k¢t Vele, s minden¦t §tadja Neki. Ezek a tettek mind nagyon kedvezÆek,
mind lelki erÆvel vannak teli, s ezek teszik olyan t¢k¦letess¦ a bhakt§t
az ¢nmegval©s¨t§sban, hogy egyetlen k¨v§ns§ga az lesz, hogy elnyerje az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek t§rsas§g§t. Az ilyen bhakta k¦ts¦gtelen¤l minden neh¦zs¦g n¦lk¤l eljut az Ýrhoz. Ezt nevezik yog§nak. Az
Ýr kegy¦bÆl az ilyen bhakta sohasem t¦r vissza t¢bb¦ az anyagi ¦letfelt¦telek k¢z¦. A k‰ema sz© K‚‰†a kegyes v¦delm¦re utal. Az Ýr seg¨ti a bhakt§t, hogy a yoga seg¨ts¦g¦vel K‚‰†a-tudatÍv§ v§lhasson, s amikor a bhakta
teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§lt, az Ýr megv¦di Æt att©l, hogy visszaessen
a szenved¦sekkel teli, felt¦telekhez k¢t¢tt ¦letbe.
23. VERS
yae'pyanyade"vataABa·(A yajantae ™aÜ"yaAinvataA: /

tae'ipa maAmaeva k(AEntaeya yajantyaivaiDapaUvaRk(ma, //23//
ye 'py anya-devatƒ-bhaktƒ yajante raddhayƒnvitƒ‹
te 'pi mƒm eva kaunteya yajanty avidhi-prvakam
ye Ä akik; api Ä is; anya Ä m§s; devatƒ Ä istenek; bhaktƒ‹ Ä bhakt§i;
yajante Ä im§dj§k; raddhayƒ anvitƒ‹ Ä hittel; te Ä Æk; api Ä is; mƒm Ä
Engem; eva Ä csak; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; yajanti Ä im§dnak; avidhiprvakam Ä rosszul.
¹, KuntŒ fia! Akik m§s istenek h¨vei, s Æket im§dj§k nagy hittel, azok
val©j§ban egyed¤l Engem im§dnak, de helytelen m©don.
MAGYAR·ZAT: ÀA f¦listenek im§d©i csek¦ly ¦rtelmÉek, noha im§datuk k¢zvetve Nekem sz©l" Ä mondja K‚‰†a. Ha egy ember a fa leveleit
¦s §gait ¢nt¢zi, s nem a gy¢ker¦t, azt vagy az¦rt teszi, mert nem rendelkezik kellÆ tud§ssal, vagy az¦rt, mert nem tartja be az elÆ¨r§sokat.
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A test k¤l¢nf¦le tagjait is Így szolg§ljuk megfelelÆen, ha az ¦telt a gyomorba juttatjuk. A f¦listenek Ä mondhatjuk ¨gy Ä k¤l¢nf¦le vezetÆ tiszts¦geket t¢ltenek be a LegfelsÆbb Ýr §llamigazgat§s§ban. Az embernek
v¦gsÆ soron az §llam, nem pedig a k¤l¢nf¦le tisztviselÆk ¦s igazgat©k
t¢rv¦nyeinek kell engedelmeskednie. ¶ppen ¨gy mindenkinek egyed¤l a
LegfelsÆbb Urat kell im§dnia, s ez§ltal az Ýr k¤l¢nf¦le tiszts¦gviselÆinek ¦s vezetÆinek is a kedv¦ben j§r. Ezek a tiszts¦gviselÆk ¦s vezetÆk az
§llam k¦pviselÆi, s megveszteget¦s¤ket tiltj§k a t¢rv¦nyek. Ez az avidhiprvakam jelent¦se ebben a versben. K‚‰†a teh§t nem helyesli a f¦listenek
felesleges im§dat§t.

24. VERS
@hM" ih" s$avaRyaÁaAnaAM BaAe·(A ca ‘aBaure"va ca /

na tau maAmaiBajaAnainta taÔvaenaAtazcyavainta tae //24//
aha„ hi sarva-yajŠƒnƒ„ bhoktƒ ca prabhur eva ca
na tu mƒm abhijƒnanti tattvenƒta cyavanti te
aham Ä ¶n; hi Ä bizony; sarva Ä minden; yajŠƒnƒm Ä §ldozatnak; bhoktƒ Ä
¦lvezÆje; ca Ä ¦s; prabhu‹ Ä Ura; eva Ä is; ca Ä ¦s; na Ä nem; tu Ä de;
mƒm Ä Engem; abhijƒnanti Ä ismernek; tattvena Ä igazi val©mban; ata‹ Ä
ez¦rt; cyavanti Ä visszaesnek; te Ä Æk.
¶n vagyok minden §ldozat egyetlen ¦lvezÆje ¦s Ura. Akik nem ismerik
fel igazi, transzcendent§lis term¦szetemet, elbuknak.
MAGYAR·ZAT: A vers ¦rthetÆen kimondja, hogy b§r a v¦dikus irodalom sokf¦le yajŠa v¦grehajt§s§t aj§nlja, val©j§ban mindegyiknek a
LegfelsÆbb Ýr el¦gedetts¦ge a c¦lja. A yajŠa sz© Vi‰†ut jelenti.
A Bhagavad-gŒtƒ harmadik fejezet¦ben egy¦rtelmÉen az §ll, hogy az embernek csakis YajŠa, azaz Vi‰†u ¢r¢m¦¦rt kell dolgoznia. A var†ƒramadharm§nak nevezett t¢k¦letes emberi t§rsadalom c¦lja Vi‰†u el¦gedett¦
t¦tele. Ez¦rt mondja K‚‰†a ebben a versben: ÀMivel ¶n vagyok a legfelsÆbb Ýr, ¶n vagyok minden §ldozat ¦lvezÆje." A csek¦ly ¦rtelmÉek
azonban nem tudj§k ezt, s az ideiglenes nyeres¦g rem¦ny¦ben a f¦listeneket im§dj§k. ¶ppen ez¦rt nem ¦rik el az ¦let hÆn v§gyott c¦lj§t, hanem
az anyagi l¦tbe s¤llyednek. Ha azonban valakinek anyagi v§gyai vannak,
akkor jobb, ha a LegfelsÆbb Ýrhoz im§dkozik (annak ellen¦re, hogy ez
nem tiszta odaad§s), mert ¨gy el¦rheti a k¨v§nt eredm¦nyt.
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25. VERS
yaAinta de"va˜ataA de"vaAna, ipata|na, yaAinta ipata{˜ataA: /

BaUtaAina yaAinta BaUtaejyaA yaAinta maâAijanaAe'ipa maAma, //25//
yƒnti deva-vratƒ devƒn pitn yƒnti pit‚-vratƒ‹
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ yƒnti mad-yƒjino 'pi mƒm
yƒnti Ä mennek; deva-vratƒ‹ Ä a f¦listenek im§d©i; devƒn Ä a f¦listenekhez; pitn Ä az Æsaty§khoz; yƒnti Ä mennek; pit‚-vratƒ‹ Ä az Æsaty§k im§d©i; bhtƒni Ä a szellemekhez ¦s k¨s¦rtetekhez; yƒnti Ä mennek; bhtaijyƒ‹ Ä a szellemek ¦s k¨s¦rtetek im§d©i; yƒnti Ä mennek; mat Ä Eny¦m;
yƒjina‹ Ä bhakt§k; api Ä de; mƒm Ä Hozz§m.
A f¦listeneket im§d©k a f¦listenek k¢z¢tt fognak Íjrasz¤letni, az Æsaty§k im§d©i az Æsaty§khoz jutnak; akik a szellemeket ¦s k¨s¦rteteket
im§dj§k, azok k¢z¦j¤k sz¤letnek, s akik Engem im§dnak, azok Velem
fognak ¦lni.
MAGYAR·ZAT: Ha valaki a Holdra, a Napra vagy b§rmelyik m§sik
bolyg©ra akar eljutni, el¦rheti c¦lj§t, ha az erre vonatkoz© v¦dikus elÆ¨r§sokat, pl. a szakkifejez¦ssel dara-paur†amƒsŒnak nevezett m©dszert
k¢veti. EzekrÆl a V¦d§k gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel foglalkoz© r¦sz¦ben tal§lhatunk le¨r§st, amely a k¤l¢nf¦le felsÆbb bolyg©kon lakoz©
f¦listenek saj§tos im§dat§t aj§nlja. Hasonl© m©don lehet el¦rni a pitƒ
bolyg©kat is, az ehhez aj§nlott yajŠa v¦gz¦s¦vel. Az ember a sz§mtalan
szellembolyg© valamelyik¦re is eljuthat, hogy ott yak‰a, rak‰a vagy piƒca
legyen. A piƒca-im§datot nevezik boszork§nys§gnak vagy fekete m§gi§nak. Nagyon sok ember Éz fekete m§gi§t, azt h¨v¦n, hogy ez a lelki ¦let,
§m ezek a cselekedetek teljes m¦rt¦kben anyagiak. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t im§d© tiszta bhakta biztosan a Vaiku†‡ha-bolyg©kra
vagy K‚‰†alok§ra jut. EbbÆl a fontos versbÆl k¢nnyen meg¦rthetj¤k, hogy
ha a f¦listenek im§d©i el¦rhetik a felsÆbb, mennyei bolyg©kat, vagy ha
a pitƒk im§d©ja a Pitƒ bolyg©kra ker¤l, a fekete m§gi§t ÉzÆk pedig a szellembolyg©kra, akkor a tiszta bhakta ugyan¨gy eljuthat K‚‰†a vagy Vi‰†u
bolyg©j§ra. Sajnos azonban a legt¢bb ember nem tud K‚‰†a ¦s Vi‰†u csod§latos bolyg©ir©l, ¦s mivel nem tudnak r©luk, vissza kell j¢nni¤k. M¦g
az imperszonalist§k is visszat¦rnek a brahmajyotib©l. A K‚‰†a-tudat mozgalma ez¦rt az eg¦sz emberi t§rsadalmat megtan¨tja arra a csod§latos
dologra, hogy csup§n a Hare K‚‰†a mantra ¦nekl¦s¦vel b§rki t¢k¦letess¦
teheti ¦let¦t, s hazat¦rhet, vissza Istenhez.
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26. VERS
pa‡aM pauSpaM P(laM taAeyaM yaAe mae BaftyaA ‘ayacC$ita /
tad"hM" Baftyaupaô$tama´aAima ‘ayataAtmana: //26//

patra„ pu‰pa„ phala„ toya„ yo me bhaktyƒ prayacchati
tad aha„ bhakty-upah‚tam anƒmi prayatƒtmana‹
patram Ä egy levelet; pu‰pam Ä egy vir§got; phalam Ä egy gy¤m¢lcs¢t;
toyam Ä vizet; ya‹ Ä b§rki; me Ä Nekem; bhaktyƒ Ä odaad§ssal; prayacchati Ä felaj§nl; tat Ä azt; aham Ä ¶n; bhakti-upah‚tam Ä odaad§ssal aj§nlottat; anƒmi Ä elfogadom; prayata-ƒtmana‹ Ä att©l, aki tiszta
tudatÍ.
Ha valaki szeretettel ¦s odaad§ssal §ldoz Nekem egy levelet, egy vir§got,
egy gy¤m¢lcs¢t vagy egy kev¦s vizet, ¶n elfogadom azt.
MAGYAR·ZAT: Egy intelligens ember sz§m§ra elengedhetetlen, hogy
K‚‰†a-tudatÍ legyen, s az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t v¦gezze, hogy eljusson egy ¢r¢k, gy¢ny¢rteli lakhelyre, ahol ¢r¢k boldogs§g
v§r r§. E csod§latos eredm¦nyt b§rki nagyon k¢nnyen el¦rheti, s m¦g a
legszeg¦nyebb, legk¦pzetlenebb ember is t¢rekedhet r§. Az egyetlen dolog, ami sz¤ks¦ges, hogy az ember az Ýr tiszta bhakt§ja legyen Ä nem
sz§m¨t, hogy kicsoda, s hogy milyen helyzetben van. Ez a m©dszer anynyira k¢nnyÉ, hogy ak§r egy levelet, egy kis vizet vagy egy gy¤m¢lcs¢t is
felaj§nlhatunk a LegfelsÆbb Ýrnak igaz szeretettel, s az Ýr ¢r¢mmel elfogadja azt. Senki sincs teh§t kiz§rva a K‚‰†a-tudatb©l Ä ez egy rendk¨v¤l egyszerÉ ¦s egyetemes folyamat. Ki olyan ostoba h§t, hogy ne akarna
K‚‰†a-tudatoss§ v§lni §ltala, s ne szeretne egy ¢r¢kk¦val©, boldogs§ggal
¦s tud§ssal teli, legt¢k¦letesebb ¦letet ¦lni? K‚‰†a csak szeretÆ szolg§latot akar tÆl¤nk, semmi m§st. M¦g egy apr© vir§got is elfogad tiszta
bhakt§j§t©l. Egy abhakt§t©l azonban nem akar semmit Ä nincs sz¤ks¦ge
arra, hogy b§rki b§rmit adjon Neki. Ö teljes ²nmag§ban, szeretetteljes
kapcsolatukban azonban bhakt§ja felaj§nl§s§t m¦gis elfogadja. A K‚‰†atudat kifejleszt¦s¦vel az ¦let legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦g¦t ¦rj¤k el.
Ez a vers k¦tszer is megeml¨ti a bhakti sz©t, hogy kihangsÍlyozza: K‚‰†§hoz kiz§r©lag a bhakti, vagyis az odaad© szolg§lat §ltal lehet eljutni. Semmi m§s nem veheti r§ K‚‰†§t, hogy elfogadja, amit felaj§nlanak Neki Ä
legyen b§r valaki brƒhma†a, mÉvelt tud©s, gazdag ember vagy nagy filoz©fus. A bhakti alapelve n¦lk¤l semmi sem tudja az Urat arra k¦sztetni,
hogy b§rkitÆl b§rmit is elfogadjon. A bhakti mindig indokolatlan, s ez a
m©dszer ¢r¢k. Ez az abszolÍt eg¦sz k¢zvetlen szolg§lata.
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Az Ýr K‚‰†a ebben a versben Ä miut§n kijelentette, hogy Ö az egyed¤li ¦lvezÆ, az elsÆdleges Ýr ¦s minden §ldozati felaj§nl§s igazi c¦lja Ä
felfedi, milyen §ldozatokat k¨v§n. Ha valaki odaad©an akarja szolg§lni
a LegfelsÆbbet, hogy megtisztuljon, s el¦rje az ¦let v¦gsÆ c¦lj§t Ä az Ýr
transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t Ä, akkor meg kell tudnia, mit k¨v§n
tÆle az Ýr. Aki szereti K‚‰†§t, az azt adja Neki, amit Ö akar, s nem aj§nl
fel olyat, amit K‚‰†a nem akar. ¸gy teh§t hÍst, halat ¦s toj§st nem szabad felaj§nlanunk. Ha az Ýr ezt akarta volna, megmondta volna. Ehelyett azonban egy¦rtelmÉen azt k¦ri, hogy leveleket, gy¤m¢lcs¢t, vir§got
¦s vizet adjunk Neki, s ha valaki ezeket aj§nlja fel Neki, azt mondja, hogy
À¶n ¢r¢mmel elfogadom azt". EbbÆl meg kell ¦rten¤nk, hogy a hÍst, a
halat ¦s a toj§st elutas¨tja. A z¢lds¦geket, a gabona- ¦s gy¤m¢lcsf¦l¦ket,
a tejterm¦keket, valamint a vizet ¨rja elÆ az emberek sz§m§ra megfelelÆ
t§pl§l¦kk¦nt. Ezen k¨v¤l semmi m§st nem aj§nlhatunk fel Neki, mert nem
fogadja el. Ha teh§t m§s ¦telt aj§nlunk fel, nem §llunk a szeretetteljes
odaad§s szintj¦n.
A harmadik fejezet tizenharmadik vers¦ben ŽrŒ K‚‰†a elmagyar§zza,
hogy akik fejlÆdni akarnak a lelki ¦letben, s meg szeretn¦nek szabadulni
az anyagi k¢tel¦kektÆl, azok sz§m§ra kiz§r©lag az §ldozat megtiszt¨tott
marad¦kai jelentik a hely¦nval© t§pl§l¦kot. Ugyanebben a versben azt
is hozz§teszi, hogy akik nem aj§nlj§k fel ¦tel¤ket, azok csak bÉnt esznek Ä m§s sz©val minden egyes falattal egyre jobban az anyagi term¦szet
ÍtvesztÆj¦be bonyol©dnak. Ha azonban valaki egyszerÉ, finom veget§ri§nus ¦teleket fÆz, amit leborulva felaj§nl az Ýr K‚‰†a k¦pe vagy mrtija
elÆtt, k¦rve Öt, hogy fogadja el szer¦ny felaj§nl§s§t, az seg¨ti majd, hogy
biztos fejlÆd¦st ¦rjen el a lelki ¦letben, a test megtiszt¨t§s§ban, ¦s a finom
agysz¢vetek l¦trehoz§s§ban, melyek tiszta gondolkod§st eredm¦nyeznek.
A legfontosabb az, hogy a felaj§nl§st szeretet hassa §t. K‚‰†a a tulajdonosa mindennek, ez¦rt Neki nincs sz¤ks¦ge ¦telre. ·m att©l, aki ¨gy
akar a kedv¦ben j§rni, m¦gis elfogadja a felaj§nl§st. Az ¦tel k¦sz¨t¦s¦ben,
t§lal§s§ban ¦s felaj§nl§s§ban teh§t a K‚‰†a ir§nti szeretet a legfontosabb
t¦nyezÆ.
Az imperszonalista filoz©fusok, akik azt §ll¨tj§k, hogy az AbszolÍt Igazs§g ¦rz¦kszervek n¦lk¤li, nem tudj§k felfogni a Bhagavad-gŒtƒ e vers¦t. Sz§mukra ez metafor§nak tÉnik, vagy Így gondolj§k, K‚‰†§nak, a
Bhagavad-gŒtƒ elbesz¦lÆj¦nek vil§gi term¦szet¦t bizony¨tja. Az igazs§g
azonban az, hogy K‚‰†§nak, a LegfelsÆbb Istens¦gnek vannak ¦rz¦kszervei, melyek felcser¦lhetÆk, azaz mindegyik k¦pes a t¢bbi feladat§t is
ell§tni. Ezt jelenti az, hogy K‚‰†a abszolÍt. Öt nem lehetne minden fens¦ggel teljesnek tekinteni, ha nem rendelkezne ¦rz¦kszervekkel. K‚‰†a
a hetedik fejezetben elmagyar§zta: Ö term¦keny¨ti meg ¦lÆl¦nyekkel az
anyagi term¦szetet. Ez Így t¢rt¦nik, hogy r§pillant az anyagi term¦szetre.
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A felaj§nl§s eset¦ben K‚‰†a hallja, amint a bhakta szeretetteljes szavakkal k¨n§lja Neki az ¦telt, s ez a hall§s teljesen ugyanaz, mintha enne, s
megk©stoln§ az ¦telt. Ezt a gondolatot nagyon fontos kihangsÍlyoznunk:
Ö abszolÍt, ez¦rt hall§sa teljesen azonos ev¦s¦vel ¦s ¨zlel¦s¦vel. Egyed¤l
az a bhakta, aki K‚‰†§t minden f¦lre¦rtelmez¦s n¦lk¤l olyannak fogadja
el, amilyennek Ö le¨rja mag§t, ¦rtheti meg, hogy a LegfelsÆbb AbszolÍt
Igazs§g k¦pes arra, hogy egyen ¦s az ¦tel ¦lvezetet nyÍjtson Neki.

27. VERS
yatk(r"AeiSa yad"´aAis$a yaÀauh"AeiSa d"d"Ais$a yata, /

yaÔapasyais$a k(AEntaeya tatku(ç&Sva mad"paRNAma, //27//
yat karo‰i yad anƒsi yaj juho‰i dadƒsi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kuru‰va mad-arpa†am
yat Ä b§rmit; karo‰i Ä teszel; yat Ä b§rmit; anƒsi Ä eszel; yat Ä b§rmit;
juho‰i Ä felaj§nlasz; dadƒsi Ä elaj§nd¦kozol; yat Ä b§rmit; yat Ä b§rmilyen; tapasyasi Ä lemond§st v¦gzel; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; tat Ä azt;
kuru‰va Ä tedd; mat Ä Nekem; arpa†am Ä felaj§nl§sk¦nt.
¹, KuntŒ fia, aj§nld fel Nekem mindazt, amit cselekszel, eszel, felaj§nlasz vagy elaj§nd¦kozol, valamennyi lemond§soddal egy¤tt!
MAGYAR·ZAT: L§thatjuk, hogy mindenkinek Így kell alak¨tania az
¦let¦t, hogy K‚‰†§t soha, semmilyen k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt ne felejtse el.
A test ¦s a l¦lek egy¤tt tart§sa ¦rdek¦ben mindenkinek dolgoznia kell,
de K‚‰†a ebben a versben azt aj§nlja, hogy Ö¦rte dolgozzunk. Aki ¦lni
akar, annak ennie kell, ez¦rt fogyasszuk csup§n a K‚‰†§nak felaj§nlott
¦tel marad¦kait. Minden civiliz§lt embernek v¦geznie kell valamif¦le vall§sos szertart§st, ez¦rt K‚‰†a azt aj§nlja: ÀV¦gezd azt Nekem!" Ezt arcan§nak h¨vj§k. Mindenkiben van hajlam az adom§nyoz§sra, ez¦rt K‚‰†a azt
mondja: ÀAdd azt Nekem!" Ez azt jelenti, hogy minden f¢l¢sleges p¦nz¤nket a K‚‰†a-tudat mozgalm§nak terjeszt¦s¦re kell ford¨tanunk. Manaps§g
az emberek egyre jobban ¦rdeklÆdnek a k¤l¢nf¦le medit§ci©s folyamatok ir§nt, §m ezek v¦gz¦se ebben a korszakban egy§ltal§n nem c¦lravezetÆ. Ha azonban valaki napi huszonn¦gy ©r§n §t medit§l K‚‰†§n a japa, a
Hare K‚‰†a mantra imaf¤z¦ren t¢rt¦nÆ ¦nekl¦se seg¨ts¦g¦vel, az minden
k¦ts¦get kiz§r©an a legkiv§l©bb medit§l© ¦s a legkiv§l©bb yogŒ, ahogyan
azt a Bhagavad-gŒtƒ hatodik fejezete le¨rja.
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28. VERS
zAuBaAzAuBaP(laEre"vaM maAeºyas$ae k(maRbanDanaE: /

s$aªyaAs$ayaAegAyau·(AtmaA ivamau·(Ae maAmaupaESyais$a //28//
ubhƒubha-phalair eva„ mok‰yase karma-bandhanai‹
sannyƒsa-yoga-yuktƒtmƒ vimukto mƒm upai‰yasi
ubha Ä a kedvezÆ; aubha Ä ¦s kedvezÆtlen; phalai‹ Ä eredm¦nyektÆl;
evam Ä ¨gy; mok‰yase Ä megszabadulsz; karma Ä tettek; bandhanai‹ Ä
k¢tel¦keitÆl; sannyƒsa Ä a lemond§sra; yoga Ä yog§ra; yukta-ƒtmƒ Ä r¢gz¨tett elm¦vel; vimukta‹ Ä felszabadultk¦nt; mƒm Ä Hozz§m; upai‰yasi Ä
el fogsz jutni.
Ily m©don megszabadulsz a tettekhez fÉzÆ k¢tel¦kektÆl, s annak kedvezÆ ¦s kedvezÆtlen eredm¦nyeitÆl. A lemond§s ezen elv¦vel elm¦det
R§m sz¢gezve felszabadulsz, s eljutsz Hozz§m.
MAGYAR·ZAT: Aki felsÆbb vezet¦s alatt a K‚‰†a-tudatban cselekszik,
azt yukt§nak nevezik. A szakkifejez¦s erre a yukta-vairƒgya. Ezt Rłpa
GosvƒmŒ r¦szletesebben is elmagyar§zza:
anƒsaktasya vi‰ayƒn yathƒrham upayuŠjata‹
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe yukta„ vairƒgyam ucyate
(Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu 1.2.255)
Rłpa GosvƒmŒ azt mondja, hogy am¨g az anyagi vil§gban vagyunk, addig
cselekedn¤nk kell; nem hagyhatunk fel a tettekkel. Ha cseleksz¤nk, ¦s
munk§nk gy¤m¢lcseit K‚‰†§nak adjuk, akkor azt yukta-vairƒgy§nak nevezik. Val©di lemond§sban ¦lve az ilyen tettek megtiszt¨tj§k az elme t¤kr¦t,
s amint a cselekvÆ fokozatosan fejlÆdik a lelki ¦let ¢sv¦ny¦n, lassank¦nt
teljesen megh©dol az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt. V¦g¤l felszabadul, s felszabadul§sa nagyon k¤l¢nleges. Nem a brahmajyotival v§lik
eggy¦, hanem a LegfelsÆbb Ýr lelki bolyg©j§ra ker¤l. Ez a vers nagyon
¦rthetÆen fejezi ki ezt: mƒm upai‰yasi, ÀHozz§m j¢n", haza, vissza Istenhez. A felszabadul§snak ¢t szintje van. A vers szerint az, aki eg¦sz ¦let¦ben a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§s§t k¢vetve ¦lt, az eljut oda, hogy teste elhagy§sa ut§n visszat¦rhet Istenhez, s k¢zvetlen t§rsas§g§ban szolg§lhatja
Öt, a LegfelsÆbb Urat.
Igazi sannyƒsŒnak azt nevezik, aki nem akar m§st, mint ¦let¦t az Ýr
szolg§lat§nak szentelni. Mindig ¢r¢k szolg§nak tekinti mag§t, aki teljesen megh©dolt az Ýr legfelsÆbb akarat§nak. Ez¦rt h§t b§rmit is tesz, azt

436

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[9. fejezet

az Ýr¦rt teszi, s minden tett¦t az Ýr szolg§lat§ban v¦gzi. Nem t¢rÆdik
sokat a V¦d§kban eml¨tett gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel vagy az ott le¨rt
k¢teless¦gek v¦grehajt§s§val. A k¢z¢ns¦ges ember sz§m§ra elengedhetetlen, hogy eleget tegyen a V¦d§kban elÆ¨rt k¢teless¦geknek, s ezeket a
teljesen az Ýr szolg§lat§ba mer¤lÆ tiszta bhakta elv¦gzi, noha n¦ha Így
tÉnik, hogy ¦pp ellenkezÆleg cselekszik.
A hiteles vai‰†ava szaktekint¦lyek ez¦rt azt tan¨tj§k, hogy m¦g a legokosabb ember sem ¦rtheti meg egy tiszta bhakta terveit ¦s tetteit: tƒ…ra
vƒkya, kriyƒ, mudrƒ vijŠeha nƒ bujhaya (Caitanya-caritƒm‚ta, Madhya-lŒlƒ
23.39). Aki mindig az Ýr szolg§lat§ba mer¤l, aki §lland©an azon gondolkozik ¦s azt tervezgeti, hogyan szolg§lja Öt, arra Így kell tekinteni, hogy
el¦rte a teljes felszabadul§st, s a j¢vÆben minden k¦ts¦get kiz§rva hazat¦r, vissza Istenhez. K‚‰†§hoz hasonl©an r©la sem lehet semmi rosszat
mondani.
29. VERS
s$amaAe'hM" s$avaRBaUtaeSau na mae ãe"SyaAe'ista na i‘aya: /

yae Bajainta tau maAM BaftyaA maiya tae taeSau caApyah"ma, //29//
samo 'ha„ sarva-bhte‰u na me dve‰yo 'sti na priya‹
ye bhajanti tu mƒ„ bhaktyƒ mayi te te‰u cƒpy aham
sama‹ Ä egyenlÆ; aham Ä ¶n; sarva-bhte‰u Ä minden ¦lÆl¦nnyel szemben; na Ä senki; me Ä Nekem; dve‰ya‹ Ä gyÉl¢letes; asti Ä van; na Ä sem;
priya‹ Ä kedves; ye Ä akik; bhajanti Ä transzcendent§lis szolg§latot v¦geznek; tu Ä de; mƒm Ä Nekem; bhaktyƒ Ä odaad§ssal; mayi Ä Bennem; te Ä
az ilyen szem¦lyek; te‰u Ä benn¤k; ca Ä is; api Ä bizony; aham Ä ¶n.
¶n senkire sem irigykedem, ¦s olyan sincs, akivel szemben elfogult lenn¦k Ä mindenkivel egyenlÆen b§nok. De aki odaad§ssal szolg§l Engem,
az a bar§tom, Bennem van, s ¶n is a bar§tja vagyok.
MAGYAR·ZAT: Felmer¤lhet a k¦rd¦s, hogy ha K‚‰†a egyform§n b§nik
mindenkivel, ¦s senkit sem tekint a bar§tj§nak, akkor mi¦rt mutat megk¤l¢nb¢ztetett ¦rdeklÆd¦st azok ir§nt a bhakt§k ir§nt, akik mindig az
Ö transzcendent§lis szolg§lat§t v¦gzik? Ez azonban nem r¦szrehajl§s,
hanem term¦szetes jelens¦g. Az anyagi vil§gban is l§thatjuk, hogy m¦g
a mindenkivel j© sz§nd¦kÍ ember is t¢bbet t¢rÆdik a saj§t gyermekeivel.
Az Ýr minden ¦lÆl¦nyt Ä legyenek b§rmilyen testben Ä saj§t fi§nak tekint,
ez¦rt mindenkit bÆs¦gesen ell§t mindazzal, amire ¦let¦ben sz¤ks¦ge van.
Olyan Ö, mint a felhÆ, ami megk¤l¢nb¢ztet¦s n¦lk¤l mindent meg¢nt¢z
esÆvel, a szikl§kat, a sz§razf¢ldet ¦s a tengereket egyar§nt. Bhakt§ir©l
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azonban m¦gis k¤l¢n gondoskodik. EzekrÆl a bhakt§kr©l tesz eml¨t¦st ez
a vers: mindig K‚‰†a-tudatosak, s ez¦rt transzcendent§lisan valamennyien
K‚‰†§ban vannak. Maga a ÀK‚‰†a-tudat" kifejez¦s is arra utal, hogy akiknek ilyen a tudatuk, azok igazi transzcendentalist§k, akik Öbenne vannak. Az Ýr itt f¦lre¦rthetetlen¤l azt mondja: mayi te, ÀBennem vannak".
¸gy h§t term¦szetes, hogy az Ýr is benn¤k van Ä a viszony k¢lcs¢n¢s. Ez
megmagyar§zza a k¢vetkezÆ szavakat is: ye yathƒ mƒ„ prapadyante tƒ„s
tathaiva bhajƒmy aham. ÀMindenkinek Így viselem gondj§t, amilyen m¦rt¦kben §tadja mag§t Nekem." Ez a transzcendent§lis, k¢lcs¢n¢s viszony
az¦rt l¦tezik, mert az Ýr ¦s a bhakt§ja egyar§nt tudatosak. Amikor egy
gy¦m§ntot aranygyÉrÉbe foglalnak, nagyon sz¦pen mutat Ä a gy¦m§nt ¦s
az arany egyform§n t¤nd¢klik. Az Ýr ¦s az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦ ragyog©ak.
Amikor az ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§ba kezd, akkor az aranyhoz
hasonl¨that©, az Ýr pedig olyan, mint a gy¦m§nt, ¨gy kettÆj¤k kombin§ci©ja nagyon sz¦p. Bhakt§knak azokat az ¦lÆl¦nyeket nevezz¤k, akik el¦rt¦k a tiszta szintet. A LegfelsÆbb Ýr bhakt§i bhakt§j§v§ v§lik. Szem¦lyes
filoz©fia csakis az Ýr ¦s bhakt§i k¢z¢tti k¢lcs¢n¢s viszony eset¦n l¦tezik.
Az imperszonalista filoz©fia tagadja a LegfelsÆbb ¦s az ¦lÆl¦ny k¢z¢tti
k¢lcs¢n¢s kapcsolatot, de a perszonalista filoz©fia nem.
Az Urat gyakran hasonl¨tj§k k¨v§ns§gteljes¨tÆ f§hoz, amitÆl az ember
b§rmit k¦rhet ¦s megkaphat. Ez a vers azonban m¦g t¢bbet mond errÆl,
amikor azt ¨rja, hogy az Ýr elfogult a bhakt§ival szemben. ¸gy nyilv§n¨tja
ki bhakt§i ir§nti k¤l¢nleges kegy¦t. Ezt azonban nem szabad a karma
t¢rv¦nye k¢vetkezm¦ny¦nek tekinten¤nk. Ez ahhoz a transzcendent§lis
term¦szethez tartozik, ami az Urat ¦s bhakt§it jellemzi. A Neki v¦gzett odaad© szolg§lat nem az anyagi, hanem a lelki vil§g r¦sze, ahol
¢r¢kk¦val©s§g, boldogs§g ¦s tud§s uralkodik.
30. VERS
@ipa caets$auäu"r"AcaAr"Ae Bajatae maAmananyaBaAk,( /

s$aADaure"va s$a mantavya: s$amyagvyavais$ataAe ih" s$a: //30//
api cet su-durƒcƒro bhajate mƒm ananya-bhƒk
sƒdhur eva sa mantavya‹ samyag vyavasito hi sa‹
api Ä m¦g; cet Ä ha; su-durƒcƒra‹ Ä a legsz¢rnyÉbb tetteket v¦grehajt©;
bhajate Ä odaad© szolg§latot v¦gez; mƒm Ä Nekem; ananya-bhƒk Ä kiz§r©lagosan; sƒdhu‹ Ä szentnek; eva Ä bizony; sa‹ Ä Æ; mantavya‹ Ä tekintendÆ; samyak Ä teljesen; vyavasita‹ Ä elt¢k¦lt; hi Ä bizony; sa‹ Ä Æ.
M¦g ha valaki a legsz¢rnyÉbb tettet k¢veti is el, ha odaad© szolg§latot
v¦gez, szentnek kell tekinteni, mert elt¢k¦lts¦ge a helyes ir§nyba vezeti.
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MAGYAR·ZAT: Ebben a versben a su-durƒcƒra‹ sz©nak nagy jelentÆs¦ge van, amit helyesen kell ¦rtelmezn¤nk. Felt¦telekhez k¢t¢tt helyzet¦ben az ¦lÆl¦ny k¦tf¦le tettet hajt v¦gre: az egyiket a k¢r¤lm¦nyek
hat§s§ra, a m§sikat pedig ¢r¢k term¦szete szerint. A test v¦delme vagy
a t§rsadalom ¦s az §llam t¢rv¦nyeinek betart§sa ¦rdek¦ben m¦g a bhakt§knak is k¦ts¦gtelen¤l sz§mtalan tettet kell v¦grehajtaniuk felt¦telekhez k¢t¢tt ¦let¤knek k¢sz¢nhetÆen, s ezeket felt¦teles cselekedeteknek
nevezik. Ezenk¨v¤l az ¦lÆl¦ny, aki tudat§ban van lelki term¦szet¦nek,
¦s a K‚‰†a-tudatban, az Ýr odaad© szolg§lat§ban ¦l, transzcendent§lisnak nevezett tetteket is v¦gez. Ezeket Ä melyeket szaknyelven odaad©
szolg§latnak neveznek Ä ¢r¢k helyzet¦nek megfelelÆen v¦gzi. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t§llapotban az odaad© ¦s a testtel kapcsolatos felt¦teles szolg§lat n¦ha p§rhuzamosan t¢rt¦nik, ugyanakkor azonban n¦ha teljes ellent¦tben §llhat egym§ssal. Egy bhakta ¤gyel r§, hogy amennyire
csak lehet, ne tegyen semmi olyat, ami felbor¨tan§ ezt az egyensÍlyt.
Tudja: tetteinek t¢k¦letess¦ge azon mÍlik, mennyire fejlÆdik a K‚‰†atudat el¦r¦s¦ben. N¦ha azonban azt tapasztaljuk, hogy egy K‚‰†a-tudatÍ
ember olyan tettet hajt v¦gre, amit t§rsadalmi vagy politikai szempontb©l el¨t¦lendÆnek tekintenek. Az ilyen ideiglenes visszaes¦s azonban nem
jelenti azt, hogy az illetÆ nem bhakta t¢bb¦. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint ha valaki visszaesik, de sz¨vvel-l¦lekkel r¦szt v§llal a LegfelsÆbb Ýr
transzcendent§lis szolg§lat§ban, azt a sz¨v¦ben jelen l¦vÆ Ýr megtiszt¨tja,
s megbocs§tja sz¢rnyÉ tett¦t. Az anyagi szennyezÆd¦s annyira erÆs, hogy
n¦ha m¦g az Ýr szolg§lat§ban teljesen elmer¤lÆ yogŒ is megt¦ved, §m
a K‚‰†a-tudat olyan hat§sos, hogy §ltala az eff¦le ideiglenes visszaes¦st
azonnal j©v§ lehet tenni. Az odaad© szolg§lat m©dszere ez¦rt mindig
sikeres. Az ide§lis Ítr©l v¦letlen¤l let¦rÆ bhakt§t teh§t senkinek sem szabad kigÍnyolnia, mert ahogyan a k¢vetkezÆ vers elmagyar§zza, az ilyen
alkalmi visszaes¦sek egy idÆ ut§n megszÉnnek, amint a bhakta teljesen
K‚‰†a-tudatÍv§ v§lik.
Ez¦rt a K‚‰†a-tudatban ¦lÆ ember helyzet¦t, aki nagy elt¢k¦lts¦ggel
¦nekli a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t, transzcendent§lisnak kell
tekinten¤nk m¦g akkor is, ha v¦letlen¤l vagy akaratlanul let¦rt az Ítr©l.
A vers kihangsÍlyozza: sƒdhur eva, Àaz ilyen ember szent". Ez arra figyelmezteti az abhakt§kat, hogy nem szabad kigÍnyolniuk a v¦letlen folyt§n visszaesett bhakt§t; tov§bbra is szentnek kell tekinteni¤k Æt, v¦letlen
buk§sa ellen¦re is. A mantavya‹ sz© pedig m¦g nyomat¦kosabb: ha valaki
nem tartja be ezt a szab§lyt, ¦s ideiglenes visszaes¦se miatt kigÍnyolja a
bhakt§t, az a LegfelsÆbb Ýr parancs§t szegi meg. Az egyetlen tulajdons§g,
ami sz¤ks¦ges ahhoz, hogy valaki bhakta legyen, az, hogy rend¨thetetlen¤l
¦s kiz§r©lagosan v¦gezze az odaad© szolg§latot.
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A N‚si„ha-purƒ†§ban a k¢vetkezÆ kijelent¦ssel tal§lkozhatunk:
bhagavati ca harƒv ananya-cetƒ
bh‚a-malino 'pi virƒjate manu‰ya‹
na hi aa-kalu‰a-cchabi‹ kadƒcit
timira-parƒbhavatƒm upaiti candra‹
Ez azt jelenti, hogy ha valaki teljesen elmer¤l az Ýr odaad© szolg§lat§ban, de n¦ha m¦gis el¨t¦lendÆ tetteket k¢vet el, ezeket Így kell tekinteni,
mint a hold foltjait, amelyek egy nyÍlra eml¦keztetnek. A holdon l§that©
folt nem akad§lyozza a holdf¦ny §rad§s§t, s ¦ppen ¨gy a szent jellemhez
v¦letlen¤l m¦ltatlann§ v§lt bhakt§t sem teszi v¦tke f¢rtelmess¦.
Nem szabad ugyanakkor azt hinn¤nk, hogy a transzcendent§lis odaad© szolg§latot v¦gzÆ bhakta b§rmilyen bÉnt elk¢vethet. Ez a vers csak a
v¦letlen esetekre vonatkozik, melyek az anyagi k¢tel¦kek erÆs befoly§s§nak k¢sz¢nhetÆen k¢vetkeznek be. Az odaad© szolg§lat t¢bb¦-kev¦sb¦
had¤zenet az illÍzi©keltÆ energia ellen. Mindaddig, am¨g az ember nem
el¦g erÆs az illÍzi©keltÆ energi§val v¨vott harcban, fenn§ll a vesz¦lye, hogy
v¦letlen¤l visszaesik. Ha azonban kellÆk¦ppen megerÆs¢dik, akkor t¢bb¦
nem kell visszaesnie, ahogyan azt m§r kor§bban megmagyar§ztuk. Senkinek sem szabad ezt a verset arra haszn§lnia, hogy mindenf¦le ostobas§got elk¢vessen, s ugyanakkor bhakt§nak higgye mag§t. Ha az odaad©
szolg§lat §ltal nem jav¨t jellem¦n, akkor meg¦rthetj¤k, hogy nem tÍls§gosan fejlett bhakta.
31. VERS
iºa‘aM Bavaita DamaARtmaA zAìcC$AintaM inagAcC$ita /

k(AEntaeya ‘aitajaAnaIih" na mae Ba·(: ‘aNAzyaita //31//
k‰ipra„ bhavati dharmƒtmƒ avac-chƒnti„ nigacchati
kaunteya pratijƒnŒhi na me bhakta‹ pra†ayati
k‰ipram Ä hamarosan; bhavati Ä v§lik; dharma-ƒtmƒ Ä er¦nyess¦; avatƒntim Ä maradand© b¦k¦t; nigacchati Ä el¦r; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
pratijƒnŒhi Ä hirdesd; na Ä sohasem; me Ä az ¶n; bhakta‹ Ä bhakt§m;
pra†ayati Ä megsemmis¤l.
Hamarosan tisztess¦gess¦ v§lik ¦s maradand© b¦k¦t ¦r el. ¹, KuntŒ fia,
hirdesd b§tran: az ¶n h¨vem nem v¦sz el soha!
MAGYAR·ZAT: Ezt a verset szint¦n nem szabad f¦lre¦rten¤nk. A hetedik fejezetben azt mondja az Ýr K‚‰†a, hogy aki bÉn¢s tetteket k¢vet
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el, az nem lehet az Ýr bhakt§ja, aki pedig nem bhakta, annak nincsenek
j© tulajdons§gai. Felmer¤lhet a k¦rd¦s, hogy a v¦letlen¤l vagy akarattal
bÉnt elk¢vetÆ ember hogyan lehet tiszta bhakta? A k¦rd¦s jogos. A hetedik fejezet ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatam egyar§nt kijelenti: a bÉn¢s tettek
elk¢vetÆi, akik sohasem kezdik el az Ýr odaad© szolg§lat§t, nem rendelkeznek j© tulajdons§gokkal. Az odaad© szolg§lat kilenc tev¦kenys¦g¦vel
a bhakta §ltal§ban minden anyagi szennyezÆd¦stÆl megtiszt¨tja a sz¨v¦t.
Sz¨v¦be z§rja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, s ¨gy term¦szetesen
minden bÉn¢s szennyezÆd¦stÆl megszabadul, s ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýrra gondolva jelleme is megtisztul. A V¦d§k bizonyos szab§lyokat, adott
r¨tusok v¦grehajt§s§t ¨rj§k elÆ a fejlett s¨kr©l visszaesÆ ember sz§m§ra,
hogy megtisztulhasson. A bhakt§nak azonban nincs sz¤ks¦ge arra, hogy
e tiszt¨t© r¨tusokat v¦grehajtsa, mert mivel §lland©an az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re gondol, a tiszt¨t© folyamatokat a sz¨v¦ben v¦gzi.
Ez¦rt kell sz¤net n¦lk¤l a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare
Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t ¦nekelnie. Ez meg fogja v¦deni minden alkalmi visszaes¦stÆl, s ¨gy v¦gleg megszabadul minden anyagi fertÆz¦stÆl.
32. VERS
maAM ih" paATaR vyapaAi™atya yae'ipa syau: paApayaAenaya: /

iñyaAe vaEzyaAstaTaA zAU#‰"Astae'ipa yaAinta par"AM gAitama, //32//
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya ye 'pi syu‹ pƒpa-yonaya‹
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs te 'pi yƒnti parƒ„ gatim
mƒm Ä N§lam; hi Ä bizony; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; vyapƒritya Ä v¦delmet
keresve; ye Ä azok, akik; api Ä szint¦n; syu‹ Ä vannak; pƒpa-yonaya‹ Ä
alacsony rangÍ csal§d sz¤l¢ttei; striya‹ Ä nÆk; vaiyƒ‹ Ä kereskedÆk;
tathƒ Ä is; drƒ‹ Ä alacsony sorÍ emberek; te api Ä m¦g Æk is; yƒnti Ä
mennek; parƒm Ä a legfelsÆbb; gatim Ä c¦lhoz.
¹, P‚thƒ fia! Aki N§lam keres mened¦ket, az m¦g ha alacsony sorban
sz¤letett is Ä nÆ, vaiya [kereskedÆ] vagy dra [munk§s] Ä, el¦rheti
a legfelsÆbb c¦lt.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr egy¦rtelmÉen kimondja ebben a
versben, hogy az odaad© szolg§latban nincsen k¤l¢nbs¦g a magasabb ¦s
alacsonyabb oszt§lyba tartoz© emberek k¢z¢tt. Materialista ¦letfelfog§ssal szeml¦lve vannak ilyen csoportok, §m aki az Ýr transzcendent§lis odaad© szolg§lat§ban ¦l, az nem tesz ilyen k¤l¢nbs¦get. Mindenki alkalmas a
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v¦gsÆ c¦l el¦r¦s¦re. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (2.4.18) szerint m¦g a ca†ˆƒl§k
(kutyaevÆk), azaz a legalacsonyabb rendÉ emberek is megtisztulhatnak
a tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban. Az odaad© szolg§latnak ¦s a tiszta bhakt§k vezet¦s¦nek teh§t olyan nagy ereje van, hogy elt¢r¢l minden k¤l¢nbs¦get az emberek magasabb ¦s alacsonyabb rendÉ csoportjai k¢z¢tt, s
b§rki hozz§kezdhet a v¦gz¦s¦hez. A tiszta bhakt§n§l mened¦ket keresve,
a megfelelÆ vezet¦s alatt m¦g a legegyszerÉbb ember is megtisztulhat. Az
emberek az anyagi term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆi szerint n¦gy csoportra
oszthat©k: akikre a j©s§g k¢tÆereje hat (brƒhma†§k), akikre a szenved¦ly
(k‰atriy§k, vagyis vezetÆk), akik a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §llnak (vaiy§k, vagyis kereskedÆk), ¦s akik a tudatlans§g
k¢tÆerej¦ben ¦lnek (dr§k, vagyis k¦tkezi munk§sok). Az enn¦l alacsonyabb szinten §ll© embereket, akik bÉn¢s csal§dokban sz¤lettek, ca†ˆƒl§knak nevezik. A rangosabb oszt§lyok §ltal§ban ker¤lik az ilyen bÉn¢s
csal§dok sz¤l¢tteinek t§rsas§g§t. Az odaad© szolg§lat folyamata azonban
olyannyira hat§sos, hogy a LegfelsÆbb Ýr tiszta bhakt§ja m¦g az alacsonyabb rendÉ oszt§lyok tagjait is k¦pess¦ teheti arra, hogy el¦rj¦k az ¦let
legfÆbb t¢k¦letess¦g¦t. Ez csak akkor lehets¦ges, ha az ember K‚‰†§n§l
keres mened¦ket. Ahogyan azt a vyapƒritya sz© jelzi, teljes m¦rt¦kben
K‚‰†§n§l kell mened¦ket keresn¤nk, s ¨gy az ember m¦g a nagy jŠƒnŒkn§l
¦s yogŒkn§l is sokkal fejlettebb¦ v§lhat.
33. VERS
ikM( pauna“aARöNAA: pauNyaA Ba·(A r"AjaSaRyastaTaA /

@inatyamas$auKaM laAek(imamaM ‘aApya Bajasva maAma, //33//
ki„ punar brƒhma†ƒ‹ pu†yƒ bhaktƒ rƒjar‰ayas tathƒ
anityam asukha„ lokam ima„ prƒpya bhajasva mƒm
kim Ä mennyire; puna‹ Ä megint; brƒhma†ƒ‹ Ä brƒhma†§k; pu†yƒ‹ Ä
j§mborak; bhaktƒ‹ Ä bhakt§k; rƒja-‚‰aya‹ Ä szent kir§lyok; tathƒ Ä is;
anityam Ä ideiglenes; asukham Ä gy¢trelemmel teli; lokam Ä bolyg©t;
imam Ä ezt; prƒpya Ä elnyerve; bhajasva Ä v¦gezz szeretÆ szolg§latot;
mƒm Ä Nekem.
S mennyivel ink§bb igaz ez a j§mbor brƒhma†§k, a bhakt§k ¦s a szent
kir§lyok eset¦ben! Ez¦rt h§t, miut§n ebbe az ideiglenes ¦s nyomorÍs§gos
vil§gba ker¤lt¦l, szolg§lj Engem szeretettel!
MAGYAR·ZAT: Ebben az anyagi vil§gban sokf¦le ember ¦l, §m senki
sem tal§lja meg itt a boldogs§got. Ezt mondja ki f¦lre¦rthetetlen¤l ez
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a vers: anityam asukha„ lokam, ez a vil§g ideiglenes ¦s szenved¦sekkel
teli, ez¦rt egyetlen j©zan Íriember sem tal§lja lakhat©nak. Az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kijelentette, hogy ez a vil§g §tmeneti ¦s gy¢trelemmel teli. N¦h§ny filoz©fus, k¤l¢n¢sen a mƒyƒvƒdŒk azt mondj§k, hogy
ez a vil§g hamis, a Bhagavad-gŒtƒb©l azonban megtudhatjuk, hogy a vil§g
nem hamis, hanem ideiglenes. Az ideiglenes ¦s a hamis nem ugyanazt
jelenti. Ez a vil§g §tmeneti, de l¦tezik egy m§sik vil§g, amely ¢r¢kk¦val©.
Ez a szenved¦sek helye, m¨g a m§sik ¢r¢kk¦val© ¦s gy¢ny¢rteljes.
Arjuna egy szent kir§lyi csal§dban sz¤letett. Az Ýr Æt is felsz©l¨tja:
ÀKezdd el odaad© szolg§latodat, s min¦l elÆbb t¦rj haza, vissza Istenhez!" Senkinek sem szabad ebben az ideiglenes, szenved¦sekkel teli vil§gban maradnia. Mindenkinek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n¦l kell
mened¦ket keresnie, hogy el¦rje az ¢r¢k boldogs§got. A LegfelsÆbb Ýr
odaad© szolg§lata az egyetlen m©dszer, amely §ltal az emberek k¤l¢nf¦le csoportjainak minden probl¦m§ja megold©dhat. Mindenkinek K‚‰†atudatÍv§ kell teh§t v§lnia, hogy ¦let¦t t¢k¦letess¦ tehesse.
34. VERS
manmanaA Bava maà"·(Ae maâAjaI maAM namas$ku(ç& /

maAmaevaESyais$a yauftvaEvamaAtmaAnaM matpar"AyaNA: //34//
man-manƒ bhava mad-bhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namas-kuru
mƒm evai‰yasi yuktvaivam ƒtmƒna„ mat-parƒya†a‹
mat-manƒ‹ Ä gondolj mindig R§m; bhava Ä legy¦l; mat Ä Eny¦m; bhakta‹ Ä bhakta; mat Ä Engem; yƒjŒ Ä im§d©k¦nt; mƒm Ä Nekem; namaskuru Ä aj§nld h©dolatodat; mƒm Ä Hozz§m; eva Ä teljesen; e‰yasi Ä el
fogsz j¢nni; yuktvƒ Ä elm¦ly¤lve; evam Ä ¨gy; ƒtmƒnam Ä lelkedet; matparƒya†a‹ Ä Nekem §tadva.
Gondolj mindig R§m, l¦gy a bhakt§m, aj§nld h©dolatodat Nekem, ¦s
im§dj Engem! Ha teljesen elmer¤lsz Bennem, biztosan eljutsz Hozz§m.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers vil§gosan kijelenti, hogy egyed¤l a K‚‰†atudat §ltal lehet kiszabadulni a fertÆz¢tt anyagi vil§g csapd§j§b©l. A felelÆtlen magyar§z©k n¦ha eltorz¨tj§k e vers egy¦rtelmÉ mondanival©j§t,
miszerint minden odaad© szolg§latot az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, K‚‰†§nak kell felaj§nlani. Sajn§latos m©don valami m§sra terelik
az olvas© figyelm¦t, arra, ami egy§ltal§n nem megval©s¨that©. Nem tudj§k, hogy nincsen k¤l¢nbs¦g K‚‰†a elm¦je ¦s maga K‚‰†a k¢z¢tt. K‚‰†a
nem egy k¢z¢ns¦ges ember, hanem az AbszolÍt Igazs§g. Teste, elm¦je ¦s
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Ö maga mind egy ¦s abszolÍt. Anubhƒ‰ya c¨mÉ mÉv¦ben Bhaktisiddhƒnta
SarasvatŒ GosvƒmŒ a Caitanya-caritƒm‚t§t (“di-lŒlƒ 5.41Ä48) magyar§zva
a Krma-purƒ†§b©l id¦z: deha-dehi-vibhedo 'ya„ nevare vidyate kvacit.
Ez azt jelenti, hogy K‚‰†a, a LegfelsÆbb Ýr teste ¦s Ö maga k¢z¢tt nincs
k¤l¢nbs¦g. A magyar§z©k azonban nem ismerik ezt a K‚‰†§r©l sz©l©
tudom§nyt, ¨gy elrejtik K‚‰†§t, ¦s szem¦ly¦t k¤l¢nv§lasztj§k a test¦tÆl ¦s
az elm¦j¦tÆl. Ez csak azt mutatja, hogy teljesen j§ratlanok K‚‰†a tudom§ny§ban, n¦h§nyan k¢z¤l¤k m¦gis p¦nzhez jutnak az emberek f¦lrevezet¦s¦vel.
Vannak olyan emberek is, akik d¦monikusak. Ök is K‚‰†§ra gondolnak, de irigyek R§. Ilyen volt p¦ld§ul Ka„sa kir§ly, K‚‰†a nagyb§tyja,
aki szint¦n ¢r¢kk¦ K‚‰†§ra gondolt, de ellens¦g¦nek tekintette Öt. ·lland©an att©l rettegett, mikor j¢n el K‚‰†a, hogy meg¢lje Æt. Az ilyen medit§ci© nem seg¨t rajtunk. Az embernek odaad© szeretettel kell gondolnia
K‚‰†§ra Ä ez a bhakti Ä, ¦s szakadatlanul tanulm§nyoznia kell a K‚‰†§r©l
sz©l© tudom§nyt. Mi is ez a kedvezÆ folyamat, melyet k¢vetn¤nk kell? Egy
hiteles lelki tan¨t©mestertÆl kell tanulnunk. K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, ¦s ahogyan j© n¦h§nyszor elmondtuk m§r, az Ö teste nem
anyagi, hanem ¢r¢kk¦val©, tud§ssal ¦s boldogs§ggal teli. ¸gy kell teh§t
K‚‰†§r©l besz¦ln¤nk, s ez seg¨t majd abban, hogy bhakt§kk§ v§ljunk. Ha
m§sk¦pp akarjuk megismerni Öt, a rossz forr§sra hallgatva, t¢rekv¦s¤nk
nem j§rhat sikerrel.
Elm¦nket ir§ny¨tsuk K‚‰†a ¢r¢kk¦val©, elsÆdleges form§j§ra, s azzal
a sz¨vbÆl j¢vÆ meggyÆzÆd¦ssel, hogy K‚‰†a a LegfelsÆbb, im§djuk Öt.
Indi§ban ezer ¦s ezer templomban im§dj§k K‚‰†§t, s v¦geznek Neki odaad© szolg§latot. E gyakorlat sor§n h©dolatunkat kell aj§nlanunk K‚‰†§nak. Meg kell hajtanunk a fej¤nket a mrti elÆtt, s elm¦nkkel, test¤nkkel, tetteinkkel, azaz minden¤nkkel Öt kell szolg§lnunk. Ez seg¨t majd
abban, hogy teljesen, megingathatatlanul K‚‰†§ba mer¤lj¤nk, s eljussunk
K‚‰†alok§ra. Nem szabad hagynunk, hogy a lelkiismeretlen magyar§z©k
t¦vÍtra vezessenek benn¤nket. V¦gezn¤nk kell az odaad© szolg§lat kilenc
folyamat§t, amely azzal kezdÆdik, hogy hallunk K‚‰†§r©l ¦s besz¦l¤nk
R©la. A tiszta odaad© szolg§lat a legt¢k¦letesebb szint az emberi t§rsadalomban.
A Bhagavad-gŒtƒ hetedik ¦s nyolcadik fejezete az Ýr tiszta odaad©
szolg§lat§r©l besz¦lt, ami mentes a spekulat¨v tud§st©l, a misztikus
yog§t©l ¦s a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetektÆl. Akik m¦g nem tisztultak meg
teljesen, azok vonz©dhatnak az Ýr k¤l¢nf¦le aspektusaihoz, p¦ld§ul a
szem¦lytelen brahmajyotihoz ¦s a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒhoz, §m a
tiszta bhakt§k k¢zvetlen¤l a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§ba fognak.
Egy K‚‰†§r©l sz©l© gy¢ny¢rÉ vers egy¦rtelmÉen kimondja, hogy aki
a f¦listeneket im§dja, az v¦gtelen¤l ostoba, ¦s sohasem kaphatja meg
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K‚‰†§t©l a legnagyobb jutalmat. Kezdetben, fejlÆd¦se elej¦n a bhakta
n¦ha visszaesik, s nem tudja tartani a k¨v§nt szintet, de m¦g akkor is
magasabb rendÉnek kell tekinteni Æt a t¢bbi filoz©fusn§l ¦s yogŒn§l. Arr©l, aki mindig K‚‰†a-tudatban cselekszik, tudnunk kell, hogy t¢k¦letes
szent. Fokozatosan elhagyja azokat a vil§gi tetteket, melyeket v¦letlen¤l
elk¢vet, s k¦ts¦gtelen¤l hamarosan teljes t¢k¦letess¦get ¦r el. Val©j§ban
a tiszta bhakt§kkal nem fordulhat elÆ, hogy visszaesnek, mert a LegfelsÆbb Istens¦g szem¦lyesen gondoskodik r©luk. Az okos embernek ez¦rt
azonnal el kell kezdenie a K‚‰†a-tudat folyamat§t, hogy boldogan ¦lhessen ebben az anyagi vil§gban, s ¨gy v¦g¤l megkapja majd K‚‰†§t©l a legnagyobb jutalmat.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
kilencedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA legbizalmasabb tud§s".

TIZEDIK FEJEZET

Az AbszolÍt fens¦ge
1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

BaUya Wva mah"AbaAh"Ae Za{NAu mae par"maM vaca: /

yaÔae'hM" ‘aIyamaANAAya vaºyaAima ih"tak(AmyayaA // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
bhya eva mahƒ-bƒho ‚†u me parama„ vaca‹
yat te 'ha„ prŒyamƒ†ƒya vak‰yƒmi hita-kƒmyayƒ
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; bhya‹ Ä ism¦t; eva Ä bizony; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ; ‚†u Ä halld h§t;
me Ä az ¶n; paramam Ä legfelsÆbb; vaca‹ Ä utas¨t§somat; yat Ä amit;
te Ä neked; aham Ä ¶n; prŒyamƒ†ƒya Ä aki kedves Nekem; vak‰yƒmi Ä
el fogok mondani; hita-kƒmyayƒ Ä a te ¦rdekedben.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: ¹, erÆs karÍ Arjuna,
figyelj ism¦t szavaimra! Mivel kedves bar§tom vagy, a te ¦rdekedben
most tov§bb tan¨talak, s §tadom neked azt a tud§st, ami magasabb rendÉ
mindann§l, amit eddig elmondtam.
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[10. fejezet

MAGYAR·ZAT: ParƒŁara Muni a bhagavƒn sz©hoz a k¢vetkezÆ magyar§zatot fÉzte: Bhagavƒnnak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek azt
lehet nevezni, aki teljess¦g¦ben rendelkezik a hat fens¦ges tulajdons§ggal, azaz minden erÆvel, h¨rn¦vvel, gazdags§ggal, tud§ssal, sz¦ps¦ggel ¦s
lemond§ssal teljes. F¢ldi jelenl¦te idej¦n K‚‰†a megmutatta mind a hat
dicsÆ jellemvon§st, ez¦rt ParƒŁara Muni ¦s a hozz§ hasonl© nagy b¢lcsek
mind elfogadt§k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. K‚‰†a
most egy m¦g bizalmasabb tud§st ad §t Arjun§nak fens¦g¦vel ¦s tetteivel
kapcsolatban. A hetedik fejezettel kezdÆdÆen az Ýr k¤l¢nf¦le energi§ir©l s azok mÉk¢d¦s¦rÆl adott ¦rthetÆ le¨r§st. Ebben a fejezetben saj§tos fens¦g¦rÆl besz¦l Arjun§nak. Az elÆzÆ fejezetben k¤l¢nf¦le energi§it
magyar§zta el rendk¨v¤l vil§gosan, hogy megalapozza a szil§rd meggyÆzÆd¦s jellemezte odaad§st. Ebben a fejezetben teh§t megnyilv§nul§sair©l
¦s k¤l¢nf¦le fens¦geirÆl besz¦l Arjun§nak.
Min¦l t¢bbet hall valaki a LegfelsÆbb IstenrÆl, ann§l szil§rdabb lesz
a helyzete az odaad© szolg§latban. Az Ýrr©l mindig a bhakt§k t§rsas§g§ban kell hallanunk, mert ennek eredm¦nyek¦ppen t¢bb odaad©
szolg§latot v¦gz¤nk majd. A bhakt§k k¢z¢tti besz¦lget¦sekben ¦s elÆad§sokon azonban csak azok tudnak r¦szt venni, akik val©ban v§gynak
arra, hogy K‚‰†a-tudatÍak legyenek. Az Ýr ¦rthetÆen kijelenti Arjun§nak, hogy csup§n az Æ ¦rdek¦ben besz¦l errÆl a t¦m§r©l, mivel Arjuna
nagyon kedves Neki.
2. VERS
na mae ivaäu": s$aur"gANAA: ‘aBavaM na mah"SaRya: /

@h"maAid"ihR" de"vaAnaAM mah"SaI=NAAM ca s$avaRzA: // 2 //
na me vidu‹ sura-ga†ƒ‹ prabhava„ na mahar‰aya‹
aham ƒdir hi devƒnƒ„ mahar‰Œ†ƒ„ ca sarvaa‹
na Ä sohasem; me Ä az ¶n; vidu‹ Ä ismerik; sura-ga†ƒ‹ Ä a f¦listenek;
prabhavam Ä eredetemet, fens¦gemet; na Ä sohasem; mahƒ-‚‰aya‹ Ä a
nagy b¢lcsek; aham Ä ¶n vagyok; ƒdi‹ Ä az eredete; hi Ä bizony; devƒnƒm Ä a f¦listeneknek; mahƒ-‚‰Œ†ƒm Ä a nagy b¢lcseknek; ca Ä is; sarvaa‹ Ä minden tekintetben.
Sem a f¦listenek serege, sem a kiv§l© szentek nem ismerik sz§rmaz§somat ¦s fens¦gemet, mert ¶n vagyok mindny§juk eredete minden
tekintetben.
MAGYAR·ZAT: A Brahma-sa„hitƒ kijelenti, hogy az Ýr K‚‰†a a LegfelsÆbb Ýr. Senki sem nagyobb N§la, s Ö minden ok oka. Ebben a vers-
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ben maga az Ýr mondja, hogy Ö az eredete az ¢sszes f¦listennek ¦s
b¢lcsnek. Ha m¦g a f¦listenek ¦s a nagy b¢lcsek sem k¦pesek meg¦rteni
K‚‰†§t, nev¦t ¦s szem¦lyis¦g¦t, mit mondhatn§nk par§nyi bolyg©nk §ll¨t©lagos tud©sair©l? Senki sem foghatja fel, mi¦rt jelenik meg a F¢ld¢n
a LegfelsÆbb Isten k¢z¢ns¦ges emberk¦nt, s mi¦rt hajt v¦gre csod§latos
¦s szokatlan tetteket. Tudnunk kell teh§t, hogy a K‚‰†a megismer¦s¦hez
sz¤ks¦ges tulajdons§g nem az anyagi mÉvelts¦g. Elm¦leti filozof§l§s Ítj§n
m¦g a f¦listeneknek ¦s a nagy b¢lcseknek sem siker¤lt megismerni¤k Öt.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam is vil§gosan kijelenti, hogy m¦g a hatalmas f¦listenek sem k¦pesek megismerni az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t.
Spekul§l§ssal csak annyit tudhatnak meg, amennyit t¢k¦letlen ¦rz¦keik
megengednek, de ¨gy egy teljesen t¦ves, imperszonalista k¢vetkeztet¦sre
jutnak, miszerint Isten valamif¦le szem¦lytelen dolog, ami nem az anyagi
term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek megnyilv§nul§sa. Az is lehet, hogy magukban elk¦pzelnek valamit, §m K‚‰†§t lehetetlen megismerni ilyen ostoba
spekul§l§ssal.
Azoknak, akik meg akarj§k ismerni az AbszolÍt Igazs§got, az Ýr burkoltan azt mondja e versben: ÀJelen vagyok az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt, s ¶n vagyok a LegfelsÆbb." Ezt mindannyiunknak tudnunk
kell. Annak ellen¦re, hogy valaki nem tudja felfogni a szem¦lyesen jelen
l¦vÆ, felfoghatatlan Urat, Ö l¦tezik. Az ¢r¢kk¦val©, tud§ssal ¦s boldogs§ggal teljes K‚‰†§t akkor ismerhetj¤k meg igaz§n, ha tanulm§nyozzuk
szavait a Bhagavad-gŒtƒban ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatamban. Istent uralkod©
hatalomk¦nt vagy a szem¦lytelen Brahmank¦nt azok is meg¦rthetik, akik
als©bbrendÉ energi§j§ban vannak, §m az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t csak a
transzcendent§lis s¨kra jutott ember foghatja fel.
K‚‰†a indokolatlan kegy¦bÆl al§sz§ll, hogy seg¨tsen a sok spekul§l©
emberen, aki k¦ptelen meg¦rteni az Ö val©di helyzet¦t. A LegfelsÆbb
Ýr rendk¨v¤li tettei ellen¦re azonban az anyagi energi§val megfertÆz¢tt
spekul§l©k tov§bbra is azt hiszik, hogy a szem¦lytelen Brahman a LegfelsÆbb. Egyed¤l a LegfelsÆbb Ýr elÆtt teljesen megh©dolt bhakt§k ¦rthetik meg a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g kegy¦bÆl, hogy Ö K‚‰†a. A bhakt§k
nem t¢rÆdnek Isten szem¦lytelen Brahman arculat§val. Hit¤knek ¦s odaad§suknak k¢sz¢nhetÆen azonnal a LegfelsÆbb Ýr elÆtt h©dolnak meg, s
¨gy K‚‰†a indokolatlan kegy¦bÆl k¦pesek meg¦rteni Öt. Senki m§s nem
¦rtheti meg Öt. A nagy b¢lcsek v¦lem¦nye is ez: Mi az ƒtmƒ, mi a
LegfelsÆbb? Ö, akit im§dnunk kell.
3. VERS
yaAe maAmajamanaAidM" ca vaeiÔa laAek(mahe"ìr"ma, /

@s$ammaUX#: s$a matyaeRSau s$avaRpaApaE: ‘amaucyatae // 3 //
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[10. fejezet

yo mƒm ajam anƒdi„ ca vetti loka-mahevaram
asammˆha‹ sa martye‰u sarva-pƒpai‹ pramucyate
ya‹ Ä aki; mƒm Ä Engem; ajam Ä megsz¤letetlenk¦nt; anƒdim Ä kezdet
n¦lk¤lik¦nt; ca Ä ¦s; vetti Ä ismer; loka Ä a bolyg©k; mahƒ-Œvaram Ä
legfelsÆbb ir§ny¨t©jak¦nt; asammˆha‹ Ä nincs illÍzi©ban; sa‹ Ä az;
martye‰u Ä a haland©k k¢z¢tt; sarva-pƒpai‹ Ä minden bÉn¢s visszahat§st©l; pramucyate Ä megszabadul.
Aki nincs illÍzi©ban, az tudja, hogy megsz¤letetlen, kezdet n¦lk¤li ¦s az
¢sszes vil§g LegfelsÆbb Ura vagyok. Egyed¤l Æ mentes minden bÉntÆl
az emberek k¢z¤l.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan a hetedik fejezet (7.3) ¨rja, manu‰yƒ†ƒ„
sahasre‰u kacid yatati siddhaye: akik megpr©b§lj§k el¦rni a lelki megvil§gosod§s s¨kj§t, nem k¢z¢ns¦ges emberek. Ök jobbak ann§l a sok milli© k¢z¢ns¦ges embern¦l, akik mit sem tudnak a lelki ¢nmegval©s¨t§sr©l.
A lelki ¢nazonoss§gukat val©ban meg¦rteni pr©b§l©k k¢z¤l azonban
azok a legsikeresebb, lelki megvil§gosod§st el¦rt emberek, akik meg¦rtett¦k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, mindennek a
tulajdonosa, a megsz¤letetlen. Csakis ezen a szinten, K‚‰†a legfelsÆbb
helyzet¦t t¢k¦letesen felismerve tisztulhatunk meg valamennyi bÉn¢s
visszahat§st©l.
Ebben a versben az aja Ä megsz¤letetlen Ä sz© az Ýrra utal, aki azonban
k¤l¢nb¢zik az ¦lÆl¦nyektÆl, akiket a m§sodik fejezet szint¦n aj§nak nevez.
Az Ýr k¤l¢nb¢zik az ¦lÆl¦nyektÆl, akik anyagi ragaszkod§saik miatt sz¤letnek ¦s halnak meg. A felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek §lland©an cser¦lik
test¤ket, de az ²v¦ nem v§ltozik. Ha al§ is sz§ll ebbe az anyagi vil§gba,
akkor is ugyanÍgy megsz¤letetlenk¦nt j¢n el. Ez¦rt mondja a negyedik
fejezet, hogy az Ýr, belsÆ energi§ja r¦v¦n, nem §ll az als©bbrendÉ, anyagi
energia ir§ny¨t§sa alatt, hanem mindig a felsÆbbrendÉben marad.
E versben a vetti loka-mahevaram szavak azt jelentik, hogy az Ýr
K‚‰†§r©l tudnunk kell: Ö az univerzum bolyg©rendszereinek legfelsÆbb
birtokosa, Aki l¦tezett a teremt¦s elÆtt is, ¦s k¤l¢nb¢zik a teremtett vil§gt©l. A f¦listenek mindegyike az anyagi vil§gban teremtÆd¢tt, de K‚‰†§t az
¨r§sok szerint senki sem teremtette. K‚‰†a teh§t m¦g a nagy f¦listenektÆl,
p¦ld§ul Brahmƒt©l ¦s Živ§t©l is k¤l¢nb¢zik. S mivel Ö Brahmƒ, Živa ¦s
a t¢bbi f¦listen l¦trehoz©ja, Ö a LegfelsÆbb Szem¦ly minden bolyg©n.
ŽrŒ K‚‰†a teh§t k¤l¢nb¢zik minden teremtett dologt©l. Aki ezt tudja
R©la, az azonnal megszabadul minden bÉn¢s visszahat§st©l. Az embernek meg kell tisztulnia minden bÉn¢s tett¦tÆl, ha szert akar tenni a LegfelsÆbb Ýrr©l sz©l© tud§sra. A Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§sa szerint Öt kiz§r©lag az odaad© szolg§lat §ltal lehet megismerni, m§s m©don nem.
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Nem szabad K‚‰†§r©l olyan felfog§st kialak¨tanunk, hogy Ö emberi
l¦ny. Kor§bban olvashattuk, hogy csak az ostob§k gondolkoznak ¨gy.
Ugyanezt mondja ki ez a vers is m§s szavakkal. Aki nem ostoba, azaz
aki kellÆk¦ppen ¦rtelmes ahhoz, hogy meg¦rtse Isten ¢r¢k helyzet¦t, az
mindig mentes minden bÉn¢s visszahat§st©l.
Hogyan lehet K‚‰†a megsz¤letetlen, ha k¢ztudottan DevakŒ fia?
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam erre is v§laszt ad: amikor az Ýr megjelent DevakŒ
¦s Vasudeva elÆtt, nem k¢z¢ns¦ges gyermek m©dj§ra sz¤letett. ElÆsz¢r
eredeti alakj§ban jelent meg, s csak azut§n v§ltozott §t k¢z¢ns¦ges gyermekk¦.
B§rmi t¢rt¦nj¦k is K‚‰†a ir§ny¨t§sa alatt, az transzcendent§lis, ¦s nem
fertÆzhetik be az anyagi visszahat§sok, melyek lehetnek kedvezÆek ¦s
kedvezÆtlenek is. Az a n¦zet, miszerint az anyagi vil§gban vannak kedvezÆ ¦s kedvezÆtlen dolgok, t¢bb¦-kev¦sb¦ puszta spekul§ci©, mert az
anyagi vil§gban semmi sem kedvezÆ. Itt minden kedvezÆtlen, mert maga
az anyagi term¦szet is kedvezÆtlen Ä csak k¦pzelj¤k, hogy kedvezÆ. Igazi
§ld§s csakis a teljes odaad§ssal v¦gzett K‚‰†a-tudatÍ tettekbÆl ¦s szolg§latb©l sz§rmazik. Ez¦rt ha azt akarjuk, hogy tetteink val©ban §ld§sosak legyenek, akkor a LegfelsÆbb Ýr utas¨t§sai szerint kell cselekedn¤nk.
EzekrÆl az utas¨t§sokr©l a ÷rŒmad-Bhƒgavatamb©l, a Bhagavad-gŒtƒb©l
vagy egy hiteles lelki tan¨t©mestertÆl hallhatunk. A lelki tan¨t©mester a
LegfelsÆbb Urat k¦pviseli, ez¦rt utas¨t§sai nem k¤l¢nb¢znek az ²v¦itÆl. A lelki tan¨t©mester, a szentek ¦s az ¨r§sok tan¨t§sa k¢z¢tt nincs
k¤l¢nbs¦g; e h§rom forr§s nem mond ellent egym§snak. Ha ir§ny¨t§suk szerint cseleksz¤nk, akkor tetteink mentesek lesznek az anyagi vil§g
j§mbor ¦s bÉn¢s tetteinek visszahat§sait©l. Tetteit a bhakta a transzcendent§lis lemond§s szellem¦ben hajtja v¦gre, amit sannyƒs§nak neveznek.
A Bhagavad-gŒtƒ hatodik fejezet¦nek elsÆ verse szerint val©di lemond§sban az ¦l, aki k¢teless¦gbÆl cselekszik, az¦rt, mert a LegfelsÆbb Ýr Így
rendelte el, nem pedig tetteinek gy¤m¢lcs¦ben b¨zva (anƒrita‹ karmaphalam). Val©di yogŒ ¦s sannyƒsŒ az, aki a LegfelsÆbb Ýr parancs§t
k¢vetve cselekszik, s nem az §l-yogŒ vagy az, aki csup§n sannyƒsŒnak
¢lt¢zik.
4Ä5. VERS
bauiÜ"ÁaARnamas$ammaAeh": ºamaA s$atyaM d"ma: zAma: /

s$auKaM äu":KaM BavaAe'BaAvaAe BayaM caABayamaeva ca // 4 //
@ihM"s$aA s$amataA tauií"stapaAe d"AnaM yazAAe'yazA: /

Bavainta BaAvaA BaUtaAnaAM maÔa Wva pa{TaigvaDaA: // 5 //
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[10. fejezet

buddhir jŠƒnam asammoha‹ k‰amƒ satya„ dama‹ ama‹
sukha„ du‹kha„ bhavo 'bhƒvo bhaya„ cƒbhayam eva ca
ahi„sƒ samatƒ tu‰‡is tapo dƒna„ yao 'yaa‹
bhavanti bhƒvƒ bhtƒnƒ„ matta eva p‚thag-vidhƒ‹
buddhi‹ Ä ¦rtelem; jŠƒnam Ä tud§s; asammoha‹ Ä k¦telyektÆl val© mentess¦g; k‰amƒ Ä megbocs§t§s; satyam Ä igazmond§s; dama‹ Ä az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa; ama‹ Ä az elme szab§lyoz§sa; sukham Ä boldogs§g;
du‹kham Ä boldogtalans§g; bhava‹ Ä sz¤let¦s; abhƒva‹ Ä hal§l; bhayam Ä f¦lelem; ca Ä ¦s; abhayam Ä f¦lelemn¦lk¤lis¦g; eva Ä is; ca Ä ¦s;
ahi„sƒ Ä erÆszakn¦lk¤lis¦g; samatƒ Ä egyensÍly; tu‰‡i‹ Ä el¦gedetts¦g;
tapa‹ Ä lemond§s; dƒnam Ä adom§nyoz§s; yaa‹ Ä h¨rn¦v; ayaa‹ Ä sz¦gyen; bhavanti Ä vannak; bhƒvƒ‹ Ä term¦szetei; bhtƒnƒm Ä ¦lÆl¦nyeknek; matta‹ Ä TÆlem; eva Ä bizony; p‚thak-vidhƒ‹ Ä k¤l¢nf¦lek¦ppen
sz§rmaz©ak.
¶rtelem, tud§s, mentess¦g a k¦ts¦gtÆl ¦s a t¦vhittÆl, megbocs§t§s, igazmond§s, az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa, az elme szab§lyoz§sa, boldogs§g ¦s
szenved¦s, sz¤let¦s, hal§l, f¦lelem, f¦lelemn¦lk¤lis¦g, erÆszakmentess¦g, kiegyensÍlyozotts§g, el¦gedetts¦g, lemond§s, adom§nyoz§s, h¨rn¦v
¦s sz¦gyen Ä egyed¤l TÆlem sz§rmaznak az ¦lÆl¦nyek e tulajdons§gai.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyek k¤l¢nf¦le tulajdons§gait Ä a j©kat ¦s a
rosszakat egyar§nt Ä K‚‰†a teremtette. ErrÆl ¨r ez a vers.
Az ¦rtelem az a k¦pess¦g, melynek seg¨ts¦g¦vel a dolgokat helyes n¦zÆpontb©l elemezz¤k, a tud§s pedig azt jelenti, hogy meg¦rtj¤k, mi a l¦lek
¦s mi az anyag. Az egyetemeken oktatott k¢z¢ns¦ges tud§s csup§n az
anyagot ¦rinti, s ez¦rt itt nem tekintj¤k tud§snak. Tud§s az, ha ismerj¤k
a k¤l¢nbs¦get a l¦lek ¦s az anyag k¢z¢tt. A modern oktat§s kiz§r©lag
az anyagi elemekrÆl ¦s a testi sz¤ks¦gletekrÆl tan¨t, s mellÆzi a l¦lekrÆl
sz©l© tudom§nyt. Az akad¦mikus tud§s ez¦rt nem teljes.
Asammoh§v§, f¦lelem- ¦s illÍzi©n¦lk¤liv¦ akkor lehet v§lni, ha az
ember nem hat§rozatlan, s meg¦rtette a transzcendent§lis filoz©fi§t. Ily
m©don lassan, de biztosan megszabadul a zavarodotts§gt©l. Semmit sem
szabad vakon elfogadnunk; elÆsz¢r mindent nagy figyelemmel ¦s elÆvigy§zatoss§ggal m¦rlegeln¤nk kell. A k‰amƒ, a t¤relem ¦s a megbocs§t§s
tulajdons§g§t el kell saj§t¨tanunk, s eszerint kell ¦ln¤nk: az embernek t¤relmesnek kell lennie, ¦s meg kell tudnia bocs§tani m§sok apr© bÉneit.
A satyam, az igazmond§s azt jelenti, hogy a t¦nyeket m§sok ¦rdek¦ben
v§ltoztat§s n¦lk¤l kell k¢z¢ln¤nk, s nem szabad azokat eltorz¨tanunk.
A t§rsadalomban az a szok§s, hogy az embernek csak akkor szabad
megmondania az igazs§got, ha azzal ¢r¢met szerez m§soknak. Ez azonban nem igazmond§s. Az igazat mindig ny¨ltan meg kell mondani, hogy
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m§sok a val©s§ghoz hÉen ismerhess¦k meg a t¦nyeket. Ha egy emberrÆl
tudjuk, hogy tolvaj, s ezt elmondjuk m§soknak is, akkor igazat mondunk.
Az igazs§g n¦ha f§j, §m ez ne t§ntor¨tson el senkit a kimond§s§t©l. Az
igazmond§s megk¢veteli, hogy v§ltozatlanul k¢z¢lj¤k a t¦nyeket embert§rsainkkal, az Æ ¦rdek¤kben. Ez az igazmond§s defin¨ci©ja.
Az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa azt jelenti, hogy nem szabad azokat sz¤ks¦gtelen¤l saj§t ¦lvezet¤nkre haszn§lni. Az ¦rz¦keket a sz¤ks¦ges m¦rt¦kben el¦gedett¦ kell tenn¤nk, ez nem tilos, de a f¢l¢sleges ¦rz¦ki ¦lvezet
h§tr§ltatja a lelki fejlÆd¦st. Az ¦rz¦keket vissza kell tartanunk a f¢l¢sleges tev¦kenys¦gtÆl. Ehhez hasonl©an az elm¦t is korl§toznunk kell, hogy
ne mer¤lj¢n el haszontalan gondolatokban. Ezt nevezik am§nak. Senkinek sem szabad arra vesztegetnie az idej¦t, hogy a p¦nzszerz¦sen t¢rje a
fej¦t; ha ¨gy tesz, rossz c¦lra haszn§lja gondolkod©k¦pess¦g¦t. Az elm¦nket arra kell haszn§lnunk, hogy meg¦rts¤k azt, amire az emberis¦gnek a
legink§bb sz¤ks¦ge van, s ezt azt§n hitelesen, v§ltoztat§s n¦lk¤l §tadjuk
m§soknak is. Gondolkod©k¦pess¦g¤nket a szent¨r§sok szak¦rtÆi, a szentek, a lelki tan¨t©mesterek ¦s az emelkedett gondolkod§sÍak t§rsas§g§ban
kell fejleszten¤nk.
A sukh§t, a gy¢ny¢rt vagy boldogs§got mindig olyan dolgokban kell
megtal§lnunk, melyek kedvezÆen hatnak a K‚‰†a-tudat lelki tudom§ny§nak mÉvel¦s¦re, a boldogtalans§g, a f§jdalom pedig az, ami nem kedvez a K‚‰†a-tudatbeli fejlÆd¦snek. Mindazt, ami elÆseg¨ti halad§sunkat
a K‚‰†a-tudatban, el kell fogadnunk, mindazt pedig, ami akad§lyozza, el
kell utas¨tanunk.
A bhava, a sz¤let¦s a testre utal. M¦g a Bhagavad-gŒtƒ elej¦n kifejtett¤k, hogy a l¦lek sz§m§ra nem l¦tezik sem sz¤let¦s, sem hal§l.
Ezek csup§n az anyagi vil§gbeli testekre jellemzÆek. Ha f¦l¤nk, az az¦rt
van, mert agg©dunk a j¢vÆ miatt. A K‚‰†a-tudatÍ ember azonban nem
f¦l, mert tudja: tettei r¦v¦n biztosan visszat¦r a transzcendent§lis vil§gba, haza Istenhez. R§ teh§t f¦nyes j¢vÆ v§r. M§sok azonban nem tudj§k,
mit tartogat sz§mukra a j¢vÆ, s a k¢vetkezÆ ¦let¤krÆl sem tudnak semmit, ¨gy azt§n ¢r¢k aggodalomban ¦lnek. Ha valaki meg akar szabadulni
az aggodalomt©l, a legjobb, ha megismeri K‚‰†§t, s §lland©an elmer¤l a
K‚‰†a-tudatban. ¸gy szabadulhatunk meg minden f¦lelemtÆl. A ÷rŒmadBhƒgavatam (11.2.37) elmondja: bhaya„ dvitŒyƒbhiniveata‹ syƒt, a f¦lelmet az okozza, hogy az illÍzi©keltÆ energi§ba mer¤l¤nk. ·m akik megszabadultak az illÍzi©keltÆ energi§t©l, akik meggyÆzÆdtek arr©l, hogy
nem azonosak az anyagi testtel, hanem az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek lelki r¦szei, s akik ez¦rt transzcendent§lis szolg§latot v¦geznek
a LegfelsÆbb Istens¦gnek, azoknak nincs mitÆl rettegni¤k. Az Æ j¢vÆj¤k ragyog©. A f¦lelem azokra jellemzÆ, akik nem K‚‰†a-tudatÍak. Az
abhayam, a f¦lelemn¦lk¤lis¦g csak a K‚‰†a-tudatÍak sz§m§ra el¦rhetÆ.
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Az ahi„sƒ, az erÆszakmentess¦g azt jelenti, hogy nem szabad semmi olyat tenn¤nk, ami m§soknak f§jdalmat okoz, vagy amivel megzavarunk m§sokat. A politikusok, szociol©gusok, filantr©pusok stb. §ltal ¨g¦rt
anyagi tettek nem eredm¦nyeznek semmi j©t, mert a politikusok ¦s filantr©pok nem rendelkeznek transzcendent§lis l§t§sm©ddal, s nem tudj§k, mi az, ami val©ban az emberi t§rsadalom jav§t szolg§lja. Az ahi„sƒ
azt jelenti, hogy az embereket Így kell tan¨tanunk, hogy k¦pesek legyenek teljes m¦rt¦kben kihaszn§lni az emberi test adta lehetÆs¦geket. Az
emberi test a lelki c¦lok megval©s¨t§s§ra val©, ¨gy minden ezt h§tr§ltat©
tettet vagy parancsolatot az emberi test elleni erÆszaknak lehet tekinteni. ErÆszakn¦lk¤lis¦gnek teh§t azt nevezz¤k, ami az emberek elj¢vendÆ
lelki boldogs§g§t seg¨ti elÆ.
A samatƒ, a kiegyensÍlyozotts§g azt jelenti, hogy az ember mentes a
vonz©d§st©l ¦s a gyÉl¢lettÆl. Nem szabad semmihez sem tÍlzottan ragaszkodnunk, de a tÍlzott ellenszenv sem j©. Az anyagi vil§ghoz ragaszkod§s
¦s gyÉl¢let n¦lk¤l kell viszonyulnunk. Ami elÆny¢s a K‚‰†a-tudat v¦gz¦s¦hez, azt el kell fogadnunk, ami pedig kedvezÆtlen, azt el kell utas¨tanunk.
Ezt nevezik samatƒnak, kiegyensÍlyozotts§gnak. Aki K‚‰†a-tudatban ¦l,
semmit sem utas¨t vissza ¦s semmit nem fogad el an¦lk¤l, hogy elÆbb ne
m¦rlegeln¦, hasznos-e az a K‚‰†a-tudat v¦gz¦se sor§n vagy sem.
A tu‰‡i, az el¦gedetts¦g arra utal, hogy az embernek nem szabad arra
t¢rekednie, hogy felesleges tettekkel egyre t¢bb anyagi javat halmozzon
fel. ¶rj¤k be azzal, amit a LegfelsÆbb Ýr kegy¦bÆl megkapunk. Ezt nevezik el¦gedetts¦gnek. A tapas lemond§st vagy vezekl¦st jelent. Ezzel kapcsolatban a V¦d§kban sz§mtalan szab§lyt ¦s elÆ¨r§st tal§lunk: hajnalban
kell felkeln¤nk, meg kell f¤r¢dn¤nk stb. N¦ha nagyon neh¦z kor§n felkelni, de b§rmilyen neh¦zs¦get v§llal az ember mag§ra ¢nsz§nt§b©l, azt
lemond§snak h¨vj§k. Ehhez hasonl©an vannak elÆ¨r§sok a h© bizonyos
napjain betartand© b¢jtre is. Lehets¦ges, hogy valakinek nincs ¨ny¦re a
b¢jt, de ha elt¢k¦lte, hogy fejlÆdni akar a K‚‰†a-tudat tudom§ny§ban,
akkor el kell fogadnia azokat a testi k¦nyelmetlens¦geket, melyeket a
V¦d§k aj§nlanak. Nem szabad azonban sz¤ks¦gtelen¤l vagy a v¦dikus elÆ¨r§soknak ellentmondva b¢jt¢lni. A politikai c¦lokat szolg§l© b¢jt szint¦n
tilos. ErrÆl a Bhagavad-gŒtƒ mint a tudatlans§g k¢tÆerej¦be tartoz© koplal§sr©l ¨r, a tudatlans§g vagy szenved¦ly k¢tÆerej¦ben v¦gzett tettek pedig
sohasem vezetnek lelki fejlÆd¦shez. B§rmit tesz¤nk azonban a j©s§g minÆs¦g¦ben, az seg¨ti majd fejlÆd¦s¤nket, s a v¦dikus utas¨t§sok ¦rtelm¦ben
betartott b¢jt gyarap¨tja az ember lelki tud§s§t.
Ami az adom§nyoz§st illeti, az embernek keresete ¢tven sz§zal¦k§t j©
c¦lokra kell §ldoznia. S hogy mi a j© c¦l? Ami megegyezik a K‚‰†a-tudat
c¦lj§val Ä s ez nemcsak j©, de a legjobb is. Mivel K‚‰†a j©, ez¦rt az Ö
¤gye is az. Adom§nyt teh§t annak kell adnunk, aki a K‚‰†a-tudatban te-
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v¦kenykedik. A v¦dikus irodalom szerint az adom§ny a brƒhma†§kat illeti. Ezt a szok§st mind a mai napig betartj§k, noha nem eg¦szen a v¦dikus
utas¨t§sokkal ¢sszhangban. A parancs m¦gis Így sz©l, hogy az adom§ny
a brƒhma†§kat illeti meg. Mi¦rt? Mert Æk egy magasabb rendÉ lelki
tud§ssal foglalkoznak. Egy brƒhma†§nak eg¦sz ¦let¦t a Brahman megismer¦s¦re kell szentelnie. Brahma jƒnƒtŒti brƒhma†a‹: brƒhma†§nak azt
nevezik, aki ismeri a Brahmant. Az¦rt kell teh§t adakoznunk nekik, mert
a felsÆbbrendÉ lelki szolg§latba mer¤lnek, s nincs idej¤k arra, hogy megkeress¦k a kenyer¤ket. A v¦dikus irodalom szerint a sannyƒsŒnak, vagyis
a lemondott rendben ¦lÆnek is illik adakozni. A sannyƒsŒk h§zr©l h§zra j§rva k¦regetnek, nem az¦rt, hogy vagyont gyÉjtsenek, hanem k¤ldet¦studatb©l. Az a szok§s, hogy minden h§zba bekopognak, s felr§zz§k
a tudatlans§g §lm§ban szendergÆ csal§dosokat. A csal§dosokat a csal§di ¤gyek k¢tik le, s megfeledkeznek az ¦let igazi c¦lj§r©l (K‚‰†a-tudatuk
fel¦breszt¦s¦rÆl), ez¦rt a sannyƒsŒk dolga, hogy koldusk¦nt felkeress¦k
a csal§dosokat, ¦s biztass§k Æket a K‚‰†a-tudat gyakorl§s§ra. A V¦d§k
azt ¨rj§k: ¦bredj¤nk fel, ¦s ¦rj¤k el azt, ami j§r nek¤nk ebben az emberi
l¦tform§ban. A sannyƒsŒk az ehhez sz¤ks¦ges tud§st ¦s m©dszert ismertetik. Nem szabad teh§t szesz¦lyesen ¦s meggondolatlanul adom§nyoznunk. Az adom§nyok csak a lemondott ¦letrend tagjait, a brƒhma†§kat
¦s a hasonl© j© ¤gyek k¦pviselÆit illetik meg.
A yaas h¨rnevet jelent. Az Ýr Caitanya Mahƒprabhu szerint akkor
lesz¤nk igaz§n h¨resek, ha nagy bhakt§v§ v§lunk. Ez az igazi h¨rn¦v. Aki
arr©l ismert, hogy a K‚‰†a-tudat kiv§l© egy¦nis¦ge, az val©ban h¨res.
Akinek nincs ilyen h¨rneve, az rossz h¨rÉ.
Ezek a tulajdons§gok szerte az univerzumban, az emberek ¦s a f¦listenek t§rsadalm§ban egyar§nt jellemzÆek. A t¢bbi bolyg©n sz§mtalanf¦le
emberi t§rsadalom l¦tezik, §m ezek a tulajdons§gok mindenhol megtal§lhat©k. Azok sz§m§ra, akik fejlÆdni szeretn¦nek a K‚‰†a-tudatban, K‚‰†a
teremti meg e jellemzÆket, de kifejleszteni nek¤nk magunknak kell Æket
bel¤lrÆl. A LegfelsÆbb Ýr akarat§b©l a Neki odaad© szolg§latot v¦gzÆ
emberben valamennyi j© tulajdons§g kialakul.
K‚‰†a az eredete mindennek, j©nak ¦s rossznak egyar§nt. Ebben az
anyagi vil§gban semmi olyan nem nyilv§nulhat meg, ami nincs jelen K‚‰†§ban. Ezt jelenti a tud§s: tudjuk, hogy a dolgok k¤l¢nb¢znek egym§st©l,
m¦gis meg kell ¦rten¤nk, hogy minden K‚‰†§b©l §rad.
6. VERS
mah"SaRya: s$aæa paUvaeR catvaAr"Ae manavastaTaA /

maà"AvaA maAnas$aA jaAtaA yaeSaAM laAek( wmaA: ‘ajaA: // 6 //
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mahar‰aya‹ sapta prve catvƒro manavas tathƒ
mad-bhƒvƒ mƒnasƒ jƒtƒ ye‰ƒ„ loka imƒ‹ prajƒ‹
mahƒ-‚‰aya‹ Ä a nagy b¢lcsek; sapta Ä h¦t; prve Ä elÆzÆleg; catvƒra‹ Ä
n¦gy; manava‹ Ä Manuk; tathƒ Ä is; mat-bhƒvƒ‹ Ä TÆlem sz¤lettek; mƒnasƒ‹ Ä az elm¦bÆl; jƒtƒ‹ Ä sz¤lettek; ye‰ƒm Ä az ¢v¦k; loke Ä a vil§gon;
imƒ‹ Ä mindez; prajƒ‹ Ä a n¦pess¦g.
A h¦t nagy b¢lcs, elÆzÆleg pedig m§sik n¦gy b¢lcs, valamint a Manuk
[az emberis¦g ÆsnemzÆi] BelÆlem, az ¶n elm¦mbÆl sz¤lettek, s a k¤l¢nf¦le bolyg©kat ben¦pes¨tÆ ¦lÆl¦nyek mind tÆl¤k sz§rmaznak.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr az univerzum n¦pess¦g¦nek sz§rmaz§s§t foglalja itt ¢ssze. Brahmƒ az eredeti teremtm¦ny, aki a Hira†yagarbh§nak is
nevezett LegfelsÆbb Ýr energi§j§b©l sz¤letett. Brahmƒb©l nyilv§nult meg
a n¦gy b¢lcs, Sanaka, Sananda, Sanƒtana ¦s Sanat-kumƒra, majd h¦t m§sik
nagy b¢lcs ¦s a tizenn¦gy Manu. Ezt a huszon¢t nagy b¢lcset az univerzum
¦lÆl¦nyeinek Æsaty§ik¦nt ismerik. Megsz§ml§lhatatlanul sok univerzum
van, ¦s mindegyikben v¦gtelen sz§mÍ bolyg© lebeg. Mindegyik ¦gitestet
k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyek sokas§ga lepi el, akik e huszon¢t Æsaty§t©l sz§rmaznak. Brahmƒ elÆbb ezer f¦listeni ¦vig vezekelt, mielÆtt K‚‰†a kegy¦bÆl
megvil§gosodott a teremt¦s tudom§ny§t illetÆen. Azt§n Brahmƒt©l l¦trej¢tt Sanaka, Sananda, Sanƒtana ¦s Sanat-kumƒra, majd Rudra ¦s a h¦t
b¢lcs, ¦s ily m©don minden brƒhma†a ¦s k‰atriya az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦nek energi§j§b©l sz¤letett. Brahmƒt Pitƒmah§nak, nagyaty§nak is h¨vj§k, K‚‰†§t pedig Prapitƒmah§nak, a nagyatya atyj§nak. ErrÆl
a Bhagavad-gŒtƒ tizenegyedik fejezet¦ben olvashatunk (11.39).
7. VERS
WtaAM ivaBaUitaM yaAegAM ca mama yaAe vaeiÔa taÔvata: /

s$aAe'ivak(lpaena yaAegAena yaujyatae naA‡a s$aMzAya: // 7 //
etƒ„ vibhti„ yoga„ ca mama yo vetti tattvata‹
so 'vikalpena yogena yujyate nƒtra sa„aya‹
etƒm Ä mindezt; vibhtim Ä a fens¦get; yogam Ä misztikus hatalmat; ca Ä
¦s; mama Ä az Eny¦met; ya‹ Ä aki; vetti Ä ismeri; tattvata‹ Ä igaz§n;
sa‹ Ä Æ; avikalpena Ä t¢retlen; yogena Ä odaad© szolg§latban; yujyate Ä
tev¦kenykedik; na Ä sohasem; atra Ä itt; sa„aya‹ Ä k¦ts¦g.
Aki igaz§n ismeri fens¦gemet ¦s misztikus hatalmamat, az tiszta odaad©
szolg§latba fog Ä ehhez semmi k¦ts¦g sem f¦r.
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MAGYAR·ZAT: A lelki t¢k¦letess¦g csÍcs§t az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦rÆl sz©l© tud§s jelenti. Senki sem kezdheti el az odaad© szolg§latot addig, am¨g szil§rd meggyÆzÆd¦ssel el nem fogadja a LegfelsÆbb
Ýr k¤l¢nf¦le fens¦ges tulajdons§gait. Az emberek §ltal§ban tudj§k, hogy
Isten hatalmas, de nem tudj§k pontosan, mennyire hatalmas. Itt errÆl is
hallhatunk. Aki val©ban tiszt§ban van Isten nagys§g§val, az automatikusan megh©dol, s az Ýr odaad© szolg§lat§hoz l§t. A LegfelsÆbb fens¦g¦t igaz§n megismerve nincsen m§s v§laszt§sa, mint megh©dolni ElÆtte.
Ehhez a t¦nyleges tud§shoz a ÷rŒmad-Bhƒgavatam, a Bhagavad-gŒtƒ ¦s
a hasonl© szent¨r§sok le¨r§saib©l juthatunk.
Szerte a k¤l¢nf¦le bolyg©rendszerekben sz§mtalan f¦listen ¦l, akiknek
feladata az univerzum ir§ny¨t§sa. K¢z¤l¤k a legfÆbbek Brahmƒ, az Ýr
Živa, a n¦gy Kumƒra ¦s a t¢bbi Æsatya. Az univerzumban sok Æsatya ¦l,
akik mind a LegfelsÆbb Ýrt©l, K‚‰†§t©l sz¤lettek. Minden Æsaty§nak az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a az eredeti Æsatyja.
Ez csup§n n¦h§ny a LegfelsÆbb Ýr fens¦ges tulajdons§gai k¢z¤l. Ha
valaki szil§rd meggyÆzÆd¦ssel elfogadja ezeket, akkor rend¤letlen hittel, minden k¦tely n¦lk¤l elfogadja K‚‰†§t, ¦s hozz§kezd az odaad© szolg§lathoz. E k¤l¢nleges tud§sra sz¤ks¦g van ahhoz, hogy az embernek
fokoz©djon az ¦rdeklÆd¦se K‚‰†a szeretetteljes odaad© szolg§lata ir§nt.
Nem szabad elhanyagolnunk azt a k¢teless¦g¤nket, hogy K‚‰†a nagys§g§t teljesen meg¦rts¤k, mert csakis ennek ismeret¦ben lesz¤nk k¦pesek
megszil§rdulni az Æszinte odaad© szolg§latban.
8. VERS
@hM" s$avaRsya ‘aBavaAe maÔa: s$ava< ‘avataRtae /

wita matvaA Bajantae maAM bauDaA BaAvas$amainvataA: // 8 //
aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„ pravartate
iti matvƒ bhajante mƒ„ budhƒ bhƒva-samanvitƒ‹
aham Ä ¶n; sarvasya Ä mindennek; prabhava‹ Ä sz§rmaz§s§nak forr§sa;
matta‹ Ä TÆlem; sarvam Ä minden; pravartate Ä §rad; iti Ä ¨gy; matvƒ Ä
tudv§n; bhajante Ä odaad©an im§dnak; mƒm Ä Engem; budhƒ‹ Ä a mÉveltek; bhƒva-samanvitƒ‹ Ä nagy figyelemmel.
¶n vagyok az eredete a lelki ¦s az anyagi vil§gnak, minden BelÆlem §rad.
A b¢lcsek, akik tudva tudj§k ezt, odaad©an szolg§lnak ¦s teljes sz¨vbÆl
im§dnak Engem.
MAGYAR·ZAT: A mÉvelt b¢lcs, aki behat©an tanulm§nyozta a V¦d§kat, s olyan hiteles forr§st©l tett szert tud§s§ra, mint az Ýr Caitanya,
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valamint tudja, hogyan alkalmazza ezeket az ismereteket, meg¦rti, hogy
K‚‰†a az eredete mindennek, a lelki ¦s az anyagi vil§gokban egyar§nt,
s ¨gy rend¨thetetlenn¦ v§lik a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lat§ban. Egyetlen ostoba ember ¦s semmilyen k¦ptelen magyar§zat nem t¦r¨theti le
Ítj§r©l. Valamennyi v¦dikus ¨r§s egyet¦rt abban, hogy K‚‰†a az eredete
Brahmƒnak, Živ§nak ¦s az ¢sszes t¢bbi f¦listennek. Az Atharva-ved§ban
(Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.24) ez §ll: yo brahmƒ†a„ vidadhƒti prva„ yo
vai vedƒ„ ca gƒpayati sma k‚‰†a‹. ÀK‚‰†a volt az, aki kezdetben Brahmƒt
a v¦dikus tudom§nyra tan¨totta, s aki a mÍltban elterjesztette a v¦dikus
tud§st." A Nƒrƒya†a-upani‰ad (1) pedig ¨gy ¨r: atha puru‰o ha vai nƒrƒya†o 'kƒmayata prajƒ‹ s‚jeyeti. ÀAzt§n az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, Nƒrƒya†a ¦lÆl¦nyeket k¨v§nt teremteni." Nƒrƒya†ƒd brahmƒ jƒyate, nƒrƒya†ƒd prajƒpati‹ prajƒyate, nƒrƒya†ƒd indro jƒyate, nƒrƒya†ƒd a‰‡au vasavo
jƒyante, nƒrƒya†ƒd ekƒdaa rudrƒ jƒyante, nƒrƒya†ƒd dvƒdaƒdityƒ‹ Ä folytatja az upani‰ad. ÀNƒrƒya†§t©l sz¤letett Brahmƒ, Nƒrƒya†§t©l sz¤lettek
meg az Æsaty§k, Nƒrƒya†§t©l sz¤letett Indra, Nƒrƒya†§t©l sz¤letett a nyolc
vasu, Nƒrƒya†§t©l sz¤letett a tizenegy rudra, ¦s Nƒrƒya†§t©l j¢tt vil§gra
a tizenk¦t ƒditya." Ez a Nƒrƒya†a K‚‰†a egyik kiterjed¦se.
A V¦d§k azt is kijelentik: brahma†yo devakŒ-putra‹. ÀDevakŒ fia, K‚‰†a
a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g" (Nƒrƒya†a-upani‰ad 4). Azt§n pedig azt olvashatjuk: eko vai nƒrƒya†a ƒsŒn na brahmƒ na Œƒno nƒpo nƒgni-somau
neme dyƒv-ƒp‚thivŒ na nak‰atrƒ†i na srya‹. ÀA teremt¦s kezdet¦n csak
a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g, Nƒrƒya†a l¦tezett. Nem l¦tezett sem Brahmƒ,
sem Živa, nem volt sem v¨z, sem tÉz, sem hold; nem volt f¢ld ¦s nem
volt menny; nem voltak csillagok az ¦gen, s nem volt nap sem" (Mahƒupani‰ad 1.2). A Mahƒ-upani‰adb©l azt is megtudhatjuk, hogy az Ýr Živa
a LegfelsÆbb Ýr homlok§b©l sz¤letett. Ez¦rt a V¦d§k azt mondj§k, hogy
a LegfelsÆbb Urat, Brahmƒ ¦s Živa teremtÆj¦t kell im§dni.
A Mok‰a-dharm§ban K‚‰†a szint¦n ¨gy sz©l:
prajƒpati„ ca rudra„ cƒpy aham eva s‚jƒmi vai
tau hi mƒ„ na vijƒnŒto mama mƒyƒ-vimohitau
ÀAz Æsaty§kat, Živ§t ¦s a t¢bbieket mind ¶n teremtettem, b§r Æk ezt
nem tudj§k, mert illÍzi©keltÆ energi§m megt¦veszti Æket." A Varƒhapurƒ†§ban is ez §ll:
nƒrƒya†a‹ paro devas tasmƒj jƒta caturmukha‹
tasmƒd rudro 'bhavad deva‹ sa ca sarva-jŠatƒ„ gata‹
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Nƒrƒya†a. TÆle sz¤letett Brahmƒ,
akitÆl Živa sz¤letett."
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Az Ýr K‚‰†a minden teremtm¦ny forr§sa, akit minden dolog legv¦gsÆ
hat© ok§nak neveznek. Ö mondja: ÀMivel minden TÆlem sz§rmazik, ¶n
vagyok az eredeti forr§sa mindennek. Minden az ¶n ir§ny¨t§som alatt §ll,
de Felettem nincs senki." K‚‰†§n k¨v¤l nincs m§sik legfelsÆbb ir§ny¨t©.
Aki mindezt meg¦rti K‚‰†§val kapcsolatban egy hiteles lelki tan¨t©mester seg¨ts¦g¦vel, a v¦dikus ¨r§sok alapj§n, az minden energi§j§t a K‚‰†atudat v¦gz¦s¦re ford¨tja, ¦s val©ban mÉveltt¦ v§lik. Hozz§ k¦pest mindenki m§s, aki nem ismeri K‚‰†§t Így, ahogy van, ostoba. Csak egy ostoba
v¦lheti K‚‰†§t k¢z¢ns¦ges l¦nynek. A K‚‰†a-tudatÍ embernek nem szabad hagynia, hogy az ostob§k megzavarj§k. El kell ker¤lnie a BhagavadgŒtƒ hamis magyar§zatait ¦s ¦rtelmez¦seit, s elsz§ntan, rend¤letlen¤l kell
haladnia a K‚‰†a-tudat Ítj§n.
9. VERS
mai»aÔaA maÕ"ta‘aANAA baAeDayanta: par"s$par"ma, /

k(Tayantaê maAM inatyaM tauSyainta ca r"mainta ca // 9 //
mac-cittƒ mad-gata-prƒ†ƒ bodhayanta‹ parasparam
kathayanta ca mƒ„ nitya„ tu‰yanti ca ramanti ca
mat-cittƒ‹ Ä akik elm¦j¤ket teljesen R§m ir§ny¨tott§k; mat-gataprƒ†ƒ‹ Ä ¦let¤ket Nekem szentelve; bodhayanta‹ Ä pr¦dik§lva; parasparam Ä maguk k¢z¢tt; kathayanta‹ Ä besz¦lgetve; ca Ä ¦s; mƒm Ä
R©lam; nityam Ä mindig; tu‰yanti Ä el¦gedett¦ v§lnak; ca Ä ¦s; ramanti Ä
transzcendent§lis ¢r¢m¢t ¦lveznek; ca Ä ¦s.
Tiszta h¨veim gondolatai Bennem lakoznak, ¦let¤ket teljesen az ¶n
szolg§latomnak szentelt¦k. Nagy ¢r¢met ¦s el¦gedetts¦get ¦reznek Æk,
amikor felvil§gos¨tj§k egym§st, ¦s R©lam besz¦lgetnek.
MAGYAR·ZAT: A tiszta bhakt§k, akiknek jellemzÆirÆl ez a vers ¨r,
teljesen elmer¤lnek az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban. Gondolataikat sohasem lehet elt¦r¨teni K‚‰†a l©tuszl§b§r©l, ¦s csakis transzcendent§lis t¦m§kr©l besz¦lgetnek. Ez a vers kifejezetten a tiszta bhakt§k ismertetÆjeleirÆl besz¦l. A LegfelsÆbb Ýr bhakt§i a nap huszonn¦gy
©r§j§ban ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýr tulajdons§gait ¦s tetteit magasztalj§k.
Sz¨v¤k ¦s lelk¤k §lland©an K‚‰†§ba mer¤l, ¦s ¢r¢m¤ket abban lelik, hogy
a t¢bbi bhakt§val R©la besz¦lgetnek.
Az odaad© szolg§lat kezdÆ fok§n a bhakt§k mag§b©l a szolg§latb©l mer¨tenek transzcendent§lis ¢r¢met, fejlettebb szinten pedig az Isten ir§nti
szeretetben §llapodnak meg. Ezt a transzcendent§lis §llapotot el¦rve
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tapasztalhatj§k meg azt a legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦get, amit az Ýr
saj§t hajl¦k§n nyilv§n¨t ki. Az Ýr Caitanya a transzcendent§lis odaad©
szolg§latot egy maghoz hasonl¨tja, melyet az ¦lÆl¦ny sz¨v¦ben ¤ltetnek
el. A megsz§ml§lhatatlanul sok ¦lÆl¦ny bolyg©r©l bolyg©ra v§ndorol az
univerzumban, de k¢z¤l¤k csak n¦h§ny szerencs¦s tal§lkozik egy tiszta
bhakt§val, lehetÆs¦get kapva az odaad© szolg§lat meg¦rt¦s¦re. Ez az odaad© szolg§lat olyan, mint egy mag. Ha el¤ltetj¤k a sz¨v¤nkben, ¦s hallgatjuk, ¦nekelj¤k a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare,
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t, akkor a mag
k¦sÆbb gy¤m¢lcs¢t hoz, ahogyan egy fa magj§b©l is gy¤m¢lcs lesz, ha
rendszeresen ¢nt¢zz¤k. Az odaad© szolg§lat lelki pal§nt§ja egyre n¢vekszik, majd §tt¢ri az anyagi univerzum burk§t, ¦s behatol a brahmajyoti
ragyog§s§ba, a lelki ¦gbe. Ott tov§bb nÆ, m¨g el nem ¦ri a legfelsÆbb
lelki bolyg©t, Goloka-V‚ndƒvan§t, K‚‰†a legfelsÆbb bolyg©j§t. V¦g¤l az Ýr
K‚‰†a l©tuszl§b§n§l keres mened¦ket, s ott meg§llapodik. Ahogyan egy
n¢v¦ny gy¤m¢lcs¢t ¦s vir§got hoz, Így az odaad© szolg§lat n¢v¦nye is gy¤m¢lcs¢ket terem, s ¢nt¢z¦se a hall§s ¦s ¦nekl¦s form§j§ban folytat©dik.
A Caitanya-caritƒm‚ta (Madhya-lŒlƒ, 19. fejezet) r¦szletes le¨r§st k¢z¢l az
odaad© szolg§lat n¢v¦ny¦rÆl. Elmagyar§zza, hogy amikor az eg¦sz n¢v¦ny
v¦delmet keres a LegfelsÆbb Ýr l©tuszl§b§n§l, az embert teljesen elt¢lti
az Isten ir§nti szeretet, s egy pillanatig sem tud tov§bb ¦lni Így, hogy ne
lenne kapcsolatban a LegfelsÆbb Ýrral, ahogyan a hal sem k¦pes v¨z n¦lk¤l ¦lni. Ebben az §llapotban a bhakta a LegfelsÆbb Ýrral val© kapcsolat
hat§s§ra szert tesz minden transzcendent§lis tulajdons§gra.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szint¦n olyan elbesz¦l¦sekkel van teli, melyek
a LegfelsÆbb Ýr ¦s bhakt§i k¢z¢tti kapcsolatr©l sz©lnak, ¦ppen ez¦rt
nagy kincs a bhakt§k sz§m§ra, ahogyan azt maga a Bhƒgavatam is le¨rja (12.13.18). ÷rŒmad-bhƒgavata„ purƒ†am amala„ yad vai‰†avƒnƒ„
priyam. Ez a mÉ egy§ltal§n nem besz¦l a materialista tettekrÆl, az anyagi
gyarapod§sr©l, az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦srÆl vagy a felszabadul§sr©l. A ÷rŒmadBhƒgavatam az egyetlen olyan szent¨r§s, amely teljes le¨r§st ad a LegfelsÆbb Ýr ¦s bhakt§i transzcendent§lis term¦szet¦rÆl. A lelki megvil§gosod§st el¦rt, K‚‰†a-tudatÍ emberek teh§t mindig ¢r¢m¤ket lelik az ilyen
transzcendent§lis irodalom tanulm§nyoz§s§ban, ahogyan egy fiatal fiÍnak ¦s l§nynak is ¢r¢met ad a m§sik t§rsas§ga.

10. VERS
taeSaAM s$atatayau·(AnaAM BajataAM ‘aIitapaUvaRk(ma, /

d"d"Aima bauiÜ"yaAegAM taM yaena maAmaupayaAinta tae //10//
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te‰ƒ„ satata-yuktƒnƒ„ bhajatƒ„ prŒti-prvakam
dadƒmi buddhi-yoga„ ta„ yena mƒm upayƒnti te
te‰ƒm Ä nekik; satata-yuktƒnƒm Ä akik mindig teljesen elmer¤lnek; bhajatƒm Ä az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦ben; prŒti-prvakam Ä szeretÆ ekszt§zisban; dadƒmi Ä adok; buddhi-yogam Ä igazi ¦rtelmet; tam Ä azt;
yena Ä ami §ltal; mƒm Ä Hozz§m; upayƒnti Ä j¢nnek; te Ä Æk.
Akik sz¤ntelen odaad§ssal ¦s szeretettel szolg§lnak Engem, azoknak
megadom azt az ¦rtelmet, amellyel eljuthatnak Hozz§m.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben a buddhi-yogam sz© nagyon fontos.
Tal§n eml¦ksz¤nk m¦g arra, hogy a m§sodik fejezetben az Ýr Arjun§t
oktatva megeml¨ti: sok dologr©l besz¦lt, ¦s a buddhi-yoga Ítj§r©l is sz©lni
fog. Erre most ker¤l sor. A buddhi-yoga nem m§s, mint K‚‰†a-tudatbeli
cselekv¦s, s ez jelenti a legfejlettebb intelligenci§t. A buddhi ¦rtelmet,
a yoga pedig misztikus tetteket vagy misztikus felemelked¦st jelent. Ha
valaki megpr©b§l hazat¦rni, vissza Istenhez, ¦s sz¨vvel-l¦lekkel K‚‰†atudatÍ odaad© szolg§lathoz kezd, akkor cselekv¦s¦t buddhi-yog§nak h¨vj§k. M§s sz©val ez az a m©dszer, amellyel az ember kiszabadulhat az
anyagi vil§g b¢rt¢n¦bÆl. A fejlÆd¦s v¦gsÆ c¦lja K‚‰†a, §m az emberek ezt
nem tudj§k. Ez¦rt rendk¨v¤l fontos, hogy egy hiteles lelki tan¨t©mester ¦s
a bhakt§k t§rsas§g§t keress¤k. Tudnunk kell, hogy K‚‰†a a c¦l. Ha l§tjuk
a c¦lt, akkor lassan, de biztosan haladni kezd¤nk fel¦ az Íton, s v¦g¤l el
is ¦rj¤k.
Karma-yog§ban az cselekszik, aki ismeri az ¦let c¦lj§t, de ragaszkodik
tettei gy¤m¢lcs¦hez. Aki pedig tudja, hogy a c¦l K‚‰†a, §m elmebeli spekul§l§ssal akarja Öt meg¦rteni, s ebbÆl mer¨t ¢r¢met, az a jŠƒna-yog§ban
cselekszik. A bhakti- vagy buddhi-yoga azt jelenti, hogy az ember ismeri
a c¦lt, ¦s K‚‰†§t egyed¤l az odaad© szolg§lattal, a K‚‰†a-tudat folyamat§val k¨v§nja el¦rni. Ez a teljes yoga, s ez jelenti az ¦let legt¢k¦letesebb
szintj¦t.
Ha valakinek van egy hiteles lelki tan¨t©mestere, ¦s tagja egy lelki mozgalomnak, §m m¦gsem el¦gg¦ okos ahhoz, hogy fejlÆdj¢n, akkor K‚‰†a
bel¤lrÆl l§tja el utas¨t§sokkal, hogy v¦g¤l k¢nnyen el¦rhesse Öt. Az ehhez
sz¤ks¦ges tulajdons§g az, hogy az ember mindig K‚‰†a-tudatban cselekedjen, ¦s szeretettel, odaad§ssal v¦gezze a sz§mtalanf¦le szolg§latot. Dolgozzon K‚‰†§¦rt, ¦s tegye ezt szeretettel. Ha a bhakta nem el¦g ¦rtelmes
ahhoz, hogy fejlÆdj¢n az ¢nmegval©s¨t§s Ítj§n, §m Æszinte, s odaad©an
v¦gzi szolg§lat§t, akkor az Ýr megadja neki az es¦lyt a fejlÆd¦sre, s arra,
hogy v¦g¤l el¦rje Öt.
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11. VERS
taeSaAmaevaAnauk(mpaATaRmah"maÁaAnajaM tama: /

naAzAyaAmyaAtmaBaAvasTaAe ÁaAnad"Ipaena BaAsvataA //11//
te‰ƒm evƒnukampƒrtham aham ajŠƒna-ja„ tama‹
nƒayƒmy ƒtma-bhƒva-stho jŠƒna-dŒpena bhƒsvatƒ
te‰ƒm Ä nekik; eva Ä bizony; anukampƒ-artham Ä hogy k¤l¢nleges kegybÆl; aham Ä ¶n; ajŠƒna-jam Ä a tudatlans§gb©l sz¤letÆ; tama‹ Ä s¢t¦ts¦get; nƒayƒmi Ä sz¦toszlatom; ƒtma-bhƒva Ä a sz¨v¤kben; stha‹ Ä elhelyezkedÆ; jŠƒna Ä tud§snak; dŒpena Ä l§mp§s§val; bhƒsvatƒ Ä ragyog©.
K¤l¢nleges kegyembÆl ¶n, aki sz¨v¤kben lakozom, a tud§s f¦nylÆ l§mp§s§val sz¦toszlatom a tudatlans§gb©l sz§rmaz© s¢t¦ts¦get.
MAGYAR·ZAT: Amikor az Ýr Caitanya Ben§reszben volt, hogy a
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare ¦nekl¦s¦t tan¨tsa, t¢bb ezer ember k¢vette Öt. PrakƒŁƒnanda SarasvatŒ, kor§nak egyik igen befoly§sos ¦s mÉvelt
tud©sa, aki szint¦n Ben§reszben ¦lt, szentiment§lisnak tartotta ¦s kigÍnyolta az Ýr Caitany§t. A mƒyƒvƒdŒ filoz©fusok n¦ha b¨r§lj§k a bhakt§kat, rendk¨v¤l tudatlanoknak ¦s filoz©fiai t¦ren naiv szentimentalist§knak
nevezve Æket. T¦vednek. Sz§mtalan mÉvelt, tud©s bhakta l¦tezik, akik az
odaad§s filoz©fi§j§t vallj§k. De m¦g ha van is olyan bhakta, aki nem k¦pes
tanulni a mÉveikbÆl vagy a lelki tan¨t©mester¦tÆl, ha Æszint¦n, odaad§ssal
szolg§lja K‚‰†§t, K‚‰†a megseg¨ti Æt a sz¨v¦n kereszt¤l. A K‚‰†a-tudatban
tev¦kenykedÆ, Æszinte bhakta teh§t nem lehet tudatlan. Az egyetlen sz¤ks¦ges felt¦tel, hogy teljes K‚‰†a-tudatban odaad© szolg§latot v¦gezzen.
A mƒyƒvƒdŒ filoz©fusok v¦lem¦nye szerint megk¤l¢nb¢ztetÆ k¦pess¦g
n¦lk¤l az ember nem juthat tiszta tud§shoz. Nekik v§laszolja a LegfelsÆbb Ýr ebben a versben azt, hogy seg¨t a tiszta odaad© szolg§latot v¦gzÆk¢n, m¦g akkor is, ha azok nem rendelkeznek kellÆ mÉvelts¦ggel, ¦s
nincs elegendÆ tud§suk a v¦dikus elvekrÆl sem.
Az Ýr azt mondja Arjun§nak, hogy puszt§n spekul§l§ssal nincs rem¦ny
a LegfelsÆbb Igazs§g, az AbszolÍt Igazs§g, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge megismer¦s¦re, mert a LegfelsÆbb Igazs§g olyan hatalmas, hogy
kiz§r©lag szellemi erÆfesz¨t¦ssel senki sem ¦rtheti meg Öt. Ha az ember
nem h¨ve a LegfelsÆbb Igazs§gnak, s nem szereti Öt, akkor sohasem fogja
meg¦rteni K‚‰†§t, a LegfelsÆbb Igazs§got, m¦g ha milli© ¦s milli© ¦ven §t
spekul§lgat, akkor sem. A LegfelsÆbb Igazs§got, K‚‰†§t csakis az odaad©
szolg§lat teszi el¦gedett¦, ¦s ¨gy Ö Ä felfoghatatlan energi§ja r¦v¦n Ä felt§rja mag§t a tiszta bhakta sz¨v¦ben. A tiszta bhakt§nak K‚‰†a mindig a
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sz¨v¦ben van, s K‚‰†a Ä aki olyan, mint a nap Ä jelenl¦t¦vel azonnal sz¦toszlatja a tudatlans§g s¢t¦ts¦g¦t. Ez az a k¤l¢nleges kegy, melyben K‚‰†a
tiszta bhakt§j§t r¦szes¨ti.
Annak k¢vetkezt¦ben, hogy sok-sok milli© sz¤let¦s ©ta §ll kapcsolatban
az anyaggal, az ember sz¨v¦t belepi a materializmus pora, §m ha hozz§kezd az odaad© szolg§lathoz, s ¢r¢kk¦ a Hare K‚‰†§t ¦nekli, hamarosan
megtisztul, s eljut a tiszta tud§s s¨kj§ra. Vi‰†ut, a legv¦gsÆ c¦lt egyed¤l
ezzel az ¦nekl¦ssel ¦s odaad© szolg§lattal lehet el¦rni, nem pedig elm¦leti spekul§ci©val vagy vit§val. A tiszta bhakt§nak nem kell agg©dnia az
anyagi l¦tsz¤ks¦gletek miatt, mert ha a sz¨v¦ben sz¦toszlott a s¢t¦ts¦g,
akkor a LegfelsÆbb Ýr Ä aki nagyon ¢r¤l a bhakta szeretÆ, odaad© szolg§lat§nak Ä ell§tja mindennel. Ez a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§s§nak l¦nyege. A
Bhagavad-gŒtƒt tanulm§nyozva az ember k¦pess¦ v§lik arra, hogy teljesen
megh©doljon a LegfelsÆbb Ýr elÆtt, ¦s tiszta odaad© szolg§latot v¦gezzen Neki. Az Ýr visel r§ gondot, s ¨gy megszabadul minden materialista
t¢rekv¦stÆl.
12Ä13. VERS
@jauRna ovaAca

parM" “aö parM" DaAma paiva‡aM par"maM BavaAna, /

pauç&SaM zAAìtaM id"vyamaAid"de"vamajaM ivaBauma, //12//
@Aò"stvaAma{Saya: s$avaeR de"vaiSaRnaARr"d"staTaA /

@is$ataAe de"valaAe vyaAs$a: svayaM caEva “avaIiSa mae //13//
arjuna uvƒca
para„ brahma para„ dhƒma pavitra„ parama„ bhavƒn
puru‰a„ ƒvata„ divyam ƒdi-devam aja„ vibhum
ƒhus tvƒm ‚‰aya‹ sarve devar‰ir nƒradas tathƒ
asito devalo vyƒsa‹ svaya„ caiva bravŒ‰i me
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; param Ä a legfelsÆbb; brahma Ä igazs§gnak; param Ä a legfelsÆbb; dhƒma Ä hajl¦knak; pavitram Ä tiszt§nak;
paramam Ä a legfelsÆbb; bhavƒn Ä T¦ged; puru‰am Ä szem¦lyis¦gnek;
ƒvatam Ä az ¢r¢k; divyam Ä transzcendent§lis; ƒdi-devam Ä eredeti
Ýrnak; ajam Ä megsz¤letetlennek; vibhum Ä a legnagyobbnak; ƒhu‹ Ä
mondanak; tvƒm Ä T¦ged; ‚‰aya‹ Ä a b¢lcsek; sarve Ä mindegyik; deva‚‰i‹ Ä a f¦listenek b¢lcsei; nƒrada‹ Ä Nƒrada; tathƒ Ä is; asita‹ Ä Asita;
devala‹ Ä Devala; vyƒsa‹ Ä Vyƒsa; svayam Ä szem¦lyesen; ca Ä szint¦n;
eva Ä bizony; bravŒ‰Œ Ä mondod; me Ä nekem.
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Arjuna ¨gy sz©lt: Te vagy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, a legv¦gsÆ hajl¦k, a legtiszt§bb, az AbszolÍt Igazs§g. Te vagy az ¢r¢k, transzcendent§lis ¦s eredeti szem¦ly, a megsz¤letetlen, a leghatalmasabb. Nƒrada,
Asita, Devala, Vyƒsa ¦s minden m§s nagy b¢lcs megerÆs¨ti ezt az igazs§got R©lad, ¦s most Te magad is ezt mondod nekem.
MAGYAR·ZAT: Ebben a k¦t versben a LegfelsÆbb Ýr es¦lyt ad a
mƒyƒvƒdŒ filoz©fusoknak, mert f¦lre¦rthetetlen¤l kider¤l belÆl¤k, hogy a
LegfelsÆbb k¤l¢nb¢zik az egy¦ni l¦lektÆl. Miut§n Arjuna hallotta e fejezetben a Bhagavad-gŒtƒ n¦gy legl¦nyegesebb vers¦t, teljesen megszabadult
minden k¦telytÆl, ¦s elfogadta K‚‰†§t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek. Azon nyomban lelkesen kijelentette: ÀTe vagy a para„ brahma,
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge." Kor§bban K‚‰†a azt mondta, Ö az
eredete mindennek ¦s mindenkinek. Minden f¦listen ¦s minden emberi
l¦ny TÆle f¤gg, §m tudatlans§guk k¢vetkezt¦ben az emberek ¦s a f¦listenek magukat abszolÍtnak ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl
f¤ggetlennek gondolj§k. Az odaad© szolg§lat v¦gz¦se t¢k¦letesen eloszlatja ezt a tudatlans§got. Ezt az Ýr m§r az elÆzÆ versben elmagyar§zta,
s kegy¦bÆl most Arjuna Ä a v¦dikus tan¨t§sokkal ¢sszhangban Ä a LegfelsÆbb Igazs§gnak fogadja el Öt. Nem szabad azt hinn¤nk, hogy mivel
Arjuna K‚‰†a meghitt bar§tja, csup§n h¨zelg¦sk¦ppen sz©l¨tja Öt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¦s az AbszolÍt Igazs§gnak. A v¦dikus
¨r§sok al§t§masztj§k mindazt, amit Arjuna e k¦t versben elmond. MegerÆs¨tik, hogy egyed¤l az ¦rtheti meg a LegfelsÆbb Urat, aki odaad© szolg§latot v¦gez Neki, senki m§s. A V¦d§k megerÆs¨tik Arjuna minden egyes
szav§t ebben a versben.
A Kena-upani‰ad szerint a LegfelsÆbb Brahman az alapja mindennek,
s az elÆzÆekben K‚‰†a m§r elmagyar§zta, hogy minden Örajta nyugszik.
A Mu†daka-upani‰ad megerÆs¨ti, hogy a LegfelsÆbb Urat, akin minden
nyugszik, csak azok ¦rhetik el, akik §lland©an R§ gondolnak. Azt, amikor valaki §lland©an K‚‰†§ra gondol, smara†§nak nevezik, s ez az odaad©
szolg§lat kilenc folyamat§nak egyike. Az ember egyed¤l a K‚‰†a ir§nti
odaad© szolg§lat §ltal ¦rtheti meg helyzet¦t, s ily m©don szabadulhat meg
az anyagi test¦tÆl.
A V¦d§k a LegfelsÆbb Urat a tiszt§k k¢z¤l is a legtiszt§bbnak nevezik.
Aki meg¦rti, hogy K‚‰†a a legtiszt§bb, az megtisztulhat minden bÉn¢s
tettÆl. Az ember azonban mindaddig nem tud megszabadulni a bÉn¢s tettektÆl, am¨g meg nem h©dol a LegfelsÆbb Ýr elÆtt. Arjuna a legtiszt§bbk¦nt tekint K‚‰†§ra, ¦s ez megegyezik a v¦dikus ¨r§sok tan¨t§s§val. Ezt
a nagy szem¦lyis¦gek is megerÆs¨tik, akik k¢z¤l Nƒrada a legfÆbb.
K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, s az embernek mindig
Rajta kell medit§lnia, ¦lveznie transzcendent§lis kapcsolat§t Vele. Ö a
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legfelsÆbb l¦tez¦s. Test¦nek nincs sz¤ks¦ge semmire, nem sz¤letik ¦s nem
hal meg. Ezt nemcsak Arjuna mondja, hanem a teljes v¦dikus irodalom, a
purƒ†§k ¦s a t¢rt¦nelmi elbesz¦l¦sek is. Minden v¦dikus ¨r§s ¨gy jellemzi
K‚‰†§t, s Ö maga is azt mondja a negyedik fejezetben: ÀHab§r megsz¤letetlen vagyok, m¦gis megjelenek ezen a F¢ld¢n, hogy megszil§rd¨tsam
a vall§s elveit." Ö a legfelsÆbb eredet; Neki nincs oka, mert Ö minden
ok oka, s minden BelÆle §rad. Erre a t¢k¦letes tud§sra a LegfelsÆbb Ýr
kegy¦bÆl lehet szert tenni.
Arjuna csakis K‚‰†a kegy¦bÆl k¦pes kifejezni mag§t. Ha meg akarjuk
¦rteni a Bhagavad-gŒtƒt, akkor el kell fogadnunk e k¦t vers kijelent¦seit.
Ezt nevezik a paramparƒ rendszernek, a tan¨tv§nyi l§nc elfogad§s§nak.
Senki sem ¦rtheti meg a Bhagavad-gŒtƒt mindaddig, am¨g nem tagja a
tan¨tv§nyi l§ncnak Ä a vil§gi mÉvelts¦g mit sem seg¨t. A v¦dikus szent¨r§sokban tal§lhat© sz§mtalan bizony¨t¦k ellen¦re a tudom§nyos k¦pzetts¦g¤kre b¤szke emberek sajn§latos m©don kitartanak ¢nfejÉ meggyÆzÆd¦s¤k mellett, miszerint K‚‰†a egy k¢z¢ns¦ges ember.
14. VERS
s$avaRmaetaä{"taM manyae yanmaAM vad"is$a ke(zAva /

na ih" tae BagAvana, vyai·M( ivaäu"deR"vaA na d"AnavaA: //14//
sarvam etad ‚ta„ manye yan mƒ„ vadasi keava
na hi te bhagavan vyakti„ vidur devƒ na dƒnavƒ‹
sarvam Ä mindet; etat Ä ezt; ‚tam Ä igazs§got; manye Ä elfogadom; yat Ä
amiket; mƒm Ä nekem; vadasi Ä mondasz; keava Ä ©, K‚‰†a; na Ä sohasem; hi Ä bizony; te Ä a Te; bhagavan Ä ©, Istens¦g Szem¦lyis¦ge; vyaktim Ä kinyilatkoztat§sodat; vidu‹ Ä ismerhetik; devƒ‹ Ä a f¦listenek; na Ä
sem; dƒnavƒ‹ Ä a d¦monok.
¹, K‚‰†a, teljes igazs§gk¦nt fogadom el mindazt, amit elmondt§l! Sem a
f¦listenek, sem a d¦monok nem ¦rthetik meg szem¦lyis¦gedet, ©, Uram!
MAGYAR·ZAT: Arjuna itt megerÆs¨ti, hogy a hitetlen ¦s d¦monikus
term¦szetÉ emberek nem ¦rthetik meg K‚‰†§t. Öt m¦g a f¦listenek sem
ismerik; mit mondhatn§nk akkor napjaink §ll¨t©lagos tud©sair©l? Arjuna
a LegfelsÆbb Ýr kegy¦bÆl meg¦rtette, hogy a LegfelsÆbb Igazs§g K‚‰†a,
¦s Ö az egyetlen, aki t¢k¦letes. K¢vess¤k h§t Arjuna nyomdokait, aki
a Bhagavad-gŒtƒ szak¦rtÆj¦v¦ v§lt! A negyedik fejezet le¨r§sa szerint
a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§s§nak tan¨tv§nyi l§ncolata, a paramparƒ rendszer
megszakadt, ez¦rt K‚‰†a Íj tan¨tv§nyi l§ncot ind¨tott el Arjun§val, s az¦rt
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¦pp vele, mert Arjun§t meghitt bar§tj§nak ¦s kiv§l© bhakt§j§nak tekintette. Ez¦rt ahogy azt a GŒtopani‰ad bevezet¦s¦ben elmondtuk, a
Bhagavad-gŒtƒt a paramparƒ rendszer¦n kereszt¤l kell meg¦rteni. Amikor a paramparƒ l§ncolat megszakadt, Arjun§ra esett a v§laszt§s, hogy
§ll¨tsa azt helyre. K¢vetn¤nk kell Arjuna p¦ld§j§t, aki elfogadott mindent,
amit K‚‰†a mondott, s ily m©don mi is k¦pesek lesz¤nk majd meg¦rteni a Bhagavad-gŒtƒ l¦nyeg¦t. Csak ezut§n ¦rthetj¤k meg, hogy K‚‰†a az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
15. VERS
svayamaevaAtmanaAtmaAnaM vaetTa tvaM pauç&SaAeÔama /
BaUtaBaAvana BaUtaezA de"vade"va jagAtpatae //15//

svayam evƒtmanƒtmƒna„ vettha tva„ puru‰ottama
bhta-bhƒvana bhtea deva-deva jagat-pate
svayam Ä szem¦lyesen; eva Ä bizony; ƒtmanƒ Ä magad §ltal; ƒtmƒnam Ä
magadat; vettha Ä ismered; tvam Ä Te; puru‰a-uttama Ä ©, leghatalmasabb szem¦lyis¦g; bhta-bhƒvana Ä ©, mindenek eredete; bhta-Œa Ä ©,
mindenek Ura; deva-deva Ä ©, minden f¦listen Ura; jagat-pate Ä ©, eg¦sz
univerzum Ura.
Bizony egyed¤l csak Te ismered magad belsÆ energi§d §ltal, ©, LegfelsÆbb Szem¦ly, mindenek eredete, minden l¦ny Ura, istenek Istene,
vil§gegyetem Ura!
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Urat, K‚‰†§t csak azok ismerhetik meg,
akik az odaad© szolg§laton kereszt¤l, Arjun§hoz ¦s k¢vetÆihez hasonl©an
kapcsolatban §llnak Vele. A d¦moni vagy ateista mentalit§sÍ emberek
nem ¦rthetik meg Öt. Az elmebeli spekul§ci©, amely elt¦r¨ti az embert
a LegfelsÆbb Ýrt©l, komoly bÉn, ez¦rt aki nem ismeri K‚‰†§t, annak tilos
a Bhagavad-gŒtƒ magyar§z§s§val pr©b§lkoznia. A Bhagavad-gŒtƒ K‚‰†a
kinyilatkoztat§sa, s mivel a K‚‰†§r©l sz©l© tudom§nyt tartalmazza, az Ö
seg¨ts¦g¦vel kell meg¦rten¤nk, ahogyan azt Arjuna is tette, s nem szabad
az ateist§kat meghallgatnunk.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (1.2.11) kijelenti:
vadanti tat tattva-vidas tattva„ yaj jŠƒnam advayam
brahmeti paramƒtmeti bhagavƒn iti abdyate
A LegfelsÆbb Igazs§gnak h§rom aspektus§ban ¦bredhet¤nk a tudat§ra:
mint szem¦lytelen Brahman, mint helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒ, s v¦g¤l mint
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az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ha teh§t az ember meg¦rti az
AbszolÍt Igazs§g v¦gsÆ arculat§t, akkor eljut az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez. Egy k¢z¢ns¦ges ember vagy egy felszabadult szem¦ly, aki
el¦rte a szem¦lytelen Brahmant vagy a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒt, tal§n
nem ¦rti meg, hogy Isten egy szem¦ly. Ezek az emberek a LegfelsÆbb Szem¦lyt a Bhagavad-gŒtƒ verseibÆl pr©b§lhatj§k meg¦rteni, melyek e szem¦ly, K‚‰†a szavai. N¦ha az imperszonalist§k is elfogadj§k, hogy K‚‰†a
Bhagavƒn, vagy elismerik, hogy Ö a legfelsÆ tekint¦ly. Azonban sokan vannak, akik felszabadultak ugyan, §m nem k¦pesek meg¦rteni, hogy K‚‰†a
Puru‰ottama, a LegfelsÆbb Szem¦ly Ä Arjuna ez¦rt sz©l¨tja Öt Puru‰ottam§nak. Lehet, hogy valaki nem ¦rti meg azt sem, hogy K‚‰†a minden ¦lÆl¦ny atyja, ¨gy Arjuna Bhłta-bhƒvan§nak nevezi K‚‰†§t. ¶s ha valaki tudja
R©la, hogy Ö minden ¦lÆl¦ny atyja, lehet, hogy azt nem tudja, hogy Ö a
legfelsÆbb ir§ny¨t©, ez¦rt ez a vers Öt BhłteŁ§nak, mindenki legfelsÆbb
ir§ny¨t©j§nak nevezi. ¶s m¦g ha valaki tudja is K‚‰†§r©l, hogy Ö minden
¦lÆl¦ny legfelsÆbb ir§ny¨t©ja, lehets¦ges, hogy azt nem tudja, hogy Ö valamennyi f¦listen eredete. Ez a vers ez¦rt Devadev§nak, vagyis az ¢sszes
f¦listen im§dott Isten¦nek nevezi Öt. S ha valaki tudja, hogy Ö minden
f¦listen im§dott Istene, azt tal§n nem tudja, hogy Ö minden dolog legfelsÆbb birtokosa is Ä ez¦rt Arjuna Jagatpatinak sz©l¨tja Öt. Ebben a versben
teh§t Arjuna tapasztalati tud§sa megalapozza a K‚‰†§r©l sz©l© igazs§got,
ez¦rt ha teljes val©s§g§ban akarjuk Öt meg¦rteni, Arjuna nyomdokaiba
kell l¦pn¤nk.
16. VERS
va·u(mahR"syazAeSaeNA id"vyaA ÷AtmaivaBaUtaya: /

yaAiBaivaRBaUitaiBalaAeRk(AinamaAMstvaM vyaApya itaï"is$a //16//
vaktum arhasy ae‰e†a divyƒ hy ƒtma-vibhtaya‹
yƒbhir vibhtibhir lokƒn imƒ„s tva„ vyƒpya ti‰‡hasi
vaktum Ä elmondani; arhasi Ä ¦rdemes; ae‰e†a Ä r¦szletesen; divyƒ‹ Ä
isteni; hi Ä bizony; ƒtma Ä saj§t; vibhtaya‹ Ä fens¦geidet; yƒbhi‹ Ä melyek
§ltal; vibhtibhi‹ Ä fens¦gek §ltal; lokƒn Ä minden bolyg©t; imƒn Ä ezeket; tvam Ä Te; vyƒpya Ä §that©; ti‰‡hasi Ä maradsz.
K¦rlek, besz¦lj nekem r¦szletesen isteni fens¦geidrÆl, amely §ltal §thatod e vil§gok mindegyik¦t!
MAGYAR·ZAT: EbbÆl a versbÆl kider¤l, hogy Arjuna m§r el¦gedett
azzal, amit az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl, K‚‰†§r©l meg¦rtett.
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K‚‰†a kegy¦bÆl Arjuna szem¦lyes tapasztalattal, ¦rtelemmel ¦s tud§ssal rendelkezik, valamint minden m§ssal, melyre egy ember szert tehet,
s ezek seg¨ts¦g¦vel meg¦rtette, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Nem k¦telkedik, m¦gis megk¦ri K‚‰†§t, besz¦ljen mindent
§that© term¦szet¦rÆl. Az emberek nagy r¦sze, k¤l¢n¢sen pedig az imperszonalist§k, legink§bb a LegfelsÆbb mindent §that© term¦szet¦vel foglalkoznak. Arjuna teh§t arr©l k¦rdezi K‚‰†§t, hogyan l¦tezik Ö mindent
§that© aspektus§ban k¤l¢nf¦le energi§i r¦v¦n. Tudnunk kell azonban,
hogy Arjuna csup§n a k¢z¢ns¦ges emberek ¦rdek¦ben k¦rdezi ezt.
17. VERS
k(TaM ivaâAmahM" yaAeigAMstvaAM s$ad"A pair"icantayana, /

ke(Sau ke(Sau ca BaAvaeSau icantyaAe'is$a BagAvanmayaA //17//
katha„ vidyƒm aha„ yogi„s tvƒ„ sadƒ paricintayan
ke‰u ke‰u ca bhƒve‰u cintyo 'si bhagavan mayƒ
katham Ä hogyan; vidyƒm aham Ä ismerjelek; yogin Ä ©, legfelsÆbb misztikus; tvƒm Ä T¦ged; sadƒ Ä mindig; paricintayan Ä gondolva; ke‰u Ä
melyikben; ke‰u Ä mely; ca Ä is; bhƒve‰u Ä dolgokban; cintya‹ asi Ä
eml¦kezni kell R§d; bhagavan Ä ©, LegfelsÆbb; mayƒ Ä §ltalam.
¹, K‚‰†a, ©, LegfelsÆbb Misztikus, hogyan gondolhatok §lland©an R§d,
¦s hogyan ismerhetlek meg T¦ged? ¹, Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
milyen form§kban eml¦kezzek R§d?
MAGYAR·ZAT: Ahogyan azt az elÆzÆ fejezet elmondta, az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t a yoga-mƒyƒ f¤gg¢nye takarja el. Csak a megh©dolt lelkek ¦s a bhakt§k l§thatj§k Öt. Arjuna meggyÆzÆd¢tt arr©l, hogy
bar§tja, K‚‰†a a LegfelsÆbb Isten, de meg szeretn¦ ismerni azt az §ltal§nos m©dszert is, melynek seg¨ts¦g¦vel a k¢z¢ns¦ges emberek meg¦rthetik a mindent §that© Urat. Az §tlagemberek Ä bele¦rtve a d¦monokat ¦s
az ateist§kat is Ä nem ismerhetik K‚‰†§t, mert Öt yoga-mƒyƒ energi§ja
v¦delmezi. Arjuna most ism¦t az Æ ¦rdek¤kben k¦rdez. A fejlett bhakt§t
nemcsak a saj§t elÆrehalad§sa ¦rdekli, hanem m§sok¦ is. Arjuna vai‰†ava,
vagyis bhakta, ez¦rt kegyesen lehetÆs¦get ad az egyszerÉ embereknek,
hogy meg¦rts¦k a LegfelsÆbb Ýr mindent §that© term¦szet¦t. K‚‰†§t
az¦rt sz©l¨tja yoginnak, mert Ö a yoga-mƒyƒ energia mestere, amely hol
eltakarja Öt az egyszerÉ emberek elÆl, hol l§that©v§ teszi sz§mukra.
A k¢z¢ns¦ges ember, akiben nincs szeretet Isten ir§nt, k¦ptelen §lland©an K‚‰†§ra eml¦kezni, s ¨gy elm¦je mindig anyagi gondolatokkal teli.
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Arjuna sz§mol azzal, hogyan gondolkoznak a vil§g materialista emberei.
A ke‰u ke‰u ca bhƒve‰u szavak az anyagi term¦szetre utalnak (a bhƒva
sz© jelent¦se: Àfizikai dolgok"). A materialist§k nem tudj§k meg¦rteni
K‚‰†a lelki term¦szet¦t, ez¦rt sz§mukra a legjobb, ha gondolataikat fizikai dolgokra ¢sszpontos¨tj§k, s megpr©b§lj§k felismerni, hogyan jelenik
meg K‚‰†a anyagi k¦pviselÆiben.
18. VERS
ivastare"NAAtmanaAe yaAegAM ivaBaUitaM ca janaAdR"na /

BaUya: k(Taya ta{iæaihR" Za{NvataAe naAista mae'ma{tama, //18//
vistare†ƒtmano yoga„ vibhti„ ca janƒrdana
bhya‹ kathaya t‚ptir hi ‚†vato nƒsti me 'm‚tam
vistare†a Ä r¦szletesen; ƒtmana‹ Ä a Te; yogam Ä misztikus hatalmadat;
vibhtim Ä fens¦geidet; ca Ä is; jana-ardana Ä ©, ateist§k elpuszt¨t©ja;
bhya‹ Ä ism¦t; kathaya Ä ¨rd le; t‚pti‹ Ä el¦gedetts¦g; hi Ä bizony;
‚†vata‹ Ä hallv§n; na asti Ä nincs; me Ä eny¦m; am‚tam Ä nekt§r.
¹, Janƒrdana, k¦rlek, besz¦lj m¦g egyszer r¦szletesen fens¦ged misztikus hatalm§r©l! Sohasem f§radok bele, ha R©lad hallhatok, mert min¦l
t¢bbet hallom nekt§ri szavaidat, ann§l jobban v§gyom meg¨zlelni Æket.
MAGYAR·ZAT: Naimi‰ƒranya erdej¦ben a Žaunaka §ltal vezetett ‚‰ik
hasonl©an sz©ltak Słta GosvƒmŒhoz (÷rŒmad-Bhƒgavatam 1.1.19):
vaya„ tu na vit‚pyƒma uttama-loka-vikrame
yac ch‚†vatƒ„ rasa-jŠƒnƒ„ svƒdu svƒdu pade pade
ÀHa sz¤ntelen¤l hallja valaki a legkiv§l©bb im§kkal magasztalt K‚‰†a
transzcendent§lis kedvtel¦seit, akkor sem f§rad bele soha. Akik transzcendent§lis kapcsolatba ker¤lnek az Ýrral, azok minden pillanatban nagy
¦lvezettel ¨zlelik meg kedvtel¦seinek le¨r§s§t." Arjuna hallani akar K‚‰†§r©l, s legink§bb arr©l, hogyan hat §t mindent a LegfelsÆbb Ýrk¦nt.
Ami az am‚tam Ä nekt§r Ä sz©t illeti, minden K‚‰†§val kapcsolatos kijelent¦s vagy elbesz¦l¦s olyan, mint a nekt§r, melyet csakis a val©s tapasztalat §ltal lehet meg¨zlelni. A modern reg¦nyek, elbesz¦l¦sek, novell§k ¦s a
tudom§nyos-fantasztikus reg¦nyirodalom mind abban k¤l¢nb¢znek az Ýr
transzcendent§lis kedvtel¦seitÆl, hogy a vil§gi irodalom olvas§s§t megunja
az ember, §m ha K‚‰†§r©l hall, abba sohasem f§rad bele. Az univerzum
t¢rt¦nelm¦nek le¨r§sa ¦ppen emiatt teli van Isten inkarn§ci©i kedvtel¦seinek elbesz¦l¦seivel. A purƒ†§k p¦ld§ul az elÆzÆ korszakok t¢rt¦nelm¦rÆl

468

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[10. fejezet

¨rnak, s besz¦lnek az Ýr k¤l¢nf¦le inkarn§ci©inak kedvtel¦seirÆl. Ezek
az olvasm§nyok ¢r¢kk¦ ¦rdekesek maradnak, m¦g akkor is, ha t¢bbsz¢r
olvassuk Æket.
19. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

h"nta tae k(TaiyaSyaAima id"vyaA ÷AtmaivaBaUtaya: /

‘aADaAnyata: ku(ç&™aeï" naAstyantaAe ivastar"sya mae //19//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
hanta te kathayi‰yƒmi divyƒ hy ƒtma-vibhtaya‹
prƒdhƒnyata‹ kuru-re‰‡ha nƒsty anto vistarasya me
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; hanta Ä igen; te Ä neked; kathayi‰yƒmi Ä el fogom besz¦lni; divyƒ‹ Ä isteni;
hi Ä bizony; ƒtma-vibhtaya‹ Ä saj§t fens¦geimet; prƒdhƒnyata‹ Ä a l¦nyegeseket; kuru-re‰‡ha Ä ©, legkiv§l©bb a Kuruk k¢z¢tt; na asti Ä nincs;
anta‹ Ä hat§ra; vistarasya Ä terjedelm¦nek; me Ä Eny¦m.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: J©l van, besz¦lek neked,
©, Arjuna, csod§latos megnyilv§nul§saimr©l, de csak a legfontosabbakr©l, mert fens¦gemnek nincsen hat§ra.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a nagys§g§t ¦s fens¦g¦t lehetetlen felfogni. Az
egy¦ni l¦lek ¦rz¦kei v¦gesek, ¦s nem teszik lehetÆv¦ sz§m§ra, hogy teljess¦g¦ben meg¦rtse mindazt, ami K‚‰†§val kapcsolatos. A bhakt§k m¦gis
megpr©b§lj§k megismerni K‚‰†§t, de k¢zben nem k¦pzelik, hogy valaha
is, az ¦let¤k b§rmely szakasz§ban k¦pesek lesznek eg¦szen meg¦rteni Öt.
Az¦rt tesznek ¨gy, mert a K‚‰†§r©l sz©l© elbesz¦l¦sek annyira ¦lvezetesek, hogy a bhakt§k sz§m§ra nekt§rnak tÉnnek, s nagy ¢r¢met szereznek
nekik. A tiszta bhakt§k transzcendent§lis boldogs§got ¦reznek, amikor
K‚‰†a fens¦g¦rÆl vagy sz§mtalanf¦le energi§j§r©l besz¦lgetnek. ¶ppen
ez¦rt csakis ilyen t¦m§kr©l akarnak hallani ¦s besz¦lni. K‚‰†a tudta, hogy
az ¦lÆl¦nyek k¦ptelenek teljess¦g¦ben felfogni fens¦g¦t, ez¦rt Így d¢nt¢tt, hogy k¤l¢nf¦le energi§inak csup§n legfontosabb megnyilv§nul§sair©l
besz¦l. A prƒdhƒnyata‹ (ÀlegfÆbb") sz© nagyon fontos, mert a LegfelsÆbb
Ýr legfÆbb saj§ts§gai k¢z¤l csak n¦h§nyat ¦rthet¤nk meg, hiszen von§sai
korl§tlanok, s lehetetlen mindet meg¦rteni. A versben haszn§lt vibhti sz©
K‚‰†a fens¦g¦re utal, amely §ltal az eg¦sz megnyilv§nul§st ir§ny¨tja. Az
Amara-koa ¦rtelmezÆ sz©t§r szerint a vibhti kiv¦teles fens¦get jelent.
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Az imperszonalist§k, azaz panteist§k sem a LegfelsÆbb Ýr kiv¦teles
fens¦g¦t, sem pedig isteni energi§inak megnyilv§nul§sait nem k¦pesek
felfogni. Az Ýr energi§i a lelki ¦s az anyagi vil§gban egyar§nt minden
megnyilv§nul§sban jelen vannak. K‚‰†a most azt ¨rja le, amit a k¢z¢ns¦ges ember k¢zvetlen¤l is felfoghat, s ¨gy mi is megismerhetj¤k v§ltozatos
energi§inak egy r¦sz¦t.
20. VERS
@h"maAtmaA gAux"Ake(zA s$avaRBaUtaAzAyaisTata: /

@h"maAid"ê maDyaM ca BaUtaAnaAmanta Wva ca //20//
aham ƒtmƒ guˆƒkea sarva-bhtƒaya-sthita‹
aham ƒdi ca madhya„ ca bhtƒnƒm anta eva ca
aham Ä ¶n; ƒtmƒ Ä a l¦lek; guˆƒkea Ä ©, Arjuna; sarva-bhta Ä minden
¦lÆl¦nynek; ƒaya-sthita‹ Ä a sz¨v¦ben elhelyezkedve; aham Ä ¶n vagyok;
ƒdi‹ Ä az eredet; ca Ä is; madhyam Ä a k¢z¦p; ca Ä is; bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek; anta‹ Ä a v¦ge; eva Ä bizony; ca Ä ¦s.
¹, Arjuna! ¶n vagyok a FelsÆl¦lek, aki ott lakozik minden ¦lÆl¦ny
sz¨v¦ben. ¶n vagyok minden l¦ny kezdete, k¢zepe ¦s v¦ge.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a ebben a versben GuˆƒkeŁ§nak sz©l¨tja Arjun§t,
aminek jelent¦se: Àaki legyÆzte az §lom s¢t¦ts¦g¦t". Akik a tudatlans§g
s¢t¦ts¦g¦ben alszanak, k¦ptelenek meg¦rteni, hogyan nyilv§nul meg oly
sokf¦lek¦ppen az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a lelki ¦s az anyagi
vil§gban. Ez¦rt annak, hogy K‚‰†a ¨gy sz©l¨tja Arjun§t, nagy jelentÆs¦ge
van. Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge az¦rt egyezett bele k¤l¢nf¦le fens¦geinek
le¨r§s§ba, mert Arjuna f¢l¢tte §llt e s¢t¦ts¦gnek.
K‚‰†a elÆsz¢r azt mondja el Arjun§nak, hogy elsÆdleges kiterjed¦se
§ltal Ö az eg¦sz kozmikus megnyilv§nul§s lelke. Az anyagi teremt¦s elÆtt
a LegfelsÆbb Ýr teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦s¦ben a puru‰a-inkarn§ci©kban jelenik meg, ¦s TÆle sz§rmazik minden. Ö ez¦rt ƒtmƒ, a mahat-tattv§nak,
az univerzum elemeinek lelke. A teremt¦st nem a tot§lis anyagi energia id¦zi elÆ: Mahƒ-vi‰†u az, aki behatol a mahat-tattv§ba, a teljes anyagi energi§ba. Ö a l¦lek. Miut§n behatol a megnyilv§nult univerzumokba,
FelsÆl¦lekk¦nt Íjra megnyilv§nul minden ¦lÆl¦nyben. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az ¦lÆl¦nyek teste az¦rt ¦l, mert jelen van benne a
l¦lekszikra. A l¦lekszikra n¦lk¤l a test nem alakulhat ki. ¶ppen ¨gy az
anyagi megnyilv§nul§s sem fejlÆdhet ki addig, am¨g a LegfelsÆbb L¦lek,
K‚‰†a bele nem hatol. Ahogyan a Subƒla-upani‰ad elmondja: prak‚ty-
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ƒdi-sarva-bhtƒntar-yƒmi sarva-e‰Œ ca nƒrƒya†a‹. ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge FelsÆl¦lekk¦nt minden megnyilv§nult univerzumban
jelen van."
A h§rom puru‰a-avatƒr§r©l a ÷rŒmad-Bhƒgavatam ¨r, illetve a Sƒtvatatantr§ban is tal§lunk r©luk le¨r§st. Vi‰†os tu trŒ†i rpƒ†i puru‰ƒkhyƒny
atho vidu‹: az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge az anyagi megnyilv§nul§sban h§rom arculatban Ä Kƒra†odakaŁƒyŒ Vi‰†uk¦nt, GarbhodakaŁƒyŒ
Vi‰†uk¦nt ¦s K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†uk¦nt Ä nyilv§nul meg. Mahƒ-vi‰†ur©l,
vagyis Kƒra†odakaŁƒyŒ Vi‰†ur©l a Brahma-sa„hitƒ (5.47) ¨gy ¨r: ya‹
kƒra†ƒr†ava-jale bhajati sma yoga-nidrƒm Ä a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a, minden ok oka Mahƒ-vi‰†uk¦nt fekszik a kozmikus ©ce§non. Ez¦rt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge az univerzum kezdete, megnyilv§nul§sainak
fenntart©ja, valamint minden energia v¦ge.
21. VERS
@Aid"tyaAnaAmahM" ivaSNAujyaAeRitaSaAM r"ivarM"zAumaAna, /
mar"IicamaRç&taAmaisma naºa‡aANAAmahM" zAzAI //21//

ƒdityƒnƒm aha„ vi‰†ur jyoti‰ƒ„ ravir a„umƒn
marŒcir marutƒm asmi nak‰atrƒ†ƒm aha„ aŒ
ƒdityƒnƒm Ä az ƒdity§k k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok; vi‰†u‹ Ä a LegfelsÆbb Ýr; jyoti‰ƒm Ä a vil§g¨t© ¦gitestek k¢z¤l; ravi‹ Ä a Nap; a„umƒn Ä ragyog©; marŒci‹ Ä MarŒci; marutƒm Ä a marutok k¢z¤l; asmi Ä
¶n vagyok; nak‰atrƒ†ƒm Ä a csillagok k¢z¤l; aham Ä ¶n; aŒ Ä a Hold.
Az ƒdity§k k¢z¤l Vi‰†u, a f¦nyek k¢z¤l a ragyog© Nap, a marutok k¢z¤l
MarŒci, a csillagok k¢z¤l pedig a Hold vagyok.
MAGYAR·ZAT: Tizenk¦t ƒditya van, akik k¢z¤l K‚‰†a a legfÆbb. Az
¦gen ragyog© valamennyi ¦gitest k¢z¤l a Nap a legfontosabb, amit a
Brahma-sa„hitƒ a LegfelsÆbb Ýr ragyog© szem¦nek nevez. Az Érben
¢tvenf¦le sz¦l fÍj, s e szelek k¢z¤l az uralkod© istens¦g, MarŒci k¦pviseli
K‚‰†§t.
A csillagok k¢z¤l ¦jszaka a Hold l§that© a legjobban, ¦s ¨gy a Hold
k¦pviseli K‚‰†§t. EbbÆl a versbÆl megtudhatjuk, hogy a Hold egy csillag;
az ¦gen ragyog© csillagok szint¦n a Nap f¦ny¦t verik vissza. A v¦dikus
¨r§sok nem fogadj§k el azt az elm¦letet, miszerint sok Nap van az univerzumban. Egy Nap van, s ahogyan a Hold a Nap f¦ny¦t visszat¤kr¢zve ragyog, Így vil§g¨tanak a csillagok is. A Bhagavad-gŒtƒ arra utal, hogy
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a Hold a csillagok egyike, ez¦rt a ragyog© csillagok nem napok, hanem
a Holdhoz hasonl© ¦gitestek.
22. VERS
vaed"AnaAM s$aAmavaed"Ae'isma de"vaAnaAmaisma vaAs$ava: /

win‰"yaANAAM manaêAisma BaUtaAnaAmaisma caetanaA //22//
vedƒnƒ„ sƒma-vedo 'smi devƒnƒm asmi vƒsava‹
indriyƒ†ƒ„ mana cƒsmi bhtƒnƒm asmi cetanƒ
vedƒnƒm Ä minden V¦da k¢z¤l; sƒma-veda‹ Ä a Sƒma-veda; asmi Ä ¶n
vagyok; devƒnƒm Ä valamennyi f¦listen k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok; vƒsava‹ Ä a mennyek kir§lya; indriyƒ†ƒm Ä az ¦rz¦kszervek k¢z¤l; mana‹ Ä
az elme; ca Ä szint¦n; asmi Ä vagyok; bhtƒnƒm Ä az ¦lÆl¦nyeknek; asmi Ä
¶n vagyok; cetanƒ Ä az ¦letereje.
A V¦d§k k¢z¤l a Sƒma-veda, a f¦listenek k¢z¤l Indra, a mennyek kir§lya, az ¦rz¦kek k¢z¤l pedig az elme vagyok, s ¶n vagyok az ¦leterÆ [a
tudat] minden ¦lÆl¦nyben.
MAGYAR·ZAT: Az anyag ¦s a l¦lek k¢z¢tt az a k¤l¢nbs¦g, hogy az
anyagnak az ¦lÆl¦nnyel ellent¦tben nincsen tudata. A tudat teh§t felsÆbbrendÉ ¦s ¢r¢kk¦val©, s az anyagi elemek kombin§ci©ja nem hozhatja l¦tre.
23. VERS
ç&‰"ANAAM zAÆÿr"êAisma ivaÔaezAAe yaºar"ºas$aAma, /

vas$aUnaAM paAvak(êAisma maeç&: izAKair"NAAmah"ma, //23//
rudrƒ†ƒ„ a…kara cƒsmi vitteo yak‰a-rak‰asƒm
vasnƒ„ pƒvaka cƒsmi meru‹ ikhari†ƒm aham
rudrƒ†ƒm Ä minden rudra k¢z¤l; a…kara‹ Ä az Ýr Živa; ca Ä is; asmi Ä
¶n vagyok; vitta-Œa‹ Ä a f¦listenek kincst§r§nak ura; yak‰a-rak‰asƒm Ä
a yak‰§k ¦s rƒk‰as§k k¢z¤l; vasnƒm Ä a vasuk k¢z¤l; pƒvaka‹ Ä a tÉz;
ca Ä is; asmi Ä ¶n vagyok; meru‹ Ä Meru; ikhari†ƒm Ä a hegyek k¢z¤l;
aham Ä ¶n vagyok.
A rudr§k k¢z¤l az Ýr ÷iva, a yak‰§k ¦s rƒk‰as§k k¢z¤l a vagyon ura
[Kuvera], a vasuk k¢z¤l a tÉz [Agni], a hegyek k¢z¤l pedig Meru vagyok.
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MAGYAR·ZAT: Tizenegy rudra van, akik k¢z¤l Ža…kara, az Ýr Živa
a legfontosabb. Ö a LegfelsÆbb Ýr inkarn§ci©ja, aki az univerzumban
a tudatlans§g k¢tÆerej¦¦rt felel. A yak‰§k ¦s rƒk‰as§k vez¦re Kuvera, a
f¦listenek kincst§rnoka, s Æ a LegfelsÆbb Ýr k¦pviselÆje. A Meru-hegy
gazdag term¦szeti kincseirÆl h¨res.
24. VERS
paur"AeDas$aAM ca mauKyaM maAM ivaiÜ" paATaR ba{h"s$paitama, /

s$aenaAnaInaAmahM" s$k(nd": s$ar"s$aAmaisma s$aAgAr": //24//
purodhasƒ„ ca mukhya„ mƒ„ viddhi pƒrtha b‚haspatim
senƒnŒnƒm aha„ skanda‹ sarasƒm asmi sƒgara‹
purodhasƒm Ä a papok k¢z¤l; ca Ä is; mukhyam Ä a legfÆbb; mƒm Ä
Engem; viddhi Ä ¦rtsd meg; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; b‚haspatim Ä B‚haspati; senƒnŒnƒm Ä a hadvez¦rek k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok; skanda‹ Ä
Kƒrtikeya; sarasƒm Ä a v¨zgyÉjtÆk k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok; sƒgara‹ Ä
az ©ce§n.
¹, Arjuna, tudd meg, hogy a papok k¢z¤l ¦n vagyok a legfÆbb, B‚haspati. A hadvez¦rek k¢z¤l Kƒrtikeya, a v¨zgyÉjtÆk k¢z¤l pedig az ©ce§n
vagyok.
MAGYAR·ZAT: Indra a felsÆbb bolyg©k legfÆbb f¦listene, aki a f¦listenek kir§lyak¦nt h¨res. Bolyg©j§t, melyen uralkodik, Indralok§nak nevezik. B‚haspati Indra papja, s mivel Indra a legfÆbb kir§ly, ¨gy B‚haspati
a legfÆbb pap. ¶s ahogy Indra a kir§lyok k¢z¤l a legfÆbb, hasonl© m©don
Skanda, vagyis Kƒrtikeya, PƒrvatŒ ¦s az Ýr Živa fia a legkiv§l©bb minden
hadvez¦r k¢z¤l. A vizek k¢z¤l az ©ce§n a legnagyobb. K‚‰†a felsorolt
k¦pviselÆi csup§n utalnak nagys§g§ra.
25. VERS
mah"SaI=NAAM Ba{gAur"hM" igAr"Amasmyaek(maºar"ma, /

yaÁaAnaAM japayaÁaAe'isma sTaAvar"ANAAM ih"maAlaya: //25//
mahar‰Œ†ƒ„ bh‚gur aha„ girƒm asmy ekam ak‰aram
yajŠƒnƒ„ japa-yajŠo 'smi sthƒvarƒ†ƒ„ himƒlaya‹
mahƒ-‚‰Œ†ƒm Ä a nagy b¢lcsek k¢z¤l; bh‚gu‹ Ä Bh‚gu; aham Ä ¶n
vagyok; girƒm Ä a vibr§ci©k k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok; ekam ak‰aram Ä
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a pra†ava; yajŠƒnƒm Ä az §ldozatok k¢z¤l; japa-yajŠa‹ Ä a japa; asmi Ä
¶n vagyok; sthƒvarƒ†ƒm Ä a mozd¨thatatlan dolgok k¢z¤l; himƒlaya‹ Ä
a Himal§ja-hegys¦g.
A nagy b¢lcsek k¢z¤l Bh‚gu, a hangvibr§ci©k k¢z¤l a transzcendent§lis o„ vagyok. Az §ldozatok k¢z¢tt a szent nevek ¦nekl¦se [japa], a
mozd¨thatatlan dolgok k¢z¤l pedig a Himal§ja vagyok.
MAGYAR·ZAT: Brahmƒ, az univerzum elsÆ teremtm¦nye a k¤l¢nf¦le
fajok elterjeszt¦se ¦rdek¦ben t¢bb fiat nemzett. K¢z¤l¤k Bh‚gu a leghatalmasabb b¢lcs. A transzcendent§lis hangvibr§ci©k k¢z¤l az o„ (o„kƒra) k¦pviseli K‚‰†§t. Az §ldozatok k¢z¤l a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare mantra K‚‰†a legtiszt§bb k¦pviselÆje. A V¦d§k n¦ha §llat§ldozatot
is aj§nlanak, de a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a §ldozatban nincsen erÆszak. Ez
a legegyszerÉbb ¦s legtiszt§bb folyamat. Ebben a vil§gban minden nagyszerÉ dolog K‚‰†§t k¦pviseli, ¨gy a vil§g legnagyobb hegys¦ge, a Himal§ja is. Egy kor§bbi vers a Meru-hegyrÆl tett eml¨t¦st, §m az n¦ha mozog,
m¨g a Himal§ja sohasem. ¸gy h§t a Himal§ja fel¤lmÍlja a Meru-hegyet.
26. VERS
@ìtTa: s$avaRva{ºaANAAM de"vaSaI=NAAM ca naAr"d": /

gAnDavaARNAAM ica‡ar"Ta: is$aÜ"AnaAM k(ipalaAe mauina: //26//
avattha‹ sarva-v‚k‰ƒ†ƒ„ devar‰Œ†ƒ„ ca nƒrada‹
gandharvƒ†ƒ„ citraratha‹ siddhƒnƒ„ kapilo muni‹
avattha‹ Ä a banjanfa; sarva-v‚k‰ƒ†ƒm Ä minden fa k¢z¤l; deva-‚‰Œ†ƒm Ä
a f¦listenek minden b¢lcse k¢z¤l; ca Ä ¦s; nƒrada‹ Ä Nƒrada; gandharvƒ†ƒm Ä a Gandharva-bolyg© lak©i k¢z¤l; citraratha‹ Ä Citraratha; siddhƒnƒm Ä a t¢k¦letess¦get el¦rtek k¢z¤l; kapila‹ muni‹ Ä Kapila Muni.
Valamennyi fa k¢z¤l a banjan, a f¦listenek b¢lcsei k¢z¤l Nƒrada, a gandharv§k k¢z¤l Citraratha, a t¢k¦letes l¦nyek k¢z¤l pedig a b¢lcs Kapila
vagyok.
MAGYAR·ZAT: A banjanfa (avattha) egyike a legmagasabb ¦s legszebb f§knak. Indi§ban az emberek gyakran im§dj§k ezt a f§t reggeli
szertart§saik sor§n. A f¦listenek k¢z¢tt Nƒrad§t is im§dj§k, akit az
univerzum legkiv§l©bb bhakt§j§nak tekintenek, s ¨gy a bhakt§k k¢z¤l Æ
k¦pviseli K‚‰†§t. A Gandharva-bolyg©n olyan ¦lÆl¦nyek laknak, akik gy¢ny¢rÉen ¦nekelnek, s k¢z¤l¤k Citraratha a legjobb ¦nekes. A t¢k¦letes
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l¦nyek k¢z¤l Kapila, Devahłti fia k¦pviseli K‚‰†§t. Öt K‚‰†a inkarn§ci©j§nak tekintik, ¦s filoz©fi§j§r©l a ÷rŒmad-Bhƒgavatam ¨r. K¦sÆbb egy
m§sik Kapila is h¨ress¦ v§lt, de az Æ filoz©fi§ja ateista filoz©fia volt, ¨gy
kettÆj¤k k¢z¢tt nagy k¤l¢nbs¦g van.
27. VERS
o»aE:™avas$amaìAnaAM ivaiÜ" maAmama{taAeà"vama, /

Wer"AvataM gAjaen‰"ANAAM nar"ANAAM ca nar"AiDapama, //27//
uccai‹ravasam avƒnƒ„ viddhi mƒm am‚todbhavam
airƒvata„ gajendrƒ†ƒ„ narƒ†ƒ„ ca narƒdhipam
uccai‹ravasam Ä Uccai‹Łravƒnak; avƒnƒm Ä a lovak k¢z¤l; viddhi Ä
ismerj; mƒm Ä Engem; am‚ta-udbhavam Ä az ©ce§n k¢p¤l¦s¦bÆl keletkezett; airƒvatam Ä Airƒvat§nak; gaja-indrƒ†ƒm Ä a kir§lyi elef§ntok k¢z¤l;
narƒ†ƒm Ä az emberek k¢z¤l; ca Ä ¦s; nara-adhipam Ä a kir§lynak.
Tudd meg, hogy a lovak k¢z¤l a nekt§r©ce§n k¢p¤l¦s¦bÆl sz¤letett
Uccai‹ravƒ vagyok. A kir§lyi elef§ntok k¢z¤l Airƒvata, az emberek
k¢z¤l a kir§ly vagyok.
MAGYAR·ZAT: A bhakta-f¦listenek ¦s a d¦monok (asur§k) egyszer
mindannyian a tengert k¢p¤lt¦k, amibÆl ¨gy nekt§r ¦s m¦reg keletkezett.
A m¦rget az Ýr Živa megitta, a nekt§rb©l pedig sz§mtalan l¦ny sz¤letett, k¢zt¤k az Uccai‹Łravƒ nevÉ l©, valamint Airƒvata, az elef§nt. E k¦t
§llat a nekt§rb©l sz¤letett, ez¦rt nagyon fontos ¦lÆl¦nyek, akik K‚‰†§t
k¦pviselik.
Az emberek k¢z¤l a kir§ly k¦pviseli K‚‰†§t, mert ahogyan K‚‰†a az
univerzum fenntart©ja, Így a kir§ly Ä akit isteni tulajdons§gai alapj§n
¤ltettek a tr©nra Ä a birodalom¦. Az olyan uralkod©k, mint p¦ld§ul
Yudhi‰‡hira Mahƒrƒja, ParŒk‰it Mahƒrƒja ¦s az Ýr Rƒma mind nagyon
igazs§gos kir§lyok voltak, s mindig alattval©ik j©l¦t¦t tartott§k a legfontosabbnak. A v¦dikus irodalom teh§t a kir§lyt Isten k¦pviselÆj¦nek tekinti. Korszakunkban azonban a vall§s elveinek hanyatl§s§val a monarchi§k
is felbomlottak, napjainkra pedig m§r v¦gleg el is tÉntek. Tudnunk kell
azonban, hogy a mÍltban az emberek az igazs§gos kir§lyok uralkod§sa
alatt sokkal boldogabbak voltak.
28. VERS
@AyauDaAnaAmahM" va†aM DaenaUnaAmaisma k(AmaDauk,( /

‘ajanaêAisma k(nd"paR: s$apaARNAAmaisma vaAs$auik(: //28//
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ƒyudhƒnƒm aha„ vajra„ dhennƒm asmi kƒmadhuk
prajana cƒsmi kandarpa‹ sarpƒ†ƒm asmi vƒsuki‹
ƒyudhƒnƒm Ä a fegyverek k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok; vajram Ä a vill§m;
dhennƒm Ä a tehenek k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok; kƒma-dhuk Ä a surabhiteh¦n; prajana‹ Ä a gyermekek nemz¦s¦nek elÆid¦zÆje; ca Ä ¦s; asmi Ä
¶n vagyok; kandarpa‹ Ä Kƒmadeva; sarpƒ†ƒm Ä a k¨gy©k k¢z¤l; asmi Ä
¶n vagyok; vƒsuki‹ Ä Vƒsuki.
A fegyverek k¢z¤l a vill§m, a tehenek k¢z¤l a surabhi, a nemz¦st okoz©k
k¢z¤l Kandarpa, a szerelem istene, a k¨gy©k k¢z¤l pedig Vƒsuki vagyok.
MAGYAR·ZAT: A vill§m hatalmas erejÉ fegyver, s K‚‰†a hatalm§t
k¦pviseli. A lelki vil§gban, K‚‰†alok§n olyan tehenek vannak, amiket
b§rmikor meg lehet fejni, ¦s annyi tejet adnak, amennyit csak k¨v§n az
ember. Ilyen teh¦n term¦szetesen az anyagi vil§gban nem l¦tezik, de a
V¦d§k megeml¨tik, hogy K‚‰†alok§n igen. Az Ýr tengernyi ilyen surabhitehenet tart, s az ¨r§sokban azt olvashatjuk, hogy Ö a surabhi-tehenek
p§sztora. Kandarpa a j© fiak nemz¦s¦hez sz¤ks¦ges nemi v§gy, ez¦rt Æ
is K‚‰†§t k¦pviseli. A nemi ¦let n¦ha csak az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st szolg§lja,
s az ilyen szexualit§s nem k¦pviseli K‚‰†§t. A j© gyermekek nemz¦se ¦rdek¦ben t¢rt¦nÆ nemi kapcsolatot nevezik Kandarp§nak, s csak ez k¦pviseli K‚‰†§t.
29. VERS
@nantaêAisma naAgAAnaAM vaç&NAAe yaAd"s$aAmah"ma, /

ipata|NAAmayaRmaA caAisma yama: s$aMyamataAmah"ma, //29//
ananta cƒsmi nƒgƒnƒ„ varu†o yƒdasƒm aham
pit†ƒm aryamƒ cƒsmi yama‹ sa„yamatƒm aham
ananta‹ Ä Ananta; ca Ä szint¦n; asmi Ä ¶n vagyok; nƒgƒnƒm Ä a sokcsukly§s k¨gy©k k¢z¤l; varu†a‹ Ä a vizek f¢l¢tt uralkod© f¦listen; yƒdasƒm Ä a v¨zi ¦lÆl¦nyek k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok; pit†ƒm Ä az Æsaty§k
k¢z¤l; aryamƒ Ä Aryamƒ; ca Ä is; asmi Ä ¶n vagyok; yama‹ Ä a hal§l
ir§ny¨t©ja; sa„yamatƒm Ä minden szab§lyoz© k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok.
A sokcsukly§s Nƒg§k k¢z¤l Ananta, a v¨zi l¦nyek k¢z¤l Varu†a f¦listen,
az elt§vozott Æs¢k k¢z¤l Aryamƒ, s a t¢rv¦nyv¦grehajt©k k¢z¤l Yama,
a hal§l ura vagyok.
MAGYAR·ZAT: A sokcsukly§s nƒga-k¨gy©k k¢z¤l Ananta a leghatalmasabb, a v¨zi l¦nyek k¢z¤l pedig a f¦listen Varu†a. Mindketten K‚‰†§t
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k¦pviselik. L¦tezik egy olyan bolyg© is, ahol a pitƒk, az Æsaty§k ¦lnek, ¦s
ahol Aryamƒ, K‚‰†a k¦pviselÆje uralkodik. Sz§mtalan ¦lÆl¦ny van, akinek
feladata a gonosztevÆk megb¤ntet¦se, s k¢z¤l¤k Yama a legfÆbb. Yama
egy F¢ld¤nkh¢z k¢zeli bolyg©n ¦l. A k¤l¢n¢sen bÉn¢s ¦lÆl¦nyek hal§luk
ut§n az Æ bolyg©j§ra ker¤lnek, ahol k¤l¢nf¦le b¤ntet¦seket r© ki r§juk.
30. VERS
‘aø"Ad"êAisma dE"tyaAnaAM k(Ala: k(layataAmah"ma, /

ma{gAANAAM ca ma{gAen‰"Ae'hM" vaEnataeyaê paiºaNAAma, //30//
prahlƒda cƒsmi daityƒnƒ„ kƒla‹ kalayatƒm aham
m‚gƒ†ƒ„ ca m‚gendro 'ha„ vainateya ca pak‰i†ƒm
prahlƒda‹ Ä Prahlƒda; ca Ä is; asmi Ä ¶n vagyok; daityƒnƒm Ä a d¦monok k¢z¤l; kƒla‹ Ä idÆ; kalayatƒm Ä a h©d¨t©k k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok;
m‚gƒ†ƒm Ä az §llatok k¢z¤l; ca Ä ¦s; m‚ga-indra‹ Ä az oroszl§n; aham Ä
¶n vagyok; vainateya‹ Ä Garuˆa; ca Ä is; pak‰i†ƒm Ä a madarak k¢z¤l.
A daitya d¦monok k¢z¤l az odaad© Prahlƒda, a h©d¨t©k k¢z¤l az idÆ,
a vad§llatok k¢z¤l az oroszl§n, a madarak k¢z¤l pedig Garuˆa vagyok.
MAGYAR·ZAT: Diti ¦s Aditi nÆv¦rek. Aditi gyermekeit ƒdity§knak,
Diti¦t pedig daity§knak h¨vj§k. Az ƒdity§k mind az Ýr bhakt§i, a daity§k
pedig mind ateist§k. Noha Prahlƒda a daity§k csal§dj§ban sz¤letett, gyermekkor§t©l kezdve kiv§l© bhakta volt. Odaad© szolg§lata ¦s isteni term¦szete miatt K‚‰†a k¦pviselÆj¦nek tekintik.
Sok olyan dolog van, ami leig§z m§s dolgokat, §m egyed¤l az idÆ k¦pes
mindent felem¦szteni ebben az anyagi univerzumban, s ez¦rt K‚‰†§t k¦pviseli. Az §llatok k¢z¤l az oroszl§n a leghatalmasabb ¦s a legveszedelmesebb, a sok milli© mad§rfaj k¢z¤l pedig az Ýr Vi‰†u sz§ll¨t©ja, Garuˆa
a legkiv§l©bb.
31. VERS
pavana: pavataAmaisma r"Ama: zAñBa{taAmah"ma, /

JaSaANAAM mak(r"êAisma ›aAetas$aAmaisma jaA¶"vaI //31//
pavana‹ pavatƒm asmi rƒma‹ astra-bh‚tƒm aham
jha‰ƒ†ƒ„ makara cƒsmi srotasƒm asmi jƒhnavŒ
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pavana‹ Ä a sz¦l; pavatƒm Ä a tiszt¨t©k k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok;
rƒma‹ Ä Rƒma; astra-bh‚tƒm Ä a fegyvert viselÆk k¢z¤l; aham Ä ¶n
vagyok; jha‰ƒ†ƒm Ä a halak k¢z¤l; makara‹ Ä a c§pa; ca Ä is; asmi Ä ¶n
vagyok; srotasƒm Ä a foly©vizek k¢z¤l; asmi Ä ¶n vagyok; jƒhnavŒ Ä a
Gangesz foly©.
A tiszt¨t© dolgok k¢z¤l a sz¦l, a fegyverforgat©k k¢z¤l Rƒma, a halak
k¢z¤l a c§pa, a foly©vizek k¢z¤l pedig a Gangesz vagyok.
MAGYAR·ZAT: A v¨zi ¦lÆl¦nyek k¢z¤l a c§pa az egyik legnagyobb, s
az emberre n¦zve minden bizonnyal a legvesz¦lyesebb is. ¸gy azt§n a c§pa
is K‚‰†§t k¦pviseli.
32. VERS
s$agAARNAAmaAid"r"ntaê maDyaM caEvaAh"majauRna /

@DyaAtmaivaâA ivaâAnaAM vaAd": ‘avad"taAmah"ma, //32//
sargƒ†ƒm ƒdir anta ca madhya„ caivƒham arjuna
adhyƒtma-vidyƒ vidyƒnƒ„ vƒda‹ pravadatƒm aham
sargƒ†ƒm Ä minden teremtm¦ny k¢z¤l; ƒdi‹ Ä a kezdet; anta‹ Ä a v¦g;
ca Ä ¦s; madhyam Ä a k¢z¦p; ca Ä is; eva Ä bizony; aham Ä ¶n vagyok;
arjuna Ä ©, Arjuna; adhyƒtma-vidyƒ Ä a lelki tud§s; vidyƒnƒm Ä minden
tud§s k¢z¤l; vƒda‹ Ä a term¦szetes v¦gk¢vetkeztet¦s; pravadatƒm Ä az
¦rvek k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok.
¹, Arjuna, valamennyi teremt¦sben ¶n vagyok a kezdet, a v¦g ¦s a k¢z¦p
is! A tudom§nyok k¢z¤l az ¢nval©r©l sz©l© lelki tudom§ny, a logika
mÉvelÆi k¢z¤l pedig a v¦gsÆ igazs§g vagyok.
MAGYAR·ZAT: A teremtett megnyilv§nul§sok k¢z¤l elÆsz¢r az anyagi
elemek ¢sszess¦ge j¢n l¦tre. Ahogyan azt kor§bban m§r eml¨tett¤k, a kozmikus megnyilv§nul§st Mahƒ-vi‰†u, GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†u ¦s K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†u teremti ¦s ir§ny¨tja, majd az Ýr Živa semmis¨ti meg. Brahmƒ
m§sodlagos teremtÆ. Ök, a teremt¦s, fenntart§s ¦s megsemmis¨t¦s ¤gyn¢kei a LegfelsÆbb Ýr anyagi k¢tÆerÆinek k¤l¢nf¦le inkarn§ci©i, ez¦rt
Ö minden teremt¦s kezdete, k¢zepe ¦s v¦ge.
A tud§s fejlÆd¦s¦t sz§mtalan k¢nyv seg¨ti, p¦ld§ul a n¦gy V¦da, a V¦d§k
hat kieg¦sz¨tÆje, a Vedƒnta-stra, a logika k¢nyvei, a vall§s k¢nyvei ¦s
a purƒ†§k. A tudom§ny k¢nyveinek teh§t ¢sszesen tizenn¦gy csoportja
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van. Ezek k¢z¤l K‚‰†§t az a k¢nyv k¦pviseli, amely az adhyƒtma-vidyƒr©l,
a lelki tud§sr©l sz©l, ez pedig a Vedƒnta-stra.
A logika mÉvelÆi az ¦rvel¦s k¤l¢nf¦le m©dszereit alkalmazz§k. Ha
¦rv¤ket olyan bizony¨t¦kkal t§masztj§k al§, amely az ellen¦rvet is t§mogatja, azt jalp§nak nevezik. Vita†ˆƒnak azt h¨vj§k, amikor valaki csak
megpr©b§lja legyÆzni a szemben §ll© felet. A val©di v¦gk¢vetkeztet¦st
azonban vƒd§nak nevezik, s ez a v¦gsÆ igazs§g K‚‰†§t k¦pviseli.
33. VERS
@ºar"ANAAmak(Ar"Ae'isma ã"nã": s$aAmaAis$ak(sya ca /

@h"maevaAºaya: k(AlaAe DaAtaAhM" ivaìtaAemauKa: //33//
ak‰arƒ†ƒm a-kƒro 'smi dvandva‹ sƒmƒsikasya ca
aham evƒk‰aya‹ kƒlo dhƒtƒha„ vivato-mukha‹
ak‰arƒ†ƒm Ä a betÉk k¢z¤l; a-kƒra‹ Ä az elsÆ betÉ; asmi Ä ¶n vagyok;
dvandva‹ Ä a kettÆs; sƒmƒsikasya Ä ¢sszet¦telek k¢z¤l; ca Ä ¦s; aham Ä
¶n vagyok; eva Ä bizony; ak‰aya‹ Ä ¢r¢kk¦val©; kƒla‹ Ä idÆ; dhƒtƒ Ä a
teremtÆ; aham Ä ¶n vagyok; vivata‹-mukha‹ Ä Brahmƒ.
A betÉk k¢z¤l az Àa", az ¢sszetett szavak k¢z¤l pedig a mell¦rendelÆ
¢sszet¦tel vagyok. ¶n vagyok a kimer¨thetetlen idÆ is, s a teremtÆk k¢z¤l Brahmƒ vagyok.
MAGYAR·ZAT: A v¦dikus irodalom az a-kƒr§val, a szanszkrit §b¦c¦ elsÆ betÉj¦vel kezdÆdik. Az a-kƒra n¦lk¤l semmit sem lehet kiejteni,
ez¦rt ez a hang kezdete. A szanszkrit nyelvben sok ¢sszetett sz© van, melyek k¢z¤l a mell¦rendelÆ ¢sszet¦telt dvandv§nak nevezik. Ilyen ¢sszetett
sz© p¦ld§ul a rƒma-k‚‰†a is, amelyben a rƒma ¦s a k‚‰†a szavak form§ja
megegyezik, s ez¦rt nevezik mell¦rendelÆnek.
A k¤l¢nf¦le puszt¨t© erÆk k¢z¤l az idÆ a leghatalmasabb, mert mindent
meg¢l. K‚‰†§t k¦pviseli, mivel az idÆ mÍl§s§val egyszer nagy tÉz keletkezik, amely mindent megsemmis¨t majd.
A teremtÆ ¦lÆl¦nyek k¢z¤l a n¦gyfejÉ Brahmƒ a legfÆbb, s ez¦rt a
LegfelsÆbb Urat, K‚‰†§t k¦pviseli Æ is.
34. VERS
ma{tyau: s$avaRh"r"êAh"mauà"vaê BaivaSyataAma, /

k(LitaR: ™aIvaARfca naAr"INAAM sma{itamaeRDaA Da{ita: ºamaA //34//
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m‚tyu‹ sarva-hara cƒham udbhava ca bhavi‰yatƒm
kŒrti‹ rŒr vƒk ca nƒrŒ†ƒ„ sm‚tir medhƒ dh‚ti‹ k‰amƒ
m‚tyu‹ Ä hal§l; sarva-hara‹ Ä mindent elpuszt¨t©; ca Ä is; aham Ä ¶n
vagyok; udbhava‹ Ä nemzed¦k; ca Ä is; bhavi‰yatƒm Ä az elj¢vendÆ
megnyilv§nul§sok k¢z¤l; kŒrti‹ Ä h¨rn¦v; rŒ‹ Ä fens¦g ¦s sz¦ps¦g; vƒk Ä
kellemes besz¦d; ca Ä is; nƒrŒ†ƒm Ä a nÆk k¢z¤l; sm‚ti‹ Ä eml¦kezet;
medhƒ Ä ¦rtelem; dh‚ti‹ Ä hat§rozotts§g; k‰amƒ Ä t¤relem.
¶n vagyok a mindent elpuszt¨t© hal§l, ¦s a j¢vÆbeni megnyilv§nul§sok
teremtÆ elve. A nÆk k¢z¤l a h¨rn¦v, szerencse, finom besz¦d, mem©ria,
¦rtelem, §llhatatoss§g ¦s t¤relem vagyok.
MAGYAR·ZAT: Az ember sz¤let¦s¦tÆl kezdve minden pillanattal k¢zelebb ker¤l a hal§lhoz. A hal§l teh§t minden m§sodpercben puszt¨tja
az ¦lÆl¦nyeket, de csup§n a v¦gsÆ kegyelemd¢f¦st h¨vj§k hal§lnak. Ez
a hal§l K‚‰†a. FejlÆd¦se sor§n minden ¦lÆl¦ny hat alapvetÆ v§ltoz§son
megy kereszt¤l: megsz¤letik, n¢vekedik, egy ideig v§ltozatlan, sokasodik,
sorvad ¦s v¦g¤l elpusztul. Ezek k¢z¤l az elsÆ a sz¤let¦s az anyam¦hbÆl,
s ez K‚‰†a. Az elsÆ sz¤let¦s a kezdete minden j¢vÆbeli tettnek.
A h¦t felsorolt fens¦ges tulajdons§got Ä h¨rn¦v, szerencse, finom besz¦d,
eml¦kezet, ¦rtelem, §llhatatoss§g ¦s t¤relem Ä nÆi tulajdons§gnak tekintik. Aki rendelkezik e tulajdons§gok mindegyik¦vel vagy n¦h§nnyal k¢z¤l¤k, az dicsÆv¦ v§lik. Ha egy ember becs¤letess¦g¦rÆl h¨res, dicsÆs¦gesnek
kell tekinteni. A szanszkrit t¢k¦letes nyelv, ¦s ez¦rt nagyon magasztos.
Ha egy t¦m§t tanulm§nyozva valaki k¦pes eml¦kezni arra, akkor j© eml¦kezÆk¦pess¦ggel, vagyis sm‚tivel rendelkezik. Azt a k¦pess¦get, amellyel
az ember nemcsak el tud olvasni sz§mtalan k¤l¢nf¦le t¦m§jÍ k¢nyvet, de
meg is ¦rti azokat, s tud§s§t alkalmazni is tudja, amikor sz¤ks¦ge van r§,
¦rtelemnek (medhƒnak) nevezik, ami szint¦n egy nagyszerÉ tulajdons§g.
Azt a k¦pess¦get, amellyel valaki legyÆzi a bizonytalans§got, hat§rozotts§gnak vagy §llhatatoss§gnak (dh‚tinek) nevezik. Ha pedig valakiben teljes m¦rt¦kben megtal§lhat© minden j© tulajdons§g, m¦gis al§zatos ¦s szel¨d, s kiegyensÍlyozott marad akkor is, ha szomorÍs§g ¦ri vagy az ¢r¢m
ekszt§zisa §rasztja el, arr©l elmondhatjuk, hogy rendelkezik a t¤relem
(k‰amƒ) j© tulajdons§g§val.
35. VERS
ba{h"ts$aAma taTaA s$aA°aAM gAAya‡aI C$nd"s$aAmah"ma, /

maAs$aAnaAM maAgARzAISaAeR'h"ma{taUnaAM ku(s$aumaAk(r": //35//
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b‚hat-sƒma tathƒ sƒmnƒ„ gƒyatrŒ chandasƒm aham
mƒsƒnƒ„ mƒrga-Œr‰o 'ham ‚tnƒ„ kusumƒkara‹
b‚hat-sƒma Ä a B‚hat-sƒma; tathƒ Ä is; sƒmnƒm Ä a Sƒma-veda himnuszai k¢z¤l; gƒyatrŒ Ä a gƒyatrŒ himnuszok; chandasƒm Ä a versform§k
k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok; mƒsƒnƒm Ä a h©napok k¢z¤l; mƒrga-Œr‰a‹ Ä
a novemberÄdecember h©nap; aham Ä ¶n vagyok; ‚tnƒm Ä az ¦vszakok
k¢z¤l; kusuma-ƒkara‹ Ä a tavasz.
A Sƒma-veda himnuszai k¢z¤l a B‚hat-sƒma vagyok, a versform§k k¢z¤l
pedig a gƒyatrŒ. A h©napok k¢z¤l a mƒrgaŒr‰a [novemberÄdecember],
az ¦vszakok k¢z¤l pedig a vir§got fakaszt© tavasz vagyok.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr m§r elmagyar§zta, hogy a V¦d§k k¢z¤l Ö a
Sƒma-veda. Ez a V¦da gy¢ny¢rÉ ¦nekekkel van teli, melyeket k¤l¢nf¦le
f¦listenek adnak elÆ. Egyik ezek k¢z¤l a rendk¨v¤l csod§latos dallamÍ
B‚hat-sƒma, melyet ¦jf¦lkor ¦nekelnek.
A szanszkrit nyelvben a k¢lt¦szetre szigorÍ elÆ¨r§sok vonatkoznak. SzigorÍ szab§lyok hat§rozz§k meg a ritmust ¦s a versm¦rt¦ket, nem Így, mint
a modern l¨r§ban. E versform§k k¢z¤l a k¦pzett brƒhma†§k §ltal ¦nekelt
gƒyatrŒ mantra a legfontosabb. A gƒyatrŒ mantr§t a ÷rŒmad-Bhƒgavatam
eml¨ti meg. Ez a mantra fÆleg Isten el¦r¦s¦t szolg§lja, ez¦rt a LegfelsÆbb
Urat k¦pviseli. A lelkileg emelkedett embereknek val©, s ha valaki megtanulta sikeresen ¦nekelni, szert tehet az Ýr transzcendent§lis term¦szet¦re. Ahhoz azonban, hogy a gƒyatrŒ mantr§t ¦nekelhesse, elÆsz¢r el kell
saj§t¨tania a t¢k¦letes ember tulajdons§gait, azaz a j©s§g k¢tÆerej¦nek
tulajdons§gait. A v¦dikus civiliz§ci©ban ennek a mantr§nak nagy jelentÆs¦ge van, s a Brahman hanginkarn§ci©j§nak tekintik. Brahmƒ az elsÆ, aki
kiejtette ezt a mantr§t, ¦s azt§n a tan¨tv§nyi l§ncon kereszt¤l tÆle sz§llt
al§ az emberek k¢z¦.
A h©napok k¢z¤l a november-december h©napot tartj§k a legjobbnak,
mert Indi§ban ez az arat§s ideje, s ilyenkor az emberek nagyon boldogok.
A tavaszt term¦szetesen mindenhol szeretik, mert ez az ¦vszak nem is tÍl
meleg, nem is tÍl hideg, s a n¢v¦nyek Ä f§k, bokrok Ä gy¢ny¢rÉ vir§gk¢nt¢sben pomp§znak. Tavasszal sok-sok ¤nneppel eml¦keznek az emberek
K‚‰†a kedvtel¦seire, ez¦rt ezt az ¦vszakot tartj§k a legvid§mabbnak, s ez
is a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a k¦pviselÆje.
36. VERS
âUtaM C$layataAmaisma taejastaejaisvanaAmah"ma, /

jayaAe'isma vyavas$aAyaAe'isma s$aÔvaM s$aÔvavataAmah"ma, //36//
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dyta„ chalayatƒm asmi tejas tejasvinƒm aham
jayo 'smi vyavasƒyo 'smi sattva„ sattvavatƒm aham
dytam Ä szerencsej§t¦k; chalayatƒm Ä az ¢sszes csal© k¢z¤l; asmi Ä
¶n vagyok; teja‹ Ä ragyog§s; tejasvinƒm Ä minden ragyog©¦; aham Ä ¶n
vagyok; jaya‹ Ä gyÆzelem; asmi Ä ¶n vagyok; vyavasƒya‹ Ä v§llalkoz§s
vagy kaland; asmi Ä ¶n vagyok; sattvam Ä az erÆ; sattva-vatƒm Ä az
¢sszes erÆs¦; aham Ä ¶n vagyok.
A csal§sok k¢z¤l a szerencsej§t¦k, a ragyog©k k¢z¢tt a legragyog©bb
vagyok, de ¶n vagyok a gyÆzelem, a kaland ¦s az erÆsek ereje is.
MAGYAR·ZAT: Szerte a vil§gon sokf¦le csal© l¦tezik. A csal§sok
k¢z¤l a szerencsej§t¦k a legn¦pszerÉbb, ez¦rt K‚‰†§t k¦pviseli az is. K‚‰†a
a LegfelsÆbb, ez¦rt Ö csal§rds§gban is k¦pes minden emberen tÍltenni.
Ha K‚‰†a r§ akar szedni valakit, ravaszs§gban senki sem vetekedhet Vele.
Az Ö nagys§ga igen sokoldalÍ.
A gyÆzedelmeskedÆk k¢z¤l Ö a gyÆzelem, a ragyog© dolgok k¢z¤l a
legragyog©bb. A nagy v§llalkoz©k ¦s t¢rekvÆk k¢z¤l Ö a legv§llalkoz©bb
¦s legt¢rekvÆbb. Ö a kalandv§gy© emberek k¢z¤l a legnagyobb kalandor,
s az erÆsek k¢z¤l a legerÆsebb. Amikor K‚‰†a jelen volt a F¢ld¢n, senki
sem tudta fel¤lmÍlni erej¦t: kicsi gyermek volt m¦g, amikor felemelte
a Govardhana-hegyet. K‚‰†§n senki nem tehet tÍl sem csal§sban, sem
nagyszerÉs¦gben, sem gyÆzelemben, sem mer¦szs¦gben, sem erÆben.
37. VERS
va{SNAInaAM vaAs$aude"vaAe'isma paANx"vaAnaAM DanaÃaya: /

maunaInaAmapyahM" vyaAs$a: k(vaInaAmauzAnaA k(iva: //37//
v‚‰†Œnƒ„ vƒsudevo 'smi pƒ†ˆavƒnƒ„ dhanaŠjaya‹
munŒnƒm apy aha„ vyƒsa‹ kavŒnƒm uanƒ kavi‹
v‚‰†Œnƒm Ä V‚‰†i lesz§rmazottai k¢z¤l; vƒsudeva‹ Ä a dvƒrakƒi K‚‰†a;
asmi Ä ¶n vagyok; pƒ†ˆavƒnƒm Ä a Pƒ†ˆav§k k¢z¤l; dhanaŠjaya‹ Ä
Arjuna; munŒnƒm Ä a b¢lcsek k¢z¤l; api Ä is; aham Ä ¶n vagyok; vyƒsa‹ Ä Vyƒsa, a teljes v¦dikus irodalom szerkesztÆje; kavŒnƒm Ä a nagy
gondolkod©k k¢z¤l; uanƒ Ä UŁanƒ; kavi‹ Ä a gondolkod©.
V‚‰†i lesz§rmazottai k¢z¤l Vƒsudeva, a Pƒ†ˆav§k k¢z¤l Arjuna, a b¢lcsek k¢z¤l Vyƒsa, a nagy gondolkod©k k¢z¤l pedig Uanƒ vagyok.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a az eredeti Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
Baladeva pedig az Ö k¢zvetlen kiterjed¦se. Mindketten Vasudeva fiak¦nt
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jelentek meg, teh§t mindkettÆj¤ket lehet Vƒsudev§nak nevezni. Egy m§sik
szemsz¢gbÆl n¦zve, mivel K‚‰†a sohasem hagyja el V‚ndƒvan§t, m§shol
megjelenÆ form§i mind a kiterjed¦sei. Vƒsudeva K‚‰†a k¢zvetlen kiterjed¦se, teh§t nem k¤l¢nb¢zik K‚‰†§t©l. Tudnunk kell, hogy az a Vƒsudeva,
akire a Bhagavad-gŒtƒnak ez a verse utal, Baladeva, vagyis Balarƒma, mert
Ö minden inkarn§ci© eredeti forr§sa, ¦s ¨gy Ö Vƒsudeva egyetlen forr§sa is. Az Ýr k¢zvetlen kiterjed¦seit svƒ„§nak (szem¦lyes kiterjed¦seknek) nevezik. Rajtuk k¨v¤l l¦teznek vibhinnƒ„§nak nevezett k¤l¢n§ll©
kiterjed¦sek is.
Pƒ†ˆu fiai k¢z¤l Arjuna DhanaŠjayak¦nt h¨res. Val©j§ban Æ a legjobb
az emberek k¢z¢tt, ez¦rt K‚‰†§t k¦pviseli. A munik, vagyis a v¦dikus
tud§sban j§rtas b¢lcsek k¢z¤l Vyƒsa a legkiv§l©bb, mert annak ¦rdek¦ben, hogy e Kali-korszak egyszerÉ t¢megei is meg¦rthess¦k, sz§mtalan
form§ban elmagyar§zta a v¦dikus tud§st. Vyƒs§t K‚‰†a inkarn§ci©jak¦nt
is ismerik, ez¦rt Æ is K‚‰†a k¦pviselÆje. Kaviknak azokat h¨vj§k, akik
k¦pesek alaposan §tgondolni b§rmilyen t¦m§t. K¢z¤l¤k UŁanƒ, Žukrƒcƒrya, a rendk¨v¤l eszes, elÆrel§t© politikus a d¦monok lelki tan¨t©mestere
volt. Žukrƒcƒrya teh§t szint¦n K‚‰†a fens¦g¦t k¦pviseli.
38. VERS
d"Nx"Ae d"mayataAmaisma naIitar"isma ijagAISataAma, /

maAEnaM caEvaAisma gAu÷AnaAM ÁaAnaM ÁaAnavataAmah"ma, //38//
da†ˆo damayatƒm asmi nŒtir asmi jigŒ‰atƒm
mauna„ caivƒsmi guhyƒnƒ„ jŠƒna„ jŠƒnavatƒm aham
da†ˆa‹ Ä b¤ntet¦s; damayatƒm Ä az akad§lyoz§s eszk¢zei k¢z¤l; asmi Ä
¶n vagyok; nŒti‹ Ä erk¢lcs¢ss¦g; asmi Ä ¶n vagyok; jigŒ‰atƒm Ä a gyÆzelmet keresÆk k¢z¤l; maunam Ä a csend; ca Ä ¦s; eva Ä is; asmi Ä ¶n
vagyok; guhyƒnƒm Ä a titkok k¢z¤l; jŠƒnam Ä a tud§s; jŠƒna-vatƒm Ä a
b¢lcsek k¢z¤l; aham Ä ¶n vagyok.
A t¢rv¦nytelens¦get visszaszor¨t© eszk¢z¢k k¢z¤l a b¤ntet¦s, a gyÆzelemre v§gy©k k¢z¢tt az erk¢lcs, a titkok k¢z¤l a csend, a b¢lcsek k¢z¢tt
pedig a b¢lcsess¦g vagyok.
MAGYAR·ZAT: A b¤ntet¦snek sz§mtalan form§ja van, melyek k¢z¤l
azok a legfontosabbak, amelyek a gonosztevÆkre sÍjtanak le. Az Æket
megb¤ntetÆ feny¨t¦s eszk¢ze K‚‰†§t k¦pviseli. Akik sikert akarnak el¦rni
valamilyen ter¤leten, azoknak a gyÆzelemhez az er¦nyre van a legnagyobb
sz¤ks¦g¤k. A bizalmas hall§s, gondolkod§s ¦s medit§l§s folyamat§ban a
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csend a legfontosabb, mert ez§ltal az ember rendk¨v¤l gyorsan fejlÆdhet.
B¢lcsnek azt nevezz¤k, aki k¦pes k¤l¢nbs¦get tenni az anyag ¦s a l¦lek,
azaz Isten felsÆbbrendÉ ¦s als©bbrendÉ term¦szete k¢z¢tt. Az ilyen tud§s maga K‚‰†a.
39. VERS
ya»aAipa s$avaRBaUtaAnaAM baIjaM tad"h"majauRna /

na tad"ista ivanaA yatsyaAnmayaA BaUtaM car"Acar"ma, //39//
yac cƒpi sarva-bhtƒnƒ„ bŒja„ tad aham arjuna
na tad asti vinƒ yat syƒn mayƒ bhta„ carƒcaram
yat Ä b§rmi; ca Ä is; api Ä lehet; sarva-bhtƒnƒm Ä minden teremtm¦ny¦;
bŒjam Ä mag; tat Ä az; aham Ä ¶n vagyok; arjuna Ä ©, Arjuna; na Ä nem;
tat Ä az; asti Ä van; vinƒ Ä n¦lk¤lem; yat Ä ami; syƒt Ä l¦tezhetne; mayƒ Ä
¶n; bhtam Ä teremtett l¦ny; cara-acaram Ä mozg© ¦s mozdulatlan.
¹, Arjuna, minden l¦t teremtÆ magja is ¶n vagyok! Nincsen olyan
mozg© vagy mozdulatlan l¦ny, ami l¦tezhetne N¦lk¤lem.
MAGYAR·ZAT: Minden megnyilv§nul§snak van oka, s ez az ok vagy
mag K‚‰†a. K‚‰†a energi§ja n¦lk¤l semmi sem l¦tezhet, ez¦rt h¨vj§k Öt
Mindenhat©nak. Az Ö energi§ja n¦lk¤l sem mozg©, sem mozdulatlan
nem l¦tezhet. Minden olyan l¦tez¦st, aminek alapja nem K‚‰†a energi§ja,
mƒyƒnak neveznek (Àami nem az").
40. VERS
naAntaAe'ista mama id"vyaAnaAM ivaBaUtaInaAM par"ntapa /

WSa taUÚe"zAta: ‘aAe·(Ae ivaBaUtaeivaRstar"Ae mayaA //40//
nƒnto 'sti mama divyƒnƒ„ vibhtŒnƒ„ parantapa
e‰a tddeata‹ prokto vibhter vistaro mayƒ
na Ä sem; anta‹ Ä hat§r; asti Ä van; mama Ä Eny¦m; divyƒnƒm Ä isteni;
vibhtŒnƒm Ä fens¦geimnek; parantapa Ä ©, ellens¦g legyÆzÆje; e‰a‹ Ä
mindez; tu Ä de; uddeata‹ Ä p¦ldak¦nt; prokta‹ Ä elmondott; vibhte‹ Ä
a fens¦geknek; vistara‹ Ä sokas§ga; mayƒ Ä ·ltalam.
¹, ellens¦g hatalmas legyÆzÆje, isteni megnyilv§nul§saim v¦gtelenek!
Amit elmondtam neked, az csup§n jelzi v¦gtelen fens¦gemet.
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MAGYAR·ZAT: A v¦dikus ¨r§sok szerint a LegfelsÆbb fens¦g¦t ¦s
energi§it sokf¦lek¦ppen lehet felfogni, m¦gis v¦gtelenek, ez¦rt nem lehet valamennyit megmagyar§zni. ŽrŒ K‚‰†a csup§n n¦h§ny p¦ld§t eml¨t
Arjun§nak, hogy kiel¦g¨tse k¨v§ncsis§g§t.
41. VERS
yaâiã"BaUitamats$aÔvaM ™aImaäU"ijaRtamaeva vaA /

taÔade"vaAvagAcC$ tvaM mama taejaAe"M'zAs$amBavama, //41//
yad yad vibhtimat sattva„ rŒmad rjitam eva vƒ
tat tad evƒvagaccha tva„ mama tejo-'„a-sambhavam
yat yat Ä b§rmi; vibhti Ä fens¦ggel; mat Ä rendelkezÆ; sattvam Ä l¦t; rŒmat Ä gy¢ny¢rÉ; rjitam Ä dicsÆ; eva Ä bizony; vƒ Ä vagy; tat tat Ä mindazok; eva Ä bizony; avagaccha Ä tudd; tvam Ä te; mama Ä az ¶n; teja‹ Ä
pomp§mnak; a„a Ä egy r¦sz¦bÆl; sambhavam Ä sz§rmaz©.
Tudd meg, hogy minden fens¦ges, gy¢ny¢rÉ ¦s dicsÆs¦ges teremtm¦ny
pomp§m szikr§j§b©l sz¤letik csup§n!
MAGYAR·ZAT: Tudnunk kell, hogy minden dicsÆ vagy gy¢ny¢rÉ dolog
Ä legyen ak§r az anyagi, ak§r a lelki vil§gban Ä K‚‰†a fens¦g¦nek csup§n t¢red¦k megnyilv§nul§sa. Mindent, ami k¤l¢nlegesen fens¦ges, K‚‰†a
fens¦ge k¦pviselÆj¦nek kell tekinten¤nk.
42. VERS
@Ta vaA baò"naEtaena ikM( ÁaAtaena tavaAjauRna /

ivaí"ByaAh"imadM" k{(tµamaek(AMzAena isTataAe jagAta, //42//
atha vƒ bahunaitena ki„ jŠƒtena tavƒrjuna
vi‰‡abhyƒham ida„ k‚tsnam ekƒ„ena sthito jagat
atha vƒ Ä vagy; bahunƒ Ä sok; etena Ä ilyennel; kim Ä mi; jŠƒtena Ä megismerttel; tava Ä ti¦d; arjuna Ä ©, Arjuna; vi‰‡abhya Ä §thatva; aham Ä
¶n; idam Ä ezt; k‚tsnam Ä eg¦szet; eka Ä egyetlen; a„ena Ä r¦sszel;
sthita‹ Ä vagyok; jagat Ä univerzumot.
De mire val© ez a r¦szletes tudom§ny, Arjuna? ¶nem par§nyi t¢red¦k¦vel §thatom ¦s fenntartom ezt az eg¦sz univerzumot.
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MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr szerte az anyagi univerzumokban
jelen van az§ltal, hogy mindenbe behatol mint FelsÆl¦lek. Az Ýr itt azt
mondja Arjun§nak, hogy semmi haszna meg¦rtenie, hogyan l¦teznek a
dolgok k¤l¢n§ll© fens¦g¤kben ¦s pomp§jukban. Tudnia kell, hogy minden
az¦rt l¦tezik, mert K‚‰†a FelsÆl¦lekk¦nt mindenbe behatol. Brahmƒt©l, a
leghatalmasabb ¦lÆl¦nytÆl kezdve a legpar§nyibb hangy§ig mindenki csak
annak k¢sz¢nhetÆen l¦tezik, hogy az Ýr benn¤k van ¦s fenntartja Æket.
Van egy misszi©s csoport, amely rendszeresen azt hirdeti, hogy b§rmelyik f¦listen im§data az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez, a legfelsÆbb
c¦lhoz vezeti el az embert. ·m ez a vers egy§ltal§n nem biztat a f¦listenek
im§dat§ra, hiszen m¦g a legnagyobb f¦listenek, k¢zt¤k Brahmƒ ¦s Živa is
csup§n t¢red¦k r¦sz¦t k¦pviselik a LegfelsÆbb Ýr fens¦g¦nek. Ö az eredete minden megsz¤letettnek, ¦s N§la senki sem nagyobb. Asamaurdhv§nak is nevezik, ami azt jelenti, hogy senki sem hatalmasabb N§la, ¦s
senki sem egyenlÆ Vele. A Padma-purƒ†a azt ¨rja, hogy aki a LegfelsÆbb
Urat, K‚‰†§t a f¦listenek kateg©ri§j§ba sorolja (m¦g ha Brahmƒval vagy
Živ§val v¦li is egyenlÆnek), az r¢gt¢n ateist§v§ v§lik. Ha azonban valaki
behat©an tanulm§nyozza a K‚‰†a energi§j§nak fens¦g¦rÆl ¦s kiterjed¦s¦rÆl sz©l© k¤l¢nf¦le le¨r§sokat, akkor minden k¦ts¦gen fel¤l meg¦rtheti az Ýr ŽrŒ K‚‰†a helyzet¦t, ¦s elm¦j¦t k¦pes lesz sz¤ntelen¤l K‚‰†a
im§dat§ra r¢gz¨teni. Az Ýr r¦szleges k¦pviselÆje, a FelsÆl¦lek §ltal (aki
minden l¦tezÆbe behatol) mindent §that©. A tiszta bhakt§k ez¦rt elm¦j¤ket K‚‰†a-tudatosan a teljes odaad© szolg§latra r¢gz¨tik, ¦s ¨gy mindig transzcendent§lis helyzetben maradnak. Ez a fejezet a 8. verstÆl a
11. versig hat§rozottan az odaad© szolg§latra ¦s K‚‰†a im§dat§ra utal. Ez
a tiszta odaad© szolg§lat Ítja. Ez a fejezet teh§t r¦szletesen elmagyar§zta,
hogyan ¦rheti el az ember az odaad§s legt¢k¦letesebb szintj¦t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek t§rsas§g§t. ŽrŒ Baladeva Vidyƒbhł‰a†a,
a K‚‰†§t©l al§sz§ll© tan¨tv§nyi l§ncolat nagy ƒcƒry§ja a fejezethez fÉz¢tt
magyar§zat§t a k¢vetkezÆkkel z§rja:
yac-chakti-leƒt suryƒdyƒ bhavanty aty-ugra-tejasa‹
yad-a„ena dh‚ta„ viva„ sa k‚‰†o daame 'rcyate
M¦g a hatalmas Nap is az Ýr K‚‰†a rendk¨v¤li energi§j§b©l nyeri hatalm§t, s az eg¦sz vil§got K‚‰†a r¦szleges kiterjed¦se tartja fenn. Az Ýr ŽrŒ
K‚‰†a ez¦rt m¦lt© az im§datra.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀAz AbszolÍt fens¦ge".

TIZENEGYEDIK FEJEZET

A kozmikus forma

1. VERS
@jauRna ovaAca

mad"nauƒah"Aya par"maM gAu÷maDyaAtmas$aMiÁatama, /

yaÔvayaAe·M( vacastaena maAeh"Ae'yaM ivagAtaAe mama // 1 //
arjuna uvƒca
mad-anugrahƒya parama„ guhyam adhyƒtma-sa„jŠitam
yat tvayokta„ vacas tena moho 'ya„ vigato mama
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; mat-anugrahƒya Ä ir§ntam val© kedvess¦gbÆl; paramam Ä legfelsÆbb; guhyam Ä bizalmas t¦ma; adhyƒtma Ä
a l¦lekkel; sa„jŠitam Ä kapcsolatos; yat Ä ami; tvayƒ Ä ·ltalad; uktam Ä
elmondott; vaca‹ Ä szavak; tena Ä ami §ltal; moha‹ Ä illÍzi©; ayam Ä ez;
vigata‹ Ä eltÉnt; mama Ä eny¦m.
Arjuna ¨gy sz©lt: Hallottam a legtitkosabb lelki t¦m§kr©l sz©l© tan¨t§sod, melyet kedvesen §tadt§l nekem, s illÍzi©m mostanra szertefoszlott.
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MAGYAR·ZAT: Ez a fejezet felfedi, hogy K‚‰†a minden ok oka. Ö az
eredete m¦g Mahƒ-vi‰†unak is, akibÆl az anyagi univerzumok §radnak.
K‚‰†a nem inkarn§ci©, hanem minden inkarn§ci© forr§sa. Ezt az elÆzÆ
fejezet alaposan elmagyar§zta.
Arjuna kijelenti, hogy illÍzi©ja szertefoszlott. Ez azt jelenti, hogy m§r
nem hiszi K‚‰†§t emberi l¦nynek csak az¦rt, mert a bar§tja, hanem minden l¦tezÆ forr§s§nak tekinti. Arjuna megvil§gosodott, s boldog, hogy
olyan nagyszerÉ bar§tja van, mint K‚‰†a. Ugyanakkor azonban arra is
gondol, hogy Æ ugyan elfogadta K‚‰†§t a mindens¦g forr§s§nak, de m§sok
tal§n nem. Ez¦rt ebben a fejezetben arra k¦ri K‚‰†§t, mutassa meg kozmikus form§j§t, hogy mindenki megbizonyosodhasson isteni term¦szet¦rÆl. K‚‰†a kozmikus alakj§t megpillantva az ember ¦ppÍgy megijedne,
mint Arjuna, §m K‚‰†a olyannyira kedves, hogy ut§na azonnal fel¢lti eredeti form§j§t. Arjuna egyet¦rt azzal, amit K‚‰†a m§r t¢bbsz¢r elmondott:
hogy csakis Arjuna ¦rdek¦ben besz¦l. Arjuna teh§t elismeri, hogy mindez
egyed¤l K‚‰†a kegy¦bÆl t¢rt¦nik vele. Meg van gyÆzÆdve r©la, hogy K‚‰†a
minden ok oka, ¦s FelsÆl¦lekk¦nt jelen van mindenki sz¨v¦ben.

2. VERS
BavaApyayaAE ih" BaUtaAnaAM ™autaAE ivastar"zAAe mayaA /

tvaÔa: k(malapa‡aAºa maAh"Atmyamaipa caAvyayama, // 2 //
bhavƒpyayau hi bhtƒnƒ„ rutau vistarao mayƒ
tvatta‹ kamala-patrƒk‰a mƒhƒtmyam api cƒvyayam
bhava Ä megjelen¦se; apyayau Ä elt§voz§sa; hi Ä bizony; bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek; rutau Ä hallott; vistaraa‹ Ä r¦szletesen; mayƒ Ä §ltalam; tvatta‹ Ä TÆled; kamala-patra-ak‰a Ä ©, l©tuszszemÉ; mƒhƒtmyam Ä
dicsÆs¦ged; api Ä is; ca Ä ¦s; avyayam Ä kimer¨thetetlen.
¹, l©tuszszemÉ! R¦szletesen hallottam TÆled minden ¦lÆl¦ny megjelen¦s¦rÆl ¦s eltÉn¦s¦rÆl, ¦s meg¦rtettem kimer¨thetetlen dicsÆs¦ged.
MAGYAR·ZAT: Arjuna az Ýr K‚‰†§t ¢r¢m¦ben l©tuszszemÉnek sz©l¨tja (K‚‰†a szeme olyan, mint a l©tuszvir§g szirma), mert egy kor§bbi fejezetben K‚‰†a meggyÆzte arr©l, hogy aha„ k‚tsnasya jagata‹ prabhava‹
pralayas tathƒ: À¶n vagyok a forr§sa az eg¦sz anyagi megnyilv§nul§s megjelen¦s¦nek ¦s eltÉn¦s¦nek." Hallotta az Ýrt©l ennek r¦szletes magyar§zat§t, s azt is megtanulta, hogy b§r K‚‰†a a forr§sa minden teremt¦snek
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¦s megsemmis¤l¦snek, m¦gis f¢l¢tt¤k §ll. Ahogyan azt az Ýr a kilencedik fejezetben elmondta, Ö mindent §that©, de szem¦lyesen m¦g sincs
jelen mindenhol. Ez K‚‰†a felfoghatatlan fens¦ge, amit most Arjuna saj§t
bevall§sa szerint alaposan meg¦rtett.

3. VERS
WvamaetaâTaAtTa tvamaAtmaAnaM par"maeìr" /

‰"í]"imacC$Aima tae è&pamaEìrM" pauç&SaAeÔama // 3 //
evam etad yathƒttha tvam ƒtmƒna„ paramevara
dra‰‡um icchƒmi te rpam aivara„ puru‰ottama
evam Ä ¨gy; etat Ä ezt; yathƒ Ä ahogyan van; ƒttha Ä elmondtad; tvam Ä
Te; ƒtmƒnam Ä T¦ged; parama-Œvara Ä ©, LegfelsÆbb Ýr; dra‰‡um Ä l§tni;
icchƒmi Ä k¨v§nom; te Ä a Te; rpam Ä form§dat; aivaram Ä istenit;
puru‰a-uttama Ä ©, legkiv§l©bb szem¦lyis¦g.
¹, legkiv§l©bb szem¦lyis¦g, ©, legfelsÆbb forma! B§r val©di helyzetedben l§tlak magam elÆtt, Így, ahogyan besz¦lt¦l magadr©l, m¦gis szeretn¦m l§tni, mik¦ppen hatolt§l ebbe a kozmikus megnyilv§nul§sba. L§tni
szeretn¦m azt a form§d!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr elmondta, hogy a kozmikus megnyilv§nul§s
az¦rt j¢hetett l¦tre, s csak az¦rt mÉk¢dhet, mert Ö szem¦lyes k¦pviselÆje
§ltal behatolt az anyagi univerzumba. Arjun§t fellelkes¨tette K‚‰†a kijelent¦se, de hogy m§sokat is meggyÆzz¢n, akik a j¢vÆben tal§n k¢z¢ns¦ges embernek hinn¦k K‚‰†§t, l§tni akarja Öt kozmikus form§j§ban. L§tni
akarja, hogyan cselekszik az univerzumon bel¤l, holott Ö maga k¤l¢n§ll
tÆle. Annak, hogy Arjuna puru‰ottam§nak sz©l¨tja az Urat, szint¦n nagy
jelentÆs¦ge van. Az Ýr az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ez¦rt FelsÆl¦lekk¦nt az Æ sz¨v¦ben is jelen van, s ¨gy tud v§gy§r©l. Tudja, hogy
Arjuna nem v§gyik k¤l¢n¢sk¦ppen kozmikus form§j§nak megpillant§s§ra, mert teljesen el¦gedett eredeti, szem¦lyes form§j§nak l§tv§ny§val, ¦s
csup§n m§sok meggyÆz¦se ¦rdek¦ben k¦ri ezt, hiszen neki nincs sz¤ks¦ge semmif¦le bizony¨t¦kra. K‚‰†a azt is meg¦rtette, hogy Arjuna az¦rt
is v§gyik arra, hogy l§thassa a kozmikus form§t, hogy felt¦telt szabjon a
j¢vÆ sz¦lh§mosai sz§m§ra, akik Isten inkarn§ci©j§nak ki§ltj§k ki magukat. Az ember teh§t legyen elÆvigy§zatos: aki K‚‰†§nak adja ki mag§t,
az bizony¨t¦kul legyen k¦sz megmutatni a kozmikus form§t is.
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4. VERS
manyas$ae yaid" tacC$fyaM mayaA ‰"í]"imaita ‘aBaAe /

yaAegAeìr" tataAe mae tvaM d"zARyaAtmaAnamavyayama, // 4 //
manyase yadi tac chakya„ mayƒ dra‰‡um iti prabho
yogevara tato me tva„ darayƒtmƒnam avyayam
manyase Ä gondolod; yadi Ä ha; tat Ä azt; akyam Ä lehets¦ges; mayƒ Ä
§ltalam; dra‰‡um Ä l§tni; iti Ä ¨gy; prabho Ä ©, Uram; yoga-Œvara Ä ©,
minden misztikus k¦pess¦g Ura; tata‹ Ä akkor; me Ä nekem; tvam Ä Te;
daraya Ä mutasd meg; ƒtmƒnam Ä magadat; avyayam Ä az ¢r¢kk¦val©t.
¹, Uram, ©, minden misztikus hatalom mestere! Ha Így gondolod, hogy
k¦pes vagyok megl§tni kozmikus form§dat, k¦rlek, mutasd meg nekem
v¦gtelen kozmikus ¶ned!
MAGYAR·ZAT: A V¦d§k szerint anyagi ¦rz¦kekkel senki sem l§thatja,
hallhatja, ¦rtheti meg vagy foghatja fel a LegfelsÆbb Urat, K‚‰†§t. ·m az
elÆtt, aki kezdettÆl fogva teljesen §tadja mag§t az Ýr szeretÆ, transzcendent§lis szolg§lat§nak, az Ýr felt§rja mag§t. Minden ¦lÆl¦ny lelki szikra
csup§n, ez¦rt nem l§thatja, nem ¦rtheti meg a LegfelsÆbb Urat. Arjuna
bhakta, ez¦rt nem pr©b§l meg spekul§lni, hanem elismeri, hogy mint ¦lÆl¦ny, k¦pess¦gei korl§tozottak, s felismeri K‚‰†a felm¦rhetetlen helyzet¦t. Meg¦rti, hogy az ¦lÆl¦ny nem foghatja fel a hat§rtalan v¦gtelens¦get.
A v¦gtelen term¦szet¦t csakis akkor lehet meg¦rteni, ha az kegyesen felfedi mag§t. A yogevara sz© is nagyon jelentÆs¦gteljes, mert az Ýr felfoghatatlan hatalm§ra utal. Ha Ö Így gondolja, akkor kegyesen felfedi mag§t,
v¦gtelens¦ge ellen¦re is. Arjuna K‚‰†a felfoghatatlan kegy¦¦rt k¢ny¢r¢g.
Nem ad utas¨t§sokat K‚‰†§nak. Az Ýr nem k¢teles megmutatni mag§t
az ember elÆtt, am¨g az teljes K‚‰†a-tudatban meg nem h©dol ¦s el nem
kezdi az odaad© szolg§latot. Azok teh§t, akik saj§t spekul§ci©ikra hagyatkoznak, nem l§thatj§k meg K‚‰†§t.
5. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

pazya mae paATaR è&paAiNA zAtazAAe'Ta s$ah"›azA: /

naAnaAivaDaAina id"vyaAina naAnaAvaNAARk{(taIina ca // 5 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
paya me pƒrtha rpƒ†i atao 'tha sahasraa‹
nƒnƒ-vidhƒni divyƒni nƒnƒ-var†ƒk‚tŒni ca
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rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; paya Ä l§sd; me Ä az ¶n; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; rpƒ†i Ä form§imat; ataa‹ Ä
sok sz§z; atha Ä is; sahasraa‹ Ä sok ezer; nƒnƒ-vidhƒni Ä v§ltozatos; divyƒni Ä isteni; nƒnƒ Ä v§ltozatos; var†a Ä sz¨nÉ; ƒk‚tŒni Ä form§jÍ; ca Ä ¦s.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Kedves Arjun§m, ©,
P‚thƒ fia, l§sd h§t fens¦gem, a sok sz§zezernyi v§ltoz©, isteni ¦s soksz¨nÉ
form§t!
MAGYAR·ZAT: Arjuna K‚‰†a kozmikus form§j§t k¨v§nta l§tni, ami
transzcendent§lis forma ugyan, m¦gis csup§n a kozmikus vil§gban nyilv§nul meg, s ez¦rt al§rendeltje az anyagi term¦szetben uralkod© mÍl© idÆnek. Az anyagi term¦szethez hasonl©an K‚‰†a kozmikus form§ja szint¦n
hol megnyilv§nul, hol megnyilv§nulatlan §llapotban van. Nincsen §lland©
l¦te a lelki vil§gban, ellent¦tben K‚‰†a t¢bbi form§j§val. A bhakt§k nem
nagyon t¢rekszenek arra, hogy a kozmikus form§t megpillants§k, de mivel
Arjuna ¨gy akarja l§tni Öt, K‚‰†a felfedi elÆtte ezt a form§j§t. Ezt egyetlen k¢z¢ns¦ges ember sem pillanthatja meg. Csak akkor lehet l§tni, ha
K‚‰†a megadja hozz§ a kellÆ k¦pess¦get.
6. VERS
pazyaAid"tyaAna, vas$aUna, ç&‰"AnaiìnaAE maç&tastaTaA /
baó"nyaä{"í"paUvaARiNA pazyaAêyaARiNA BaAr"ta // 6 //

payƒdityƒn vasn rudrƒn avinau marutas tathƒ
bahny ad‚‰‡a-prvƒ†i payƒcaryƒ†i bhƒrata
paya Ä l§sd; ƒdityƒn Ä Aditi tizenk¦t fi§t; vasn Ä a nyolc vasut; rudrƒn Ä
a tizenegy rudr§t; avinau Ä a k¦t AŁvinŒt; maruta‹ Ä a negyvenkilenc
marutot (a sz¦l f¦listeneit); tathƒ Ä szint¦n; bahni Ä sokat; ad‚‰‡a Ä amit
nem l§ttak; prvƒ†i Ä ezelÆtt; paya Ä l§sd; ƒcaryƒ†i Ä minden csod§t;
bhƒrata Ä ©, Bhƒrat§k legjobbja.
¹, Bhƒrat§k ¦kess¦ge! L§sd h§t az ƒdity§k, vasuk, rudr§k, az AvinŒkumƒr§k ¦s a t¢bbi f¦listen k¤l¢nf¦le megnyilv§nul§sait! L§sd a sz§mtalan csod§t, amit m¦g senki sem l§tott, amirÆl m¦g senki nem hallott
ezelÆtt!
MAGYAR·ZAT: Noha Arjuna K‚‰†a j© bar§tja ¦s a legmÉveltebb ember volt, m¦gsem tudhatott mindent R©la. E vers szerint az emberek nem
hallottak ¦s nem is tudtak ezekrÆl a csod§latos form§kr©l ¦s megnyilv§nul§sokr©l. K‚‰†a most megmutatja ezeket.
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7. VERS
whE"k(sTaM jagAtk{(tµaM pazyaAâ s$acar"Acar"ma, /

mama de"he" gAux"Ake(zA ya»aAnyaÛ"í]"imacC$is$a // 7 //
ihaika-stha„ jagat k‚tsna„ payƒdya sa-carƒcaram
mama dehe guˆƒkea yac cƒnyad dra‰‡um icchasi
iha Ä ezen; eka-stham Ä az egy helyen; jagat Ä az univerzumot; k‚tsnam Ä
teljesen; paya Ä l§sd; adya Ä azonnal; sa Ä egy¤tt; cara Ä a mozg©kkal; acaram Ä ¦s mozdulatlanokkal; mama Ä az ¶n; dehe Ä testemben;
guˆƒkea Ä ©, Arjuna; yat Ä amit; ca Ä is; anyat Ä m§st; dra‰‡um Ä l§tni;
icchasi Ä k¨v§nsz.
¹, Arjuna, b§rmit is k¨v§nj l§tni, azon nyomban megpillanthatod e testemben! Ez a kozmikus forma k¦pes megmutatni neked mindazt, amit
ak§r most, ak§r a j¢vÆben l§tni akarsz. Minden mozg© ¦s mozdulatlan
teljess¦g¦ben, egy helyen jelen van Benne.
MAGYAR·ZAT: A hatalmas univerzumot senki sem k¦pes megl§tni egy
helyben ¤lve. M¦g a legk¦pzettebb tud©sok sem l§thatj§k, mi t¢rt¦nik az
univerzum t§voli r¦szeiben. Egy olyan bhakta azonban, mint Arjuna, l§that mindent, legyen az a vil§gegyetem b§rmely r¦sz¦n. K‚‰†a megadja
neki azt a k¦pess¦get, hogy megpillanthasson b§rmit, amit akar: mÍltat,
jelent ¦s j¢vÆt egyar§nt. ¸gy teh§t Arjuna K‚‰†a kegy¦bÆl k¦pes megl§tni
mindent.
8. VERS
na tau maAM zAfyas$ae ‰"í]"manaenaEva svacaºauSaA /

id"vyaM d"d"Aima tae caºau: pazya mae yaAegAmaEìr"ma, // 8 //
na tu mƒ„ akyase dra‰‡um anenaiva sva-cak‰u‰ƒ
divya„ dadƒmi te cak‰u‹ paya me yogam aivaram
na Ä sohasem; tu Ä de; mƒm Ä Engem; akyase Ä k¦pes; dra‰‡um Ä megl§tni; anena Ä ezzel; eva Ä bizony; sva-cak‰u‰ƒ Ä saj§t szemeddel; divyam Ä isteni; dadƒmi Ä adok; te Ä neked; cak‰u‹ Ä szemet; paya Ä l§sd;
me Ä az ¶n; yogam aivaram Ä felfoghatatlan misztikus hatalmamat.
Mostani szemeddel azonban nem l§thatsz meg Engem Ä isteni szemet
adok h§t neked. Csak l§sd misztikus fens¦gem!
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MAGYAR·ZAT: A tiszta bhakta K‚‰†§t csak a k¦tkarÍ form§j§ban szereti l§tni. A kozmikus form§t csak K‚‰†a kegy¦bÆl l§thatja meg, s nem
az elm¦vel, hanem lelki szemekkel. Arjun§nak sem az elm¦j¦n, hanem a
l§t§sm©dj§n kellett v§ltoztatnia ahhoz, hogy K‚‰†a kozmikus alakj§t megpillanthassa. A k¢vetkezÆ versekbÆl ¦rthetÆv¦ v§lik, hogy K‚‰†§nak ez
a form§ja nem tÍls§gosan fontos. Az Ýr azonban m¦gis megadja a sz¤ks¦ges l§t©k¦pess¦get Arjun§nak, mert Arjuna l§tni akarja a kozmikus
form§t.
Azok a bhakt§k, akik a megfelelÆ transzcendent§lis kapcsolatban §llnak K‚‰†§val, az Ö szeretetre m¦lt© tulajdons§gaihoz vonz©dnak, nem
pedig fens¦g¦nek nem isteni megnyilv§nul§s§hoz. K‚‰†a j§tsz©t§rsai, bar§tai ¦s sz¤lei sohasem akarj§k fens¦g¦t l§tni. Annyira elt¢lti Æket a tiszta
szeretet, hogy m¦g azt sem tudj§k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge. Szeretetteljes kapcsolatuk k¢zben megfeledkeznek arr©l,
hogy K‚‰†a a LegfelsÆbb Ýr. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam szerint a K‚‰†§val j§tsz© fiÍk mind nagyon j§mbor lelkek, akik sok-sok sz¤let¦s ut§n ¦rdemelt¦k ki ezt a lehetÆs¦get. Nem tudj§k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, ¦s a bar§tjukk¦nt b§nnak Vele. Ez¦rt mondja Žukadeva
GosvƒmŒ a k¢vetkezÆ verset a ÷rŒmad-Bhƒgavatamban (10.12.11):
ittha„ satƒ„ brahma-sukhƒnubhtyƒ
dƒsya„ gatƒnƒ„ para-daivatena
mƒyƒritƒnƒ„ nara-dƒrake†a
sƒka„ vijahru‹ k‚ta-pu†ya-puŠjƒ‹
À¸me a LegfelsÆbb Szem¦ly, akit a b¢lcsek a szem¦lytelen Brahmannak,
a bhakt§k az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, a k¢z¢ns¦ges emberek pedig az anyagi term¦szet sz¤l¢tt¦nek tekintenek. Ezek a fiÍk, akik
sok-sok j§mbor tettet v¦grehajtottak elÆzÆ ¦leteik sor§n, most ezzel az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel j§tszanak."
Val©j§ban a bhakta nem v§gyik arra, hogy megpillantsa a viva-rp§t,
vagyis a kozmikus form§t. Arjuna m¦gis l§tni szerette volna, hogy ezzel
t§massza al§ K‚‰†a kijelent¦seit, s hogy a j¢vÆ emberei is meg¦rthess¦k: K‚‰†a nemcsak elm¦letileg ¦s filoz©fiailag, hanem a val©s§gban is
megmutatta Arjun§nak, hogy Ö a LegfelsÆbb. Arjun§nak bizony¨tania
kell ezt, mert Æ a paramparƒ l§ncolat elsÆ tagja. Akik val©ban szeretn¦k
megismerni az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, K‚‰†§t, s akik Arjuna
nyomdokaiban haladnak, azoknak meg kell ¦rteni¤k, hogy K‚‰†a nemcsak
tan¨t§saiban, hanem a val©s§gban is a LegfelsÆbbk¦nt t§rta fel mag§t.
Az Ýr megadta Arjun§nak a kozmikus forma megpillant§s§hoz sz¤ks¦ges k¦pess¦get, mert Ä ahogyan kor§bban m§r elmondtuk Ä tudta, hogy
Arjuna nem v§gyott tÍls§gosan arra, hogy megl§ssa azt.
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9. VERS
s$aÃaya ovaAca

WvamauftvaA tataAe r"Ajanmah"AyaAegAeìr"Ae h"ir": /

d"zARyaAmaAs$a paATaARya par"maM è&pamaEìr"ma, // 9 //
saŠjaya uvƒca
evam uktvƒ tato rƒjan mahƒ-yogevaro hari‹
darayƒm ƒsa pƒrthƒya parama„ rpam aivaram
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; evam Ä ¨gy; uktvƒ Ä sz©lv§n; tata‹ Ä
ezut§n; rƒjan Ä ©, kir§ly; mahƒ-yoga-Œvara‹ Ä a leghatalmasabb misztikus; hari‹ Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a; darayƒm ƒsa Ä
megmutatta; pƒrthƒya Ä Arjun§nak; paramam Ä az isteni; rpam aivaram Ä kozmikus form§t.
SaŠjaya mondta: ¹, kir§ly! ¸gy sz©lt minden misztikus erÆ LegfelsÆbb
Ura, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge, majd felt§rta Arjuna elÆtt kozmikus
form§j§t.
10Ä11. VERS
@naek(vaf‡anayanamanaek(Aàu"tad"zARnama, /

@naek(id"vyaABar"NAM id"vyaAnaek(AeâtaAyauDama, //10//
id"vyamaAlyaAmbar"DarM" id"vyagAnDaAnaulaepanama, /

s$avaARêyaRmayaM de"vamanantaM ivaìtaAemauKama, //11//
aneka-vaktra-nayanam anekƒdbhuta-daranam
aneka-divyƒbhara†a„ divyƒnekodyatƒyudham
divya-mƒlyƒmbara-dhara„ divya-gandhƒnulepanam
sarvƒcarya-maya„ devam ananta„ vivato-mukham
aneka Ä k¤l¢nf¦le; vaktra Ä sz§jak; nayanam Ä szemek; aneka Ä k¤l¢nf¦le; adbhuta Ä csod§latos; daranam Ä l§tv§ny; aneka Ä sok; divya Ä
isteni; ƒbhara†am Ä ¦kess¦gek; divya Ä isteni; aneka Ä k¤l¢nf¦le; udyata Ä
felemelt; ƒyudham Ä fegyverek; divya Ä isteni; mƒlya Ä vir§gf¤z¦reket;
ambara Ä ¢lt¢z¦keket; dharam Ä viselÆ; divya Ä isteni; gandha Ä illatokkal; anulepanam Ä bekent; sarva Ä minden; ƒcarya-mayam Ä csod§latos; devam Ä f¦nylÆ; anantam Ä v¦gtelen; vivata‹-mukham Ä mindent
§that©.
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Arjuna a kozmikus form§ban v¦gtelen sok sz§jat, v¦gtelen sok szemet
¦s v¦gtelen sok csod§latos l§tom§st pillantott meg. A form§t sz§mtalan
mennyei ¦kess¦g d¨sz¨tette, s isteni fegyvereit a magasba tartotta. Isteni
vir§gf¤z¦reket ¦s ruh§kat viselt, teste balzsamokt©l illatozott. Az eg¦sz
csod§latos, ragyog©, v¦gtelen ¦s mindenhov§ kiterjedÆ volt.
MAGYAR·ZAT: E k¦t versben a sok sz© gyakori haszn§lata arra utal,
hogy Arjuna v¦gtelen sok kezet, sz§jat, l§bat ¦s m§s megnyilv§nul§st
l§tott. Az eg¦sz univerzumba kiterjedtek, §m Arjuna az Ýr kegy¦bÆl egy
helyrÆl l§thatta mindezt. Ezt egyed¤l K‚‰†a felfoghatatlan hatalm§nak
k¢sz¢nhette.
12. VERS
id"iva s$aUyaRs$ah"›asya BavaeâugApaäu"itTataA /

yaid" BaA: s$aä{"zAI s$aA syaAà"As$astasya mah"Atmana: //12//
divi srya-sahasrasya bhaved yugapad utthitƒ
yadi bhƒ‹ sad‚Œ sƒ syƒd bhƒsas tasya mahƒtmana‹
divi Ä az ¦gen; srya Ä nap; sahasrasya Ä sok ezer; bhavet Ä lenne; yugapat Ä egyidejÉleg; utthitƒ Ä jelen; yadi Ä ha; bhƒ‹ Ä f¦ny; sad‚Œ Ä ahhoz
hasonl©; sƒ Ä az; syƒt Ä lehetett; bhƒsa‹ Ä ragyog§sa; tasya Ä az ²v¦;
mahƒ-ƒtmana‹ Ä a hatalmas Ýrnak.
Ha ezer ¦s ezer nap egyszerre l§ngolna fel az ¦gen, az k¢zel¨ten¦ csak
meg a LegfelsÆbb Szem¦ly kozmikus form§j§nak ragyog§s§t.
MAGYAR·ZAT: Az Arjuna el¦ t§rul© l§tv§ny le¨rhatatlan volt, SaŠjaya
azonban m¦gis megpr©b§l k¦pet alkotni Dh‚tarƒ‰‡ra elm¦j¦ben e hatalmas megnyilv§nul§sr©l. Sem SaŠjaya, sem Dh‚tarƒ‰‡ra nem volt jelen, de
SaŠjaya Vyƒsa kegy¦bÆl l§thatta mindazt, ami t¢rt¦nt. Hogy valamelyest
k¦pet alkothassunk r©la, a jelens¦get egy elk¦pzelhetÆ t¤nem¦nyhez (sok
ezer naphoz) hasonl¨tja.
13. VERS
ta‡aEk(sTaM jagAtk{(tµaM ‘aivaBa·(manaek(DaA /

@pazyaÚe"vade"vasya zAr"Ire" paANx"vastad"A //13//
tatraika-stha„ jagat k‚tsna„ pravibhaktam anekadhƒ
apayad deva-devasya arŒre pƒ†ˆavas tadƒ
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tatra Ä ott; eka-stham Ä egy helyben; jagat Ä az univerzumot; k‚tsnam Ä
a teljeset; pravibhaktam Ä felosztottat; anekadhƒ Ä sokk§; apayat Ä l§thatta; deva-devasya Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek; arŒre Ä
kozmikus form§j§ban; pƒ†ˆava‹ Ä Arjuna; tadƒ Ä akkor.
Ekkor Arjuna az Ýr kozmikus form§j§ban megl§thatta a vil§gegyetem
sok ezer r¦szre osztott, m¦gis egy helyen megjelenÆ, v¦gtelen kiterjed¦seit.
MAGYAR·ZAT: A tatra (Àott") sz© nagyon fontos. Arra utal, hogy
Arjuna ¦s K‚‰†a a harci szek¦ren ¤ltek, amikor Arjuna megpillantotta
a kozmikus form§t. K‚‰†a csak Arjun§nak adta meg a kellÆ l§t©k¦pess¦get, ez¦rt a csatat¦ren senki m§s nem l§thatott semmit. Arjuna K‚‰†a
test¦ben ezer ¦s ezer bolyg©t l§tott. A v¦dikus ¨r§sokb©l megtudhatjuk,
hogy sz§mtalan univerzum ¦s sz§mtalan bolyg© l¦tezik. N¦melyik f¢ldbÆl,
n¦melyik aranyb©l vagy dr§gakÆbÆl van, vannak k¢z¢tt¤k nagyobbak ¦s
kisebbek stb. Arjuna a harci szeker¦n ¤lve l§tta mindezt. ·m hogy mi
j§tsz©dik le Arjuna ¦s K‚‰†a k¢z¢tt, azt senki sem tudta.
14. VERS
tata: s$a ivasmayaAivaí"Ae ô$í"r"AemaA DanaÃaya: /

‘aNAmya izAr"s$aA de"vaM k{(taAÃailar"BaASata //14//
tata‹ sa vismayƒvi‰‡o h‚‰‡a-romƒ dhanaŠjaya‹
pra†amya irasƒ deva„ k‚tƒŠjalir abhƒ‰ata
tata‹ Ä ezut§n; sa‹ Ä Æ; vismaya-ƒvi‰‡a‹ Ä csod§latt©l lenyÉg¢zve; h‚‰‡aromƒ Ä a nagy ekszt§zis k¢vetkezt¦ben eg¦sz test¦ben borzongva; dhanaŠjaya‹ Ä Arjuna; pra†amya Ä h©dolat§t aj§nlva; irasƒ Ä fej¦vel; devam Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek; k‚ta-aŠjali‹ Ä ¢sszetett
k¦zzel; abhƒ‰ata Ä mondani kezdte.
Arjuna zavarodottan, d¢bbenettel hajtotta meg fej¦t, hogy h©dolat§t
aj§nlja, s test¦t borzong§s j§rta §t. Azt§n ¢sszetett k¦zzel im§dkozni
kezdett a LegfelsÆbb Ýrhoz.
MAGYAR·ZAT: Amikor az isteni l§tv§ny felt§rult Arjuna elÆtt, K‚‰†a
¦s Arjuna viszonya azonnal megv§ltozott. Kapcsolatuk kor§bban a bar§ts§gon alapult, de most, a kinyilatkoztat§s ut§n Arjuna nagy tisztelettel aj§nlja h©dolat§t, s a kozmikus form§t magasztalva ¢sszetett k¦zzel
im§dkozik K‚‰†§hoz. Arjuna bar§ts§ga teh§t csod§l© im§datt§ alakult §t.
A nagy bhakt§k K‚‰†§t a k¤l¢nf¦le kapcsolatok t§rh§z§nak l§tj§k. Az
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¨r§sok tizenk¦t fÆ kapcsolatr©l tesznek eml¨t¦st, melyek mindegyike jelen
van K‚‰†§ban. Ýgy is nevezik Öt, mint minden olyan kapcsolat ©ce§nja,
amely k¦t ¦lÆl¦ny k¢z¢tt, az istenek k¢z¢tt vagy a LegfelsÆbb Ýr ¦s
a bhakt§i k¢z¢tt fenn§llhat.
Arjun§t megihlette ez a csod§lattal teli kapcsolat, ¦s noha nagyon j©zan,
nyugodt ¦s csendes term¦szetÉ volt, hirtelen ekszt§zis t¢lt¢tte el, test¦t
borzong§s j§rta §t, s ¢sszetett k¦zzel tisztelet¦t aj§nlotta a LegfelsÆbb
Ýrnak. Term¦szetesen azonban mindezt nem f¦lelembÆl tette, hanem a
LegfelsÆbb Ýr ir§nti csod§latb©l. A l§tv§ny §mulattal t¢lt¢tte el, s ez
fel¤lkerekedett a term¦szetes, szeretetteljes bar§ti viszonyon.
15. VERS
@jauRna ovaAca

pazyaAima de"vaAMstava de"va de"he"

s$avaA<staTaA BaUtaivazAeSas$aÎÿAna, /

“aöANAmaIzAM k(malaAs$anasTa-

ma{SaI%Mê s$avaARnaur"gAAMê id"vyaAna, //15//

arjuna uvƒca
payƒmi devƒ„s tava deva dehe
sarvƒ„s tathƒ bhta-vie‰a-sa…ghƒn
brahmƒ†am Œa„ kamalƒsana-stham
‚‰Œ„ ca sarvƒn uragƒ„ ca divyƒn
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; payƒmi Ä l§tom; devƒn Ä az ¢sszes
f¦listent; tava Ä a Te; deva Ä ©, Uram; dehe Ä testedben; sarvƒn Ä mindet; tathƒ Ä szint¦n; bhta Ä ¦lÆl¦nyeket; vie‰a-sa…ghƒn Ä ¢sszegyÉlteket; brahmƒ†am Ä az Ýr Brahmƒt; Œam Ä az Ýr Živ§t; kamala-ƒsanastham Ä a l©tuszvir§gon ¤lve; ‚‰Œn Ä nagy b¢lcseket; ca Ä is; sarvƒn Ä
mindet; uragƒn Ä k¨gy©kat; ca Ä is; divyƒn Ä istenieket.
Arjuna sz©lt: Kedves Uram, ©, K‚‰†a! Testedben l§tom egybegyÉlve
mind a f¦listeneket ¦s a k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyeket. L§tom Brahmƒt, amint
a l©tuszvir§gon ¤l, ¦s l§tom az Ýr ÷iv§t, valamennyi b¢lccsel ¦s isteni
k¨gy©val egy¤tt.
MAGYAR·ZAT: Arjuna mindent l§t az univerzumban, s ¨gy l§tja Brahmƒt is, az univerzum elsÆ teremtm¦ny¦t, valamint az isteni k¨gy©t, melyen
GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†u pihen az univerzum als© r¦gi©iban. Ezt a k¨gy©§gyat Vƒsukinak h¨vj§k. Vannak m§s k¨gy©k is, melyeknek szint¦n Vƒsuki
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a nev¤k. Arjuna egyszerre l§tja GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†ut ¦s az univerzum
legtetej¦t, a l©tuszvir§g bolyg©t, ahol Brahmƒ, az univerzum elsÆ teremtm¦nye ¦l. Ez azt jelenti, hogy Arjuna harci szeker¦n egy helyben ¤lve
egyszerre pillanthatott meg mindent, a kezdettÆl eg¦szen a v¦gig. Ez
a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a kegy¦bÆl v§lt lehets¦gess¦.
16. VERS
@naek(baAó"d"r"vaf‡anae‡aM

pazyaAima tvaAM s$avaRtaAe'nantaè&pama, /

naAntaM na maDyaM na paunastavaAidM"

pazyaAima ivaìeìr" ivaìè&pa //16//

aneka-bƒhdara-vaktra-netra„
payƒmi tvƒ„ sarvato 'nanta-rpam
nƒnta„ na madhya„ na punas tavƒdi„
payƒmi vivevara viva-rpa
aneka Ä sok; bƒhu Ä kart; udara Ä hasat; vaktra Ä sz§jat; netram Ä szemet; payƒmi Ä l§tok; tvƒm Ä T¦ged; sarvata‹ Ä minden oldalr©l; anantarpam Ä v¦gtelen form§t; na antam Ä sem v¦gedet; na madhyam Ä
sem k¢zepedet; na puna‹ Ä Íjra nem; tava Ä a Te; ƒdim Ä kezdetedet; payƒmi Ä l§tom; viva-Œvara Ä ©, univerzum Ura; viva-rpa Ä ©,
kozmikus forma.
¹, univerzum Ura, ©, kozmikus forma, testedben tengernyi kart, hasat,
sz§jat ¦s szemet l§tok, melyek mindenhov§ kiterjednek, hat§rtalanul!
Sem v¦get, sem k¢zepet, sem kezdetet nem l§tok Benned.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. V¦gtelen
Ö, ez¦rt Rajta kereszt¤l minden l§that©.
17. VERS
ik(r"Iiq%naM gAid"naM cai‚(NAM ca

taejaAer"AizAM s$avaRtaAe d"Iiæamantama, /

pazyaAima tvaAM äu"inaRr"IºyaM s$amantaAä,"

d"IæaAnalaAkR(âuitama‘amaeyama, //17//

kirŒ‡ina„ gadina„ cakri†a„ ca
tejo-rƒi„ sarvato dŒptimantam
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payƒmi tvƒ„ durnirŒk‰ya„ samantƒd
dŒptƒnalƒrka-dyutim aprameyam
kirŒ‡inam Ä sisakost; gadinam Ä buzog§nyost; cakri†am Ä cakr§kkal ¦kes¨tett; ca Ä ¦s; teja‹-rƒim Ä ragyog©t; sarvata‹ Ä minden oldalr©l; dŒptimantam Ä izz©t; payƒmi Ä l§tlak; tvƒm Ä T¦ged; durnirŒk‰yam Ä akit
neh¦z l§tni; samantƒt Ä mindenhol; dŒpta-anala Ä lobog© tÉz; arka Ä nap;
dyutim Ä f¦nyÉt; aprameyam Ä felm¦rhetetlent.
Neh¦z form§dra pillantani, melynek vak¨t© ragyog§sa minden ir§nyba
kiterjed, s olyan, mint a l§ngol© tÉz vagy a nap m¦rhetetlen sug§rz§sa.
M¦gis mindenhol e ragyog© form§dat l§tom, melyet k¤l¢nf¦le koron§k,
buzog§nyok ¦s cakr§k ¦kes¨tenek.
18. VERS
tvamaºarM" par"maM vaeid"tavyaM

tvamasya ivaìsya parM" inaDaAnama, /

tvamavyaya: zAAìtaDamaRgAAeæaA

s$anaAtanastvaM pauç&SaAe mataAe mae //18//

tvam ak‰ara„ parama„ veditavya„
tvam asya vivasya para„ nidhƒnam
tvam avyaya‹ ƒvata-dharma-goptƒ
sanƒtanas tva„ puru‰o mato me
tvam Ä Te; ak‰aram Ä a csalhatatlan; paramam Ä legfelsÆbb; veditavyam Ä
meg¦rtendÆ; tvam Ä Te; asya Ä ennek; vivasya Ä az univerzumnak;
param Ä a legfelsÆbb; nidhƒnam Ä alapja; tvam Ä Te; avyaya‹ Ä kimer¨thetetlen; ƒvata-dharma-goptƒ Ä az ¢r¢k vall§s fenntart©ja; sanƒtana‹ Ä
¢r¢kk¦val©; tvam Ä Te; puru‰a‹ Ä a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g; mata‹ me Ä
ez az ¦n v¦lem¦nyem.
Te vagy a legfelsÆ, legfÆbb c¦l, s az eg¦sz univerzum v¦gsÆ nyugv©helye.
Kimer¨thetetlen vagy, a legÆsibb, s Te vagy az ¢r¢k vall§s fenntart©ja, az
Istens¦g Szem¦lyis¦ge. Ez az ¦n v¦lem¦nyem.
19. VERS
@naAid"maDyaAntamanantavaIyaR-

manantabaAòM" zAizAs$aUyaR"nae‡ama, /
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pazyaAima tvaAM d"Iæaò"taAzAvaf‡aM

svataejas$aA ivaìimadM" tapantama, //19//

anƒdi-madhyƒntam ananta-vŒryam
ananta-bƒhu„ ai-srya-netram
payƒmi tvƒ„ dŒpta-hutƒa-vaktra„
sva-tejasƒ vivam ida„ tapantam
anƒdi Ä a kezdet; madhya Ä a k¢z¦p; antam Ä ¦s v¦g n¦lk¤lit; ananta Ä
v¦gtelen; vŒryam Ä dicsÆs¦gÉt; ananta Ä v¦gtelen; bƒhum Ä karÍt; ai Ä
a Hold; srya Ä ¦s Nap; netram Ä szemÉt; payƒmi Ä l§tlak; tvƒm Ä T¦ged;
dŒpta Ä a lobog©; hutƒa-vaktram Ä t¤zet l¢vellÆ sz§jÍt; sva-tejasƒ Ä saj§t
ragyog§sod §ltal; vivam Ä az univerzum; idam Ä ez; tapantam Ä perzselt.
Kezdet, k¢z¦p ¦s v¦g n¦lk¤li vagy, s dicsÆs¦ged hat§rtalan. Sz§mtalan
karod van, s a Nap ¦s a Hold a szemeid. L§tom, amint sz§db©l izz© l§ng
t¢r elÆ, ¦s sugaraid az eg¦sz univerzumot perzselik.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge hat fens¦ges jellemvon§s§nak nincsen hat§ra. Ebben az ¨r§sban itt is ¦s sok m§s helyen
ism¦tl¦ssel tal§lkozunk, §m a szent¨r§sok szerint nem tekinthetÆ st¨lusbeli hib§nak, ha K‚‰†a dicsÆs¦g¦t ism¦telj¤k Íjra ¦s Íjra. Azt mondj§k,
ha valaki zavarban van, vagy d¢bbenet t¢lti el, vagy nagyfokÍ ekszt§zis
ker¨ti hatalm§ba, Íjra ¦s Íjra elism¦tli kijelent¦seit. Ez teh§t nem hiba.
20. VERS
âAvaApa{iTavyaAeir"d"mantarM" ih"

vyaAæaM tvayaEke(na id"zAê s$avaAR: /

ä{"î"Aàu"taM è&pamauƒaM tavaedM"

laAek(‡ayaM ‘avyaiTataM mah"Atmana, //20//

dyƒv ƒ-p‚thivyor idam antara„ hi
vyƒpta„ tvayaikena dia ca sarvƒ‹
d‚‰‡vƒdbhuta„ rpam ugra„ taveda„
loka-traya„ pravyathita„ mahƒtman
dyau Ä az ÉrtÆl; ƒ-p‚thivyo‹ Ä a F¢ldig; idam Ä ez; antaram Ä k¢z¢tti; hi Ä
bizony; vyƒptam Ä §thatott; tvayƒ Ä ·ltalad; ekena Ä egyed¤l; dia‹ Ä ir§nyok; ca Ä ¦s; sarvƒ‹ Ä minden; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; adbhutam Ä csod§latos;
rpam Ä form§dat; ugram Ä sz¢rnyÉ; tava Ä Ti¦det; idam Ä ez; loka Ä
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bolyg©rendszer; trayam Ä h§rom; pravyathitam Ä zavart; mahƒ-ƒtman Ä
©, hatalmas.
Noha egyetlen vagy, sz¦t§radsz az ¦gben, a bolyg©kon ¦s a k¢zt¤k l¦vÆ
Érben. ¹, hatalmas! Csod§latos ¦s f¦lelmetes form§d l§tv§nya minden
bolyg©rendszerben nyugtalans§got okoz.
MAGYAR·ZAT: A dyƒv ƒ-p‚thivyo‹ (Àa mennyek ¦s a F¢ld k¢z¢tti Ér")
¦s a loka-trayam (Àa h§rom vil§g") szavak nagyon fontosak ebben a versben, mert ezekbÆl kitÉnik, hogy nemcsak Arjuna l§tta az Ýr kozmikus
form§j§t, hanem m§s bolyg©rendszerek lak©i is. Arjuna nem §lmodott,
amikor a csatat¦ren megpillantotta a kozmikus form§t. Mindenki l§thatta,
akinek az Ýr isteni l§t©k¦pess¦get adott.
21. VERS
@maI ih" tvaAM s$aur"s$aÎÿA ivazAinta

ke(icaà"ItaA: ‘aAÃalayaAe gA{NAinta /

svastaItyauftvaA mah"iSaRis$aÜ"s$aÎÿA:

stauvainta tvaAM stauitaiBa: pauSk(laAiBa: //21//

amŒ hi tvƒ„ sura-sa…ghƒ vianti
kecid bhŒtƒ‹ prƒŠjalayo g‚†anti
svastŒty uktvƒ mahar‰i-siddha-sa…ghƒ‹
stuvanti tvƒ„ stutibhi‹ pu‰kalƒbhi‹
amŒ Ä mindazok; hi Ä bizony; tvƒm Ä Bel¦d; sura-sa…ghƒ‹ Ä a f¦listenek
csoportjai; vianti Ä behatolnak; kecit Ä n¦melyik¤k; bhŒtƒ‹ Ä f¦lelm¤kben; prƒŠjalaya‹ Ä ¢sszetett k¦zzel; g‚†anti Ä im§dkoznak; svasti Ä b¦kess¦g; iti Ä ¨gy; uktvƒ Ä sz©lva; mahƒ-‚‰i Ä nagy b¢lcsek; siddha-sa…ghƒ‹ Ä
t¢k¦letes l¦nyek; stuvanti Ä himnuszokat ¦nekelnek; tvƒm Ä Neked; stutibhi‹ Ä im§kkal; pu‰kalƒbhi‹ Ä v¦dikus himnuszokkal.
A f¦listenek seregei megh©dolnak ElÆtted, s testedbe §ramlanak. N¦h§nyan sz¢rnyÉ f¦lelm¤kben ¢sszetett k¦zzel im§kat mondanak Neked.
ÀB¦kess¦g!" Ä ki§ltanak a nagy b¢lcsek ¦s a t¢k¦letes l¦nyek seregei,
s a V¦d§k himnuszait zengve im§dkoznak Hozz§d.
MAGYAR·ZAT: A k¤l¢nf¦le bolyg©rendszerek f¦listeneit megr¦m¨tette a kozmikus forma rettentÆ l§tv§nya ¦s izz© ragyog§sa, ¨gy oltalom¦rt
k¢ny¢r¢gtek.
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22. VERS
ç&‰"Aid"tyaA vas$avaAe yae ca s$aADyaA

ivaìe'iìnaAE maç&taêAeSmapaAê /

gAnDavaRyaºaAs$aur"is$aÜ"s$aÎÿA

vaIºantae tvaAM ivaismataAêEva s$avaeR //22//

rudrƒdityƒ vasavo ye ca sƒdhyƒ
vive 'vinau maruta co‰mapƒ ca
gandharva-yak‰ƒsura-siddha-sa…ghƒ
vŒk‰ante tvƒ„ vismitƒ caiva sarve
rudra Ä az Ýr Živa megnyilv§nul§sai; ƒdityƒ‹ Ä az ƒdity§k; vasava‹ Ä a
vasuk; ye Ä mindazok; ca Ä ¦s; sƒdhyƒ‹ Ä a sƒdhy§k; vive Ä a vivedev§k; avinau Ä az AŁvinŒ-kumƒr§k; maruta‹ Ä a marutok; ca Ä ¦s; u‰mapƒ‹ Ä az Æsaty§k; ca Ä ¦s; gandharva Ä a gandharv§k; yak‰a Ä a yak‰§k;
asura Ä a d¦monok; siddha Ä ¦s a t¢k¦letess¦ v§lt f¦listenek; sa…ghƒ‹ Ä
gy¤lekezetek; vŒk‰ante Ä l§tnak; tvƒm Ä T¦ged; vismitƒ‹ Ä csod§lattal;
ca Ä is; eva Ä bizony; sarve Ä mind.
Csod§lattal l§tnak T¦ged az Ýr ÷iva k¤l¢nf¦le megnyilv§nul§sai, az
ƒdity§k, a vasuk, a sƒdhy§k, a vivedev§k, a k¦t AvŒ, a marutok, az Æsaty§k, a gandharv§k, a yak‰§k, az asur§k ¦s a t¢k¦letess¦ v§lt f¦listenek.
23. VERS
è&paM mah"Ôae baò"vaf‡anae‡aM

mah"AbaAh"Ae baò"baAó"ç&paAd"ma, /

baó"d"rM" baò"dM"í)"Ak(r"AlaM

ä{"î"A laAek(A: ‘avyaiTataAstaTaAh"ma, //23//

rpa„ mahat te bahu-vaktra-netra„
mahƒ-bƒho bahu-bƒhru-pƒdam
bahdara„ bahu-da„‰‡rƒ-karƒla„
d‚‰‡vƒ lokƒ‹ pravyathitƒs tathƒham
rpam Ä a form§t; mahat Ä nagyon nagyot; te Ä Ti¦det; bahu Ä sok;
vaktra Ä arcÍt; netram Ä ¦s szemÉt; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ; bahu Ä
sok; bƒhu Ä karÍt; ru Ä combÍt; pƒdam Ä ¦s l§bÍt; bahu-udaram Ä
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sok hasÍt; bahu-da„‰‡rƒ Ä sok fogÍt; karƒlam Ä sz¢rnyÉt; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; lokƒ‹ Ä az ¢sszes bolyg©; pravyathitƒ‹ Ä zaklatott; tathƒ Ä mint;
aham Ä ¦n.
¹, erÆs karÍ! A bolyg©k f¦listenei zaklatottan szeml¦lik hatalmas form§d, sz§mtalan arcod, szemed, karod, combod, l§bad, hasad ¦s rettenetes fogaid. ¶n is megd¢bbentem, ak§rcsak Æk.
24. VERS
naBa:s$pa{zAM d"Iæamanaek(vaNA<

vyaAÔaAnanaM d"IæaivazAAlanae‡ama, /

ä{"î"A ih" tvaAM ‘avyaiTataAntar"AtmaA

Da{itaM na ivand"Aima zAmaM ca ivaSNAAe //24//

nabha‹-sp‚a„ dŒptam aneka-var†a„
vyƒttƒnana„ dŒpta-viƒla-netram
d‚‰‡vƒ hi tvƒ„ pravyathitƒntar-ƒtmƒ
dh‚ti„ na vindƒmi ama„ ca vi‰†o
nabha‹-sp‚am Ä az eget ¦rintÆt; dŒptam Ä az izz©t; aneka Ä sok;
var†am Ä sz¨nt; vyƒtta Ä nyitott; ƒnanam Ä sz§jakat; dŒpta Ä izz©;
viƒla Ä nagyon nagy; netram Ä szemeket; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; hi Ä bizony;
tvƒm Ä T¦ged; pravyathita Ä zavartan; anta‹ Ä bensÆmben; ƒtmƒ Ä lelki;
dh‚tim Ä hat§rozotts§got; na Ä nem; vindƒmi Ä ismerek; amam Ä az
elme egyensÍly§t; ca Ä ¦s; vi‰†o Ä ©, Uram, Vi‰†u.
¹, mindent §that© Vi‰†u! Az eget bet¢ltÆ ragyog© sz¨neid, t§tott sz§jaid, valamint hatalmas, izz© szemeid l§tt§n elm¦met f¦lelem t¢lti el.
Nem vagyok k¦pes tov§bb megÆrizni rend¨thetetlens¦gemet ¦s elm¦m
egyensÍly§t.
25. VERS
dM"í)"Ak(r"AlaAina ca tae mauKaAina

ä{"îE"va k(AlaAnalas$aiªaBaAina /

id"zAAe na jaAnae na laBae ca zAmaR

‘as$aId" de"vaezA jagAiªavaAs$a //25//
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da„‰‡rƒ-karƒlƒni ca te mukhƒni
d‚‰‡vaiva kƒlƒnala-sannibhƒni
dio na jƒne na labhe ca arma
prasŒda devea jagan-nivƒsa
da„‰‡rƒ Ä fogaidat; karƒlƒni Ä sz¢rnyÉ; ca Ä is; te Ä Ti¦d; mukhƒni Ä
arcaidat; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; eva Ä ily m©don; kƒla-anala Ä a hal§l t¤ze;
sannibhƒni Ä ak§rcsak; dia‹ Ä az ir§nyokat; na Ä nem; jƒne Ä ismerem;
na Ä nem; labhe Ä kapok; ca Ä ¦s; arma Ä mened¦ket; prasŒda Ä l¦gy
el¦gedett; deva-Œa Ä ©, urak Ura; jagat-nivƒsa Ä ©, vil§gok mened¦ke.
¹, urak Ura, ©, vil§gok mened¦ke, k¦rlek, l¦gy kegyes hozz§m! L§ngol© halotti arcaid ¦s f¦lelmetes fogaid l§tv§nya elÉzte lelki b¦k¦met.
B§rmerre n¦zek, zavarodotts§g lesz Írr§ rajtam.
26Ä27. VERS
@maI ca tvaAM Da{tar"Aí)"sya pau‡aA:
s$avaeR s$ahE"vaAvainapaAlas$aÎEÿ: /

BaISmaAe ‰"AeNA: s$aUtapau‡astaTaAs$aAE

s$ah"Asmad"IyaEr"ipa yaAeDamauKyaE: //26//

vaf‡aAiNA tae tvar"maANAA ivazAinta

dM"í)"Ak(r"AlaAina BayaAnak(Aina /

ke(icaiã"la¢aA d"zAnaAntare"Sau

s$anä{"zyantae caUiNAR#taEç&ÔamaAËEÿ: //27//

amŒ ca tvƒ„ dh‚tarƒ‰‡rasya putrƒ‹
sarve sahaivƒvani-pƒla-sa…ghai‹
bhŒ‰mo dro†a‹ sta-putras tathƒsau
sahƒsmadŒyair api yodha-mukhyai‹
vaktrƒ†i te tvaramƒ†ƒ vianti
da„‰‡rƒ-karƒlƒni bhayƒnakƒni
kecid vilagnƒ daanƒntare‰u
sand‚yante cr†itair uttamƒ…gai‹
amŒ Ä ezek; ca Ä szint¦n; tvƒm Ä Hozz§d; dh‚tarƒ‰‡rasya Ä Dh‚tarƒ‰‡r§nak; putrƒ‹ Ä fiai; sarve Ä mind; saha Ä vel¤k; eva Ä val©ban; avanipƒla Ä a harcos kir§lyoknak; sa…ghai‹ Ä a seregeivel egy¤tt; bhŒ‰ma‹ Ä
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BhŒ‰madeva; dro†a‹ Ä Dro†ƒcƒrya; sta-putra‹ Ä Kar†a; tathƒ Ä is;
asau Ä az; saha Ä vel¤k; asmadŒyai‹ Ä a mieinkkel; api Ä szint¦n; yodhamukhyai‹ Ä a harcosok vez¦reivel egy¤tt; vaktrƒ†i Ä sz§jaidba; te Ä Ti¦d;
tvaramƒ†ƒ‹ Ä sietnek; vianti Ä behatolnak; da„‰‡rƒ Ä fogak k¢z¦; karƒlƒni Ä sz¢rnyÉ; bhayƒnakƒni Ä nagyon f¦lelmetesek; kecit Ä n¦melyik¤k;
vilagnƒ‹ Ä odatapadnak; daana-antare‰u Ä a fogak k¢z¦; sand‚yante Ä
l§that©ak; cr†itai‹ Ä sz¦tmorzsolt; uttama-a…gai‹ Ä fejeikkel.
Dh‚tarƒ‰‡ra minden fia, a vel¤k sz¢vets¦ges kir§lyok, valamint BhŒ‰ma,
Dro†a, Kar†a ¦s a mi kiv§l© harcosaink egytÆl egyig f¦lelmetes sz§jadba
¢z¢nlenek. L§tom, amint n¦melyik¤k kopony§ja sz¦tmorzsol©dik fogaid
k¢z¢tt.
MAGYAR·ZAT: Egy kor§bbi versben az Ýr azt ¨g¦rte, hogy olyan dolgokat mutat majd Arjun§nak, amiket nagyon ¦rdekesnek fog tal§lni.
Arjuna most l§thatja, amint az ellens¦g vez¦rei (BhŒ‰ma, Dro†a, Kar†a,
¦s Dh‚tarƒ‰‡ra ¢sszes fia) saj§t harcosaikkal egy¤tt mind megsemmis¤lnek. Ez arra utal, hogy a Kuruk‰etr§n§l ¢sszegyÉltek szinte mind elesnek,
s Arjuna gyÆztesen fog kiker¤lni a csat§b©l. Ez a vers azt is megeml¨ti,
hogy a legyÆzhetetlennek tartott BhŒ‰ma is el fog esni, Kar†§val egy¤tt.
Nemcsak az ellenf¦l nagy harcosai, p¦ld§ul BhŒ‰ma, hanem az Arjuna
oldal§n k¤zdÆ, kiv§l© vit¦zek k¢z¤l is j© n¦h§nyan oda fognak veszni.
28. VERS
yaTaA nad"InaAM bah"vaAe'mbauvaegAA:

s$amau"‰"maevaAiBamauKaA ‰"vainta /

taTaA tavaAmaI nar"laAek(vaIr"A

ivazAinta vaf‡aANyaiBaivajvalainta //28//

yathƒ nadŒnƒ„ bahavo 'mbu-vegƒ‹
samudram evƒbhimukhƒ dravanti
tathƒ tavƒmŒ nara-loka-vŒrƒ
vianti vaktrƒ†y abhivijvalanti
yathƒ Ä mik¦ppen; nadŒnƒm Ä a foly©knak; bahava‹ Ä sok; ambu-vegƒ‹ Ä
v¨z hull§mai; samudram Ä az ©ce§nba; eva Ä bizony; abhimukhƒ‹ Ä fel¦;
dravanti Ä rohannak; tathƒ Ä hasonl©an; tava Ä Ti¦d; amŒ Ä mindezek;
nara-loka-vŒrƒ‹ Ä az emberi t§rsadalom kir§lyai; vianti Ä bel¦pnek; vaktrƒ†i Ä a sz§jakba; abhivijvalanti Ä ¦s el¦gnek.
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Mint a foly©k hull§mai az ©ce§nba, Így ¢mlenek e nagy harcosok l§ngolva sz§jaidba.
29. VERS
yaTaA ‘ad"IæaM jvalanaM pataËÿA

ivazAinta naAzAAya s$ama{Ü"vaegAA: /

taTaEva naAzAAya ivazAinta laAek(A-

stavaAipa vaf‡aAiNA s$ama{Ü"vaegAA: //29//

yathƒ pradŒpta„ jvalana„ pata…gƒ
vianti nƒƒya sam‚ddha-vegƒ‹
tathaiva nƒƒya vianti lokƒs
tavƒpi vaktrƒ†i sam‚ddha-vegƒ‹
yathƒ Ä ahogy; pradŒptam Ä lobog©; jvalanam Ä tÉzbe; pata…gƒ‹ Ä ¦jjeli
lepk¦k; vianti Ä belerep¤lnek; nƒƒya Ä hogy elpusztuljanak; sam‚ddha Ä
teljes; vegƒ‹ Ä sebess¦ggel; tathƒ eva Ä hasonl©an; nƒƒya Ä hogy megsemmis¤ljenek; vianti Ä behatolnak; lokƒ‹ Ä minden ember; tava Ä Ti¦d;
api Ä is; vaktrƒ†i Ä sz§jakba; sam‚ddha-vegƒ‹ Ä teljes sebess¦ggel.
L§tom az embereket sebesen sz§jaidba rohanni, mik¦nt az ¦jjeli lepk¦k
sz§llnak veszt¤kbe, a l§ngol© tÉzbe.
30. VERS
laeila÷s$ae ƒas$amaAna: s$amantaA-

éaAek(Ana, s$amaƒaAna, vad"naEjvaRlaià": /

taejaAeiBar"ApaUyaR jagAts$amaƒaM

BaAs$astavaAeƒaA: ‘atapainta ivaSNAAe //30//

lelihyase grasamƒna‹ samantƒl
lokƒn samagrƒn vadanair jvaladbhi‹
tejobhir ƒprya jagat samagra„
bhƒsas tavogrƒ‹ pratapanti vi‰†o
lelihyase Ä nyaldosod; grasamƒna‹ Ä elnyelve; samantƒt Ä minden oldalr©l; lokƒn Ä embereket; samagrƒn Ä mindet; vadanai‹ Ä sz§jakkal; jvaladbhi‹ Ä l§ngol©kkal; tejobhi‹ Ä ragyog§ssal; ƒprya Ä bebor¨tva; jagat Ä
az univerzumot; samagram Ä mindent; bhƒsa‹ Ä sugarak; tava Ä Ti¦d;
ugrƒ‹ Ä sz¢rnyÉ; pratapanti Ä perzselnek; vi‰†o Ä ©, mindent §that© Ýr.
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¹, Vi‰†u, l§tom, amint l§ngol© sz§jaiddal minden ir§nyban elnyelsz
mindenkit. F¦nyed beragyogja az eg¦sz univerzumot, s rettenetes, perzselÆ sugarak §radnak BelÆled!
31. VERS
@AKyaAih" mae k(Ae BavaAnauƒaè&paAe

namaAe'stau tae de"vavar" ‘as$aId" /

ivaÁaAtauimacC$Aima BavantamaAâM

na ih" ‘ajaAnaAima tava ‘ava{iÔama, //31//

ƒkhyƒhi me ko bhavƒn ugra-rpo
namo 'stu te deva-vara prasŒda
vijŠƒtum icchƒmi bhavantam ƒdya„
na hi prajƒnƒmi tava prav‚ttim
ƒkhyƒhi Ä k¦rlek, magyar§zd meg; me Ä nekem; ka‹ Ä ki; bhavƒn Ä Te;
ugra-rpa‹ Ä f¦lelmetes forma; nama‹ astu Ä h©dolatom; te Ä Neked;
deva-vara Ä ©, f¦listenek leghatalmasabbja; prasŒda Ä l¦gy kegyes; vijŠƒtum Ä megismerni; icchƒmi Ä v§gyom; bhavantam Ä T¦ged; ƒdyam Ä
az eredetit; na Ä nem; hi Ä bizony; prajƒnƒmi Ä ismerem; tava Ä a Te;
prav‚ttim Ä k¤ldet¦sedet.
¹, urak Ura, f¦lelmetes forma, k¦rlek, §ruld el nekem, ki vagy! H©dolatom aj§nlom Neked, s k¢ny¢rg¢m, l¦gy kegyes hozz§m! Te vagy az
eredeti Ýr, s ¦n hallani szeretn¦k R©lad, mert nem ismerem k¤ldet¦sed!
32. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

k(AlaAe'isma laAek(ºayak{(t‘ava{Ü"Ae

laAek(Ana, s$amaAh"tauRimah" ‘ava{Ôa: /

[%tae'ipa tvaAM na BaivaSyainta s$avaeR

yae'vaisTataA: ‘atyanaIke(Sau yaAeDaA: //32//

rŒ-bhagavƒn uvƒca
kƒlo 'smi loka-k‰aya-k‚t prav‚ddho
lokƒn samƒhartum iha prav‚tta‹
‚te 'pi tvƒ„ na bhavi‰yanti sarve
ye 'vasthitƒ‹ pratyanŒke‰u yodhƒ‹
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rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; kƒla‹ Ä idÆ;
asmi Ä vagyok; loka Ä a vil§goknak; k‰aya-k‚t Ä a megsemmis¨tÆje;
prav‚ddha‹ Ä hatalmas; lokƒn Ä minden embert; samƒhartum Ä elpuszt¨tani; iha Ä ebben a vil§gban; prav‚tta‹ Ä k¦szen; ‚te Ä kiv¦ve; api Ä m¦g;
tvƒm Ä t¦ged; na Ä nem; bhavi‰yanti Ä lesznek; sarve Ä mindenki; ye Ä
akik; avasthitƒ‹ Ä vannak; prati-anŒke‰u Ä az ellenkezÆ oldalon; yodhƒ‹ Ä
a harcosok.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: IdÆ vagyok, vil§gok
hatalmas puszt¨t©ja. Az¦rt j¢ttem, hogy megsemmis¨tsek minden embert. Rajtatok [a Pƒ†ˆav§kon] k¨v¤l valamennyi harcos el fog esni,
mindk¦t oldalon.
MAGYAR·ZAT: Arjuna tudta ugyan, hogy K‚‰†a a bar§tja, s hogy Ö az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, m¦gis zavarba hozt§k a k¤l¢nf¦le form§k, melyeket K‚‰†a megnyilv§n¨tott. ¶ppen ez¦rt tov§bb k¦rdez e puszt¨t© erÆ val©di sz§nd¦k§r©l. A V¦d§k azt ¨rj§k, hogy a LegfelsÆbb Igazs§g
mindent megsemmis¨t, m¦g a brƒhma†§kat is. A Ka‡ha-upani‰ad (1.2.25)
kijelenti:
yasya brahma ca k‰atra„ ca ubhe bhavata odana‹
m‚tyur yasyopasecana„ ka itthƒ veda yatra sa‹
A LegfelsÆbb v¦g¤l mindenkit, a brƒhma†§kat ¦s a k‰atriy§kat is felfalja,
mint az ¦telt. A LegfelsÆbb Ýrnak ez a form§ja egy mindent elnyelÆ ©ri§s,
s most K‚‰†a a mindent felem¦sztÆ idÆ alakj§ban mutatja meg mag§t.
N¦h§ny Pƒ†ˆav§t kiv¦ve mindenkit meg fog semmis¨teni a csatat¦ren.
Arjuna nem ¢r¤lt a harcnak. Azt gondolta, jobb lenne, ha elker¤ln¦k
a csat§t, s akkor senkit nem ¦rne csal©d§s. V§laszk¦nt azonban az Ýr
k¢zli vele, hogy a harcosok mindenk¦ppen el fognak pusztulni, mert ez
az Ö terve. Ha Arjuna visszautas¨tja a harcot, akkor is meg fognak halni.
Hal§lukat nem tudja megakad§lyozni m¦g akkor sem, ha nem harcol, mert
val©j§ban m§r valamennyien halottak. Az idÆ maga a pusztul§s, ¦s a LegfelsÆbb Ýr akarat§b©l minden megnyilv§nul§s pusztul§sra ¨t¦ltetett Ä ez
a term¦szet t¢rv¦nye.

33. VERS
tasmaAÔvamauiÔaï" yazAAe laBasva

ijatvaA zA‡aUna, Baux.~ºva r"AjyaM s$ama{Ü"ma, /
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mayaEvaEtae inah"taA: paUvaRmaeva

inaimaÔamaA‡aM Bava s$avyas$aAicana, //33//

tasmƒt tvam utti‰‡ha yao labhasva
jitvƒ atrn bhu…k‰va rƒjya„ sam‚ddham
mayaivaite nihatƒ‹ prvam eva
nimitta-mƒtra„ bhava savya-sƒcin
tasmƒt Ä ez¦rt; tvam Ä Te; utti‰‡ha Ä kelj fel; yaa‹ Ä h¨rnevet; labhasva Ä
szerezz; jitvƒ Ä legyÆzv¦n; atrn Ä az ellens¦geket; bhu…k‰va Ä ¦lvezed;
rƒjyam Ä a kir§lys§got; sam‚ddham Ä vir§gz©t; mayƒ Ä ·ltalam; eva Ä
bizony; ete Ä mindezek; nihatƒ‹ Ä m§r meg¢lettek; prvam eva Ä egy
kor§bbi elrendez¦s §ltal; nimitta-mƒtram Ä csak az ok; bhava Ä legy¦l;
savya-sƒcin Ä ©, SavyasƒcŒ.
Kelj fel h§t! K¦sz¤lj a harcra, ¦s szerezz dicsÆs¦get! GyÆzd le ellens¦geid, s ¦lvezd a vir§gz© kir§lys§got! ¹, SavyasƒcŒ, ¶n m§r hal§lra ¨t¦ltem
Æket, te csup§n eszk¢z lehetsz a harcban.
MAGYAR·ZAT: A savya-sƒcin olyan emberre utal, aki a csatat¦ren
nagyon kiv§l©an b§nik az ¨jjal. Az Ýr ezzel kiv§l© harcosnak nevezi
Arjun§t, aki nyilaival k¦pes elpuszt¨tani ellens¦geit. Nimitta-mƒtram: ÀV§lj
csup§n eszk¢zz¦!" Ez a sz© szint¦n nagyon fontos. Az eg¦sz vil§g az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek terve szerint mÉk¢dik. Az ostob§k, akik nem rendelkeznek elegendÆ intelligenci§val, azt hiszik, hogy az
anyagi term¦szet mÉk¢d¦se m¢g¢tt nem §ll semmilyen terv, s hogy minden megnyilv§nul§sa csup§n a v¦letlennek k¢sz¢nhetÆ. ÀTal§n ¨gy volt",
ÀLehet, hogy Így t¢rt¦nt", mondj§k az §ll¨t©lagos tud©sok, de Àtal§n"oknak ¦s Àlehet"-eknek itt nincs helye. Az anyagi vil§g egy meghat§rozott
terv szerint mÉk¢dik. S hogy mi ez a terv? A kozmikus megnyilv§nul§s
lehetÆs¦get nyÍjt a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek sz§m§ra, hogy hazat¦rjenek, vissza Istenhez. Felt¦telekhez k¢t¢tt §llapotuk addig tart, am¨g meg
nem v§lnak att©l a hatalmaskod© mentalit§st©l, mely az anyagi term¦szet
f¢l¢tti uralkod§sra ¢szt¢nzi Æket. Az okos ember azonban k¦pes meg¦rteni a LegfelsÆbb Ýr terv¦t, s a K‚‰†a-tudat folyamat§ba kezd. A kozmikus megnyilv§nul§s megteremt¦se ¦s megsemmis¨t¦se Isten felsÆbbrendÉ
ir§ny¨t§s§val t¢rt¦nik, s ¨gy a kuruk‰etrai csat§t is az Ö terveinek megfelelÆen v¨vt§k meg. Arjuna elÆsz¢r nem akart harcolni, de a LegfelsÆbb
Ýr arra utas¨totta, hogy k¤zdj¢n az Ö kedv¦¦rt, akkor boldog lesz. Az
ember akkor v§lik t¢k¦letess¦, ha teljesen K‚‰†a-tudatÍ, s ¦let¦t az Ýr
transzcendent§lis szolg§lat§nak szenteli.
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34. VERS
‰"AeNAM ca BaISmaM ca jaya‰"TaM ca

k(NA< taTaAnyaAnaipa yaAeDavaIr"Ana, /

mayaA h"taAMstvaM jaih" maA vyaiTaï"A

yauDyasva jaetaAis$a r"NAe s$apa¥aAna, //34//

dro†a„ ca bhŒ‰ma„ ca jayadratha„ ca
kar†a„ tathƒnyƒn api yodha-vŒrƒn
mayƒ hatƒ„s tva„ jahi mƒ vyathi‰‡hƒ
yudhyasva jetƒsi ra†e sapatnƒn
dro†am ca Ä Dro†§t is; bhŒ‰mam ca Ä BhŒ‰m§t is; jayadratham ca Ä
Jayadrath§t is; kar†am Ä Kar†§t; tathƒ Ä szint¦n; anyƒn Ä m§sokat; api Ä
bizony; yodha-vŒrƒn Ä nagy harcosokat; mayƒ Ä ·ltalam; hatƒn Ä m§r
meg¢lteket; tvam Ä te; jahi Ä puszt¨tsd; mƒ Ä sohase; vyathi‰‡hƒ‹ Ä nyugtalankodj; yudhyasva Ä csak harcolj; jetƒ asi Ä le fogod gyÆzni; ra†e Ä
a csat§ban; sapatnƒn Ä ellens¦geket.
Dro†§t, BhŒ‰m§t, Jayadrath§t, Kar†§t ¦s a t¢bbi hatalmas vit¦zt m§r
megsemmis¨tettem. Puszt¨tsd el h§t Æket, s ne agg©dj miattuk! Csak
harcolj, s a csat§ban gyÆzedelmeskedni fogsz ellens¦geid felett!
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge k¦sz¨t minden
tervet, de olyannyira kedves ¦s kegyes bhakt§ihoz, akik k¨v§ns§ga szerint
v¦grehajtj§k azokat, hogy azt akarja, ¢v¦k legyen minden elismer¦s. ¶let¤nket ez¦rt Így kell alak¨tanunk, hogy K‚‰†a-tudatban cselekedhess¤nk,
s a lelki tan¨t©mesteren kereszt¤l megismerhess¤k az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge terveit az Ö kegy¦bÆl lehet meg¦rteni, s a bhakt§k tervei ugyanolyan j©k, mint K‚‰†§¦i. E
tervek szerint kell cselekedn¤nk, hogy gyÆztesen ker¤lhess¤nk ki a l¦t¦rt
foly© k¤zdelembÆl.
35. VERS
s$aÃaya ovaAca

WtacC_$tvaA vacanaM ke(zAvasya

k{(taAÃailavaeRpamaAna: ik(r"ItaI /

namas$k{(tvaA BaUya WvaAh" k{(SNAM

s$agAÕ"dM" BaItaBaIta: ‘aNAmya //35//
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saŠjaya uvƒca
etac chrutvƒ vacana„ keavasya
k‚tƒŠjalir vepamƒna‹ kirŒtŒ
namask‚tvƒ bhya evƒha k‚‰†a„
sa-gadgada„ bhŒta-bhŒta‹ pra†amya
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; etat Ä ¨gy; rutvƒ Ä hallv§n; vacanam Ä
besz¦det; keavasya Ä K‚‰†§¦t; k‚ta-aŠjali‹ Ä ¢sszetett kezekkel; vepamƒna‹ Ä reszketve; kirŒtŒ Ä Arjuna; namask‚tvƒ Ä h©dolat§t aj§nlva; bhya‹ Ä ism¦t; eva Ä is; ƒha Ä mondta; k‚‰†am Ä K‚‰†§nak; sa-gadgadam Ä
elcsukl© hangon; bhŒta-bhŒta‹ Ä nagy f¦lelemmel; pra†amya Ä tisztelet¦t
aj§nlva.
¸gy sz©lt SaŠjaya Dh‚tarƒ‰‡r§hoz: ¹, kir§ly! Miut§n Arjuna hallotta e
szavakat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl, remegve, ¢sszetett k¦zzel Íjra ¦s Íjra a h©dolat§t aj§nlotta. F¦lelemmel telve, elcsukl© hangon
ekk¦ppen sz©lt az Ýr K‚‰†§hoz:
MAGYAR·ZAT: Kor§bban m§r besz¦lt¤nk arr©l, hogy Arjun§t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kozmikus form§ja l§tt§n csod§lat ¦s
zavar t¢lt¢tte el. Ýjra ¦s Íjra tiszteletteljes h©dolat§t aj§nlotta h§t K‚‰†§nak, s elcsukl© hangon, ezÍttal nem bar§tk¦nt, hanem az Urat csod§l©
bhaktak¦nt im§dkozni kezdett Hozz§.
36. VERS
@jauRna ovaAca

sTaAnae ô$SaIke(zA tava ‘ak(LtyaAR

jagAt‘aô$Syatyanaur"jyatae ca /

r"ºaAMis$a BaItaAina id"zAAe ‰"vainta

s$avaeR namasyainta ca is$aÜ"s$aÎÿA: //36//

arjuna uvƒca
sthƒne h‚‰Œkea tava prakŒrtyƒ
jagat prah‚‰yaty anurajyate ca
rak‰ƒ„si bhŒtƒni dio dravanti
sarve namasyanti ca siddha-sa…ghƒ‹
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; sthƒne Ä helyesen; h‚‰Œka-Œa Ä ©, ¦rz¦kszervek Ura; tava Ä a Te; prakŒrtyƒ Ä dicsÆs¦ged miatt; jagat Ä az eg¦sz
vil§g; prah‚‰yati Ä ¢r¤l; anurajyate Ä vonz©dni kezd; ca Ä ¦s; rak‰ƒ„si Ä
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a d¦monok; bhŒtƒni Ä f¦lelembÆl; dia‹ Ä minden ir§nyba; dravanti Ä
menek¤lnek; sarve Ä mind; namasyanti Ä tisztelet¤ket aj§nlj§k; ca Ä ¦s;
siddha-sa…ghƒ‹ Ä a t¢k¦letes emberi l¦nyek.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, ¦rz¦kek Ura! Neved hallat§n ¢r¢m t¢lti el a vil§got,
s mindenki vonz©dni kezd Hozz§d. A t¢k¦letess¦ v§lt l¦nyek tiszteletteljes h©dolatukat aj§nlj§k, §m a d¦monok f¦lelm¤kben minden ir§nyba
menek¤lnek. Mindez ¨gy van rendj¦n.
MAGYAR·ZAT: Miut§n K‚‰†§t©l a kuruk‰etrai csata kimenetel¦rÆl
hallott, Arjuna megvil§gosodott, s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
nagy bhakt§jak¦nt ¦s bar§tjak¦nt kijelenti, hogy minden, amit K‚‰†a tesz,
t¢k¦letes. MegerÆs¨ti, hogy K‚‰†a a bhakt§k fenntart©ja, Ö §ll im§datuk
k¢z¦ppontj§ban, s Ö minden nemk¨v§natos dolog megsemmis¨tÆje, akinek tettei mindenki sz§m§ra egyform§n §ld§sosak. Arjuna most meg¦rtette, hogy a kuruk‰etrai csata v¦g¦nek k¢zeledt¦vel sz§mtalan f¦listen
(siddha) lesz jelen, s a felsÆbb bolyg©k b¢lcsei is mindny§jan a harcot
n¦zik majd, mert K‚‰†a is ott van. Amikor Arjuna l§tta az Ýr kozmikus
form§j§t, a f¦listeneket is ¢r¢m t¢lt¢tte el, de a d¦monok ¦s ateist§k nem
tudt§k elviselni az Ýr dicsÆ¨t¦s¦t. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek puszt¨t© form§j§t©l ¦rthetÆ m©don nagyon f¦ltek, s ¨gy valamennyien
elmenek¤ltek. Arjuna azt magasztalja, ahogyan K‚‰†a b§nik a bhakt§kkal ¦s az ateist§kkal. T¢rt¦njen b§rmi, egy bhakta ¢r¢kk¦ magasztalja az
Urat, mert tudja, hogy amit Ö tesz, az mindenkinek j©.
37. VERS
k(smaA»a tae na namaer"nmah"Atmana,

gAr"Iyas$ae “aöNAAe'pyaAid"k(‡aeR /

@nanta de"vaezA jagAiªavaAs$a

tvamaºarM" s$ad"s$aÔatparM" yata, //37//

kasmƒc ca te na nameran mahƒtman
garŒyase brahma†o 'py ƒdi-kartre
ananta devea jagan-nivƒsa
tvam ak‰ara„ sad-asat tat para„ yat
kasmƒt Ä mi¦rt; ca Ä is; te Ä Neked; na Ä ne; nameran Ä aj§nlj§k megfelelÆ tisztelet¤ket; mahƒ-ƒtman Ä ©, hatalmas; garŒyase Ä aki jobb; brahma†a‹ Ä Brahmƒn§l; api Ä hab§r; ƒdi-kartre Ä a legfelsÆbb teremtÆnek;
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ananta Ä ©, v¦gtelen; deva-Œa Ä ©, istenek Istene; jagat-nivƒsa Ä ©, univerzum oltalma; tvam Ä Te vagy; ak‰aram Ä elpuszt¨thatatlan; sat-asat Ä
ok ¦s okozat; tat param Ä transzcendent§lis; yat Ä mert.
¹, leghatalmasabb, ki m¦g Brahmƒn§l is hatalmasabb vagy, Te vagy
az eredeti teremtÆ! Mi¦rt ne aj§nlan§k h§t tiszteletteljes h©dolatukat
Neked? ¹, hat§rtalan, istenek Istene, univerzum mened¦ke! Te vagy
a legyÆzhetetlen forr§s, minden ok oka, aki transzcendent§lis ehhez
az anyagi megnyilv§nul§shoz k¦pest.
MAGYAR·ZAT: H©dolatteljes k¢sz¢nt¦s¦vel Arjuna arra utal, hogy
K‚‰†a mindenki sz§m§ra im§dand©. Ö mindent §that©, s Ö minden l¦lek
Lelke. Arjuna itt mahƒtmƒnak sz©l¨tja K‚‰†§t, ami azt jelenti, hogy a
legnagylelkÉbb, s hat§rtalan. Az ananta sz© arra utal, hogy nincs semmi,
amire a LegfelsÆbb Ýr energi§ja ne hatna, a devea sz© pedig azt jelenti,
hogy Ö minden f¦listen ir§ny¨t©ja, s Ö §ll valamennyi¤k f¢l¢tt. Ö az eg¦sz
univerzum mened¦ke is. Arjuna Így gondolta, hogy a t¢k¦letes ¦lÆl¦nyek
¦s hatalmas f¦listenek jogosan aj§nlj§k tiszteletteljes h©dolatukat K‚‰†a
elÆtt, mert N§la senki sem nagyobb. K¤l¢n megeml¨ti, hogy K‚‰†a m¦g
Brahmƒn§l is hatalmasabb, hiszen Ö teremtette Brahmƒt. Brahmƒ annak
a l©tusznak a sz§r§b©l sz¤letett, amely GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†unak, K‚‰†a
teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦s¦nek k¢ld¢k¦bÆl hajtott ki. ¶ppen ez¦rt Brahmƒnak, az Ýr Živ§nak (aki Brahmƒt©l sz¤letett) s a t¢bbi f¦listennek tiszteletteljes h©dolatukat kell aj§nlaniuk K‚‰†a elÆtt. A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban
az §ll, hogy az Ýr Živa, Brahmƒ ¦s a hozz§juk hasonl© f¦listenek mindannyian tisztelik az Urat. Az ak‰aram sz©nak nagy jelentÆs¦ge van, mert
arra utal, hogy b§r ez az anyagi teremt¦s pusztul§sra ¨t¦ltetett, az Ýr tÍl
van az anyagi teremt¦sen. Ö minden ok oka, s ¨gy az anyagi term¦szetben
felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek ¦s az anyagi kozmikus megnyilv§nul§s f¢l¢tt
§ll. Ö teh§t a leghatalmasabb, a LegfelsÆbb Ýr.
38. VERS
tvamaAid"de"va: pauç&Sa: paur"ANA-

stvamasya ivaìsya parM" inaDaAnama, /

vaeÔaAis$a vaeâM ca parM" ca DaAma

tvayaA tataM ivaìmanantaè&pa //38//

tvam ƒdi-deva‹ puru‰a‹ purƒ†as
tvam asya vivasya para„ nidhƒnam
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vettƒsi vedya„ ca para„ ca dhƒma
tvayƒ tata„ vivam ananta-rpa
tvam Ä Te; ƒdi-deva‹ Ä az eredeti LegfelsÆbb Isten; puru‰a‹ Ä szem¦lyis¦g; purƒ†a‹ Ä Æsi; tvam Ä Te; asya Ä ennek; vivasya Ä az univerzumnak;
param Ä transzcendent§lis; nidhƒnam Ä mened¦ke; vettƒ Ä a tud©; asi Ä
Te vagy; vedyam Ä a megismerendÆ; ca Ä ¦s; param Ä transzcendent§lis;
ca Ä ¦s; dhƒma Ä mened¦k; tvayƒ Ä ·ltalad; tatam Ä §thatott; vivam Ä
az univerzum; ananta-rpa Ä ©, v¦gtelen forma.
Te vagy az eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦ge, a legÆsibb, a megnyilv§nult
kozmikus vil§g v¦gsÆ szent¦lye. Tudsz mindent, s Te vagy mindaz, amit
meg kell ismerni. Te vagy a legfelsÆbb mened¦k, s felette §llsz az anyagi
k¢tÆerÆknek. ¹, hat§rtalan forma, Te hatod §t ezt az eg¦sz kozmikus
megnyilv§nul§st!
MAGYAR·ZAT: Minden az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n nyugszik, ez¦rt Ö a v¦gsÆ mened¦k. A nidhƒnam sz© azt jelenti, hogy minden,
m¦g a Brahman-ragyog§s is az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n, K‚‰†§n
nyugszik. Ö az, aki mindenrÆl tud, ami ebben a vil§gban t¢rt¦nik, s ha
a tud§snak van v¦ge, akkor Ö a v¦ge minden tud§snak is; Ö teh§t mindaz,
amit eddig megismert¤nk, ¦s minden, ami egy§ltal§n megismerhetÆ. Ö a
tud§s t§rgya, mert mindent §that©. Ö a lelki vil§g eredete, ez¦rt transzcendent§lis, ¦s Ö a transzcendent§lis vil§g legfelsÆbb szem¦lyis¦ge is.
39. VERS
vaAyauyaRmaAe'i¢avaRç&NA: zAzAAÆÿ:

‘ajaApaitastvaM ‘aipataAmah"ê /

namaAe namastae'stau s$ah"›ak{(tva:

paunaê BaUyaAe'ipa namaAe namastae //39//

vƒyur yamo 'gnir varu†a‹ aƒ…ka‹
prajƒpatis tva„ prapitƒmaha ca
namo namas te 'stu sahasra-k‚tva‹
puna ca bhyo 'pi namo namas te
vƒyu‹ Ä a levegÆ; yama‹ Ä az ir§ny¨t©; agni‹ Ä a tÉz; varu†a‹ Ä a v¨z;
aa-a…ka‹ Ä a hold; prajƒpati‹ Ä Brahmƒ; tvam Ä Te; prapitƒmaha‹ Ä
a d¦datya; ca Ä is; nama‹ Ä h©dolatom; nama‹ Ä Íjra h©dolatom; te Ä
Neked; astu Ä legyen; sahasra-k‚tva‹ Ä ezerszer; puna‹ ca Ä ¦s ism¦t;
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bhya‹ Ä Íjra; api Ä szint¦n; nama‹ Ä tiszteletem aj§nlom; nama‹ te Ä
tiszteletem aj§nlom Neked.
Te vagy a levegÆ, ¦s Te vagy a legfelsÆbb ir§ny¨t©! Te vagy a tÉz, a v¨z, Te
vagy a hold! Te vagy Brahmƒ, az elsÆ teremtett l¦ny, ¦s Te vagy a d¦datya.
Tisztelettel borulok h§t le ElÆtted Íjra meg Íjra Ä ezerszeresen!
MAGYAR·ZAT: Az Urat itt Arjuna az¦rt sz©l¨tja levegÆnek, mert mindent §that© term¦szete miatt a levegÆ a f¦listenek legfontosabb k¦pviselÆje, d¦daty§nak pedig az¦rt nevezi, mert Ö az atyja Brahmƒnak, az
univerzum elsÆ ¦lÆl¦ny¦nek.
40. VERS
nama: paur"staAd"Ta pa{ï"tastae

namaAe'stau tae s$avaRta Wva s$avaR /

@nantavaIyaARimataiva‚(mastvaM

s$ava< s$amaA«aAeiSa tataAe'is$a s$avaR: //40//

nama‹ purastƒd atha p‚‰‡hatas te
namo 'stu te sarvata eva sarva
ananta-vŒryƒmita-vikramas tva„
sarva„ samƒpno‰i tato 'si sarva‹
nama‹ Ä h©dolat aj§nl§sa; purastƒt Ä el¢lrÆl; atha Ä is; p‚‰‡hata‹ Ä
h§tulr©l; te Ä Neked; nama‹ astu Ä tiszteletemet aj§nlom; te Ä Neked;
sarvata‹ Ä minden oldalr©l; eva Ä val©ban; sarva Ä mert Te vagy minden; ananta-vŒrya Ä v¦gtelen hatalom; amita-vikrama‹ Ä ¦s v¦gtelen erÆ;
tvam Ä Te; sarvam Ä mindent; samƒpno‰i Ä bebor¨tasz; tata‹ Ä ez¦rt;
asi Ä Te vagy; sarva‹ Ä minden.
H©dolatom aj§nlom Neked el¢lrÆl, h§tulr©l ¦s minden oldalr©l! ¹, v¦g
n¦lk¤li erÆ, Te vagy a korl§tlan hatalom mestere! Mindent §that©k¦nt
Te vagy minden!
MAGYAR·ZAT: Arjuna szeretÆ ekszt§zis§ban minden oldalr©l h©dolat§t aj§nlja bar§tj§nak, K‚‰†§nak. Elfogadja, hogy Ö a mestere minden erÆnek, minden hatalomnak, s hogy a csatat¦ren ¢sszesereglett nagy
harcosok mindegyike f¢l¢tt §ll. A Vi‰†u-purƒ†a (1.9.69) ¨gy ¨r:
yo 'ya„ tavƒgato deva samŒpa„ devatƒ-ga†a‹
sa tvam eva jagat-sra‰‡ƒ yata‹ sarva-gato bhavƒn
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À¹, Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, b§rki j§ruljon El¦d, a Te teremtm¦nyed Æ, m¦g ha f¦listen is!"
41Ä42. VERS
s$aKaeita matvaA ‘as$aBaM yaäu"·M(

he" k{(SNA he" yaAd"va he" s$aKaeita /

@jaAnataA maih"maAnaM tavaedM"

mayaA ‘amaAd"At‘aNAyaena vaAipa //41//

ya»aAvah"As$aATaRmas$atk{(taAe'is$a

ivah"Ar"zAyyaAs$anaBaAejanaeSau /

Wk(Ae'Ta vaApyacyauta tats$amaºaM

tatºaAmayae tvaAmah"ma‘amaeyama, //42//

sakheti matvƒ prasabha„ yad ukta„
he k‚‰†a he yƒdava he sakheti
ajƒnatƒ mahimƒna„ taveda„
mayƒ pramƒdƒt pra†ayena vƒpi
yac cƒvahƒsƒrtham asat-k‚to 'si
vihƒra-ayyƒsana-bhojane‰u
eko 'tha vƒpy acyuta tat-samak‰a„
tat k‰ƒmaye tvƒm aham aprameyam
sakhƒ Ä bar§t; iti Ä ¨gy; matvƒ Ä gondolv§n; prasabham Ä ¢ntelten; yat Ä
b§rmi; uktam Ä mondatott; he k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; he yƒdava Ä ©, Yƒdava;
he sakhe Ä ©, kedves bar§tom; iti Ä ily m©don; ajƒnatƒ Ä an¦lk¤l, hogy
ismertem volna; mahimƒnam Ä dicsÆs¦ged; tava Ä Ti¦d; idam Ä ez; mayƒ Ä
§ltalam; pramƒdƒt Ä ostobas§gb©l; pra†ayena Ä szeretetbÆl; vƒ api Ä vagy;
yat Ä b§rmi; ca Ä is; avahƒsa-artham Ä tr¦f§lkozva; asat-k‚ta‹ Ä nem tisztelt; asi Ä volt§l; vihƒra Ä pihen¦s k¢zben; ayyƒ Ä lefek¤dve; ƒsana Ä
¤lve; bhojane‰u Ä vagy amikor egy¤tt ett¤nk; eka‹ Ä egyed¤l; atha vƒ Ä
vagy; api Ä is; acyuta Ä ©, csalhatatlan; tat-samak‰am Ä t§rsak k¢z¢tt;
tat Ä mindaz¦rt; k‰ƒmaye Ä bocs§natot k¦rek; tvƒm Ä TÆled; aham Ä ¦n;
aprameyam Ä m¦rhetetlen.
Nem ismertem dicsÆs¦gedet, s mivel bar§tomnak tekintettelek, ¨gy sz©l¨tottalak: À¹, K‚‰†a!", À¹, Yƒdava!", À¹, bar§tom!" K¦rlek, n¦zd el, b§rmit is tettem Ær¤lts¦gemben vagy szeretetemben! Tr¦f§lkozv§n sokszor
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voltam tiszteletlen Veled, mik¢zben egy¤tt pihent¤nk, egy §gyon hevert¤nk, egy¤tt ¤lt¤nk vagy egy¤tt ett¤nk, n¦ha kettesben, n¦ha pedig m§s
bar§taink elÆtt. ¹, csalhatatlan, k¦rlek, bocs§sd meg minden v¦tkem!
MAGYAR·ZAT: Noha K‚‰†a megmutatta Arjun§nak kozmikus form§j§t, Arjuna m¦gis bar§ti kapcsolatukra gondol, s ez¦rt arra k¦ri, bocs§ssa
meg neki bar§ts§gb©l elk¢vetett tiszteletlens¦geit. Elismeri, azelÆtt nem
hitte, hogy K‚‰†a k¦pes fel¢lteni egy ilyen kozmikus form§t, pedig K‚‰†a
bizalmas bar§tk¦nt kor§bban m§r besz¦lt neki errÆl. Arjuna nem tudja,
h§nyszor volt tiszteletlen Vele, amikor fens¦g¦t figyelmen k¨v¤l hagyva
ekk¦pp sz©l¨totta meg az Urat: À¹, bar§tom!"; À¹, K‚‰†a!"; À¹, Yƒdava!"
stb. K‚‰†a azonban olyan kedves ¦s kegyes, hogy minden fens¦ge ellen¦re
bar§tk¦nt b§nt Arjun§val. Ilyen az Ýr ¦s a bhakt§ja k¢z¢tti k¢lcs¢n¢s
transzcendent§lis szeretet. Az ¦lÆl¦ny ¦s K‚‰†a k¢z¢tti kapcsolat ¢r¢kk¦val©, s Arjuna viselked¦s¦bÆl kider¤l, hogy nem lehet elfelejteni. Arjuna
a kozmikus forma pomp§j§nak megpillant§sa ut§n sem feledkezett meg
K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ bar§ti viszony§r©l.
43. VERS
ipataAis$a laAek(sya car"Acar"sya

tvamasya paUjyaê gAuç&gARr"IyaAna, /

na tvats$amaAe'styaByaiDak(: ku(taAe'nyaAe
laAek(‡ayae'pya‘aitama‘aBaAva //43//

pitƒsi lokasya carƒcarasya
tvam asya pjya ca gurur garŒyƒn
na tvat-samo 'sty abhyadhika‹ kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhƒva
pitƒ Ä az atyja; asi Ä vagy; lokasya Ä az eg¦sz vil§gnak; cara Ä mozg©;
acarasya Ä ¦s mozdulatlan; tvam Ä Te vagy; asya Ä ennek; pjya‹ Ä im§dand©; ca Ä is; guru‹ Ä mestere; garŒyƒn Ä dicsÆ; na Ä sohasem; tvatsama‹ Ä Veled egyenlÆ; asti Ä van; abhyadhika‹ Ä nagyobb; kuta‹ Ä
hogyan lehetne; anya‹ Ä m§s; loka-traye Ä a h§rom bolyg©rendszerben;
api Ä is; apratima-prabhƒva Ä ©, m¦rhetetlen hatalom.
Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilv§nul§snak, minden mozg©nak ¦s mozdulatlannak. Te vagy a legfÆbb im§dand©, a legfelsÆbb
lelki tan¨t©mester. Senki sem nagyobb N§lad, ¦s senki sem v§lhat eggy¦
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Veled. ¹, felm¦rhetetlen hatalom Ura, hogyan lehetne b§rki is hatalmasabb N§lad a h§rom vil§gban?
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a ¦ppen
Így im§dand©, ahogyan az atya im§dand© a fiÍ sz§m§ra. Ö a lelki tan¨t©mester, mert Ö az, aki hajdan§n §tadta a V¦d§k tan¨t§s§t Brahmƒnak,
s aki most a Bhagavad-gŒtƒt tan¨tja Arjun§nak. Ö teh§t az eredeti lelki
tan¨t©mester, s minden jelenkori hiteles lelki tan¨t©mester a TÆle eredÆ
tan¨tv§nyi l§ncolat tagja. Senki sem lehet a transzcendent§lis tudom§ny
tan¨t©ja vagy lelki tan¨t©mestere, ha nem K‚‰†a k¦pviselÆje.
Az ¦lÆl¦nyek sz§mtalan form§ban aj§nlj§k h©dolatukat az Ýrnak, akinek nagys§ga hat§rtalan. Senki sem lehet hatalmasabb az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦n¦l, K‚‰†§n§l, mert az anyagi ¦s lelki megnyilv§nul§sban senki sem egyenlÆ Vele vagy nagyobb N§la. Mindenki az Ö ir§ny¨t§sa
alatt §ll, Rajta senki sem tehet tÍl. Ezt a ÷vetƒvatara-upani‰ad (6.8) is
le¨rja:
na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate
na tat-sama cƒbhyadhika ca d‚yate
A LegfelsÆbb Ýrnak, K‚‰†§nak a k¢z¢ns¦ges emberhez hasonl©an van
teste ¦s vannak ¦rz¦kszervei, §m az Ö eset¦ben nincsen k¤l¢nbs¦g ¦rz¦kszervei, teste, elm¦je ¦s ¢nmaga k¢z¢tt. Azok az ostob§k, akik nem
ismerik Öt t¢k¦letesen, azt mondj§k, K‚‰†a k¤l¢nb¢zik a lelk¦tÆl, az elm¦j¦tÆl, a sz¨v¦tÆl ¦s minden m§st©l. K‚‰†a abszolÍt, ez¦rt hatalma ¦s tettei a legfelsÆbb rendÉek. A V¦d§k azt is megeml¨tik, hogy b§r az Ö
¦rz¦kszervei nem olyanok, mint a mieink, m¦gis k¦pes minden ¦rz¦kmÉk¢d¦sre; ez¦rt ¦rz¦kszervei se nem t¢k¦letlenek, se nem korl§tozottak.
Senki sem lehet teh§t nagyobb N§la vagy egyenlÆ Vele, s mindenki az Ö
al§rendeltje.
A LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g tud§sa, ereje ¦s cselekedetei mind transzcendent§lisak. A Bhagavad-gŒtƒ (4.9) azt mondja:
janma karma ca me divyam eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma naiti mƒm eti so 'rjuna
Aki ismeri K‚‰†a transzcendent§lis test¦t, tetteit ¦s t¢k¦letess¦g¦t, az
teste elhagy§sa ut§n visszat¦r Hozz§, ¦s t¢bb¦ soha nem kell visszaj¢nnie e szenved¦sekkel teli vil§gba. Tudnunk kell teh§t, hogy K‚‰†a tettei
nem hasonl¨that©k ¢ssze m§sok tetteivel. A legjobb, ha k¢vetj¤k K‚‰†a
utas¨t§sait, mert ez§ltal t¢k¦letess¦ v§lhatunk. Azt is sok ¨r§s kijelenti,
hogy senki sem lehet K‚‰†a ura, mindenki az Ö szolg§ja. A Caitanyacaritƒm‚ta (“di-lŒlƒ 5.142) megerÆs¨ti: ekale Œvara k‚‰†a, ƒra saba bh‚tya,
egyed¤l K‚‰†a az Isten, mindenki m§s az Ö szolg§ja. Valamennyi¤nknek
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engedelmeskedn¤nk kell parancsainak; senki sem tagadhatja meg utas¨t§s§t. Mindenki az Ö ir§ny¨t§s§t k¢vetve cselekszik, az Ö fel¤gyelete alatt
§ll. Ahogyan a Brahma-sa„hitƒ ¨rja, Ö minden ok oka.
44. VERS
tasmaAt‘aNAmya ‘aiNADaAya k(AyaM

‘as$aAd"yae tvaAmah"maIzAmaIx"Yama, /

ipataeva pau‡asya s$aKaeva s$aKyau:

i‘aya: i‘ayaAyaAhR"is$a de"va s$aAeX#]ma, //44//

tasmƒt pra†amya pra†idhƒya kƒya„
prasƒdaye tvƒm aham Œam Œˆyam
piteva putrasya sakheva sakhyu‹
priya‹ priyƒyƒrhasi deva soˆhum
tasmƒt Ä ez¦rt; pra†amya Ä h©dolatot aj§nlva; pra†idhƒya Ä leborulva;
kƒyam Ä testtel; prasƒdaye Ä kegy¦rt k¢ny¢rg¢m; tvƒm Ä Hozz§d; aham Ä
¦n; Œam Ä a LegfelsÆbb Ýrhoz; Œˆyam Ä im§dand©hoz; pitƒ iva Ä mint
egy apa; putrasya Ä a fiÍval; sakhƒ iva Ä mint egy bar§t; sakhyu‹ Ä a
bar§ttal; priya‹ Ä szeretÆ; priyƒyƒ‹ Ä a legkedvesebbel; arhasi Ä legy¦l;
deva Ä Uram; soˆhum Ä t¤relmes.
Te vagy a LegfelsÆbb Ýr, aki minden ¦lÆl¦ny sz§m§ra im§dand©. Leborulok h§t, hogy tiszteletteljes h©dolatomat aj§nljam Neked, s hogy
kegyed¦rt esedezzem. K¦rlek, n¦zd el, b§rmilyen hib§t is k¢vettem el
Veled szemben, s l¦gy t¤relmes hozz§m, mint ahogy az apa tÉri el fia
szemtelens¦g¦t, bar§t a pajt§s§¦t, f¦rj a feles¦g¦¦t!
MAGYAR·ZAT: A bhakt§k t¢bbf¦le kapcsolatban §llhatnak az Ýrral.
Van, aki fiak¦nt, m§s a f¦rjek¦nt, bar§tjak¦nt vagy urak¦nt b§nik Vele.
K‚‰†a ¦s Arjuna k¢z¢tt bar§ti kapcsolat §llt fenn. K‚‰†a ¦pp olyan eln¦zÆ,
mint egy apa, f¦rj vagy mester.
45. VERS
@ä{"í"paUva< ô$iSataAe'isma ä{"î"A

Bayaena ca ‘avyaiTataM manaAe mae /

tade"va mae d"zARya de"va è&paM

‘as$aId" de"vaezA jagAiªavaAs$a //45//
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ad‚‰‡a-prva„ h‚‰ito 'smi d‚‰‡vƒ
bhayena ca pravyathita„ mano me
tad eva me daraya deva rpa„
prasŒda devea jagan-nivƒsa
ad‚‰‡a-prvam Ä azelÆtt sohasem l§tott; h‚‰ita‹ Ä boldog; asmi Ä vagyok;
d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; bhayena Ä f¦lelemtÆl; ca Ä is; pravyathitam Ä zavart;
mana‹ Ä elm¦m; me Ä eny¦m; tat Ä azt; eva Ä bizony; me Ä nekem; daraya Ä mutasd; deva Ä ©, Uram; rpam Ä a form§t; prasŒda Ä l¦gy kegyes;
deva-Œa Ä ©, urak Ura; jagat-nivƒsa Ä univerzum oltalma.
Boldog vagyok, hogy megpillanthattam ezt a kozmikus form§t, melyet
sohasem l§ttam ezelÆtt, de ugyanakkor f¦lelem gy¢tri elm¦met. K¦rlek
h§t, r¦szes¨ts kegyedben, s fedd fel ism¦t form§dat mint az Istens¦g
Szem¦lyis¦ge, ©, urak Ura, univerzum hajl¦ka!
MAGYAR·ZAT: Arjuna j© bar§tja K‚‰†§nak, ez¦rt kapcsolatuk nagyon bensÆs¦ges. Ahogyan egy kedves bar§t fens¦ges jellemvon§sainak
l§tv§nya ¢r¢mmel t¢lti el az embert, Arjuna is nagyon boldog volt,
amikor l§tta, hogy bar§tja, K‚‰†a nem m§s, mint az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, aki k¦pes megmutatni egy ilyen csod§latos kozmikus form§t. Ugyanakkor azonban e forma l§tt§n megijedt, hogy tiszta bar§ts§guk k¢vetkezt¦ben biztosan sz§mtalanszor megs¦rtette K‚‰†§t. Elm¦j¦t
¨gy f¦lelem gy¢tri, noha nincs oka r§. ¶ppen ez¦rt most arra k¦ri K‚‰†§t,
mutassa meg neki Nƒrƒya†a-form§j§t, hiszen b§rmilyen alakot fel¢lthet,
ahogyan csak k¨v§nja. A kozmikus forma anyagi ¦s ideiglenes, ak§rcsak az
anyagi vil§g, §m a Vaiku†‡ha-bolyg©kon az Ýr a transzcendent§lis, n¦gykarÍ Nƒrƒya†a-form§j§ban van jelen. A lelki vil§gban megsz§ml§lhatatlanul sok bolyg© van, s K‚‰†a mindegyiken jelen van teljes kiterjed¦sei §ltal, melyeket mind m§sk¦ppen neveznek. Arjuna a Vaiku†‡ha-bolyg©kon
uralkod© form§k egyik¦t szerette volna l§tni. A Vaiku†‡ha-bolyg©kon Nƒrƒya†a n¦gykarÍ, s mindegyik kez¦ben m§s-m§s jelet tart: kagyl©k¤rt¢t,
buzog§nyt, l©tuszvir§got ¦s cakr§t. A Nƒrƒya†a-form§k aszerint kapj§k a
nev¤ket, hogy milyen sorrendben tartj§k kez¤kben ezeket a jelk¦peket.
Mindegyik forma azonos K‚‰†§val, ez¦rt k¦ri Öt Arjuna arra, hogy mutassa meg n¦gykarÍ form§j§t.
46. VERS
ik(r"Iiq%naM gAid"naM ca‚(h"sta-

imacC$Aima tvaAM ‰"í]"mahM" taTaEva /
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taenaEva è&paeNA catauBauRjaena

s$ah"›abaAh"Ae Bava ivaìmaUtaeR //46//

kirŒ‡ina„ gadina„ cakra-hastam
icchƒmi tvƒ„ dra‰‡um aha„ tathaiva
tenaiva rpe†a catur-bhujena
sahasra-bƒho bhava viva-mrte
kirŒ‡inam Ä sisakkal; gadinam Ä buzog§nnyal; cakra-hastam Ä cakr§val a
k¦zben; icchƒmi Ä szeretn¦lek; tvƒm Ä T¦ged; dra‰‡um Ä l§tni; aham Ä ¦n;
tathƒ eva Ä abban a helyzetben; tena eva Ä abban; rpe†a Ä a form§ban;
catu‹-bhujena Ä n¦gykarÍ; sahasra-bƒho Ä ©, ezerkarÍ; bhava Ä l¦gy;
viva-mrte Ä ©, kozmikus forma.
¹, kozmikus forma, ©, ezerkarÍ Ýr, l§tni szeretn¦lek n¦gykarÍ form§dban, sisakkal fejeden, kezeidben buzog§nyt, cakr§t, kagyl©k¤rt¢t
¦s l©tuszvir§got tartva! Nagyon v§gyom r§, hogy ebben a form§dban
megpillanthassalak!
MAGYAR·ZAT: A Brahma-sa„hitƒ (5.39) szerint rƒmƒdi-mrti‰u kalƒniyamena ti‰‡han: az Ýrnak sz§z- ¦s sz§zezer ¢r¢kk¦ l¦tezÆ form§ja van,
melyek k¢z¤l Rƒma, N‚si„ha, Nƒrƒya†a stb. a legkiemelkedÆbbek. Megsz§ml§lhatatlanul sok alakban l¦tezik, §m Arjuna tudta, hogy K‚‰†a
az eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦ge, aki fel¢lt¢tte ideiglenes, kozmikus form§j§t. Most arra k¦ri, mutassa meg a lelki, Nƒrƒya†a-form§j§t is. Ez a
vers k¦ts¦gtelen¤l al§t§masztja a ÷rŒmad-Bhƒgavatam §ll¨t§s§t, miszerint
K‚‰†a az eredeti Istens¦g Szem¦lyis¦ge, s TÆle sz§rmazik minden m§s
forma. Ö nem k¤l¢nb¢zik teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦seitÆl; sz§mtalan form§j§nak mindegyik¦ben Ö Isten, s ¤de, mint egy ifjÍ. Ez az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek ¢r¢k jellemzÆje. Aki ismeri K‚‰†§t, az nyomban
megszabadul az anyagi vil§g minden szennyezÆd¦s¦tÆl.
47. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

mayaA ‘as$aªaena tavaAjauR"naedM"

è&paM parM" d"izARtamaAtmayaAegAAta, /

taejaAemayaM ivaìmanantamaAâM

yanmae tvad"nyaena na ä{"í"paUvaRma, //47//
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rŒ-bhagavƒn uvƒca
mayƒ prasannena tavƒrjuneda„
rpa„ para„ daritam ƒtma-yogƒt
tejo-maya„ vivam anantam ƒdya„
yan me tvad anyena na d‚‰‡a-prvam
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; mayƒ Ä ·ltalam; prasannena Ä boldogan; tava Ä neked; arjuna Ä ©, Arjuna;
idam Ä ez; rpam Ä a forma; param Ä transzcendent§lis; daritam Ä megmutatott; ƒtma-yogƒt Ä belsÆ energi§m §ltal; teja‹-mayam Ä ragyog©; vivam Ä az eg¦sz univerzum; anantam Ä v¦gtelen; ƒdyam Ä eredeti; yat Ä
ami; me Ä Eny¦m; tvat anyena Ä rajtad k¨v¤l; na d‚‰‡a-prvam Ä m§s
§ltal eddig soha nem l§tott.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Kedves Arjun§m! Boldogan mutattam meg neked belsÆ energi§mon kereszt¤l ezt az anyagi
vil§gban l¦tezÆ legfelsÆbb kozmikus form§t. ElÆtted m¦g senki sem l§tta
ezt a v¦gtelen, vak¨t©an ragyog©, eredeti form§t.
MAGYAR·ZAT: Arjuna v§gya az volt, hogy megpillanthassa a LegfelsÆbb Ýr kozmikus form§j§t, ez¦rt bhakt§ja ir§nti kegy¦bÆl az Ýr K‚‰†a
felt§rta elÆtte vak¨t©an sug§rz© ¦s fens¦ges kozmikus alakj§t. E forma
Így ragyogott, mint a nap, ¦s sz§mtalan arca §lland©an v§ltozott. K‚‰†a
csak az¦rt mutatta meg ezt a form§t Ä amelyet az emberi ¦sz sz§m§ra felfoghatatlan belsÆ energi§ja r¦v¦n nyilv§n¨tott ki Ä, hogy teljes¨tse bar§tja,
Arjuna k¨v§ns§g§t. Arjuna elÆtt senki sem l§tta az Ýrnak ezt a kozmikus form§j§t, de vele egy idÆben a mennyei bolyg©kon ¦s a kozmosz
m§s bolyg©in ¦lÆ bhakt§k szint¦n l§thatt§k. AzelÆtt nem volt lehetÆs¦g¤k
erre, de most Arjuna r¦v¦n Æk is megpillanthatt§k. Mindez azt jelenti,
hogy az Ýr bhakt§i, akik a tan¨tv§nyi l§ncolat tagjai, valamennyien l§thatt§k a kozmikus form§t, amit K‚‰†a kegyesen megmutatott Arjun§nak.
Egy magyar§z© szerint K‚‰†a Duryodhana elÆtt is felfedte ezt a form§t,
amikor a b¦kek¢t¦s sz§nd¦k§val megl§togatta Æt. Duryodhana sajn§latos
m©don nem fogadta el a b¦kejavaslatot, K‚‰†a azonban kinyilv§n¨totta
neki n¦h§ny kozmikus form§j§t. Azok a form§k azonban k¤l¢nb¢ztek
att©l, amit Arjuna l§tott. A vers f¦lre¦rthetetlen¤l azt mondja, hogy ezt
senki sem l§tta azelÆtt.
48. VERS
na vaed"yaÁaADyayanaEnaR d"AnaE-

naR ca i‚(yaAiBanaR tapaAeiBaç&ƒaE: /
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WvaMè&pa: zAfya @hM" na{laAeke(

‰"í]M" tvad"nyaena ku(ç&‘avaIr" //48//

na veda-yajŠƒdhyayanair na dƒnair
na ca kriyƒbhir na tapobhir ugrai‹
eva„-rpa‹ akya aha„ n‚-loke
dra‰‡u„ tvad anyena kuru-pravŒra
na Ä sohasem; veda-yajŠa Ä §ldozat §ltal; adhyayanai‹ Ä vagy a V¦d§k
tanulm§nyoz§sa §ltal; na Ä sohasem; dƒnai‹ Ä adom§nyoz§s §ltal; na Ä
soha; ca Ä is; kriyƒbhi‹ Ä j§mbor tettek §ltal; na Ä soha; tapobhi‹ Ä
vezekl¦sek §ltal; ugrai‹ Ä szigorÍ; evam-rpa‹ Ä ebben a form§ban; akya‹ Ä lehet; aham Ä Engem; n‚-loke Ä ebben az anyagi vil§gban; dra‰‡um Ä l§tni; tvat Ä rajtad k¨v¤l; anyena Ä m§s §ltal; kuru-pravŒra Ä ©,
legkiv§l©bb Kuru harcos.
¹, Kuru harcosok legjobbja! ElÆtted senki sem l§thatta ezt a kozmikus
form§mat, mert sem a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val, sem §ldozatok v¦grehajt§s§val, sem adom§nyoz§ssal, sem j§mbor cselekedetekkel, sem szigorÍ lemond§sokkal nem lehet megl§tni Engem ebben a form§ban az
anyagi vil§gban.
MAGYAR·ZAT: J©l meg kell ¦rten¤nk ezzel kapcsolatban, hogy mit
jelent az isteni l§t©k¦pess¦g, s ki rendelkezhet azzal. Az Àisteni" sz©
jelent¦se: ÀIstenhez hasonl©". Csak az rendelkezhet teh§t vele, akinek
isteni tulajdons§gai vannak, mint egy f¦listennek. S hogy kik a f¦listenek?
A v¦dikus irodalom szerint az Ýr Vi‰†u bhakt§i (vi‰†u-bhaktƒ‹ sm‚tƒ
devƒ‹). Az ateist§k, akik nem hisznek Vi‰†uban, vagy K‚‰†a szem¦lytelen aspektus§t tartj§k a LegfelsÆbbnek, nem rendelkezhetnek isteni l§t§ssal. Ha valaki K‚‰†§t becsm¦rli, nem lehet isteni l§t©k¦pess¦ge. Az ember
csak akkor tehet erre szert, ha elÆbb isteni tulajdons§gokat saj§t¨tott el.
Csakis az isteni l§t§ssal rendelkezÆk l§thatnak teh§t Így, mint Arjuna.
A Bhagavad-gŒtƒ le¨r§st ad a kozmikus form§r©l. MielÆtt Arjuna megpillanthatta a viva-rp§t, senki nem ismerte azt, most azonban lehet r©la
valamilyen elk¦pzel¦s¤nk. Csak az l§thatja az Ýr kozmikus form§j§t, aki
val©ban isteni term¦szettel rendelkezik, ez azonban csak K‚‰†a tiszta
bhakt§ja sz§m§ra lehets¦ges. ·m az isteni term¦szetÉ ¦s isteni l§t©k¦pess¦ggel rendelkezÆ bhakt§k nem v§gynak k¤l¢n¢sebben arra, hogy megl§ss§k az Ýrnak ezt a form§j§t. Egy kor§bbi vers le¨r§sa szerint Arjun§t
f¦lelem t¢lt¢tte el, amikor megpillantotta, s ink§bb n¦gykarÍ Vi‰†u form§j§ban szerette volna l§tni az Ýr K‚‰†§t.
Ebben a versben j© n¦h§ny fontos kifejez¦ssel tal§lkozunk. Az egyik
a veda-yajŠƒdhyayanai‹, ami a v¦dikus irodalom tanulm§nyoz§s§ra ¦s az
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§ldozati szab§lyokra utal. V¦d§k alatt az eg¦sz v¦dikus irodalmat ¦rtj¤k,
n¦v szerint a n¦gy V¦d§t (’g, Yajur, Sƒma ¦s Atharva), a tizennyolc purƒ†§t, az upani‰adokat ¦s a Vedƒnta-str§t. Ezeket az ember b§rhol Ä otthon
vagy m§shol is Ä tanulm§nyozhatja. Ezenk¨v¤l vannak olyan str§k, p¦ld§ul a kalpa-str§k ¦s a mŒmƒ„sƒ-str§k, melyekbÆl az §ldozat bemutat§s§nak m©dj§t lehet elsaj§t¨tani. A dƒnai‹ olyan adom§nyt jelent, melyet
arra m¦lt© embereknek adnak, p¦ld§ul azoknak, akik transzcendent§lis
szeretÆ szolg§lattal im§dj§k az Urat (a brƒhma†§k ¦s a vai‰†av§k). J§mbor cselekedetek alatt az agni-hotr§t ¦s a k¤l¢nf¦le kasztok elÆ¨rt k¢teless¦geit ¦rtj¤k. A testi f§jdalmak ¢nk¦ntes v§llal§s§t tapasy§nak nevezik. V§llalhat az ember testi lemond§st, adom§nyozhat, tanulm§nyozhatja
a V¦d§kat ¦s ¨gy tov§bb, de mindaddig nem l§thatja meg a kozmikus form§t, am¨g Ä Arjun§hoz hasonl©an Ä bhakt§v§ nem v§lik. Az imperszonalist§k azt hiszik, hogy l§tj§k az Ýr kozmikus form§j§t, a Bhagavad-gŒtƒb©l
azonban meg¦rthetj¤k, hogy az imperszonalist§k nem bhakt§k, s ¨gy nem
pillanthatj§k azt meg.
Sok olyan ember van, aki inkarn§ci©kat tal§l ki. K¢z¢ns¦ges emberekrÆl §ll¨tj§k, hogy Isten inkarn§ci©i, ez azonban nagy ostobas§g.
A Bhagavad-gŒtƒ elveit kell k¢vetn¤nk, m§sk¦pp nem tehet¤nk szert t¢k¦letes lelki tud§sra. A Bhagavad-gŒtƒt az IstenrÆl sz©l© tudom§ny bevezetÆ tanulm§ny§nak tekintik, m¦gis olyan t¢k¦letes, hogy seg¨ts¦g¦vel
az ember k¤l¢nbs¦get tehet a dolgok k¢z¢tt. Hi§ba §ll¨tj§k egy hamis
inkarn§ci© h¨vei, hogy Æk is l§tt§k Isten transzcendent§lis inkarn§ci©j§t,
a kozmikus form§t, kijelent¦s¤k nem fogadhat© el, hiszen egy¦rtelmÉen
azt olvashatjuk itt, hogy senki sem l§thatja azt mindaddig, m¨g K‚‰†a
bhakt§ja nem lesz. ElÆsz¢r is teh§t az embernek K‚‰†a tiszta bhakt§j§v§
kell v§lnia, s akkor mondhatja, hogy k¦pes megmutatni m§soknak azt
a kozmikus form§t, amit l§tott. K‚‰†a bhakt§ja nem fogadja el a hamis
inkarn§ci©kat ¦s azok k¢vetÆit.
49. VERS
maA tae vyaTaA maA ca ivamaUX#BaAvaAe

ä{"î"A è&paM GaAer"maIä{"x.~ mamaed"ma, /

vyapaetaBaI: ‘aItamanaA: paunastvaM

tade"va mae è&paimadM" ‘apazya //49//

mƒ te vyathƒ mƒ ca vimˆha-bhƒvo
d‚‰‡vƒ rpa„ ghoram Œd‚… mamedam
vyapeta-bhŒ‹ prŒta-manƒ‹ punas tva„
tad eva me rpam ida„ prapaya
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mƒ Ä ne legyen; te Ä neked; vyathƒ Ä aggodalom; mƒ Ä ne legyen; ca Ä
is; vimˆha-bhƒva‹ Ä zavarodotts§g; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; rpam Ä form§t;
ghoram Ä sz¢rnyÉt; Œd‚k Ä ahogy van; mama Ä az Eny¦m; idam Ä ezt;
vyapeta-bhŒ‹ Ä mentesen minden f¦lelemtÆl; prŒta-manƒ‹ Ä nyugodt elm¦vel; puna‹ Ä ism¦t; tvam Ä te; tat Ä azt; eva Ä ¨gy; me Ä az ¶n; rpam Ä
form§mat; idam Ä ezt; prapaya Ä l§sd h§t.
E sz¢rnyÉ alakom l§tv§nya felzaklatott s megzavart t¦ged. Legyen ennek
v¦ge! Kedves bhakt§m, szabadulj meg ism¦t minden aggodalomt©l! Megb¦k¦lt elm¦vel most azt a form§t l§thatod, amelyikre v§gysz.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ elej¦n Arjuna amiatt agg©dott, hogy
meg kell ¢lnie BhŒ‰m§t ¦s Dro†§t, im§dott nagyatyj§t ¦s tan¨t©j§t. K‚‰†a
azonban kijelentette, hogy nem kell f¦lnie nagyatyja elpuszt¨t§s§t©l. Amikor Dh‚tarƒ‰‡ra fiai megpr©b§lt§k levetkÆztetni DraupadŒt a Kuruk tan§cskoz§s§n, BhŒ‰ma ¦s Dro†a hallgattak, ¨gy h§t k¢teless¦g¤k elhanyagol§s§¦rt hal§lt ¦rdemeltek. K‚‰†a az¦rt mutatta meg kozmikus form§j§t
Arjun§nak, hogy az l§thassa: ezek az emberek m§r mind hal§lra vannak
¨t¦lve bÉn¢s tetteik miatt. A bhakt§k mindig b¦k¦sek, s nem k¦pesek
ilyen sz¢rnyÉ cselekedetekre, ez¦rt K‚‰†a Arjuna szeme el¦ t§rta a l§tv§nyt. Arjuna megtudta h§t, mi a c¦lja K‚‰†§nak a kozmikus forma felt§r§s§val, s most a n¦gykarÍ form§t k¨v§nta l§tni. K‚‰†a azt is megmutatta
neki. A bhakt§t az¦rt nem ¦rdekli k¤l¢n¢sebben a kozmikus forma, mert
az nem teszi lehetÆv¦ a szeretetteljes kapcsolatot. A bhakta tiszteletteljes,
im§dattal §titatott ¦rz¦seit akarja kimutatni, vagy K‚‰†a k¦tkarÍ form§j§t k¨v§nja l§tni, hogy ¨gy szeretÆ szolg§lata r¦v¦n kapcsolatban lehessen
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel.
50. VERS
s$aÃaya ovaAca

wtyajauRnaM vaAs$aude"vastaTaAeftvaA

svakM( è&paM d"zARyaAmaAs$a BaUya: /

@AìAs$ayaAmaAs$a ca BaItamaenaM

BaUtvaA pauna: s$aAEmyavapaumaRh"AtmaA //50//

saŠjaya uvƒca
ity arjuna„ vƒsudevas tathoktvƒ
svaka„ rpa„ darayƒm ƒsa bhya‹
ƒvƒsayƒm ƒsa ca bhŒtam ena„
bhtvƒ puna‹ saumya-vapur mahƒtmƒ
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saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; iti Ä ¨gy; arjunam Ä Arjun§nak; vƒsudeva‹ Ä K‚‰†a; tathƒ Ä ¨gy; uktvƒ Ä mondv§n; svakam Ä saj§t; rpam Ä
form§j§t; darayƒm ƒsa Ä megmutatta; bhya‹ Ä ism¦t; ƒvƒsayƒm ƒsa Ä
b§tor¨totta; ca Ä szint¦n; bhŒtam Ä rettegÆ; enam Ä Æt; bhtvƒ Ä lett;
puna‹ Ä ism¦t; saumya-vapu‹ Ä gy¢ny¢rÉ forma; mahƒ-ƒtmƒ Ä a hatalmas.
SaŠjaya e szavakkal fordult Dh‚tarƒ‰‡r§hoz: ¸gy besz¦lt K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Arjun§hoz, majd felfedte elÆbb a n¦gykarÍ, majd a k¦tkarÍ form§j§t, ily m©don ¢ntve b§tors§got a megrettent
Arjun§ba.
MAGYAR·ZAT: Sz¤lei, Vasudeva ¦s DevakŒ elÆtt K‚‰†a elÆsz¢r n¦gykarÍ Nƒrƒya†a-form§j§ban jelent meg, majd k¦r¦s¤kre egy l§tsz©lag k¢z¢ns¦ges gyermekk¦ v§ltozott. ¶ppen ¨gy azt is tudta, hogy Arjun§t nem
¦rdekli k¤l¢n¢sebben a n¦gykarÍ alakja, k¦r¦s¦re azonban azt is megmutatta neki, azut§n ism¦t §tv§ltozott a k¦tkarÍ form§j§ba. A saumyavapu‹ sz© nagyon fontos. A saumya-vapu‹ egy rendk¨v¤l gy¢ny¢rÉ forma,
a hiteles forr§sok szerint a leggy¢ny¢rÉbb. Amikor K‚‰†a jelen volt, mindenkit elbÉv¢lt k¤lsej¦vel, ¦s mivel Ö az univerzum ir§ny¨t©ja, eloszlatta
bhakt§ja, Arjuna f¦lelm¦t, s Íjb©l megmutatta neki gy¢ny¢rÉs¦ges K‚‰†aform§j§t. A Brahma-sa„hitƒ (5.38) kijelenti: premƒŠjana-cchurita-bhaktivilocanena, ŽrŒ K‚‰†a sz¦ps¦ges alakj§t csak azok l§thatj§k, akiknek
szem¦t az Isten ir§nti szeretet ¨rja bor¨tja.
51. VERS
@jauRna ovaAca

ä{"îe"dM" maAnauSaM è&paM tava s$aAEmyaM janaAdR"na /

wd"AnaImaisma s$aMva{Ôa: s$acaetaA: ‘ak{(itaM gAta: //51//
arjuna uvƒca
d‚‰‡veda„ mƒnu‰a„ rpa„ tava saumya„ janƒrdana
idƒnŒm asmi sa„v‚tta‹ sa-cetƒ‹ prak‚ti„ gata‹
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; d‚‰‡vƒ Ä l§tv§n; idam Ä ezt; mƒnu‰am Ä emberi; rpam Ä form§t; tava Ä Ti¦det; saumyam Ä nagyon gy¢ny¢rÉt; janƒrdana Ä ©, ellens¦g feny¨tÆje; idƒnŒm Ä most; asmi Ä vagyok;
sa„v‚tta‹ Ä helyre§llt; sa-cetƒ‹ Ä tudatÍ; prak‚tim Ä saj§t term¦szetemhez; gata‹ Ä visszat¦rt.
Amikor Arjuna megpillantotta K‚‰†§t eredeti form§j§ban, ¨gy sz©lt:
¹, Janƒrdana! Emberhez hasonl©, gy¢ny¢rÉ form§d l§tt§n elm¦m megnyugodott, s lelki§llapotom Íjra a r¦gi.
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MAGYAR·ZAT: Ebben a versben a mƒnu‰a„ rpam szavak egy¦rtelmÉen azt jelzik, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge eredetileg k¦tkarÍ. Akik K‚‰†§t k¢z¢ns¦ges embernek tartj§k ¦s kigÍnyolj§k, azok nincsenek tiszt§ban isteni term¦szet¦vel. Ha K‚‰†a egy k¢z¢ns¦ges emberi
l¦ny lenne, hogyan tudn§ megmutatni a kozmikus form§t, majd Íjra megjelenni n¦gykarÍ Nƒrƒya†a-form§j§ban? A Bhagavad-gŒtƒ nagyon vil§gosan kijelenti, hogy aki k¢z¢ns¦ges embernek v¦li K‚‰†§t, s f¦lrevezeti az
olvas©t, mondv§n, hogy nem K‚‰†a, hanem a Benne l¦vÆ szem¦lytelen
Brahman besz¦l, az a legnagyobb igazs§gtalans§got k¢veti el. K‚‰†a val©ban megmutatta kozmikus form§j§t ¦s a n¦gykarÍ Vi‰†u-form§t. Hogyan
lehetne h§t k¢z¢ns¦ges ember? A tiszta bhakt§t nem t¦vesztik meg a
Bhagavad-gŒtƒhoz ¨rt f¦lrevezetÆ magyar§zatok, mert mindent tud. A
Bhagavad-gŒtƒ eredeti versei olyan vil§gosak, mint a nap, ez¦rt az ostoba
magyar§z©k l§mpaf¦ny¦re nincs sz¤ks¦g.
52. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

s$auäu"dR"zARimadM" è&paM ä{"í"vaAnais$a yanmama /

de"vaA @pyasya è&pasya inatyaM d"zARnak(AiÉÿNA: //52//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
su-durdaram ida„ rpa„ d‚‰‡avƒn asi yan mama
devƒ apy asya rpasya nitya„ darana-kƒ…k‰i†a‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; sudurdaram Ä nagyon neh¦z megl§tni; idam Ä ezt; rpam Ä form§t; d‚‰‡avƒn asi Ä ahogyan te l§ttad; yat Ä amit; mama Ä Eny¦m; devƒ‹ Ä a f¦listenek; api Ä is; asya Ä ennek; rpasya Ä a form§nak; nityam Ä ¢r¢kk¦;
darana-kƒ…k‰i†a‹ Ä a l§tv§ny§ra v§gy©k.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Kedves Arjun§m! Azt
az alakomat, melyet most l§tsz, nagyon neh¦z megpillantani. M¦g a f¦listenek is §lland©an az alkalmat keresik, hogy megl§thass§k ezt az oly
kedves form§t.
MAGYAR·ZAT: E fejezet negyvennyolcadik vers¦ben az Ýr K‚‰†a r¢viden besz¦lt kozmikus form§j§nak megnyilv§n¨t§s§r©l, s tudatta Arjun§val, hogy nem lehet csup§n j§mbor tettek, §ldozatok stb. v¦gz¦s¦vel
megl§tni azt. Ez a vers a su-durdaram sz© haszn§lat§val arra utal, hogy
K‚‰†a k¦tkarÍ form§ja m¦g bizalmasabb jellegÉ. A kozmikus form§t
megl§thatja az ember, ha a k¤l¢nf¦le tettekhez, p¦ld§ul az aszk¦zishez,
a v¦dikus irodalom tanulm§nyoz§s§hoz, a filoz©fiai spekul§ci©hoz stb.
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hozz§adegy kis odaad© szolg§latot. Ez teh§t lehets¦ges, §m a bhakti hozz§ad§sa n¦lk¤l az ember semmit nem l§that. Ezt m§r elÆzÆleg K‚‰†a is
megmagyar§zta. K‚‰†a eredeti, k¦tkarÍ form§j§t azonban m¦g a kozmikus alakj§n§l is nehezebb megpillantani, m¦g az olyan f¦listenek sz§m§ra is, mint Brahmƒ ¦s az Ýr Živa. Ök is l§tni szeretn¦k az Urat, ¦s ezt
a ÷rŒmad-Bhƒgavatam is tanÍs¨tja: amikor K‚‰†a anyja, DevakŒ m¦h¦ben
volt, a felsÆbb bolyg©k ¢sszes f¦listene al§sz§llt, hogy megcsod§lhassa
Öt, ¦s sz¦p im§kat int¦ztek Hozz§, noha akkor m¦g nem is l§thatt§k.
Csak arra v§rtak, hogy megpillanthass§k az Urat. Az ostob§k k¢z¢ns¦ges embernek v¦lv¦n kigÍnyolhatj§k Öt, s megtehetik, hogy tisztelet¤ket
nem Neki, hanem a Benne l¦vÆ szem¦lytelen Àvalaminek" aj§nlj§k, ez
azonban ostobas§g. K‚‰†§t k¦tkarÍ form§j§ban m¦g a legnagyobb f¦listenek Ä Brahmƒ ¦s Živa Ä is szeretn¦k l§tni.
A Bhagavad-gŒtƒ (9.11) szint¦n megerÆs¨ti: avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ mƒnu‰Œ„ tanum ƒritam, a gÍnyol©d©, ostoba emberek sz§m§ra Ö nem l§that©. K‚‰†a maga mondja a Bhagavad-gŒtƒban Ä s a Brahma-sa„hitƒ is
megerÆs¨ti ezt Ä, hogy teste teljesen lelki, gy¢ny¢rrel teli ¦s ¢r¢kk¦val©, ¦s
semmilyen anyagi testhez nem hasonl¨that©. Azok sz§m§ra azonban, akik
Így tanulm§nyozz§k Öt, hogy olvass§k a Bhagavad-gŒtƒt ¦s m§s hasonl©
v¦dikus ¨r§sokat, K‚‰†a nehezen ¦rthetÆ. Akik Istent valamilyen anyagi
m©dszerrel k¨s¦rlik meg¦rteni, azok K‚‰†§t csak egy nagy t¢rt¦nelmi szem¦lyis¦gnek, mÉvelt filoz©fusnak, m¦gis k¢z¢ns¦ges embernek tekintik,
akinek hatalma ellen¦re anyagi testet kellett fel¢ltenie. Az ilyen emberek
v¦gsÆ soron Így v¦lik, hogy az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen, s ez¦rt azt
gondolj§k, hogy a szem¦lytelen arculat ¢lt¢tt fel egy szem¦lyes form§t,
amely kapcsolatban §ll az anyagi term¦szettel. Ez a materialist§k felfog§sa
a LegfelsÆbb Ýrr©l. Van egy m§sik, spekul§l© feltev¦s is. A tud§s keresÆi
szint¦n K‚‰†§n elm¦lkednek, de szem¦lyes form§j§t kev¦sb¦ tartj§k fontosnak, mint a LegfelsÆbb kozmikus form§j§t. Vannak teh§t, akik azt gondolj§k, hogy a kozmikus forma, melyet K‚‰†a Arjun§nak kinyilv§n¨tott,
fontosabb K‚‰†a szem¦lyes form§j§n§l. Szerint¤k a LegfelsÆbb szem¦lyes
form§ja csup§n a k¦pzelet sz¤lem¦nye, mert az AbszolÍt Igazs§g v¦gsÆ
soron nem szem¦ly. A transzcendent§lis folyamatr©l azonban a BhagavadgŒtƒ negyedik fejezete ¨r: K‚‰†§r©l a hiteles forr§sokt©l kell hallani. Ez
az igazi v¦dikus folyamat. Akik val©ban a v¦dikus utat k¢vetik, azok
az autentikus forr§sokt©l hallanak K‚‰†§r©l, s ha Íjra ¦s Íjra hallanak
R©la, nagyon kedvess¦ v§lik sz§mukra. Ahogyan m§r t¢bbsz¢r elmondtuk, K‚‰†§t yoga-mƒyƒ energi§ja fedi el, s nem l§that© mindenki sz§m§ra,
nem t§rja fel mag§t mindenki elÆtt. Egyed¤l az pillanthatja meg, akinek
ezt Ö megengedi. Ezt a v¦dikus irodalom is al§t§masztja: a megh©dolt
l¦lek val©ban meg¦rtheti az AbszolÍt Igazs§got. Mivel a transzcendentalist§k sz¤ntelen¤l elmer¤lnek a K‚‰†a-tudatban ¦s odaad© szolg§latot
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v¦geznek, ki tudj§k nyitni lelki szem¤ket, ¦s megl§thatj§k a felt§rulkoz© K‚‰†§t. Ez m¦g a f¦listenek sz§m§ra sem adatott meg, ¨gy azt§n m¦g
nekik is nagyon neh¦z meg¦rteni¤k Öt. M¦g a lelkileg fejlettebb f¦listenek
is §lland©an abban rem¦nykednek, hogy egyszer megpillanthatj§k K‚‰†§t
k¦tkarÍ form§j§ban. A v¦gk¢vetkeztet¦s teh§t az, hogy K‚‰†a kozmikus
form§j§t rendk¨v¤l neh¦z megpillantani, s nem lehets¦ges b§rki sz§m§ra,
§m szem¦lyes Žyƒmasundara-form§j§t m¦g enn¦l is nehezebb meg¦rteni.
53. VERS
naAhM" vaedE"naR tapas$aA na d"Anaena na caejyayaA /

zAfya WvaMivaDaAe ‰"í]M" ä{"í"vaAnais$a maAM yaTaA //53//
nƒha„ vedair na tapasƒ na dƒnena na cejyayƒ
akya eva„-vidho dra‰‡u„ d‚‰‡avƒn asi mƒ„ yathƒ
na Ä sohasem; aham Ä ¶n; vedai‹ Ä a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val; na Ä
sohasem; tapasƒ Ä szigorÍ aszk¦zis §ltal; na Ä sohasem; dƒnena Ä adom§nyoz§ssal; na Ä sohasem; ca Ä is; ijyayƒ Ä im§dat §ltal; akya‹ Ä lehets¦ges; evam-vidha‹ Ä mint ez; dra‰‡um Ä l§tni; d‚‰‡avƒn Ä l§t©; asi Ä te
vagy; mƒm Ä Engem; yathƒ Ä amint.
Amit most transzcendent§lis szemeddel l§tsz, azt nem lehet meg¦rteni
sem a V¦d§k tanulm§nyoz§s§val, sem komoly lemond§sok r¦v¦n, sem
adom§nyoz§ssal, sem im§dattal. Az eff¦le m©dszerek seg¨ts¦g¦vel nem
lehet Engem igaz val©mban megpillantani.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†a elÆsz¢r n¦gykarÍ Vi‰†u-form§j§ban jelent meg
sz¤lei, DevakŒ ¦s Vasudeva elÆtt, majd k¦tkarÍ form§j§v§ v§ltozott. Az
ateist§k vagy az odaad© szolg§latot megtagad© emberek nagyon nehezen
¦rtik meg ezt a miszt¦riumot. K‚‰†§t lehetetlen meg¦rteni¤k azoknak
a tud©soknak, akik csup§n nyelv¦szeti tud§sukra vagy akad¦miai ismereteikre t§maszkodva tanulm§nyozz§k a v¦dikus irodalmat. Azok sem
¦rhetik meg Öt, akik csup§n a szok§s kedv¦¦rt l§togatj§k a templomot
¦s v¦geznek im§datot. Templomba j§rnak, §m ennek ellen¦re k¦ptelenek K‚‰†§t a maga val©j§ban megismerni. Az csak az odaad© szolg§lat folyamata r¦v¦n lehets¦ges, ahogyan ezt maga K‚‰†a is elmagyar§zza
a k¢vetkezÆ versben.
54. VERS
BaftyaA tvananyayaA zAfya @h"maevaMivaDaAe'jauRna /

ÁaAtauM ‰"í]M" ca taÔvaena ‘avaeí]M" ca par"ntapa //54//
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bhaktyƒ tv ananyayƒ akya aham eva„-vidho 'rjuna
jŠƒtu„ dra‰‡u„ ca tattvena prave‰‡u„ ca parantapa
bhaktyƒ Ä odaad© szolg§lat §ltal; tu Ä de; ananyayƒ Ä an¦lk¤l, hogy gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekkel vagy spekul§l§s Ítj§n szerzett tud§ssal keveredne; akya‹ Ä lehets¦ges; aham Ä ¶n; evam-vidha‹ Ä ¨gy; arjuna Ä ©,
Arjuna; jŠƒtum Ä megismerni; dra‰‡um Ä l§tni; ca Ä ¦s; tattvena Ä a val©s§gnak megfelelÆen; prave‰‡um Ä behatolni; ca Ä is; parantapa Ä ©, ellens¦g legyÆzÆje.
Kedves Arjun§m, Engem csakis az osztatlan odaad© szolg§lat r¦v¦n
lehet igaz§n meg¦rteni Így, ahogyan elÆtted §llok, s ¨gy lehet k¢zvetlen¤l megl§tni Engem. Csak ily m©don tudsz behatolni a R©lam sz©l©
tud§s miszt¦rium§ba.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†§t csakis az osztatlan odaad© szolg§lat seg¨ts¦g¦vel lehet meg¦rteni. Ez a vers hat§rozottan ki is jelenti ezt, hogy a
Bhagavad-gŒtƒt a spekul§l§s m©dszer¦vel felfogni pr©b§l© ¢nk¦nyes magyar§z©k bel§thass§k: csup§n idej¤ket vesztegetik. Senki sem ¦rtheti meg
K‚‰†§t ¦s azt, hogyan jelent meg sz¤lei elÆtt elÆbb n¦gykarÍ form§j§ban,
hogy azut§n egyszerre §tv§ltozzon k¦tkarÍ form§j§v§. Ezeket a dolgokat
nagyon neh¦z meg¦rteni a V¦d§k tanulm§nyoz§sa vagy filoz©fiai spekul§ci© seg¨ts¦g¦vel, ez¦rt e vers vil§gosan kijelenti: Öt senki sem l§thatja,
¦s ezeket a dolgokat senki sem ¦rtheti meg. ·m azok, akik elm¦ly¤lten
tanulm§nyozz§k a v¦dikus irodalmat, sokf¦lek¦ppen szerezhetnek ismereteket R©la. Sz§mtalan szab§ly ¦s elÆ¨r§s van, s ha az ember val©ban
meg akarja ¦rteni K‚‰†§t, k¢vetnie kell a hiteles szent¨r§sokban lefektetett ir§nyad© elveket. Vezekl¦st szint¦n ezeknek az elveknek megfelelÆen kell v¦gezni. Ha szigorÍ lemond§st akarunk v¦gezni, b¢jt¢lhet¤nk
janmƒ‰‡amŒn, K‚‰†a megjelen¦s¦nek napj§n, valamint a k¦t ekƒdaŒ napon
(minden Íjhold ¦s telihold ut§ni tizenegyedik napon). Ami pedig az adom§nyoz§st illeti, az mag§t©l ¦rtetÆdÆen mindig K‚‰†a bhakt§it illeti, akik
az Ö odaad© szolg§lat§t v¦gzik, hogy a K‚‰†§r©l sz©l© filoz©fi§t, vagyis a
K‚‰†a-tudatot vil§gszerte elterjessz¦k. A K‚‰†a-tudat §ld§s az emberis¦g
sz§m§ra. Rłpa GosvƒmŒ Így dicsÆ¨tette az Ýr Caitany§t, mint a leg¢nzetlenebb adakoz©t, mert ingyen osztotta azt, amit egy¦bk¦nt oly neh¦z
el¦rni: a K‚‰†a ir§nti szeretetet. Ha valaki teh§t p¦nz¦nek egy r¦sz¦t
azoknak adja, akik a K‚‰†a-tudat terjeszt¦s¦vel foglalkoznak, ez a K‚‰†atudat terjeszt¦s¦re sz§nt adom§ny a legnagyobb adom§ny a vil§gon. ¶s
ha valaki a templomi elÆ¨r§sok szerint v¦gez im§datot (az indiai templomokban mindig §ll egy szobor, §ltal§ban Vi‰†u vagy K‚‰†a), az fejlÆd¦st
¦rhet el azzal, hogy im§dja ¦s tiszteli az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦-
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g¦t. Azok sz§m§ra, akik m¦g kezdÆk az Ýr odaad© szolg§lat§ban, nagyon
fontos a templomi im§dat. Ezt a v¦dikus irodalom (÷vetƒvatara-upani‰ad
6.23) is megerÆs¨ti:
yasya deve parƒ bhaktir yathƒ deve tathƒ gurau
tasyaite kathitƒ hy arthƒ‹ prakƒante mahƒtmana‹
Akinek megingathatatlan hite van a LegfelsÆbb Ýrban, s k¢veti a lelki
tan¨t©mester Ítmutat§s§t, akiben szint¦n rend¨thetetlen¤l hisz, az elÆtt
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge felfedi mag§t. Elmebeli spekul§ci©
Ítj§n nem lehet meg¦rteni K‚‰†§t. Aki nem r¦szes¤l szem¦lyesen egy hiteles lelki tan¨t©mester oktat§s§ban, az semmit nem ¦rthet meg K‚‰†§b©l.
A tu sz© haszn§lat§val ez a vers kifejezetten arra utal, hogy K‚‰†a megismer¦s¦hez ezen k¨v¤l nem vezet m§s Ít, ¦s semmi m§s folyamat nem
aj§nlott.
K‚‰†a szem¦lyes, k¦tkarÍ ¦s n¦gykarÍ form§j§r©l azt mondj§k, sudurdaram, azaz Ànagyon neh¦z megl§tni". Teljes m¦rt¦kben k¤l¢nb¢zik
az ideiglenes kozmikus form§t©l, melyet Arjuna l§tott. A n¦gykarÍ Nƒrƒya†a- ¦s a k¦tkarÍ K‚‰†a-forma ¢r¢kk¦val© ¦s transzcendent§lis, m¨g az
Arjun§nak megmutatott kozmikus forma ideiglenes. A tvad anyena na
d‚‰‡a-prvam szavakb©l (47. vers) az der¤l ki, hogy Arjun§t megelÆzÆen
m¦g senki sem l§tta ezt a form§t, ¦s hogy nem is volt sz¤ks¦g arra, hogy
a bhakt§k l§ss§k. K‚‰†a az¦rt engedte Arjun§nak, hogy megpillantsa ezt
az alakj§t, hogy ha valaki a j¢vÆben b§rmikor is Isten inkarn§ci©j§nak
adja ki mag§t, az emberek bizony¨t¦kul k¦rhess¦k tÆle a kozmikus forma
megmutat§s§t.
Az elÆzÆ versben t¢bbsz¢r haszn§lt na sz© arra utal, hogy senkinek sem
szabad tÍls§gosan b¤szk¦nek lennie diplom§ira, melyek p¦ld§ul tudom§nyos mÉvelts¦g¦t bizony¨tj§k a v¦dikus irodalom ter¤let¦n. El kell fogadnia K‚‰†a odaad© szolg§lat§t Ä csak ezut§n pr©b§lkozhat azzal, hogy
magyar§zatot fÉzz¢n a Bhagavad-gŒtƒhoz.
A kozmikus forma felt§r§sa ut§n K‚‰†a elÆsz¢r §tv§ltozik n¦gykarÍ
Nƒrƒya†§v§, majd Íjra visszat¦r saj§t, term¦szetes, k¦tkarÍ alakj§ba. Ez
azt jelenti, hogy mind a n¦gykarÍ, mind a v¦dikus irodalom §ltal eml¨tett
t¢bbi forma az eredeti, k¦tkarÍ K‚‰†§b©l §rad Ä Ö valamennyi ki§rad§s
eredete. Ö maga azonban m¦g ezektÆl a form§kt©l is k¤l¢n§ll©an l¦tezik,
a szem¦lytelen aspektusr©l nem is besz¦lve. Ami a n¦gykarÍ K‚‰†a form§kat illeti, a V¦d§k egy¦rtelmÉen kijelentik, hogy m¦g a K‚‰†§val legink§bb azonos n¦gykarÍ forma is (Mahƒ-vi‰†u¦, aki a kozmikus ©ce§non
fekszik, s akinek l¦legz¦s¦vel sz§mtalan univerzum §rad ki ¦s hÍz©dik
vissza), a LegfelsÆbb Ýr egyik kiterjed¦se. Ahogyan a Brahma-sa„hitƒ
(5.48) mondja:

532

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[11. fejezet

yasyaika-nivasita-kƒlam athƒvalambya
jŒvanti loma-vila-jƒ jagad-a†ˆa-nƒthƒ‹
vi‰†ur mahƒn sa iha yasya kalƒ-vie‰o
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀMahƒ-vi‰†u, akibe a sz§mtalan univerzum vissza§rad, s akibÆl azt§n Íjra
ki§radnak azok puszt§n l¦gz¦se §ltal, K‚‰†a teljes kiterjed¦se. Ez¦rt
Govind§t, K‚‰†§t im§dom, aki minden ok oka." Kiz§r©lag K‚‰†a szem¦lyes form§j§t kell h§t im§dnunk az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt,
akit ¢r¢kk¦val© gy¢ny¢r ¦s tud§s jellemez. A Bhagavad-gŒtƒ megerÆs¨ti,
hogy Ö valamennyi Vi‰†u-forma ¦s inkarn§ci© forr§sa, ¦s Ö az eredeti
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g.
A v¦dikus irodalomban (Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.1) a k¢vetkezÆ kijelent¦ssel tal§lkozunk:
sac-cid-ƒnanda-rpƒya k‚‰†ƒyƒkli‰‡a-kƒri†e
namo vedƒnta-vedyƒya gurave buddhi-sƒk‰i†e
ÀTiszteletteljes h©dolatomat aj§nlom K‚‰†§nak, akinek transzcendent§lis
form§ja gy¢ny¢rrel, ¢r¢kk¦val©s§ggal ¦s tud§ssal teli. Tiszteletemet aj§nlom Neki, mert ha meg¦rtj¤k Öt, meg¦rtj¤k a V¦d§kat, s ez¦rt Ö a legfelsÆbb lelki tan¨t©mester." Azt§n pedig azt olvashatjuk: k‚‰†o vai parama„
daivatam. ÀK‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge" (Gopƒla-tƒpanŒupani‰ad 1.3). Eko vaŒ sarva-ga‹ k‚‰†a Œˆya‹: ÀEz az egyetlen K‚‰†a
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, aki im§datra m¦lt©." Eko 'pi san
bahudhƒ yo 'vabhƒti: ÀK‚‰†a egy, de sz§mtalan form§ban ¦s kiterjedt inkarn§ci©ban nyilv§nul meg" (Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad 1.21).
A Brahma-sa„hitƒban (5.1) ez §ll:
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹
anƒdir ƒdir govinda‹ sarva-kƒra†a-kƒra†am
ÀAz Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge K‚‰†a, akinek teste ¢r¢kk¦val©s§g, tud§s ¦s gy¢ny¢r. Nincs kezdete, mert Ö maga a kezdete mindennek.
Ö minden ok oka."
M§shol azt olvashatjuk: yatrƒvatŒr†a„ k‚‰†ƒkhya„ para„ brahma narƒk‚ti. ÀA LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g egy szem¦ly. Neve K‚‰†a, s n¦ha
al§sz§ll a F¢ldre." A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban szint¦n tal§lhat© le¨r§s az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek sokf¦le inkarn§ci©j§r©l, ¦s a felsorol§sban K‚‰†a neve is szerepel. ·m azt is olvashatjuk, hogy K‚‰†a nem
Isten egyik inkarn§ci©ja, hanem Ö maga az eredeti Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge (ete cƒ„a-kalƒ‹ pu„sa‹ k‚‰†as tu bhagavƒn svayam).
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Hasonl©k¦ppen sz©l az Ýr is a Bhagavad-gŒtƒban: matta‹ paratara„
nƒnyat. ÀSemmi sem magasabb rendÉ form§mn§l, az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦n¦l, K‚‰†§n§l." Egy m§sik helyen a Bhagavad-gŒtƒban azt mondja, aham
ƒdir hi devƒnƒm: À¶n vagyok minden f¦listen eredete." A Bhagavad-gŒtƒ
tan¨t§s§nak meg¦rt¦se ut§n Arjuna is megerÆs¨tette ezt a k¢vetkezÆ szavakkal: param brahma para„ dhƒma pavitra„ parama„ bhavƒn. ÀMost
teljesen meg¦rtem, hogy Te vagy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge,
az AbszolÍt Igazs§g, s hogy Te vagy mindenek mened¦ke." A kozmikus
forma teh§t, melyet K‚‰†a Arjun§nak t§rt fel, nem az eredeti form§ja
Istennek. Az eredeti forma K‚‰†a. A sok ezer fejÉ ¦s karÍ kozmikus forma
kinyilv§n¨t§s§ra az¦rt van sz¤ks¦g, hogy felh¨vja mag§ra azok figyelm¦t,
akikben nincsen szeretet Isten ir§nt. Ez nem Isten eredeti form§ja.
Azok a tiszta bhakt§k, akiket k¤l¢nb¢zÆ szeretetteljes, transzcendent§lis kapcsolat fÉz az Ýrhoz, nem vonz©dnak a kozmikus form§hoz. A
LegfelsÆbb Istens¦g eredeti K‚‰†a-alakj§ban folytat szeretetteljes transzcendent§lis kapcsolatot bhakt§ival. A K‚‰†§val meghitt bar§ti viszonyban
l¦vÆ Arjuna sz§m§ra ez¦rt a kozmikus megnyilv§nul§s form§ja egy§ltal§n
nem okozott ¢r¢met, ink§bb f¦lelemmel t¢lt¢tte el. Arjuna K‚‰†a §lland©
t§rsa volt, ez¦rt k¦ts¦gtelen¤l transzcendent§lis l§t©k¦pess¦ggel rendelkezett. Nem egy k¢z¢ns¦ges ember volt, ez¦rt a kozmikus forma nem
ragadta meg. A gy¤m¢lcs¢zÆ tettek r¦v¦n felemelkedni pr©b§l© emberek
tal§n csod§latosnak l§tn§k e megnyilv§nul§st, de az odaad© szolg§latban
¦lÆk sz§m§ra K‚‰†a k¦tkarÍ form§ja a legkedvesebb.
55. VERS
matk(maRk{(nmatpar"maAe maà"·(: s$aËÿvaijaRta: /

inavaE=r": s$avaRBaUtaeSau ya: s$a maAmaeita paANx"va //55//
mat-karma-k‚n mat-paramo mad-bhakta‹ sa…ga-varjita‹
nirvaira‹ sarva-bhte‰u ya‹ sa mƒm eti pƒ†ˆava
mat-karma-k‚t Ä Nekem dolgozva; mat-parama‹ Ä Engem a LegfelsÆbbnek tekintve; mat-bhakta‹ Ä az ¶n odaad© szolg§latomat v¦gezve;
sa…ga-varjita‹ Ä mentesen a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek ¦s az elmebeli spekul§ci© szennyezÆd¦s¦tÆl; nirvaira‹ Ä ellens¦g n¦lk¤lik¦nt; sarva-bhte‰u Ä
az ¦lÆl¦nyek k¢z¢tt; ya‹ Ä aki; sa‹ Ä Æ; mƒm Ä Hozz§m; eti Ä j¢n;
pƒ†ˆava Ä ©, Pƒ†ˆu fia.
Kedves Arjun§m, aki tiszta odaad© szolg§latomat v¦gzi, s mentes a
gy¤m¢lcs¢zÆ tettek ¦s az elmebeli spekul§ci© szenny¦tÆl, aki ¶rtem
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dolgozik, ¦s Engem tesz ¦lete v¦gsÆ c¦lj§v§, valamint bar§tja minden
¦lÆl¦nynek, az biztosan eljut Hozz§m.
MAGYAR·ZAT: Aki el akar jutni a lelki vil§gba, K‚‰†alok§ra, hogy ott
meghitt kapcsolatban ¦ljen K‚‰†§val, az Istens¦g Szem¦lyis¦geinek legfelsÆbbj¦vel, annak k¢vetnie kell ezt a folyamatot, melyet maga a LegfelsÆbb
aj§nl. Ezt a verset emiatt a Bhagavad-gŒtƒ l¦nyeg¦nek tekintik. Ez a k¢nyv
a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkekhez sz©l, akik azzal a c¦llal ¦lnek az anyagi
vil§gban, hogy urai legyenek a term¦szetnek, ¦s mit sem tudnak az igazi,
lelki ¦letrÆl. A Bhagavad-gŒtƒ sz§nd¦ka megmutatni, hogyan ¦rtheti meg
az ember lelki l¦t¦t ¦s a legfelsÆbb lelki szem¦lyis¦ghez fÉzÆdÆ ¢r¢kk¦val© kapcsolat§t, valamint megtan¨tani, hogyan t¦rjen haza, vissza Istenhez. Ez az a vers, amely f¦lre¦rthetetlen¤l megmagyar§zza, hogy a lelki
¦letben egyed¤l az odaad© szolg§lat folyamat§val lehet sikert el¦rni.
Ami a munk§t illeti, minden energi§nkkal K‚‰†a-tudatÍ tetteket kell
v¦gezn¤nk. A Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu (1.2.255) ¨gy ¨r:
anƒsaktasya vi‰ayƒn yathƒrham upayuŠjata‹
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe yukta„ vairƒgyam ucyate
Senki ne v¦gezzen olyan munk§t, ami nem §ll kapcsolatban K‚‰†§val. Ezt
nevezik k‚‰†a-karm§nak. Az ember sz§mtalanf¦le tettet v¦grehajthat, de
nem szabad vonz©dnia munk§ja eredm¦ny¦hez; az kiz§r©lag K‚‰†§t illeti.
Vegy¤nk p¦ld§ul egy ¤zletembert: hogy a tetteit K‚‰†a-tudatÍv§ tegye, az
Ö jav§ra kell v§llalkoz§sait lebonyol¨tania. Ha K‚‰†a a tulajdonos, akkor
Neki kell ¦lveznie a v§llalkoz§sb©l sz§rmaz© hasznot is. Ha az ¤zletembernek sok ezer doll§rja van, s ezt mind K‚‰†§nak akarja adni, megteheti.
Ez jelenti a K‚‰†§nak v¦gzett munka. Ahelyett, hogy az ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦se v¦gett egy felhÆkarcol©t emelne, az ember ¦p¨thet egy sz¦p templomot K‚‰†§nak, ahol fel§ll¨thatja az Ö mrtij§t, s az odaad© szolg§latr©l
sz©l© hiteles k¢nyvek le¨r§sa alapj§n gondoskodhat szolg§lat§r©l. Ez mind
k‚‰†a-karma. Az embernek nem szabad ragaszkodnia munk§ja eredm¦ny¦hez, hanem K‚‰†§nak kell felaj§nlania azt, s a K‚‰†§nak tett felaj§nl§s
marad¦kait kell elfogadnia mint prasƒd§t. Ha valaki egy hatalmas ¦p¤letet
¦p¨t K‚‰†§nak, s fel§ll¨tja ott K‚‰†a mrtij§t, akkor nem tilos ott ¦lnie, de
tudnia kell, hogy az ¦p¤let tulajdonosa K‚‰†a. Ezt h¨vj§k K‚‰†a-tudatnak.
·m ha valakinek nem §ll m©dj§ban templomot emelnie K‚‰†§nak, akkor Így is v¦gezhet k‚‰†a-karm§t, hogy a templom§t tiszt¨tja. Az ember
kert¦szkedhet is. Akiknek van egy kis f¢ldj¤k Ä ¦s Indi§ban m¦g a legszeg¦nyebbeknek is van Ä, arra haszn§lhatj§k birtokukat, hogy vir§got ¤ltessenek rajta, amit azt§n felaj§nlhatnak K‚‰†§nak. A Bhagavad-gŒtƒban
K‚‰†a a tulasŒ n¢v¦ny ¤ltet¦s¦t aj§nlja, mert a tulasŒ levelei nagyon fontosak. Patra„ pu‰pa„ phala„ toyam. K‚‰†a azt akarja, hogy aj§nljunk fel
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Neki egy levelet, egy vir§got, egy gy¤m¢lcs¢t vagy egy kev¦s vizet, s Ö
el¦gedett lesz. A lev¦l fÆleg a tulasŒ level¦re utal. ´ltethet¤nk teh§t tulasŒt,
s ¢nt¢zhetj¤k Ä ¨gy m¦g a legszeg¦nyebb ember is szolg§lhatja K‚‰†§t. Ez
csup§n n¦h§ny p¦lda arra, hogyan dolgozhat az ember K‚‰†§nak.
A mat-parama‹ sz© arra utal, aki azt tekinti az ¦let legfÆbb t¢k¦letess¦g¦nek, ha K‚‰†a t§rsas§g§ban lehet az Ö legfelsÆ hajl¦k§n. Az ilyen
ember nem akar a felsÆbb anyagi bolyg©kra eljutni, p¦ld§ul a Holdra,
a Napra vagy a mennyei bolyg©kra, de m¦g az univerzum legfelsÆbb bolyg©j§ra, a Brahmalok§ra sem. Nem v§gyik egyikre sem. Öt egyed¤l az
¦rdekli, hogy eljusson a lelki vil§gba, s ott sem a sug§rz© brahmajyoti
ragyog§s§ba k¨v§n beleolvadni, hanem a legfelsÆbb lelki bolyg©ra, K‚‰†alok§ra, Goloka-V‚ndƒvan§ra akar menni. T¢k¦letesen ismeri azt a helyet,
ez¦rt semmi m§s nem ¦rdekli. A mad-bhakta‹ sz© arra utal, hogy teljesen
elmer¤l az odaad© szolg§latban, annak kilenc folyamat§t v¦gezve: hall ¦s
¦nekel az Ýrr©l, eml¦kezik R§, im§dja Öt, l©tuszl§b§t szolg§lja, im§kat
aj§nl fel Neki, v¦grehajtja a parancsait, bar§tkozik Vele, s v¦g¤l minden¦t §tadva Neki megh©dol. Az ember v¦gezheti e kilenc folyamat mindegyik¦t, v¦gezhet csak nyolcat k¢z¤l¤k vagy hetet, de v¦gezzen legal§bb
egyet Ä s akkor k¦ts¦gtelen¤l t¢k¦letess¦ v§lik.
A sa…ga-varjita‹ kifejez¦s nagyon fontos. Az embernek nem szabad
olyan emberekkel bar§tkoznia, akik K‚‰†a ellen vannak. Ez alatt nemcsak azokat ¦rtj¤k, akik ateist§k, hanem azokat is, akik vonz©dnak a
gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekhez ¦s az elmebeli spekul§ci©hoz. A tiszta
odaad© szolg§latot a Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu (1.1.11) a k¢vetkezÆk¦ppen
hat§rozza meg:
anyƒbhilƒ‰itƒ-nya„ jŠƒna-karmƒdy-anƒv‚tam
ƒnuklyena k‚‰†ƒnu- Œlana„ bhaktir uttamƒ
E versben ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy aki vegy¨tetlen odaad© szolg§latot akar v¦gezni, annak mentesnek kell lennie minden
anyagi szennyezÆd¦stÆl, valamint ker¤lnie kell az olyan emberek t§rsas§g§t, akik a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek ¦s az elmebeli spekul§ci© rabjai. Tiszta
odaad© szolg§latr©l teh§t akkor besz¦lhet¤nk, ha az ember megszabadult az ilyen nemk¨v§natos t§rsas§gt©l ¦s az anyagi v§gyak szennyezÆd¦s¦tÆl, tov§bb§ megfelelÆ hozz§§ll§ssal tanulm§nyozza a K‚‰†§r©l sz©l©
tudom§nyt. “nuklyasya sa…kalpa‹ prƒtiklyasya varjanam (Hari-bhaktivilƒsa 11.676). Az embernek nem ellens¦gesen, hanem j© sz§nd¦kkal kell
K‚‰†§ra gondolnia, s Így kell ¶rte cselekednie. Ka„sa K‚‰†a ellens¦ge
volt, s att©l a pillanatt©l kezdve, hogy K‚‰†a megsz¤letett, folyton azt
tervezgette, hogyan ¢lje meg Öt, s mivel terve mindig kudarcot vallott,
¢r¢kk¦ K‚‰†§ra gondolt. ¸gy azt§n minden tekintetben, ¢r¢kk¦ K‚‰†atudatos volt: b§rmit csin§lt, ha evett vagy ha aludt, mindig R§ gondolt Ä
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§m mindezt nem szeretettel tette. Ez¦rt Ka„sa Ä annak ellen¦re, hogy
elm¦j¦ben a nap huszonn¦gy ©r§j§ban ¢r¢kk¦ K‚‰†a j§rt Ä d¦monnak
sz§m¨tott, ¨gy az Ýr v¦g¤l meg¢lte. Term¦szetesen akit K‚‰†a meg¢l,
az azon nyomban felszabadul, de a tiszta bhakt§nak nem ez a c¦lja. Ö
m¦g a felszabadul§sra vagy a legfelsÆbb lelki bolyg©, Goloka-V‚ndƒvana
el¦r¦s¦re sem v§gyik. B§rhol legyen, K‚‰†a szolg§lata az egyetlen c¦lja.
K‚‰†a h¨vei mindenkivel bar§ts§gosak, s ez¦rt mondja ez a vers, hogy
egy bhakt§nak nincsen ellens¦ge (nirvaira‹). Hogyan lehets¦ges ez? A
K‚‰†a-tudatban ¦lÆ bhakta tudja, hogy csup§n a K‚‰†§nak v¦gzett odaad© szolg§lat szabad¨thatja meg az embert az ¦let minden probl¦m§j§t©l.
Szem¦lyesen tapasztalta ezt, ez¦rt azon f§radozik, hogy megismertesse a
K‚‰†a-tudatot az emberi t§rsadalommal. A t¢rt¦nelem sz§mtalan p¦ld§val szolg§l az Ýrnak azokr©l a h¨veirÆl, akik az ¦let¤k kock§ztat§sa §r§n
is hirdett¦k az Isten-tudatot. A legjobb p¦lda erre az Ýr J¦zus Krisztus.
A hitetlenek keresztre fesz¨tett¦k, de ¦let¦t az Isten-tudat terjeszt¦s¦nek
szentelte. Term¦szetesen csak a fel¤letesen gondolkod© v¦lheti Így, hogy
elpuszt¨tott§k Æt. Indi§ban is sok hasonl© eset t¢rt¦nt, p¦ld§ul Haridƒsa
—hƒkur§val ¦s Prahlƒda Mahƒrƒj§val. Mi¦rt v§llaltak ilyen vesz¦lyt? Mert
az Isten-tudatot akart§k terjeszteni Ä s ez rendk¨v¤l neh¦z. Aki K‚‰†atudatÍ, az tiszt§ban van azzal, hogy az ember szenved¦se annak k¢sz¢nhetÆ, hogy megfeledkezett K‚‰†§hoz fÉzÆdÆ ¢r¢k kapcsolat§r©l. ¶ppen
ez¦rt azzal teheti a legnagyobb szolg§latot a t§rsadalomnak, ha megszabad¨tja embert§rsait az anyagi l¦tez¦s minden gondj§t©l. ¸gy szolg§lja egy
tiszta bhakta az Urat. K¦pzelj¤k csak el, mennyire kegyes K‚‰†a ahhoz,
aki az Ö szolg§lat§ban ¦l, s az Ö kedv¦¦rt minden vesz¦lyt v§llal! Az ilyen
ember teste elhagy§sa ut§n k¦ts¦gtelen¤l a legfelsÆbb bolyg©ra ker¤l.
²sszefoglal§sk¦nt elmondhatjuk: K‚‰†a az, aki megmutatta kozmikus
form§j§t (amely egy ideiglenes megnyilv§nul§s), aki kinyilv§n¨totta a mindent elpuszt¨t© idÆ form§j§t, sÆt a n¦gykarÍ Vi‰†u-alakot is. K‚‰†a teh§t
az eredete e megnyilv§nul§sok mindegyik¦nek. Helytelen az az elm¦let,
mely szerint K‚‰†a az eredeti viva-rpa, vagyis Vi‰†u megnyilv§nul§sa.
Ö minden forma eredete. Ezer ¦s ezer Vi‰†u l¦tezik, de egy bhakta sz§m§ra K‚‰†a eredeti, k¦tkarÍ Žyƒmasundara-form§j§n§l egyetlen forma
sem fontosabb. A Brahma-sa„hitƒ kijelenti, hogy aki szeretettel ¦s odaad§ssal K‚‰†a Žyƒmasundara-form§j§hoz ragaszkodik, az mindig l§thatja
Öt a sz¨v¦ben, s Rajta k¨v¤l nem is l§t m§st. Meg kell ¦rten¤nk teh§t,
hogy a tizenegyedik fejezet legfÆbb mondanival©ja az, hogy K‚‰†a form§ja
a legfelsÆbb ¦s a legfontosabb.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizenegyedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA kozmikus forma".
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Az odaad© szolg§lat

1. VERS
@jauRna ovaAca

WvaM s$atatayau·(A yae Ba·(AstvaAM payauRpaAs$atae /

yae caApyaºar"mavya·M( taeSaAM ke( yaAegAivaÔamaA: // 1 //
arjuna uvƒca
eva„ satata-yuktƒ ye bhaktƒs tvƒ„ paryupƒsate
ye cƒpy ak‰aram avyakta„ te‰ƒ„ ke yoga-vittamƒ‹
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; evam Ä ily m©don; satata Ä mindig;
yuktƒ‹ Ä foglalkozva; ye Ä azok; bhaktƒ‹ Ä a bhakt§k; tvƒm Ä T¦ged;
paryupƒsate Ä megfelelÆen im§dnak; ye Ä azok; ca Ä is; api Ä ellenben;
ak‰aram Ä az ¦rz¦kszerveken tÍlit; avyaktam Ä a megnyilv§nulatlant;
te‰ƒm Ä k¢z¤l¤k; ke Ä ki; yoga-vit-tamƒ‹ Ä a legt¢k¦letesebb a yog§r©l
sz©l© tud§sban.
Arjuna ¨gy k¦rdezett: Kik tekinthetÆk t¢k¦letesebbnek: akik mindig
megfelelÆen im§dnak T¦ged az odaad© szolg§latban, vagy akik a szem¦lytelen Brahmant, a megnyilv§nulatlant im§dj§k?
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MAGYAR·ZAT: K‚‰†a az eddigiekben besz¦lt a szem¦lyes, a szem¦lytelen ¦s a kozmikus aspektusr©l, s le¨r§st adott a k¤l¢nf¦le bhakt§kr©l ¦s
yogŒkr©l is. A transzcendentalist§kat §ltal§ban k¦t csoportra lehet osztani: a szem¦lytelen ¦s a szem¦lyes filoz©fia h¨veire. A szem¦lyes filoz©fi§t
vall© bhakta minden energi§j§val a LegfelsÆbb Urat szolg§lja, az imperszonalista ezzel szemben nem k¢zvetlen¤l K‚‰†§t szolg§lja, hanem a szem¦lytelen Brahmanon, a megnyilv§nulatlanon medit§l.
EbbÆl a fejezetbÆl megtudhatjuk, hogy az AbszolÍt Igazs§g el¦r¦s¦nek
k¤l¢nf¦le folyamatai k¢z¤l a bhakti-yoga, az odaad© szolg§lat a legjobb.
Ha az ember az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek t§rsas§g§ra v§gyik,
el kell kezdenie az odaad© szolg§latot.
Azokat, akik a LegfelsÆbb Urat az odaad© szolg§lat §ltal k¢zvetlen¤l
im§dj§k, perszonalist§knak h¨vjuk, imperszonalist§k alatt pedig azokat
¦rtj¤k, akik a szem¦lytelen Brahmanon medit§lnak. Arjuna most azt k¦rdezi: a kettÆ k¢z¤l melyik a jobb? Az AbszolÍt Igazs§g el¦r¦s¦hez sz§mtalan Ít vezet, de K‚‰†a ebben a fejezetben elmondja, hogy valamennyi
k¢z¤l a bhakti-yoga, az Ýrnak v¦gzett odaad© szolg§lat a legmagasabb
rendÉ. Ez a legk¢zvetlenebb s egyben a legk¢nnyebb m©dszer, hogy Isten
t§rsas§g§ba ker¤lhess¤nk.
A Bhagavad-gŒtƒ m§sodik fejezet¦ben a LegfelsÆbb Ýr elmagyar§zta,
hogy az ¦lÆl¦ny nem az anyagi test, hanem lelki szikra, az AbszolÍt Igazs§g pedig a lelki eg¦sz. A hetedik fejezetben azt mondja az ¦lÆl¦nyrÆl,
hogy az a legfelsÆbb eg¦sz szerves r¦sze, s azt aj§nlja, hogy az ember ir§ny¨tsa minden figyelm¦t az eg¦szre. A nyolcadik fejezet arr©l sz©l, hogy
b§rki, aki a hal§la pillanat§ban K‚‰†§ra gondol, azonnal az Ö hajl¦k§ra,
a lelki vil§gba jut. A hatodik fejezet v¦g¦n az Ýr egy¦rtelmÉen kijelenti:
valamennyi yogŒ k¢z¤l azt tartja a legt¢k¦letesebbnek, aki mindig K‚‰†§ra
gondol. L§thatjuk teh§t, hogy val©j§ban minden fejezetnek az a v¦gk¢vetkeztet¦se, hogy K‚‰†a szem¦lyes form§j§hoz kell ragaszkodnunk,
mert ez a lelki t¢k¦letess¦g legmagasabb szintje.
Ennek ellen¦re vannak olyanok, akik nem vonz©dnak K‚‰†a szem¦lyes
form§j§hoz. Olyannyira ellene vannak, hogy amikor magyar§zatot fÉznek
a Bhagavad-gŒtƒhoz, a t¢bbi embert is el akarj§k t§vol¨tani K‚‰†§t©l, s
az emberek odaad§s§t a szem¦lytelen brahmajyotira pr©b§lj§k ir§ny¨tani.
Az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen form§j§n szeretnek medit§lni, amely
megnyilv§nulatlan ¦s az ¦rz¦kek §ltal el¦rhetetlen.
¸gy teh§t a transzcendentalist§knak k¦t csoportja van. Arjuna most azt
pr©b§lja meg¦rteni, melyik folyamat a k¢nnyebb, ¦s melyik csoport a t¢k¦letesebb. M§s sz©val saj§t helyzet¦t k¨v§nja tiszt§zni, hiszen Æ csak K‚‰†a
szem¦lyes form§j§hoz vonz©dik, a szem¦lytelen Brahmanhoz nem. Tudni
szeretn¦ teh§t, biztons§gos-e a helyzete. A szem¦lytelen aspektuson az
anyagi vil§gban ¦s a LegfelsÆbb Ýr lelki vil§g§ban egyar§nt nagyon neh¦z
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medit§lni. Val©j§ban az ember k¦ptelen t¢k¦letesen felfogni az AbszolÍt
Igazs§g szem¦lytelen arculat§t. Arjuna ¦ppen ez¦rt azt akarja k¦rdezni:
ÀMi ¦rtelme az eff¦le idÆpazarl§snak?" A tizenegyedik fejezetben Arjuna
azt tapasztalta, hogy az a legjobb, ha K‚‰†a szem¦lyes form§j§hoz ragaszkodik, mert ¨gy az ¢sszes t¢bbit is meg¦rtheti, s emellett K‚‰†a ir§nti szeretete is h§bor¨tatlan marad. Ez a fontos k¦rd¦s, melyet Arjuna K‚‰†§nak feltett, tiszt§zni fogja az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen ¦s szem¦lyes
felfog§sa k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get.

2. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

mayyaAvaezya manaAe yae maAM inatyayau·(A opaAs$atae /

™aÜ"yaA par"yaAepaetaAstae mae yau·(tamaA mataA: // 2 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
mayy ƒveya mano ye mƒ„ nitya-yuktƒ upƒsate
raddhayƒ parayopetƒs te me yuktatamƒ matƒ‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; mayi Ä R§m; ƒveya Ä r¢gz¨tett; mana‹ Ä elm¦jÉek; ye Ä akik; mƒm Ä Engem;
nitya Ä mindig; yuktƒ‹ Ä elmer¤lÆk; upƒsate Ä im§datban; Łraddhayƒ Ä
hittel; parayƒ Ä transzcendent§lis; upetƒ‹ Ä meg§ldottak; te Ä Æk; me Ä
·ltalam; yukta-tamƒ‹ Ä a yog§ban legt¢k¦letesebbnek; matƒ‹ Ä tekintettek.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Akik elm¦j¤ket szem¦lyes form§mra r¢gz¨tik, s mindig nagy, transzcendent§lis hittel im§dnak
Engem, azokat a legt¢k¦letesebbnek tekintem ¶n.
MAGYAR·ZAT: Arjuna k¦rd¦s¦re K‚‰†a vil§gos v§laszt ad: az tekinthetÆ a yog§ban a legt¢k¦letesebbnek, aki az Ö szem¦lyes form§j§ra ¢sszpontos¨tja figyelm¦t, valamint hittel ¦s odaad§ssal im§dja Öt. Aki ily
m©don a K‚‰†a-tudatba mer¤l, annak tettei nem anyagiak, mert mindent
K‚‰†§¦rt tesz. A tiszta bhakta §lland©an tev¦keny, s b§rmit csin§l Ä K‚‰†a
neveit ¦nekli, R©la hall, R©la sz©l© k¢nyvet olvas, esetleg prasƒd§t fÆz,
vagy ¦pp elmegy a piacra, hogy v§s§roljon valamit K‚‰†§nak, n¦ha a templomot takar¨tja, vagy az ed¦nyeket mosogatja Ä, egyetlen percet sem k¦pes
elt¢lteni K‚‰†a-tudatÍ tettek n¦lk¤l. Az ilyen tettek teljes samƒdhiban
t¢rt¦nnek.
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3Ä4. VERS
yae tvaºar"mainadeR"zyamavya·M( payauRpaAs$atae /

s$avaR‡agAmaicantyaM ca kU(q%sTamacalaM ‹auvama, // 3 //
s$aiªayamyaein‰"yaƒaAmaM s$avaR‡a s$amabauÜ"ya: /

tae ‘aA«auvainta maAmaeva s$avaRBaUtaih"tae r"taA: // 4 //
ye tv ak‰aram anirdeyam avyakta„ paryupƒsate
sarvatra-gam acintya„ ca k‡a-stham acala„ dhruvam
sanniyamyendriya-grƒma„ sarvatra sama-buddhaya‹
te prƒpnuvanti mƒm eva sarva-bhta-hite ratƒ‹
ye Ä akik; tu Ä de; ak‰aram Ä az ¦rz¦kszervek felfog©k¦pess¦g¦t meghalad©t; anirdeyam Ä a hat§rtalant; avyaktam Ä a megnyilv§nulatlant;
paryupƒsate Ä im§dj§k teljes elmer¤l¦ssel; sarvatra-gam Ä a mindent §that©t; acintyam Ä a felfoghatatlant; ca Ä ¦s; k‡a-stham Ä a v§ltozatlant; acalam Ä a mozd¨thatatlant; dhruvam Ä a szil§rdat; sanniyamya Ä
szab§lyozva; indriya-grƒmam Ä minden ¦rz¦ket; sarvatra Ä mindenhol;
sama-buddhaya‹ Ä egyenlÆ szeml¦letÉek; te Ä Æk; prƒpnuvanti Ä el¦rnek;
mƒm Ä Engem; eva Ä bizonyosan; sarva-bhta-hite Ä a minden ¦lÆl¦ny
¦rdek¦ben; ratƒ‹ Ä tev¦kenyek.
De akik az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§val s az§ltal, hogy egyform§n b§nnak
mindenkivel, teljes sz¨v¤kbÆl az AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen aspektus§t, a megnyilv§nulatlant im§dj§k, amely tÍl van az ¦rz¦kek hat©k¢r¦n, s amely mindent §that©, felfoghatatlan, v§ltozatlan, szil§rd ¦s
mozdulatlan Ä az ilyen emberek, akik mindenki j©l¦t¦n f§radoznak, v¦g¤l is el¦rnek Engem.
MAGYAR·ZAT: Akik nem k¢zvetlen¤l a LegfelsÆbb Istens¦get, ŽrŒ
K‚‰†§t im§dj§k, hanem egy k¢zvetett folyamaton kereszt¤l pr©b§lj§k Öt
el¦rni, v¦g¤l szint¦n el¦rik ezt a c¦lt. ÀSok-sok sz¤let¦s ut§n a b¢lcs ember
mened¦ket keres N§lam, mert tudja, hogy Vƒsudeva minden." Amikor az
ember sok-sok ¦lete alatt teljes tud§sra tesz szert, megh©dol az Ýr K‚‰†a
elÆtt. Ha valaki a versben eml¨tett Íton akarja el¦rni Istent, fegyelmeznie
kell az ¦rz¦kszerveit, mindenkit szolg§lnia kell, s minden l¦ny boldogs§g§¦rt kell f§radoznia. EbbÆl az k¢vetkezik, hogy minden esetben az Ýr
K‚‰†§hoz kell fordulnunk, m§sk¦ppen nem lehet sz© t¢k¦letes megval©s¨t§sr©l. Gyakran rendk¨v¤l sok lemond§sra van sz¤ks¦g ahhoz, hogy az
ember v¦g¤l teljesen megh©doljon ÖelÆtte.
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Annak ¦rdek¦ben, hogy valaki ¦rz¦kelni tudja a FelsÆl¦lek jelenl¦t¦t az
egy¦ni l¦lekben, fel kell hagynia az ¦rz¦kek tetteivel (a l§t§ssal, hall§ssal,
¨zlel¦ssel, cselekv¦ssel stb.). Ezut§n meg¦rtheti, hogy a LegfelsÆbb L¦lek
mindenhol jelen van, s ennek tudat§ban nem fog t¢bb¦ gyÉl¢lni egyetlen
¦lÆl¦nyt sem, s nem tesz k¤l¢nbs¦get az ember ¦s az §llat k¢z¢tt, mert
csak a lelket l§tja, nem pedig a k¤lsÆ burkot. A k¢z¢ns¦ges ember sz§m§ra azonban ez az imperszonalista megval©s¨t§si folyamat nagyon neh¦z.
5. VERS
flaezAAe'iDak(tar"staeSaAmavya·(As$a·(caetas$aAma, /

@vya·(A ih" gAitaäuR":KaM de"h"vaià"r"vaApyatae // 5 //
kleo 'dhikataras te‰ƒm avyaktƒsakta-cetasƒm
avyaktƒ hi gatir du‹kha„ dehavadbhir avƒpyate
klea‹ Ä neh¦zs¦g; adhika-tara‹ Ä nagyon sok; te‰ƒm Ä sz§mukra; avyakta Ä a megnyilv§nulatlanhoz; ƒsakta Ä vonz©d©; cetasƒm Ä elm¦jÉek sz§m§ra; avyaktƒ Ä a megnyilv§nulatlan fel¦; hi Ä bizony; gati‹ Ä a fejlÆd¦s;
du‹kham Ä nehezen; deha-vadbhi‹ Ä a megtestes¤ltek §ltal; avƒpyate Ä
el¦rhetÆ.
Rendk¨v¤l neh¦z elÆrehaladniuk azoknak, akiknek elm¦je a LegfelsÆbb
megnyilv§nulatlan, szem¦lytelen aspektus§hoz vonz©dik. Ezen az Íton
mindig nagyon f§rads§gos az elÆrejut§s a megtestes¤lt l¦nyek sz§m§ra.
MAGYAR·ZAT: Azokat a transzcendentalist§kat, akik a LegfelsÆbb
Ýr felfoghatatlan, megnyilv§nulatlan ¦s szem¦lytelen arculat§hoz vonz©dnak, jŠƒna-yogŒknak nevezz¤k, m¨g a bhakti-yogŒk azok, akik teljesen
K‚‰†a-tudatÍak, ¦s az Ýr odaad© szolg§lat§nak ¦lnek. Ez a vers hat§rozottan k¤l¢nbs¦get tesz a k¦t yoga k¢z¢tt. A jŠƒna-yoga folyamata Ä
noha v¦g¤l ugyanahhoz a c¦lhoz vezet Ä rendk¨v¤l neh¦z, m¨g a bhaktiyoga, vagyis az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¢zvetlen szolg§lata sokkal k¢nnyebb, ¦s term¦szetesebb is a megtestes¤lt l¦lek sz§m§ra.
Az egy¦ni l¦lek idÆtlen idÆk ©ta k¤l¢nf¦le testeket ¢lt mag§ra. Puszt§n elm¦letben nagyon neh¦z meg¦rtenie, hogy nem azonos a test¦vel.
A bhakti-yogŒ ez¦rt K‚‰†a mrtij§t im§dja, mert ¨gy az elm¦j¦ben r¢gz¤lt
testi felfog§st helyesen alkalmazhatja. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge form§j§nak templomi im§data term¦szetesen nem b§lv§nyim§d§s.
A v¦dikus irodalom tanÍs§ga szerint az im§dat k¦tf¦le lehet: sagu†a, amikor a LegfelsÆbbet mint szem¦lyes tulajdons§gokkal rendelkezÆt im§d-
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juk, valamint nirgu†a, amikor az im§dat a LegfelsÆbb szem¦lytelen, tulajdons§gok n¦lk¤li aspektus§ra ir§nyul. A templomi mrti-im§dat sagu†a,
mert az Urat ott anyagi tulajdons§gok k¦pviselik. Az Ýr form§ja ennek
ellen¦re nem anyagi, noha olyan anyagi tulajdons§gok k¦pviselik, mint
p¦ld§ul a kÆ, a fa vagy az olajfest¦k. Ez a LegfelsÆbb Ýr abszolÍt
term¦szete.
Ezt a k¢vetkezÆ nyers p¦ld§val illusztr§lhatjuk: ha leveleinket az utcai
postal§d§ba dobjuk, akkor minden k¤l¢n¢sebb akad§ly n¦lk¤l c¦lba ¦rnek. Azzal viszont semmire sem megy¤nk, ha a k¤ldem¦nyeket egy r¦gi
dobozba, egy ut§nzatl§d§ba vagy a postahivatal §ltal nem hiteles¨tett
l§d§ba helyezz¤k. Ehhez hasonl©an Istennek is van egy hiteles k¦pviselÆje a mrti form§j§ban: az arcƒ-vigraha, a LegfelsÆbb Ýr inkarn§ci©ja.
Isten ezen kereszt¤l elfogadja az ember szolg§lat§t. Az Ýr mindenhat©,
ez¦rt az arcƒ-vigraha inkarn§ci©j§n kereszt¤l k¦pes elfogadni a bhakta
szolg§lat§t, hogy ezzel is megk¢nny¨tse az emberek dolg§t, akiknek l¦te
felt¦telekhez van k¢tve.
Egy bhakt§nak teh§t nem okoz neh¦zs¦get, hogy a LegfelsÆbb fel¦
haladjon azonnal ¦s k¢zvetlen¤l, §m a szem¦lytelen lelki megval©s¨t§s
Ítj§t j§r©k rendk¨v¤l sok akad§lyba ¤tk¢znek. A v¦dikus ¨r§sokb©l, p¦ld§ul az upani‰adokb©l kell meg¦rteni¤k, hogy mi is a LegfelsÆbb megnyilv§nulatlan arculata, valamint j©l el kell saj§t¨taniuk a nyelvet, meg
kell ¦rteni¤k az ¦rz¦kelhetetlen ¦rz¦seket, s mindezt a gyakorlatba is §t
kell ¤ltetni¤k. Ez egy§ltal§n nem k¢nnyÉ a k¢z¢ns¦ges ember sz§m§ra.
Az odaad© szolg§latot v¦gzÆ, K‚‰†a-tudatÍ ember azonban nagyon egyszerÉen eljuthat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek teljesen tudatos
meg¦rt¦s¦ig, csup§n az§ltal, hogy a hiteles lelki tan¨t©mester ir§ny¨t§s§t
k¢vetve ¦l, mindig leborul a mrti elÆtt, az Ýr dicsÆs¦g¦rÆl hall, s a Neki
felaj§nlott ¦tel marad¦kait fogyasztja. Nem f¦rhet hozz§ k¦ts¦g, hogy az
imperszonalist§k egy olyan f¢l¢slegesen neh¦z utat k¢vetnek, amely azzal a kock§zattal j§r, hogy v¦g¤l m¦gsem ismerik meg teljes m¦rt¦kben az
AbszolÍt Igazs§got. A perszonalist§k ezzel szemben minden vesz¦ly, akad§ly ¦s neh¦zs¦g n¦lk¤l, k¢zvetlen¤l el¦rik a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦get.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatamban hasonl© gondolattal tal§lkozunk: ha az embernek v¦gsÆ soron az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt kell megh©dolnia (ezt a folyamatot nevezik bhaktinak), §m ehelyett eg¦sz ¦let¦ben
azon t¢ri mag§t, hogy meg¦rtse, mi Brahman ¦s mi nem az, akkor sz§mtalan neh¦zs¦gbe fog ¤tk¢zni. Ez¦rt ez a vers azt aj§nlja, hogy ne l¦pj¤nk az ¢nmegval©s¨t§s e neh¦z Ítj§ra, mert az nem biztos, hogy elvezet
a v¦gsÆ c¦lig.
Az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦val©an egy¦ni l¦lek, ez¦rt ha a lelki eg¦szbe akar
beleolvadni, akkor eljuthat eredeti term¦szete ¢r¢kk¦val© ¦s tud§ssal teli
aspektusainak teljes megismer¦s¦ig, §m boldogs§g-aspektus§nak nem fog
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a tudat§ra ¦bredni. Az ilyen transzcendentalista azonban, aki nagyon j§rtas a jŠƒna-yoga gyakorl§s§ban, egy bhakta kegy¦bÆl szint¦n eljuthat a
bhakti-yog§hoz, az odaad© szolg§lathoz. Ekkor az imperszonalista filoz©fia, melyet oly hosszÍ ideig tanulm§nyozott, m¦g mindig akad§lyt jelenthet sz§m§ra, mert neh¦z megszabadulni ettÆl a felfog§st©l. A megtestes¤lt
l¦leknek ez¦rt a megnyilv§nulatlan mindig gondot okoz Ä a gyakorl§s ¦s
a megval©s¨t§s sor§n egyar§nt. Minden ¦lÆl¦ny r¦szleges f¤ggetlens¦ggel
rendelkezik, s biztosak lehet¤nk abban, hogy a megnyilv§nulatlan el¦r¦se
nem tartozik transzcendent§lis gy¢ny¢rrel teljes term¦szet¦hez. Nem szabad teh§t ezt az utat v§lasztanunk. Minden egy¦ni ¦lÆl¦ny sz§m§ra a
K‚‰†a-tudat folyamata a legjobb Ít, amelybe az odaad© szolg§lat ¢sszes
tev¦kenys¦ge beletartozik. Ha valaki nem akar tudom§st venni az odaad© szolg§lat folyamat§r©l, azzal azt kock§ztatja, hogy idÆvel ateista lesz.
E vers szerint az embernek sohasem szabad Ä fÆleg ebben a mostani korszakban Ä arra biztatnia m§sokat, hogy ahhoz a folyamathoz forduljanak,
amelyben a megnyilv§nulatlanra, a felfoghatatlanra ¦s az ¦rz¦kszerveken
tÍlira kell ¢sszpontos¨taniuk. Az Ýr K‚‰†a nem aj§nlja ezt a folyamatot.
6Ä7. VERS
yae tau s$avaARiNA k(maARiNA maiya s$aªyasya matpar"A: /
@nanyaenaEva yaAegAena maAM DyaAyanta opaAs$atae // 6 //
taeSaAmahM" s$amauÜ"taAR ma{tyaus$aMs$aAr"s$aAgAr"Ata, /

BavaAima na icar"AtpaATaR mayyaAvaeizAtacaetas$aAma, // 7 //
ye tu sarvƒ†i karmƒ†i mayi sannyasya mat-parƒ‹
ananyenaiva yogena mƒ„ dhyƒyanta upƒsate
te‰ƒm aha„ samuddhartƒ m‚tyu-sa„sƒra-sƒgarƒt
bhavƒmi na cirƒt pƒrtha mayy ƒveita-cetasƒm
ye Ä akik; tu Ä de; sarvƒ†i Ä minden; karmƒ†i Ä tettet; mayi Ä Nekem;
sannyasya Ä feladva; mat-parƒ‹ Ä Hozz§m vonz©dva; ananyena Ä kiz§r©lag; eva Ä bizony; yogena Ä az ilyen bhakti-yoga gyakorl§sa §ltal;
mƒm Ä Rajtam; dhyƒyanta‹ Ä medit§lva; upƒsate Ä im§dnak; te‰ƒm Ä
nekik; aham Ä ¶n; samuddhartƒ Ä a megszabad¨t©juk; m‚tyu Ä a hal§l;
sa„sƒra Ä ¦s az anyagi l¦t; sƒgarƒt Ä ©ce§nj§b©l; bhavƒmi Ä leszek; na Ä
nem; cirƒt Ä hosszÍ idÆ ut§n; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; mayi Ä R§m; ƒveita Ä
sz¢gezett; cetasƒm Ä akiknek az elm¦je.
¹, P‚thƒ fia! Gyorsan kimentem a sz¤let¦s ¦s hal§l ©ce§nj§b©l azt,
aki minden tett¦t Nekem felaj§nlva Engem im§d, teljesen §tadja mag§t
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Nekem, odaad© szolg§latban ¦l, ¦s elm¦j¦t R§m sz¢gezve mindig Rajtam
medit§l.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy a bhakt§k nagyon szerencs¦sek, mert az Ýr r¢vid idÆn bel¤l felszabad¨tja Æket az
anyagi l¦tbÆl. A tiszta odaad© szolg§lattal az ember elm¦letben ¦s gyakorlatban is meg¦rti, hogy Isten hatalmas, az egy¦ni l¦lek pedig az al§rendeltje, s hogy ¦ppen ez¦rt a k¢teless¦ge, hogy szolg§lja az Urat. Ha
nem ezt teszi, akkor a mƒyƒt fogja szolg§lni.
Ahogyan kor§bban olvashattuk, a LegfelsÆbb Ýr csod§latos volt§t csakis az odaad© szolg§laton kereszt¤l lehet igaz§n felismerni, ez¦rt h§t teljes odaad§ssal kell Fel¦ fordulnunk. Az embernek t¢k¦letesen K‚‰†§ra
kell r¢gz¨tenie az elm¦j¦t, ha el akarja ¦rni Öt. Minden munk§nkat egyed¤l ¦rte kell v¦gezn¤nk. Nem sz§m¨t, hogy mit dolgozik valaki, a fontos az, hogy csak K‚‰†§nak tegye. Ez az odaad© szolg§lat felt¦tele. A
bhakta csakis az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek akar a kedv¦ben
j§rni, ¦s nem v§gyik semmi m§sra. ¶let¦nek k¤ldet¦se, hogy ¢r¢met szerezzen K‚‰†§nak, s ennek ¦rdek¦ben k¦sz minden §ldozatra, ¦pp Így,
ahogy Arjuna is fel§ldozott mindent a kuruk‰etrai csatamezÆn. A m©dszer nagyon egyszerÉ: az ember v¦gezze a munk§j§t, ugyanakkor ¦nekelje
a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t. E transzcendent§lis hangvibr§ci© hat§s§ra a bhakta vonz©dni fog az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦hez.
Ebben a versben a LegfelsÆbb Ýr meg¨g¦ri, hogy k¦sedelem n¦lk¤l
kimenti az ily m©don cselekvÆ tiszta bhakt§t az anyagi l¦t ©ce§nj§b©l.
A fejlett yogŒk a yoga folyamata seg¨ts¦g¦vel, k¨v§ns§guk szerint b§rmelyik bolyg©ra eljuttathatj§k lelk¤ket, m§sok pedig m§sf¦le m©dszereket
alkalmaznak ennek ¦rdek¦ben, de ami a bhakt§kat illeti, ez a vers vil§gosan kijelenti, hogy r©luk maga az Ýr gondoskodik, s nem kell arra v§rniuk, hogy az eff¦le gyakorlatokban kiv§l©v§ v§lva magukt©l jussanak el
a lelki vil§gba.
A Varƒha-purƒ†§ban a k¢vetkezÆ verssel tal§lkozunk:
nayƒmi parama„ sthƒnam arcir-ƒdi-gati„ vinƒ
garuˆa-skandham ƒropya yatheccham anivƒrita‹
E vers mondanival©ja az, hogy a bhakt§nak nem sz¤ks¦ges az a‰‡ƒ…gayog§t gyakorolnia ahhoz, hogy lelke el¦rhesse a lelki bolyg©kat. ErrÆl
maga a LegfelsÆbb Ýr gondoskodik. Egy¦rtelmÉen kijelenti: Ö maga lesz
a felszabad¨t©. Ahogyan a sz¤lÆk minden tekintetben gondj§t viselik gyermek¤knek, aki ¨gy biztons§gban van, a bhakt§nak sem kell arra t¢rekednie, hogy a yoga m©dszer¦vel eljusson m§s bolyg©kra. A LegfelsÆbb Ýr
j¢n el ¦rte kegyesen Garuˆa, mad§rtestÉ hordoz©ja v§ll§n, s nyomban
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kimenti bhakt§j§t az anyagi l¦tbÆl. Az ©ce§n viz¦ben fuldokl© embernek
nincsen es¦lye az ¦letben marad§sra, m¦g akkor sem, ha kiv§l© Ísz© ¦s
nagyon elsz§ntan k¤zd. Ha azonban j¢n valaki, ¦s kimenti a v¨zbÆl, megmenek¤lt. Az Ýr hasonl© m©don szabad¨tja ki bhakt§j§t az anyagi l¦tbÆl.
Csup§n arra van sz¤ks¦g, hogy az ember v¦gezze a K‚‰†a-tudat k¢nnyÉ
folyamat§t, ¦s mer¤lj¢n el az odaad© szolg§latban. Az intelligens embernek ezt a m©dszert kell elÆnyben r¦szes¨tenie minden m§s Íttal szemben.
A Nƒrƒya†Œya az al§bbi verssel erÆs¨ti meg ezt:
yƒ vai sƒdhana-sampatti‹ puru‰ƒrtha-catu‰‡aye
tayƒ vinƒ tad ƒpnoti naro nƒrƒya†ƒraya‹
E vers szerint az embernek nem szabad a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek
k¤l¢nb¢zÆ Ítjait j§rnia vagy elm¦leti spekul§ci© seg¨ts¦g¦vel a tud§s mÉvel¦s¦vel foglalkoznia. Aki §tadta mag§t a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gnek, az
k¦pes el¦rni mindazt az §ld§st, amit m§s yoga-folyamatok, a spekul§ci©,
a szertart§sok, az §ldozatok, az adom§nyoz§sok stb. eredm¦nyeznek. Ez
az odaad© szolg§lat k¤l¢nleges §ld§sa.
Az Ýr bhakt§ja K‚‰†a szent neveinek ¦nekl¦s¦vel Ä Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare Ä k¢nnyed¦n ¦s boldogan eljuthat a legv¦gsÆ c¦lig, amelyet
egyetlen m§s vall§sos folyamat gyakorl§s§val sem lehet el¦rni.
A Bhagavad-gŒtƒ v¦gk¢vetkeztet¦s¦t a tizennyolcadik fejezet t§rja fel:
sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
Az embernek teh§t fel kell hagynia minden m§s ¢nmegval©s¨t§si m©dszerrel, s kiz§r©lag K‚‰†a-tudatos odaad© szolg§latot kell v¦geznie. Ez
k¦pess¦ teszi majd arra, hogy szert tegyen az ¦let legmagasabb rendÉ
t¢k¦letess¦g¦re. Nem kell elÆzÆ ¦letei bÉn¢s tettei miatt agg©dnia, mert
teljes m¦rt¦kben a LegfelsÆbb Ýr gondoskodik r©la. Senki se pr©b§lkozzon teh§t hi§baval©an azzal, hogy a lelki megval©s¨t§s folyamata seg¨ts¦g¦vel felszabad¨tsa mag§t, ink§bb keressen mened¦ket a legfelsÆbb,
mindenhat© Istens¦gn¦l, K‚‰†§n§l. Ez az ¦let legfÆbb t¢k¦letess¦ge.
8. VERS
mayyaeva mana @ADatsva maiya bauiÜM" inavaezAya /

inavais$aSyais$a mayyaeva @ta ODva< na s$aMzAya: // 8 //
mayy eva mana ƒdhatsva mayi buddhi„ niveaya
nivasi‰yasi mayy eva ata rdhva„ na sa„aya‹
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mayi Ä Bennem; eva Ä bizony; mana‹ Ä az elm¦t; ƒdhatsva Ä r¢gz¨tsd;
mayi Ä R§m; buddhim Ä az ¦rtelmet; niveaya Ä alkalmazd; nivasi‰yasi Ä
¦lni fogsz; mayi Ä Bennem; eva Ä bizony; ata‹ rdhvam Ä ezut§n; na Ä
nincs; sa„aya‹ Ä k¦ts¦g.
Elm¦det sz¢gezd R§m, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re, ¦s ¦rtelmedet teljesen mer¨tsd el Bennem, ¨gy k¦ts¦gtelen¤l mindig Bennem
fogsz ¦lni.
MAGYAR·ZAT: Aki odaad©an szolg§lja az Ýr K‚‰†§t, az k¢zvetlen
kapcsolatban §ll a LegfelsÆbb Ýrral, s ¨gy semmi k¦ts¦g afelÆl, hogy helyzete m§r kezdettÆl fogva transzcendent§lis. A bhakta nem az anyagi s¨kon, hanem K‚‰†§ban ¦l. Az Ýr szent neve nem k¤l¢nb¢zik mag§t©l az
Ýrt©l, ez¦rt amikor a bhakta a Hare K‚‰†a mantr§t ¦nekli, K‚‰†a ¦s az
Ö belsÆ energi§ja a nyelv¦n t§ncolnak. Amikor ¦telt aj§nl fel K‚‰†§nak,
Ö k¢zvetlen¤l elfogadja azt, s a marad¦kot k¦sÆbb elfogyasztva a bhakta
teljesen §titat©dik K‚‰†§val. Aki nem v¦gez ilyen szolg§latot, az nem ¦rtheti meg, hogyan lehets¦ges mindez, noha ez egy olyan folyamat, melyet
a Bhagavad-gŒtƒ ¦s a t¢bbi v¦dikus ¨r§s aj§nl.
9. VERS
@Ta icaÔaM s$amaADaAtauM na zA¡(AeiSa maiya isTar"ma, /
@ByaAs$ayaAegAena tataAe maAimacC$AæauM DanaÃaya // 9 //

atha citta„ samƒdhƒtu„ na akno‰i mayi sthiram
abhyƒsa-yogena tato mƒm icchƒptu„ dhanaŠjaya
atha Ä ha ez¦rt; cittam Ä elm¦t; samƒdhƒtum Ä r¢gz¨teni; na Ä nem; akno‰i Ä vagy k¦pes; mayi Ä R§m; sthiram Ä szil§rdan; abhyƒsa-yogena Ä
az odaad© szolg§lat gyakorl§sa §ltal; tata‹ Ä akkor; mƒm Ä Engem;
iccha Ä v§gyj; ƒptum Ä megkapni; dhanam-jaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja, Arjuna.
Kedves Arjun§m, gazdags§g megh©d¨t©ja, ha k¦ptelen vagy elm¦det
egyed¤l R§m f¤ggeszteni, akkor k¢vesd a bhakti-yoga szab§lyoz© elveit.
Ily m©don ¦breszd fel magadban a v§gyat, hogy el¦rj Engem!
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a bhakti-yoga k¦t k¤l¢nb¢zÆ folyamat§t
eml¨ti. Az elsÆ azoknak val©, akik transzcendent§lis szeretet¤kben val©ban ragaszkodnak K‚‰†§hoz, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez,
a m§sodik pedig azoknak, akikben m¦g nem fejlÆd¢tt ki transzcendent§lis szeretet a LegfelsÆbb Szem¦ly ir§nt. Az ut©bbiak sz§m§ra k¤l¢nf¦le
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elÆ¨r§sok ¦s szab§lyok vannak, melyeket k¢vetve v¦g¤l felemelkedhetnek
a K‚‰†a ir§nti vonz©d§s s¨kj§ra.
A bhakti-yoga az ¦rz¦kek megtiszt¨t§s§t jelenti. Jelen pillanatban, az
anyagi l¦tben ¦rz¦keink fertÆz¢ttek, mert ¦rz¦ki ¦lvezetekre haszn§ljuk
Æket. A bhakti-yoga gyakorl§s§val azonban megtiszt¨that©k, megtisztult
§llapotukban pedig k¢zvetlen kapcsolatban §llhatnak a LegfelsÆbb Ýrral.
Ha az anyagi l¦t sor§n valamilyen mestert szolg§lunk, a szolg§lat nem szeretetteljes, csup§n a p¦nz kedv¦¦rt t¢rt¦nik. A mester sem szereti szolg§j§t, csak elv§rja ¦s megfizeti a szolg§latait. SzeretetrÆl teh§t sz© sincs.
A lelki ¦lethez azonban elengedhetetlen, hogy felemelkedj¤nk a tiszta
szeretet s¨kj§ra. Ezt a szintet a jelenlegi ¦rz¦kszerveinkkel v¦gzett odaad©
szolg§lat r¦v¦n lehet el¦rni.
Az Isten ir§nti szeretet mindenki sz¨v¦ben ott szunnyad, ¦s sz§mtalan m©don megnyilv§nul, de az anyagi k¢zeg ¦s a materialista kapcsolatok szennyezÆd¦se megfertÆzte. A m©dszer abb©l §ll, hogy meg kell
tiszt¨tanunk a sz¨vet az anyag okozta szennytÆl, s fel kell ¦breszten¤nk
magunkban a K‚‰†a ir§nti term¦szetes, szunnyad© szeretetet.
A bhakti-yoga szab§lyoz© elveinek betart§sa ¦rdek¦ben az embernek
egy kiv§l© lelki tan¨t©mester utas¨t§saira hallgatva k¢vetnie kell bizonyos
szab§lyokat: keljen kor§n, f¤r¢dj¢n meg, menjen el a templomba, s ott
mondjon im§kat, ¦nekelje a Hare K‚‰†§t, szedjen vir§got a mrtinak, fÆzz¢n a mrti sz§m§ra, egyen prasƒd§t Ä ¦s m¦g sorolhatn§nk. Sokf¦le szab§ly ¦s elÆ¨r§s van, amit be kell tartania, s ezenk¨v¤l §lland©an hallgatnia
kell a tiszta bhakt§k ajkair©l a Bhagavad-gŒtƒt ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatamot.
Ez a folyamat b§rkit felemelhet az Isten ir§nti szeretet szintj¦re, ahonnan
azut§n k¦ts¦gtelen¤l Isten lelki birodalm§ba ker¤lhet. A lelki tan¨t©mester vezet¦se alatt a szab§lyok ¦s elÆ¨r§sok betart§s§val gyakorolt bhaktiyoga teh§t biztosan eljuttatja az embert az Isten ir§nti szeretet s¨kj§ra.
10. VERS
@ByaAs$ae'pyas$amaTaAeR'is$a matk(maRpar"maAe Bava /

mad"TaRmaipa k(maARiNA ku(vaRna, is$aiÜ"mavaApsyais$a //10//
abhyƒse 'py asamartho 'si mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmƒ†i kurvan siddhim avƒpsyasi
abhyƒse Ä a gyakorl§sban; api Ä m¦g ha; asamartha‹ Ä k¦ptelen; asi Ä
vagy; mat-karma Ä a Nekem v¦gzett tetteknek; parama‹ Ä szentelt;
bhava Ä legy¦l; mat-artham Ä az ¶n kedvem¦rt; api Ä m¦g; karmƒ†i Ä
tetteket; kurvan Ä v¦grehajt©; siddhim Ä t¢k¦letess¦get; avƒpsyasi Ä el
fogod ¦rni.
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Ha nem tudod k¢vetni a bhakti-yoga szab§lyait, akkor pr©b§lj meg csak
Nekem dolgozni! Ha ¶rtem cselekszel, el¦red majd a t¢k¦letes szintet.
MAGYAR·ZAT: Aki k¦ptelen egy lelki tan¨t©mester vezet¦se alatt a
bhakti-yoga szab§lyoz© elveit k¢vetni, az m¦g mindig el¦rheti a t¢k¦letes szintet, ha a LegfelsÆbb Ýr¦rt tev¦kenykedik. Hogy mik¦ppen kell
ezt tennie, azt a tizenegyedik fejezet ¢tven¢t¢dik verse m§r elmagyar§zta. Az embernek t§mogatnia kell a K‚‰†a-tudat terjeszt¦s¦nek ¤gy¦t.
Sok bhakta f§radozik azon, hogy a K‚‰†a-tudatot terjessze, ¦s seg¨ts¦gre
van sz¤ks¦g¤k. Ha valaki nem k¦pes k¢zvetlen¤l a bhakti-yoga szab§lyait
k¢vetni, akkor seg¨thet ebben a munk§ban. Minden t¢rekv¦s ig¦nyel valamennyi f¢ldet, tÆk¦t, szervez¦st ¦s f§rads§got. Egy ¤zleti v§llalkoz§shoz
hasonl©an K‚‰†a szolg§lat§ban is sz¤ks¦g van lak©helyre, p¦nzre, munk§ra ¦s szervez¦sre Ä az egyetlen k¤l¢nbs¦g az, hogy az ¤zletelÆ materialist§t ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦nek v§gya hajtja, ugyanez a munka azonban lelkiv¦
v§lik, ha K‚‰†a ¢r¢m¦¦rt v¦gzi az ember. Ha az embernek van elegendÆ
p¦nze, akkor a K‚‰†a-tudat terjed¦se ¦rdek¦ben seg¨thet egy iroda¦p¤let
vagy egy templom fel¦p¨t¦s¦ben, vagy a K‚‰†a-tudatÍ irodalom nyomtat§s§ban. Sz§mos ter¤leten seg¨thet, csak akarnia kell. Ha valaki k¦ptelen munk§j§nak eredm¦ny¦t felaj§nlani, akkor legal§bb kereset¦nek egy
bizonyos sz§zal¦k§t szentelje a K‚‰†a-tudat terjeszt¦s¦re. A K‚‰†a-tudat
¤gy¦nek ¢nk¦ntes szolg§lata seg¨teni fog az Isten ir§nti szeretet s¨kj§nak
el¦r¦s¦ben, ahol az ember t¢k¦letess¦ v§lik.
11. VERS
@TaEtad"pyazA·(Ae'is$a k(tau< maâAegAmaAi™ata: /

s$avaRk(maRP(latyaAgAM tata: ku(ç& yataAtmavaAna, //11//
athaitad apy aakto 'si kartu„ mad-yogam ƒrita‹
sarva-karma-phala-tyƒga„ tata‹ kuru yatƒtmavƒn
atha Ä m¦g ha; etat Ä ezt; api Ä is; aakta‹ Ä k¦ptelen; asi Ä vagy; kartum Ä v¦gezni; mat Ä az ¶n; yogam Ä odaad© szolg§latomban; ƒrita‹ Ä mened¦ket keresve; sarva-karma Ä minden tettnek; phala Ä az
eredm¦ny¦rÆl; tyƒgam Ä lemond§st; tata‹ Ä akkor; kuru Ä tegy¦l; yataƒtma-vƒn Ä az ¢nval©ban meg§llapodva.
Ha azonban k¦ptelen vagy tudatodat R§m ir§ny¨tva tev¦kenykedni,
akkor pr©b§lj lemondani tetteid minden gy¤m¢lcs¦rÆl, s §llapodj meg
az ¢nval©ban!
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MAGYAR·ZAT: ElÆfordulhat, hogy t§rsadalmi, csal§di, vall§si vagy
m§s akad§lyok miatt az ember k¦ptelen m¦g arra is, hogy t§mogassa
a K‚‰†a-tudat mozgalm§t. Ha k¢zvetlen¤l venne r¦szt a K‚‰†a-tudatÍ
tettekben, kiv¨vn§ csal§dja tiltakoz§s§t, vagy m§s akad§lyok mer¤ln¦nek
fel. Az ilyen embernek azt aj§nlj§k, hogy §ldozza fel tettei felhalmoz©dott
eredm¦ny¦t valami nemes c¦lra. A v¦dikus irodalom le¨rja ennek a m©dj§t. Sz§mos le¨r§st tal§lhatunk az §ldozatokr©l ¦s a telihold napj§n v¦gzendÆ k¤l¢nleges szertart§sokr©l, valamint azokr©l a tettekrÆl, amelyekhez az ember elÆzÆ cselekedetei gy¤m¢lcs¦t haszn§lja fel. Az ily m©don
cselekvÆ fokozatosan el¦rheti a tud§s szintj¦t. Az is gyakran elÆfordul,
hogy valaki, akit a K‚‰†a-tudatos tettek egy§ltal§n nem ¦rdekelnek, adakozik egy k©rh§z vagy m§s t§rsadalmi int¦zm¦ny jav§ra, lemondva munk§ja gy¤m¢lcs¦rÆl, mely¦rt oly sokat dolgozott. Ez a vers is aj§nlja ezt,
mert a munka gy¤m¢lcs¦rÆl val© lemond§ssal az ember lassan, de biztosan megtiszt¨tja elm¦j¦t, s ezen a szinten m§r k¦pes lesz meg¦rteni
a K‚‰†a-tudatot. Term¦szetesen a K‚‰†a-tudat nem f¤gg semmilyen m§s
tev¦kenys¦gtÆl, mert a K‚‰†a-tudat ¢nmag§ban meg tudja tiszt¨tani az
elm¦t. De ha valaki nem tudja elfogadni a K‚‰†a-tudatot, mert akad§lyok
§llnak az Ítj§ban, akkor pr©b§ljon legal§bb megv§lni munk§ja gy¤m¢lcs¦tÆl. EbbÆl a szempontb©l n¦zve elfogadhat© a t§rsadalomnak, a k¢z¢ss¦gnek vagy a nemzetnek v¦gzett szolg§lat, a haz§¦rt hozott §ldozat stb.,
mert ez§ltal az ember egy napon eljuthat a LegfelsÆbb Ýr tiszta odaad©
szolg§lat§nak szintj¦re. A Bhagavad-gŒtƒ (18.46) ezzel kapcsolatban azt
¨rja: yata‹ prav‚ttir bhtƒnƒm, ha valaki elhat§rozta, hogy §ldozatot hoz
a legfelsÆbb c¦l ¦rdek¦ben, akkor m¦g ha nem is tudja, hogy a legfelsÆbb
c¦l K‚‰†a, §ldozata r¦v¦n fokozatosan meg¦rti majd.

12. VERS
™aeyaAe ih" ÁaAnamaByaAs$aAjÁaAnaAÜ"YaAnaM ivaizASyatae /

DyaAnaAtk(maRP(latyaAgAstyaAgAAcC$Aintar"nantar"ma, //12//
reyo hi jŠƒnam abhyƒsƒj jŠƒnƒd dhyƒna„ vii‰yate
dhyƒnƒt karma-phala-tyƒgas tyƒgƒc chƒntir anantaram
reya‹ Ä jobb; hi Ä bizony; jŠƒnam Ä a tud§s; abhyƒsƒt Ä a gyakorl§sn§l;
jŠƒnƒt Ä a tud§sn§l; dhyƒnam Ä a medit§ci©; vii‰yate Ä jobbnak sz§m¨t;
dhyƒnƒt Ä a medit§ci©n§l; karma-phala-tyƒga‹ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ munka
eredm¦nyeirÆl val© lemond§s; tyƒgƒt Ä az ilyen lemond§s §ltal; ƒnti‹ Ä
b¦ke; anantaram Ä azut§n.
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Ha ezt sem tudod megtenni, akkor fogj a tud§s mÉvel¦s¦be! A medit§ci© azonban jobb a tud§sn§l, a medit§ci©n§l pedig a munka gy¤m¢lcseirÆl val© lemond§s, mert az ilyen lemond§s hat§s§ra az ember elm¦j¦t
b¦ke §rasztja el.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan az elÆzÆ versekben olvashattuk, k¦tf¦le odaad© szolg§lat l¦tezik: a szab§lyoz© elvek betart§sa, valamint a teljes vonz©d§s ¦s szeretet az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ir§nt. Akik val©ban k¦ptelenek k¢vetni a K‚‰†a-tudat elveit, azok sz§m§ra jobb a tud§s
mÉvel¦se, mert ennek seg¨ts¦g¦vel az ember meg¦rtheti val©di helyzet¦t.
A tud§s fokozatosan elvezet a medit§l§sig, mely §ltal lassank¦nt meg¦rtheti az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. Vannak olyan folyamatok,
amelyeket v¦gezve az ember arra a k¢vetkeztet¦sre jut, hogy Æ a LegfelsÆbb. Ezeket azok v§lasztj§k elÆszeretettel, akik nem tudnak odaad©
szolg§latot v¦gezni. Ha valaki m¦g ¨gy sem tud medit§lni, akkor v¦gezze
a v¦dikus ¨r§sokban a brƒhma†§k, k‰atriy§k, vaiy§k vagy dr§k sz§m§ra
elÆ¨rt k¢teless¦geket, melyekrÆl a Bhagavad-gŒtƒ utols© fejezet¦ben olvashatunk. Minden esetben le kell azonban mondania munk§ja gy¤m¢lcseirÆl, azaz karm§ja eredm¦ny¦t valami j© c¦lra kell §ldoznia.
²sszefoglalva elmondhatjuk, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Ä a legfelsÆbb c¦l Ä el¦r¦s¦hez k¦t Ít vezet: a fokozatos fejlÆd¦s ¦s a
k¢zvetlen folyamat. A K‚‰†a-tudatÍ odaad© szolg§lat a k¢zvetlen Ít, m¨g
a tettek gy¤m¢lcs¦rÆl val© lemond§s fokozatos fejlÆd¦st jelent. Ezut§n
juthat el az ember a tud§s, majd a medit§ci©, azut§n a FelsÆl¦lek megismer¦se szintj¦re, v¦g¤l pedig felemelkedhet az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge s¨kj§ra. Az ember teh§t a k¢zvetlen vagy a fokozatos folyamatot
egyar§nt v§laszthatja, s az ut©bbi szint¦n j©, hiszen a k¢zvetlen m©dszer
gyakorl§sa nem mindenki sz§m§ra lehets¦ges. Meg kell azonban ¦rten¤nk,
hogy Arjun§nak az¦rt nem javasolja K‚‰†a a k¢zvetett folyamatot, mert
Æ m§r a LegfelsÆbb Ýr szeretetteljes odaad© szolg§lat§nak szintj¦n §ll.
Ez azoknak val©, akik m¦g nem jutottak el eddig: nekik l¦p¦srÆl l¦p¦sre
aj§nlatos haladniuk a lemond§s, a tud§s, a medit§ci©, valamint a Brahman- ¦s a FelsÆl¦lek-tudatoss§g elsaj§t¨t§sa Ítj§n. A Bhagavad-gŒtƒ azonban a k¢zvetlen folyamatra helyezi a hangsÍlyt, s mindenkinek azt tan§csolja, hogy l§sson hozz§, ¦s h©doljon meg K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge elÆtt.
13Ä14. VERS
@ãe"í"A s$avaRBaUtaAnaAM maE‡a: k(ç&NA Wva ca /

inamaRmaAe inar"h"ÆÿAr": s$amaäu":Kas$auKa: ºamaI //13//
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s$antauí": s$atataM yaAegAI yataAtmaA ä{"X#inaêya: /

mayyaipaRtamanaAebauiÜ"yaAeR maà"·(: s$a mae i‘aya: //14//
adve‰‡ƒ sarva-bhtƒnƒ„ maitra‹ karu†a eva ca
nirmamo niraha…kƒra‹ sama-du‹kha-sukha‹ k‰amŒ
santu‰‡a‹ satata„ yogŒ yatƒtmƒ d‚ˆha-nicaya‹
mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhakta‹ sa me priya‹
adve‰‡ƒ Ä gyÉl¢lettÆl mentes; sarva-bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nnyel szemben; maitra‹ Ä bar§ts§gos; karu†a‹ Ä kedves; eva Ä bizony; ca Ä szint¦n;
nirmama‹ Ä birtokl§s¦rzet n¦lk¤li; niraha…kƒra‹ Ä hamis ego n¦lk¤li;
sama Ä egyforma; du‹kha Ä boldogtalans§gban; sukha‹ Ä ¦s boldogs§gban; k‰amŒ Ä megbocs§t©; santu‰‡a‹ Ä el¦gedett; satatam Ä mindig; yogŒ Ä odaad© szolg§latban ¦l; yata-ƒtmƒ Ä ¢nfegyelmezett; d‚ˆhanicaya‹ Ä elsz§nts§ggal; mayi Ä R§m; arpita Ä sz¢gezve; mana‹ Ä elm¦t;
buddhi‹ Ä ¦s ¦rtelmet; ya‹ Ä aki; mat-bhakta‹ Ä az ¶n bhakt§m; sa‹ Ä
Æ; me Ä Nekem; priya‹ Ä kedves.
Aki nem gyÉl¢l senkit, hanem minden ¦lÆl¦ny kedves bar§tja, nem
k¦pzeli tulajdonosnak mag§t ¦s mentes a hamis eg©t©l, boldogs§gban
¦s boldogtalans§gban egyar§nt kiegyensÍlyozott, t¤relmes, mindig el¦gedett, ¢nfegyelmezett, nagy elsz§nts§ggal v¦gzi az odaad© szolg§latot,
valamint elm¦j¦t ¦s ¦rtelm¦t R§m sz¢gezi, s az ¶n bhakt§m Ä az nagyon kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr ism¦t a tiszta odaad© szolg§latr©l besz¦l, ¦s
ebben a k¦t versben le¨rja a tiszta bhakta transzcendent§lis tulajdons§gait. A tiszta bhakt§t a k¢r¤lm¦nyek sohasem zavarj§k meg, ¦s nem gyÉl¢l senkit. Nem v§lik ellens¦ge ellens¦g¦v¦ sem, mert Így gondolja: ÀEz
az ember hajdani bÉn¢s tetteim visszahat§sak¦nt b§nik most velem az
ellens¦gek¦nt. Jobb h§t eltÉrni, mintsem szembesz§llni vele." A ÷rŒmadBhƒgavatam (10.14.8) ¨rja: tat te 'nukampƒ„ susamŒk‰amƒ†o bhuŠjƒna
evƒtma-k‚ta„ vipƒkam. Ha a bhakt§nak szenvednie kell, vagy megpr©b§ltat§sok ¦rik, azt az Ýr kegy¦nek tekinti. ¸gy gondolkodik: ÀMÍltbeli bÉneim visszahat§sak¦nt sokkal t¢bbet kellene szenvednem. Nem m§s
ez, mint a LegfelsÆbb Ýr kegye, hogy nem kapok meg minden b¤ntet¦st,
amit meg¦rdemeln¦k. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kegy¦bÆl
csak egy keveset kapok belÆle." A bhakta ¦ppen ez¦rt a sok szenved¦s
ellen¦re is ¢r¢kk¦ nyugodt, csendes ¦s t¤relmes. Mindig kedves mindenkihez, m¦g ellens¦geihez is. A nirmama sz© arra utal, hogy a bhakta nem
tulajdon¨t nagy fontoss§got a testtel kapcsolatos k¦nyelmetlens¦geknek ¦s
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probl¦m§knak, mert j©l tudja, hogy Æ nem az anyagi test. Nem azonos¨tja
mag§t a test¦vel, ¨gy mentes a hamis eg©t©l, s boldogs§gban ¦s boldogtalans§gban egyar§nt kiegyensÍlyozott. B¦ketÉrÆ, ¦s megel¦gszik annyival, amit a LegfelsÆbb Ýr kegy¦bÆl kap. Nem t¢rekszik nehezen el¦rhetÆ
dolgok megszerz¦s¦re, ez¦rt mindig ¢r¢mteli. Ö a teljesen t¢k¦letes misztikus, mert rend¨thetetlen¤l k¢veti a lelki tan¨t©mester¦tÆl kapott utas¨t§sokat, s mivel uralkodik ¦rz¦kszervei f¢l¢tt, rendk¨v¤l elt¢k¦lt. A hamis
ellen¦rvek nem ingatj§k meg; semmi sem tudja elt¦r¨teni szil§rd elhat§roz§s§t©l az odaad© szolg§latban. Teljesen tiszt§ban van azzal, hogy K‚‰†a
az ¢r¢kk¦val© Ýr, ez¦rt senki sem k¦pes megzavarni Æt. Mindezek a tulajdons§gok lehetÆv¦ teszik sz§m§ra, hogy teljes eg¦sz¦ben a LegfelsÆbb
Ýrra r¢gz¨tse az elm¦j¦t ¦s intelligenci§j§t. Az odaad© szolg§lat e s¨kj§t
minden bizonnyal nagyon kevesen ¦rik el, de az odaad© szolg§lat szab§lyoz© elveit k¢vetÆ bhakta biztos sikerre sz§m¨that. Az Ýr tov§bb§ kijelenti, hogy az ilyen bhakta nagyon kedves Sz§m§ra, mert mindig ¢r¢met
szerez Neki tetteivel, melyeket teljes K‚‰†a-tudatban hajt v¦gre.
15. VERS
yasmaAªaAeiã"jatae laAek(Ae laAek(AªaAeiã"jatae ca ya: /

h"SaARmaSaRBayaAeãe"gAEmauR·(Ae ya: s$a ca mae i‘aya: //15//
yasmƒn nodvijate loko lokƒn nodvijate ca ya‹
har‰ƒmar‰a-bhayodvegair mukto ya‹ sa ca me priya‹
yasmƒt Ä aki miatt; na Ä sohasem; udvijate Ä zavartak; loka‹ Ä emberek;
lokƒt Ä emberek miatt; na Ä sohasem; udvijate Ä zavart; ca Ä is; ya‹ Ä
aki; har‰a Ä ¢r¢mtÆl; amar‰a Ä szomorÍs§gt©l; bhaya Ä f¦lelemtÆl; udvegai‹ Ä ¦s aggodalomt©l; mukta‹ Ä mentes; ya‹ Ä aki; sa‹ Ä b§rki; ca Ä
is; me Ä Nekem; priya‹ Ä nagyon kedves.
Aki nem okoz gondot senkinek sem, akit senki nem zavar, s aki boldogs§gban ¦s boldogtalans§gban, f¦lelemben ¦s aggodalomban egyar§nt
rend¨thetetlen Ä az nagyon kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers folytatja a bhakta tulajdons§gainak le¨r§s§t.
A bhakta senkinek sem okoz neh¦zs¦get, aggodalmat, f¦lelmet vagy el¦gedetlens¦get. Mivel kedves mindenkihez, sohasem cselekszik Így, hogy
az m§soknak aggodalmat okozzon, ¦s soha nem zaklatja fel, ha m§sok
akarnak neki bajt okozni. Az Ýr kegy¦bÆl hozz§szokott, hogy semmilyen k¤lsÆ kellemetlens¦g ne zavarja meg. A bhakta §lland©an elm¦lyed
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a K‚‰†a-tudatban ¦s az odaad© szolg§latban, ¦ppen ez¦rt az anyagi k¢r¤lm¦nyek nem befoly§solhatj§k. A materialista §ltal§ban nagyon boldog,
ha hozz§jut valamihez, amivel el¦gedett¦ teheti az ¦rz¦keit ¦s a test¦t, de
azonnal f¦lt¦keny ¦s irigy lesz, ha l§tja, hogy m§sok olyan ¦rz¦ki ¦lvezetben r¦szes¤lnek, amiben Æ nem. Ellens¦gei bosszÍj§t©l tartva f¦lelemben
¦l, ha pedig k¦ptelen sikerrel v¦grehajtani valamit, akkor teljesen elcs¤gged. A bhakta, aki transzcendent§lisan f¢l¢tte §ll minden ilyen zavar©
k¢r¤lm¦nynek, nagyon kedves az Ýr K‚‰†§nak.
16. VERS
@napaeºa: zAuicadR"ºa od"As$aInaAe gAtavyaTa: /

s$avaARr"mBapair"tyaAgAI yaAe maà"·(: s$a mae i‘aya: //16//
anapek‰a‹ ucir dak‰a udƒsŒno gata-vyatha‹
sarvƒrambha-parityƒgŒ yo mad-bhakta‹ sa me priya‹
anapek‰a‹ Ä semleges; uci‹ Ä tiszta; dak‰a‹ Ä ¤gyes; udƒsŒna‹ Ä gondok
n¦lk¤li; gata-vyatha‹ Ä minden szenved¦stÆl mentes; sarva-ƒrambha Ä
minden erÆfesz¨t¦srÆl; parityƒgŒ Ä lemond©; ya‹ Ä aki; mat-bhakta‹ Ä az
¶n bhakt§m; sa‹ Ä Æ; me Ä Nekem; priya‹ Ä nagyon kedves.
Az a bhakt§m, aki f¤ggetlen a tettek szok§sos foly§s§t©l, tiszta, ¤gyes,
gondok n¦lk¤li, mentes minden k¨nt©l, s nem t¢rekszik eredm¦nyre, az
nagyon kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: A bhakta elfogadhatja, ha p¦nzt adnak neki, de nem
szabad k¤l¢n erÆfesz¨t¦st tennie, hogy p¦nzhez jusson. M¦g az sem befoly§solja, ha a LegfelsÆbb kegy¦bÆl p¦nzhez jut, an¦lk¤l hogy Æ maga
b§rmit tett volna ez¦rt. Term¦szetesnek tartja, hogy naponta legal§bb
k¦tszer megf¤r¢dj¢n, ¦s kor§n kel, hogy odaad© szolg§latot v¦gezhessen.
Ily m©don k¨v¤l ¦s bel¤l egyar§nt tiszta. Mindenhez ¦rt, mert nagyon
j©l ismeri az ¦let valamennyi tett¦nek ¦rtelm¦t, s teljes hite van a hiteles szent¨r§sokban. Sohasem csatlakozik egyetlen csoportosul§shoz sem,
ez¦rt gondok n¦lk¤li. A f§jdalmak sohasem ¦rintik, mert nem hamis
kateg©ri§k alapj§n szeml¦li a dolgokat. Tudja, hogy a test csup§n egy
burok, ¨gy a testi f§jdalmak nem hatnak r§. A tiszta bhakta nem t¢rekszik olyan dologra, ami ellenkezik az odaad© szolg§lat elveivel. Egy nagy
¦p¤let fel¦p¨t¦s¦hez p¦ld§ul rendk¨v¤li erÆfesz¨t¦s sz¤ks¦ges, de ha ez§ltal nem fejlÆdik az odaad© szolg§latban, akkor a bhakta sohasem v¦gez
ilyen munk§t. Az Ýr sz§m§ra ¦p¨thet templomot, ¦s ennek ¦rdek¦ben
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v§llalhat mindenf¦le neh¦zs¦get, §m sohasem ¦p¨tene egy nagy h§zat a
saj§t rokonainak.
17. VERS
yaAe na ô$Syaita na ãe"ií" na zAAecaita na k(AÉÿita /

zAuBaAzAuBapair"tyaAgAI Bai·(maAna, ya: s$a mae i‘aya: //17//
yo na h‚‰yati na dve‰‡i na ocati na kƒ…k‰ati
ubhƒubha-parityƒgŒ bhaktimƒn ya‹ sa me priya‹
ya‹ Ä aki; na Ä sohasem; h‚‰yati Ä ¢rvendezik; na Ä sohasem; dve‰‡i Ä
bÍsul; na Ä sohasem; ocati Ä sajn§lkozik; na Ä sohasem; kƒ…k‰ati Ä v§gyakozik; ubha Ä a kedvezÆrÆl; aubha Ä ¦s a kedvezÆtlenrÆl; parityƒgŒ Ä
lemond©; bhakti-mƒn Ä bhakta; ya‹ Ä aki; sa‹ Ä Æ; me Ä Nekem;
priya‹ Ä kedves.
Az olyan bhakta, aki nem ujjong ¦s nem is bÍsul, nem sajn§lkozik ¦s
nem v§gyakozik, s a kedvezÆ ¦s kedvezÆtlen dolgokr©l egyar§nt lemond,
az nagyon kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: A tiszta bhakta nem ¢r¤l ¦s nem b§nk©dik, ha anyagi
nyeres¦g vagy vesztes¦g ¦ri. Nem v§gy©dik k¤l¢n¢sk¦ppen arra, hogy fiÍgyermeke sz¤lessen vagy tan¨tv§nyokra tegyen szert, s nem aggasztja, ha
nincsenek neki. Ha elvesz¨t valami olyasmit, ami nagyon kedves sz§m§ra,
nem sajn§lkozik miatta, s ha nem kapja meg azt, amit k¨v§nt, nem boldogtalan. Transzcendent§lisan f¢l¢tte §ll minden kedvezÆ, kedvezÆtlen
¦s bÉn¢s tettnek, s minden vesz¦lyt v§llal, hogy a LegfelsÆbb Ýr kedv¦ben j§rjon. Sz§m§ra az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦ben semmi sem jelent
akad§lyt. Az ilyen bhakta nagyon kedves K‚‰†§nak.
18Ä19. VERS
s$ama: zA‡aAE ca ima‡ae ca taTaA maAnaApamaAnayaAe: /

zAItaAeSNAs$auKaäu":KaeSau s$ama: s$aËÿivavaijaRta: //18//
taulyainand"AstauitamaAE=naI s$antauí"Ae yaena ke(naicata, /

@inake(ta: isTar"maitaBaRi·(maAnmae i‘ayaAe nar": //19//
sama‹ atrau ca mitre ca tathƒ mƒnƒpamƒnayo‹
Œto‰†a-sukha-du‹khe‰u sama‹ sa…ga-vivarjita‹
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tulya-nindƒ-stutir maunŒ santu‰‡o yena kenacit
aniketa‹ sthira-matir bhaktimƒn me priyo nara‹
sama‹ Ä egyenlÆ; atrau Ä az ellens¦ggel; ca Ä is; mitre Ä bar§ttal; ca Ä
is; tathƒ Ä ¨gy; mƒna Ä tiszteletben; apamƒnayo‹ Ä ¦s sz¦gyenben; Œta Ä
hidegben; u‰†a Ä ¦s melegben; sukha Ä boldogs§gban; du‹khe‰u Ä ¦s
boldogtalans§gban; sama‹ Ä kiegyensÍlyozott; sa…ga-vivarjita‹ Ä ker¤li a rossz t§rsas§got; tulya Ä egyenlÆ; nindƒ Ä sz¦gyenben; stuti‹ Ä ¦s
j© h¨rben; maunŒ Ä csendes; santu‰‡a‹ Ä el¦gedett; yena kenacit Ä b§rmivel; aniketa‹ Ä hajl¦k n¦lk¤li; sthira Ä rend¤letlen; mati‹ Ä elt¢k¦lt;
bhakti-mƒn Ä odaad© szolg§latot v¦gzÆ; me Ä Nekem; priya‹ Ä kedves;
nara‹ Ä ember.
Aki egyform§n b§nik bar§taival ¦s ellens¦geivel, aki tiszteletben ¦s gyal§zatban, hidegben ¦s melegben, boldogs§gban ¦s boldogtalans§gban,
h¨rn¦vben ¦s sz¦gyenben egyform§n kiegyensÍlyozott, ker¤li a rossz t§rsas§got, mindig csendes, mindennel el¦gedett, nem t¢rÆdik semmilyen
hajl¦kkal, szil§rd a tud§sban, s odaad© szolg§latba mer¤l, az nagyon
kedves Nekem.
MAGYAR·ZAT: A bhakta t§vol tartja mag§t minden rossz t§rsas§gt©l.
Az emberi t§rsadalomra az jellemzÆ, hogy az embert egyszer dics¦ret,
m§sszor r§galom ¦ri, §m a bhakta mindig f¢l¢tte §ll a felsz¨nes h¨rn¦vnek,
sz¦gyennek, boldogs§gnak vagy boldogtalans§gnak. Nagyon t¤relmes, ¦s
mivel kiz§r©lag K‚‰†§val kapcsolatos t¦m§kr©l besz¦l, cs¢ndes. Az, hogy
valaki cs¢ndes, nem teljes n¦mas§got jelent, hanem azt, hogy nem besz¦l
ostobas§got. Az embernek csak arr©l kell besz¦lnie, ami l¦nyeges, s
a bhakta sz§m§ra az a legfontosabb, ha a LegfelsÆbb Ýrr©l besz¦lhet.
Minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt boldog: n¦ha finom ¦teleket kap, m§skor
nem, de ennek ellen¦re mindig el¦gedett. Azzal sem t¢rÆdik, hol kell laknia. N¦ha egy fa alatt ¤t tany§t, m§skor palot§ban ¦l, de egyikhez sem
ragaszkodik. Rend¨thetetlennek az¦rt h¨vj§k, mert szil§rdan kitart elhat§roz§sa mellett, s megingathatatlan a tud§sban. A bhakta tulajdons§gainak felsorol§sa k¢zben n¦ha ism¦tl¦ssel tal§lkozunk. Ez az¦rt van, hogy
m¦g nagyobb nyomat¦kot kapjon: egy bhakt§nak el kell saj§t¨tania e jellemvon§sokat. J© tulajdons§gok n¦lk¤l senki sem v§lhat tiszta bhakt§v§.
Harƒv abhaktasya kuto mahad-gu†ƒ‹: aki nem bhakta, annak nincsenek
j© tulajdons§gai. Ez¦rt aki azt akarja, hogy bhakt§nak tekints¦k, annak
ki kell fejlesztenie e von§sokat. Term¦szetesen ez nem azt jelenti, hogy
erre k¤l¢n erÆfesz¨t¦st kell tennie. A K‚‰†a-tudat ¦s az odaad© szolg§lat gyakorl§sa r¦v¦n e j© tulajdons§gokra minden k¤l¢n igyekezet n¦lk¤l
szert fog tenni.
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20. VERS
yae tau DamaARma{taimadM" yaTaAe·M( payauRpaAs$atae /

™aÚ"DaAnaA matpar"maA Ba·(Astae'taIva mae i‘ayaA: //20//
ye tu dharmƒm‚tam ida„ yathokta„ paryupƒsate
raddadhƒnƒ mat-paramƒ bhaktƒs te 'tŒva me priyƒ‹
ye Ä akik; tu Ä de; dharma Ä vall§snak; am‚tam Ä nekt§rj§t; idam Ä ezt;
yathƒ Ä ahogyan; uktam Ä mondtam; paryupƒsate Ä teljesen elmer¤lnek
benne; raddadhƒnƒ‹ Ä hittel; mat-paramƒ‹ Ä Engem, a LegfelsÆbb Urat
tekintve mindennek; bhaktƒ‹ Ä bhakt§k; te Ä Æk; atŒva Ä nagyon-nagyon;
me Ä Nekem; priyƒ‹ Ä kedvesek.
Azok, akik az odaad© szolg§lat ¢r¢k Ítj§t j§rj§k, s Engem tekintve legfelsÆbb c¦ljuknak, nagy hittel teljesen elmer¤lnek ebben, azok nagyonnagyon kedvesek Nekem.
MAGYAR·ZAT: Ebben a fejezetben a m§sodik verstÆl (mayy ƒveya
mano ye mƒm, Àelm¦j¦t R§m sz¢gezve") az utols©ig (ye tu dharmƒm‚tam idam, Àaz ¢r¢k hivat§s vall§sa") a LegfelsÆbb Ýr a transzcendent§lis szolg§lat folyamatait magyar§zta el, melyek §ltal el¦rhetj¤k Öt. Ezek
a folyamatok nagyon kedvesek az Ýrnak, s elfogadja azt, aki valamelyiket
k¢veti. Arjuna azt k¦rdezte: ÀKi a jobb: aki a szem¦lytelen Brahman Ítj§t
j§rja, vagy aki szem¦lyesen szolg§lja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t?" Az Ýr v§lasz§b©l egy¦rtelmÉen megtudhatjuk, hogy a lelki ¢nmegval©s¨t§s valamennyi folyamata k¢z¤l k¦ts¦gtelen¤l az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek v¦gzett odaad© szolg§lat a legjobb. Ez a fejezet teh§t elmondja,
hogy a megfelelÆ t§rsas§g hat§s§ra az emberben vonzalom ¦bred a tiszta
odaad© szolg§lat ir§nt, aminek eredm¦nyek¦ppen elfogad egy hiteles lelki
tan¨t©mestert. Az Æ ir§ny¨t§s§val gyakorolni kezdi a hall§s ¦s az ¦nekl¦s
folyamat§t, majd hittel, ragaszkod§ssal ¦s lelkesed¦ssel k¢vetni kezdi az
odaad© szolg§lat szab§lyoz© elveit, s ily m©don az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§hoz l§t. Ezt az utat aj§nlja ez a fejezet. K¦ts¦gtelen teh§t,
hogy az odaad© szolg§lat az egyetlen abszolÍt Ít, amely az ¢nmegval©s¨t§shoz ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge el¦r¦s¦hez vezet. A LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g szem¦lytelen felfog§sa, amelyrÆl e fejezetben
olvashattunk, csup§n addig aj§nlott, am¨g az ember §t nem adja mag§t
az ¢nmegval©s¨t§snak. A szem¦lytelen felfog§s teh§t csak addig hasznos,
am¨g az embernek nincs lehetÆs¦ge arra, hogy egy tiszta bhakta t§rsas§g§t ¦lvezze. Az AbszolÍt Igazs§got szem¦lytelennek v¦lÆ ember nem cselekszik tettei gy¤m¢lcs¦¦rt, medit§l, s a l¦lek ¦s az anyag term¦szet¦nek
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meg¦rt¦se ¦rdek¦ben a tud§s elsaj§t¨t§s§ra t¢rekszik. Ez addig sz¤ks¦ges,
am¨g nincs lehetÆs¦ge egy tiszta bhakta t§rsas§g§ra. Szerencs¦re ha valaki
arra v§gyik, hogy k¢zvetlen, tiszta odaad© szolg§latot v¦gezzen a K‚‰†atudatban, akkor nincs arra sz¤ks¦ge, hogy a lelki felemelked¦s elÆzÆ l¦pcsÆit fokr©l fokra v¦gigj§rja. Az odaad© szolg§lat Ä amit a BhagavadgŒtƒ k¢z¦psÆ hat fejezete ¨r le Ä sokkal c¦lravezetÆbb. Az embernek nem
kell agg©dnia amiatt, hogy test¦t-lelk¦t fenntartsa, mert az Ýr kegy¦bÆl
minden term¦szetesen megt¢rt¦nik.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizenkettedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀAz odaad© szolg§lat".

TIZENHARMADIK FEJEZET

A term¦szet, az ¦lvezÆ
¦s a tudat

1Ä2. VERS
@jauRna ovaAca

‘ak{(itaM pauç&SaM caEva ºae‡aM ºae‡aÁamaeva ca /

Wtaãe"id"tauimacC$Aima ÁaAnaM ÁaeyaM ca ke(zAva // 1 //
™aIBagAvaAnauvaAca

wdM" zAr"IrM" k(AEntaeya ºae‡aimatyaiBaDaIyatae /

WtaâAe vaeiÔa taM ‘aAò": ºae‡aÁa wita taiã"d": // 2 //
arjuna uvƒca
prak‚ti„ puru‰a„ caiva k‰etra„ k‰etra-jŠam eva ca
etad veditum icchƒmi jŠƒna„ jŠeya„ ca keava
rŒ-bhagavƒn uvƒca
ida„ arŒra„ kaunteya k‰etram ity abhidhŒyate
etad yo vetti ta„ prƒhu‹ k‰etra-jŠa iti tad-vida‹
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arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; prak‚tim Ä a term¦szetet; puru‰am Ä
az ¦lvezÆt; ca Ä is; eva Ä bizony; k‰etram Ä a mezÆt; k‰etra-jŠam Ä a
mezÆ ismerÆj¦t; eva Ä bizony; ca Ä is; etat Ä mindezt; veditum Ä meg¦rteni; icchƒmi Ä k¨v§nom; jŠƒnam Ä tud§st; jŠeyam Ä a tud§s t§rgy§t;
ca Ä is; keava Ä ©, K‚‰†a; rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦ge mondta; idam Ä ezt; arŒram Ä a testet; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
k‰etram Ä mezÆnek; iti Ä ¨gy; abhidhŒyate Ä h¨vj§k; etat Ä ezt; ya‹ Ä aki;
vetti Ä tudja; tam Ä Æt; prƒhu‹ Ä nevezik; k‰etra-jŠa‹ Ä a mezÆ ismerÆj¦nek; iti Ä ¨gy; tat-vida‹ Ä azok, akik tudj§k.
Arjuna sz©lt: ¹, kedves K‚‰†§m, szeretn¦m meg¦rteni, hogy mi a prak‚ti
[a term¦szet], a puru‰a [az ¦lvezÆ], a mezÆ, a mezÆ ismerÆje, a tud§s,
valamint a tud§s t§rgya.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy v§laszolt: ¹, KuntŒ fia, ezt
a testet h¨vj§k mezÆnek, s aki a testet ismeri, azt a mezÆ ismerÆj¦nek
nevezik.
MAGYAR·ZAT: Arjuna k¨v§ncsi volt, hogy mi is a prak‚ti (a term¦szet),
a puru‰a (az ¦lvezÆ), a k‰etra (a mezÆ), a k‰etra-jŠa (annak ismerÆje), a
tud§s ¦s a tud§s t§rgya. Amikor ezekrÆl k¦rdezett, K‚‰†a azt v§laszolta,
hogy a testet h¨vj§k mezÆnek, ismerÆj¦t pedig a mezÆ ismerÆj¦nek. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek sz§m§ra ez a test a cselekv¦s mezeje. Az anyagi
l¦t rabjak¦nt megpr©b§l ura lenni az anyagi term¦szetnek, s tettei mezej¦hez ennek megfelelÆen, uralkod§si v§gy§nak m¦rt¦k¦tÆl f¤ggÆen jut.
A cselekv¦s mezeje a test. Mi is a test? A test ¦rz¦kszervekbÆl §ll. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦re v§gyik, ¦s az ¦lvezetre val©
hajlama szerint kap egy testet, egy cselekv¦si mezÆt. A testet ez¦rt k‰etr§nak, vagyis a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek cselekedetei mezej¦nek h¨vj§k.
A szem¦lyt, akinek nem szabad a test¦vel azonos¨tania mag§t, k‰etrajŠ§nak, azaz a mezÆ ismerÆj¦nek nevezik. A mezÆ ¦s ismerÆje, azaz a test
¦s a test ismerÆje k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get nem neh¦z meg¦rteni. Mindenki
meg¦rtheti, hogy teste a gyermekkort©l az ¢regkorig sok v§ltoz§son megy
kereszt¤l, §m Æ m¦gis ugyanaz a szem¦ly marad. L§thatjuk teh§t, hogy
k¤l¢nbs¦g van a tettek mezej¦nek ismerÆje ¦s a tettek mezeje k¢z¢tt.
A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek ily m©don meg¦rtheti, hogy nem azonos a
test¦vel. A k¢nyv elej¦n Ä dehino 'smin Ä arr©l olvashattunk, hogy az
¦lÆl¦ny az anyagi testen bel¤l foglal helyet, amely §lland©an cser¦lÆdik:
a gyermektestbÆl elÆbb serd¤lÆ, majd kifejlett ¦s v¦g¤l ¢reg test lesz.
A test birtokosa tudja, hogy a teste v§ltozik. Öt ¦ppen ez¦rt a megk¤l¢nb¢ztet¦s ¦rdek¦ben k‰etra-jŠ§nak h¨vj§k. Azok a gondolatok, hogy
Àboldog vagyok", Àf¦rfi vagyok", ÀnÆ vagyok", Àkutya vagyok", Àmacska
vagyok", a mezÆ ismerÆj¦nek testi megjel¢l¦sei, §m az ismerÆ maga
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k¤l¢nb¢zik a testtÆl. Sz§mtalan dolgot haszn§lunk (a ruh§inkat stb.),
m¦gis tudjuk, hogy nem vagyunk azonosak vel¤k. Ennek anal©gi§j§ra azt
is meg¦rthetj¤k, ha egy kicsit elgondolkozunk, hogy az anyagi test¤nktÆl
is k¤l¢nb¢z¤nk. ¶n, te vagy b§rki m§s, aki testtel rendelkezik, k‰etra-jŠa,
a cselekedet mezej¦nek ismerÆje, a test pedig k‰etra, a tettek mezeje.
A Bhagavad-gŒtƒ elsÆ hat fejezete a test ismerÆj¦rÆl (az ¦lÆl¦nyrÆl) ¨r,
s arr©l, hogyan ¦rthetj¤k meg a LegfelsÆbb Urat. A k¢z¦psÆ hat fejezetben az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl tal§lhatunk le¨r§st, valamint
a kapcsolatr©l, amely az egy¦ni lelket az odaad© szolg§laton kereszt¤l a
FelsÆl¦lekhez fÉzi. Ezek a fejezetek f¦lre¦rthetetlen¤l meghat§rozz§k az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge felsÆbbrendÉ, valamint az egy¦ni l¦lek
al§rendelt helyzet¦t. Az ¦lÆl¦nyek szerepe minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt
al§rendelt, s amikor megfeledkeznek errÆl, szenvednek. Amikor az ¦lÆl¦nyek a j§mbor cselekedetek k¢vetkezt¦ben megvil§gosodnak, k¤l¢nf¦le
okokb©l fordulnak a LegfelsÆbb Ýrhoz: vannak, akik az¦rt, mert szenvednek, vannak, akiket szeg¦nys¦g sÍjt, vannak, akik k¨v§ncsiak, s vannak,
akik tud§sra v§gynak. ErrÆl szint¦n olvashatunk. A tizenharmadik fejezettel kezdÆdÆen arr©l lesz sz©, hogyan ker¤l az ¦lÆl¦ny kapcsolatba az
anyagi term¦szettel, s hogyan szabad¨tja fel Æt a LegfelsÆbb Ýr a k¤l¢nf¦le folyamatok Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekv¦s, a tud§s mÉvel¦se ¦s az odaad©
szolg§lat Ä §ltal. Arr©l is sz© lesz, hogy az ¦lÆl¦ny, noha teljesen k¤l¢nb¢zik az anyagi testtÆl, valamik¦ppen m¦gis kapcsolatba ker¤l vele.

3. VERS
ºae‡aÁaM caAipa maAM ivaiÜ" s$avaRºae‡aeSau BaAr"ta /

ºae‡aºae‡aÁayaAeÁaARnaM yaÔajÁaAnaM mataM mama // 3 //
k‰etra-jŠa„ cƒpi mƒ„ viddhi sarva-k‰etre‰u bhƒrata
k‰etra-k‰etrajŠayor jŠƒna„ yat taj jŠƒna„ mata„ mama
k‰etra-jŠam Ä a mezÆ ismerÆjek¦nt; ca Ä is; api Ä bizony; mƒm Ä Engem;
viddhi Ä ismerj; sarva Ä minden; k‰etre‰u Ä testi mezÆben; bhƒrata Ä ©,
Bharata lesz§rmazottja; k‰etra Ä a tettek mezej¦rÆl (a testrÆl); k‰etrajŠayo‹ Ä ¦s a mezÆ ismerÆj¦rÆl; jŠƒnam Ä sz©l© tud§s; yat Ä ami; tat Ä
az; jŠƒnam Ä a tud§s; matam Ä v¦lem¦ny; mama Ä Eny¦m.
¹, Bharata sarja, ¦rtsd meg, hogy ¶n is jelen vagyok minden testben
a mezÆ ismerÆjek¦nt, s a tud§s nem m§s, mint meg¦rteni, hogy mi ez
a test ¦s ki annak ismerÆje. Ez az ¶n v¦lem¦nyem.
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MAGYAR·ZAT: A test ¦s ismerÆje, valamint a l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek
t§rgyal§sa h§rom k¤l¢nb¢zÆ t¦m§t ¦rint, melyek: az Ýr, az ¦lÆl¦ny ¦s
az anyag. Minden cselekv¦si mezÆben, minden testben k¦t l¦lek van: az
egy¦ni l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek. Mivel az ut©bbi K‚‰†§nak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦se, K‚‰†a azt mondja: À¶n is
ismerÆ vagyok, de nem a test egy¦ni ismerÆje, hanem a legfelsÆbb ismerÆ.
Paramƒtmƒk¦nt, azaz FelsÆl¦lekk¦nt jelen vagyok minden testben."
Aki a Bhagavad-gŒtƒ alapj§n nagyon alaposan tanulm§nyozza a tett
mezej¦t ¦s a mezÆ ismerÆj¦t, az tud§sra tehet szert.
Az Ýr kijelenti: À¶n minden egyes egy¦ni testben a tettek mezej¦nek
ismerÆje vagyok." Az ¦lÆl¦ny ismerheti a saj§t test¦t, de m§sok¦t nem.
A FelsÆl¦lekk¦nt minden testben jelen l¦vÆ Istens¦g Szem¦lyis¦ge azonban t¢k¦letesen ismeri mindegyik testet, minden fajban. Egy k¢z¢ns¦ges
ember tudhat mindent a saj§t kis f¢ldj¦rÆl, de a kir§ly nemcsak a saj§t
palot§j§r©l, hanem minden egyes alattval©ja minden tulajdon§r©l is tud.
Ehhez hasonl©an az ¦lÆl¦ny csak a saj§t test¦nek egy¦ni birtokosa, a
LegfelsÆbb Ýr azonban minden testnek. A kir§ly az orsz§g eredeti tulajdonosa, a polg§rok pedig csup§n m§sodlagos tulajdonosok. ¶ppen ¨gy
a LegfelsÆbb Ýr valamennyi test legfelsÆbb birtokosa.
A test ¦rz¦kszervekbÆl §ll. A LegfelsÆbb Ýr H‚‰ŒkeŁa, ami azt jelenti,
hogy Ö Àaz ¦rz¦kek ir§ny¨t©ja". Ö az ¦rz¦kek eredeti ir§ny¨t©ja, pontosan
Így, mint ahogyan az §llam tetteinek is a kir§ly a legfÆbb ir§ny¨t©ja, m¨g a
polg§rok csak m§sodlagos ir§ny¨t©k. Amikor az Ýr azt mondja: À¶n is ismerÆ vagyok", az annyit jelent, hogy Ö a felsÆbbrendÉ tud©, m¨g az egy¦ni
l¦lek csak a saj§t test¦t ismeri. A v¦dikus irodalomban a k¢vetkezÆt
olvashatjuk:
k‰etrƒ†i hi arŒrƒ†i bŒja„ cƒpi ubhƒubhe
tƒni vetti sa yogƒtmƒ tata‹ k‰etra-jŠa ucyate
Ezt a testet k‰etr§nak h¨vj§k, s ezen bel¤l lakozik a test tulajdonosa, valamint a LegfelsÆbb Ýr, aki ismeri a testet ¦s annak tulajdonos§t is. ¶ppen
ez¦rt Öt minden mezÆ ismerÆj¦nek nevezik. A tettek mezeje, a tettek
ismerÆje ¦s a tettek legfelsÆbb ismerÆje k¢z¢tti k¤l¢nbs¦grÆl a k¢vetkezÆket mondhatjuk el: A test, az egy¦ni l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek term¦szet¦rÆl sz©l© t¢k¦letes tud§st a v¦dikus irodalom jŠƒn§nak nevezi. Ez K‚‰†a
v¦lem¦nye. A tud§s azt jelenti, hogy meg¦rtj¤k: a l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek egy,
m¦gis k¤l¢nb¢zÆ. Aki nem ¦rti meg a tettek mezej¦t ¦s a tettek ismerÆj¦t,
az nem rendelkezik t¢k¦letes tud§ssal. Meg kell ¦rten¤nk a prak‚ti (a term¦szet), a puru‰a (a term¦szet ¦lvezÆje) ¦s az Œvara (a term¦szetet ¦s az
egy¦ni lelket ir§ny¨t© ismerÆ) helyzet¦t. Ezt a h§rmat nem szabad ¢ssze-
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t¦veszten¤nk egym§ssal, ahogyan nem szabad ¢sszet¦veszten¤nk a festÆt,
a festm¦nyt ¦s a festÆ§llv§nyt sem. Term¦szeten ezt az anyagi vil§got ¦rtj¤k, ami a tettek mezeje, a term¦szet ¦lvezÆje pedig az ¦lÆl¦ny. MindkettÆ
felett a legfelsÆbb ir§ny¨t© §ll, az Istens¦g Szem¦lyis¦ge. Ezzel kapcsolatban ¨gy ¨rnak a V¦d§k (÷vetƒvatara-upani‰ad 1.12): bhoktƒ bhogya„
preritƒra„ ca matvƒ / sarva„ prokta„ tri-vidha„ brahmam etat. H§rom
brahman-felfog§s van: brahman a prak‚ti, a tettek mezeje; brahman a
jŒva (az egy¦ni l¦lek), aki megpr©b§l uralkodni az anyagi term¦szeten, ¦s
Brahman mindkettÆj¤k ir§ny¨t©ja, de Ö a val©di ir§ny¨t©.
Ez a fejezet azt is kifejti, hogy a k¦t ismerÆ k¢z¤l az egyik t¦vedhetetlen, m¨g a m§sik esendÆ, az egyik felsÆbbrendÉ, m¨g a m§sik al§rendelt. Aki a mezÆ k¦t ismerÆj¦rÆl azt gondolja, hogy egy ¦s ugyanaz,
az ellentmond az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, aki itt egy¦rtelmÉen kijelenti: À¶n is ismerem a cselekv¦s mezej¦t." Aki a k¢telet k¨gy©nak v¦li, az nem rendelkezik tud§ssal. K¤l¢nf¦le testek vannak, s a
testeknek k¤l¢nf¦le tulajdonosai. Mivel az egy¦ni lelkek mind m§s ¦s m§s
m¦rt¦kben k¨v§nnak uralkodni az anyagi term¦szet felett, ennek ¦rdek¦ben m§s ¦s m§s testet kapnak. A LegfelsÆbb azonban ir§ny¨t©k¦nt minden testben jelen van. A ca sz© fontos, mert valamennyi test ¢sszess¦g¦re
utal. Ez ŽrŒla Baladeva Vidyƒbhł‰a†a v¦lem¦nye. K‚‰†a a FelsÆl¦lek, aki
az egy¦ni l¦lektÆl f¤ggetlen¤l jelen van minden egyes testben. E versben
K‚‰†a egy¦rtelmÉen kijelenti, hogy val©di tud§s az, amikor valaki tudja,
hogy a FelsÆl¦lek ir§ny¨tja a tettek mezej¦t ¦s a par§nyi ¦lvezÆt is.

4. VERS
tatºae‡aM ya»a yaAä{"fca yaiã"k(Air" yataê yata, /

s$a ca yaAe yat‘aBaAvaê tats$amaAs$aena mae Za{NAu // 4 //
tat k‰etra„ yac ca yƒd‚k ca yad-vikƒri yata ca yat
sa ca yo yat-prabhƒva ca tat samƒsena me ‚†u
tat Ä azt; k‰etram Ä a cselekv¦s mezej¦t; yat Ä amit; ca Ä ¦s; yƒd‚k Ä
ahogy van; ca Ä is; yat Ä milyen; vikƒri Ä v§ltoz§sok; yata‹ Ä amibÆl;
ca Ä szint¦n; yat Ä ami; sa‹ Ä Æ; ca Ä is; ya‹ Ä aki; yat Ä milyen; prabhƒva‹ Ä hat§s; ca Ä is; tat Ä azt; samƒsena Ä ¢sszefoglalva; me Ä TÆlem;
‚†u Ä ¦rtsd meg.
K¦rlek, halld most r¢vid le¨r§som a tett mezej¦rÆl, annak fel¦p¨t¦s¦rÆl,
v§ltoz§sair©l, keletkez¦s¦rÆl, ismerÆj¦rÆl ¦s annak hat§sair©l!
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MAGYAR·ZAT: Az Ýr most a cselekv¦s mezeje ¦s annak ismerÆje
¢r¢k helyzet¦rÆl fog besz¦lni. Ismern¤nk kell a test fel¦p¨t¦s¦t, alkot©elemeit, hogy kinek az ir§ny¨t§sa alatt mÉk¢dik, hogyan ¦s mi¦rt v§ltozik, mik az ind¨t¦kok ¦s mik az okok, mi az egy¦ni l¦lek v¦gsÆ c¦lja ¦s
val©di form§ja. Azt is tudnunk kell, hogy mi a k¤l¢nbs¦g az egy¦ni ¦lÆ
l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek k¢z¢tt, ismern¤nk kell elt¦rÆ hat§sukat, k¦pess¦geiket stb. EgyszerÉen meg kell ¦rten¤nk a Bhagavad-gŒtƒt k¢zvetlen¤l az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek szavain kereszt¤l, s valamennyi k¦rd¦sre v§laszt kapunk. Vigy§znunk kell azonban, nehogy a minden testben jelen l¦vÆ Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t azonosnak higgy¤k az
egy¦ni l¦lekkel, a jŒv§val. Az olyan lenne, mintha az erÆset egyenlÆnek
tartan§nk a tehetetlennel.
5. VERS
[%iSaiBabaRò"DaA gAItaM C$nd"AeiBaivaRivaDaE: pa{Tak,( /
“aös$aU‡apadE"êEva he"taumaià"ivaRinaiêtaE: // 5 //

‚‰ibhir bahudhƒ gŒta„ chandobhir vividhai‹ p‚thak
brahma-stra-padai caiva hetumadbhir vinicitai‹
‚‰ibhi‹ Ä a b¢lcs szentek §ltal; bahudhƒ Ä sokf¦lek¦ppen; gŒtam Ä le¨rt;
chandobhi‹ Ä v¦dikus himnuszok §ltal; vividhai‹ Ä k¤l¢nf¦l¦k; p‚thak Ä
k¤l¢nb¢zÆk¦ppen; brahma-stra Ä a Vedƒnt§nak; padai‹ Ä az aforizm§i
§ltal; ca Ä is; eva Ä bizony; hetu-madbhi‹ Ä okot ¦s okozatot; vinicitai‹ Ä
meg§llap¨t©k §ltal.
A b¢lcsek a k¤l¢nf¦le v¦dikus ¨r§sokban ismertetik a tettek mezej¦rÆl
¦s a tettek ismerÆj¦rÆl sz©l© tud§st. K¤l¢n¢sk¦ppen a Vedƒnta-stra ¨r
errÆl, ami nagyon logikusan, ok ¦s okozatk¦nt mutatja be Æket.
MAGYAR·ZAT: Ennek a tud§snak a megmagyar§z§s§ban K‚‰†a, az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a legfÆbb szaktekint¦ly. A mÉvelt tud©sok ¦s az ¦lenj§r© tekint¦lyek a szok§sok szerint m¦g mindig a kor§bbi
hiteles forr§sokra hivatkozva bizony¨tj§k §ll¨t§saikat. K‚‰†a ezt a legellentmond§sosabb pontot Ä a l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek kettÆss¦g¦t illetve egys¦g¦t Ä a szent¨r§sra, n¦v szerint a hiteles forr§sk¦nt elfogadott Vedƒnt§ra
hivatkozva magyar§zza meg. ElÆsz¢r is azt mondja: ÀEz a b¢lcsek v¦lem¦nye." A b¢lcsek alatt saj§t mag§n k¨v¤l elsÆsorban Vyƒsadev§t, a Vedƒntastra szerzÆj¦t ¦rti. A Vedƒnta-stra t¢k¦letesen r§vil§g¨t a kettÆss¦gre.
ParƒŁara, Vyƒsadeva apja egy m§sik nagy b¢lcs, aki vall§sos t¦m§jÍ k¢nyv¦ben ¨gy ¨r: aham tva„ ca tathƒnyeï ÀMi Ä ¦n, te ¦s a sz§mtalan k¤l¢n-
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f¦le ¦lÆl¦ny Ä mindannyian transzcendent§lisak vagyunk, noha anyagi testet ¢lt¢tt¤nk. Jelenlegi cselekv¦s¤nket elt¦rÆ karm§nk alapj§n az anyagi
term¦szet h§rom k¢tÆereje hat§rozza meg. Ez¦rt van az, hogy egyesek
magasabb, m§sok alacsonyabb szinten §llnak. A magasabb ¦s alacsonyabb
szintek l¦tez¦se a tudatlans§gnak k¢sz¢nhetÆ, ¦s v¦gtelen sz§mÍ ¦lÆl¦nyben nyilv§nul meg. A csalhatatlan, transzcendent§lis FelsÆlelket azonban
nem szennyezi be a term¦szet h§rom k¢tÆereje." Az eredeti V¦d§k Ä legink§bb a Ka‡ha-upani‰ad Ä szint¦n k¤l¢nbs¦get tesznek a l¦lek, a FelsÆl¦lek
¦s a test k¢z¢tt. Sok nagy b¢lcs magyar§zta el ezt, s k¢z¤l¤k ParƒŁar§t
tekintik a legfÆbbnek.
A chandobhi‹ sz© a k¤l¢nf¦le v¦dikus ¨r§sokra utal. A TaittirŒyaupani‰ad p¦ld§ul, ami a Yajur-veda egyik §ga, le¨r§st ad a term¦szetrÆl,
az ¦lÆl¦nyrÆl ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl.
Ahogyan arr©l kor§bban olvashattuk, a k‰etra a tettek mezej¦t jelenti, s k¦tf¦le k‰etra-jŠa van: az egy¦ni ¦lÆl¦ny ¦s a legfelsÆbb ¦lÆl¦ny.
Ahogyan az a TaittirŒya-upani‰adban (2.5) §ll: brahma puccha„ prati‰‡hƒ.
A LegfelsÆbb Ýr energi§j§nak van egy anna-maya nevÉ megnyilv§nul§sa, ami nem m§s, mint az ¦teltÆl val© f¤gg¦s a l¦t fenntart§sa ¦rdek¦ben.
Ez egy materialista felfog§s a LegfelsÆbbrÆl. Az azt k¢vetÆ prƒ†a-maya
szinten, miut§n az ember felismeri a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got az
¦telben, megtapasztalja a l¦tt¤netekben vagy l¦tform§kban is. A jŠƒnamaya szintj¦n ezt a tapasztalat§t kiterjeszti a l¦tt¤neteken tÍl a gondolkod§s, az ¦rz¦s ¦s az akarat ter¤let¦re. A Brahman-tudatoss§g k¢vetkezÆ
szintje a vijŠƒna-maya. Ezen a szinten az ember k¤l¢nv§lasztja az elm¦t
¦s a l¦tt¤neteket mag§t©l az ¦lÆl¦nytÆl. A k¢vetkezÆ ¦s legfelsÆbb szint
az ƒnanda-maya, amikor valaki tudat§ra ¦bred a gy¢ny¢rrel teljes term¦szetnek. A Brahman-tudatoss§gnak ily m©don ¢t l¦pcsÆfoka van, amit
brahma pucch§nak neveznek. Ezek k¢z¤l az elsÆ h§rom Ä anna-maya,
prƒ†a-maya ¦s jŠƒna-maya Ä az ¦lÆl¦nyek cselekv¦smezej¦vel kapcsolatos. A LegfelsÆbb Ýr, akit ƒnanda-may§nak is h¨vnak, transzcendent§lis a cselekv¦sek mezeihez k¦pest. A Vedƒnta-stra szint¦n ¨gy jellemzi a
LegfelsÆbbet: ƒnanda-mayo 'bhyƒsƒt. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek term¦szete ¢r¢mmel teli, s hogy ezt a transzcendent§lis ¢r¢met ¦lvezhesse, kiterjed mint vijŠƒna-maya, prƒ†a-maya, jŠƒna-maya ¦s
anna-maya. A cselekv¦s mezej¦n az ¦lÆl¦nyt tekintik az ¦lvezÆnek, s
az ƒnanda-maya k¤l¢nb¢zik tÆle. Ez azt jelenti, hogy az ¦lÆl¦ny akkor
v§lik t¢k¦letess¦, ha elhat§rozza, hogy az ƒnanda-may§val ¢sszekapcsol©dva akar ¦lvezethez jutni. ¸gy alkothatunk val©s k¦pet a LegfelsÆbb Ýrr©l mint a cselekv¦s mezej¦nek legfÆbb ismerÆj¦rÆl, az ¦lÆl¦nyrÆl mint
al§rendelt ismerÆrÆl, valamint a cselekv¦s mezej¦nek term¦szet¦rÆl. Ha
ezt az igazs§got akarjuk megismerni, a Vedƒnta-str§ban Ä a Brahmastr§ban Ä kell kutatnunk.

566

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[13. fejezet

E vers szerint a Brahma-stra k©dolt kijelent¦sei nagyon sz¦pen elmagyar§zz§k az okot ¦s az okozatot. ¸me n¦h§ny ilyen stra vagy aforizma:
na viyad arute‹ (2.3.2), nƒtmƒ rute‹ (2.3.18), parƒt tu tac-chrute‹ (2.3.40).
Az elsÆ stra a tettek mezej¦re, a m§sodik az ¦lÆl¦nyre, a harmadik pedig
a LegfelsÆbb Ýrra utal, aki a k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyek teljes megnyilv§nul§sa
k¢z¤l a legfÆbb j©.

6Ä7. VERS
mah"ABaUtaAnyah"ÆÿAr"Ae bauiÜ"r"vya·(maeva ca /

win‰"yaAiNA d"zAEkM( ca paÂa caein‰"yagAAecar"A: // 6 //
wcC$A ãe"Sa: s$auKaM äu":KaM s$aÎÿAtaêetanaA Da{ita: /
Wtatºae‡aM s$amaAs$aena s$aivak(Ar"maud"Aô$tama, // 7 //

mahƒ-bhtƒny aha…kƒro buddhir avyaktam eva ca
indriyƒ†i daaika„ ca paŠca cendriya-gocarƒ‹
icchƒ dve‰a‹ sukha„ du‹kha„ sa…ghƒta cetanƒ dh‚ti‹
etat k‰etra„ samƒsena sa-vikƒram udƒh‚tam
mahƒ-bhtƒni Ä a durva elemek; aha…kƒra‹ Ä a hamis ego; buddhi‹ Ä
az ¦rtelem; avyaktam Ä a megnyilv§nulatlan; eva Ä bizony; ca Ä is; indriyƒ†i Ä az ¦rz¦kek; daa-ekam Ä tizenegy; ca Ä is; paŠca Ä ¢t; ca Ä is;
indriya-go-carƒ‹ Ä az ¦rz¦kek t§rgyai; icchƒ Ä a v§gy; dve‰a‹ Ä a gyÉl¢let; sukham Ä a boldogs§g; du‹kham Ä a boldogtalans§g; sa…ghƒta‹ Ä az
¢sszess¦g; cetanƒ Ä a l¦tt¤netek; dh‚ti‹ Ä meggyÆzÆd¦s; etat Ä mindez;
k‰etram Ä a cselekv¦s mezeje; samƒsena Ä ¢sszefoglalva; sa-vikƒram Ä
k¢lcs¢nhat§sokkal; udƒh‚tam Ä szeml¦ltetett.
Az ¢t Æselem, a hamis ego, az ¦rtelem, a megnyilv§nulatlan, a t¨z ¦rz¦k
¦s az elme, az ¢t ¦rz¦kt§rgy, a v§gy, a gyÉl¢let, a boldogs§g, a boldogtalans§g, az elemek ¢sszess¦ge, a l¦tt¤netek ¦s a meggyÆzÆd¦sek Ä ezeket
egy¤ttesen a tettek mezej¦nek ¦s k¢lcs¢nhat§sainak nevezik.
MAGYAR·ZAT: A kiv§l© b¢lcsek hiteles §ll¨t§sai, a v¦dikus himnuszok
¦s a Vedƒnta-stra aforizm§i szerint e vil§g ¢sszetevÆit a k¢vetkezÆk¦ppen lehet meg¦rteni: ElÆsz¢r is van a f¢ld, a v¨z, a tÉz, a levegÆ ¦s az
¦ter. Ez az ¢t Æselem (mahƒ-bhta). Azt§n van a hamis ego, az ¦rtelem
¦s a term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek megnyilv§nulatlan §llapota. Ezenk¨-

12. vers]

A term¦szet, az ¦lvezÆ ¦s a tudat

567

v¤l van m¦g ¢t tud§sszerzÆ ¦rz¦kszerv (a szem, a f¤l, az orr, a nyelv ¦s a
bÆr), ¢t cselekvÆ ¦rz¦kszerv (a hangad§s szerve, a l§b, a k¦z, a v¦gb¦l ¦s
a nemi szerv). Az ¦rz¦kek felett az elme §ll, amit belsÆ ¦rz¦knek is nevez¤nk, mert a testen bel¤l van. Az elm¦vel egy¤tt teh§t tizenegy ¦rz¦kszerv van. Azt§n van az ¦rz¦kszervek ¢t t§rgya: az illat, az ¨z, a forma, az
¦rint¦s ¦s a hang. E huszonn¦gy elem egy¤ttes¦bÆl §ll a cselekv¦s mezeje,
melyet a huszonn¦gy elem analitikus tanulm§nyoz§s§val az ember alaposan meg¦rthet. A v§gy, a gyÉl¢let, a gy¢ny¢r ¦s a szenved¦s k¢lcs¢nhat§sok, melyek a durvafizikai testben az ¢t Æselemet k¦pviselik. A l¦t t¤netei,
melyeket a tudat k¦pvisel, valamint a meggyÆzÆd¦sek a finomfizikai test Ä
az elme, az ego ¦s az ¦rtelem Ä megnyilv§nul§sai. Ezek a finomfizikai
elemek is a cselekv¦s mezej¦hez tartoznak.
Az ¢t Æselem a hamis ego durva megnyilv§nul§sa. Ez a durva megnyilv§nul§s a hamis ego eredeti §llapot§t k¦pviseli, melyet szakkifejez¦ssel materialista felfog§snak, vagyis tƒmasa-buddhinak, tudatlans§gban
l¦vÆ intelligenci§nak neveznek. Ez k¦pviseli tov§bb§ az anyagi term¦szet
h§rom k¢tÆerej¦nek megnyilv§nulatlan §llapot§t. Az anyagi term¦szet
megnyilv§nulatlan k¢tÆerÆit pradhƒn§nak h¨vj§k.
Aki r¦szletesen meg akarja ismerni a huszonn¦gy elemet, valamint azok
k¢lcs¢nhat§sait, annak r¦szletesebben kell tanulm§nyoznia a filoz©fi§t.
A Bhagavad-gŒtƒ csak egy ¢sszegz¦st ad errÆl.
E t¦nyezÆket a test k¦pviseli, amely hatf¦le v§ltoz§snak van kit¦ve: sz¤let¦s, n¢veked¦s, stagn§l§s, ut©dok l¦trehoz§sa, sorvad§s ¦s v¦g¤l elmÍl§s. A mezÆ teh§t egy ideiglenes anyagi t¦nyezÆ, a k‰etra-jŠa, a mezÆ
ismerÆje ¦s tulajdonosa azonban k¤l¢nb¢zik tÆle.

8Ä12. VERS
@maAinatvamad"imBatvamaihM"s$aA ºaAintar"AjaRvama, /

@AcaAyaAeRpaAs$anaM zAAEcaM sTaEyaRmaAtmaivainaƒah": // 8 //
win‰"yaATaeRSau vaEr"Agyamanah"ÆÿAr" Wva ca /

janmama{tyaujar"AvyaAiDaäu":Kad"AeSaAnaud"zARnama, // 9 //
@s$ai·(r"naiBaSvaËÿ: pau‡ad"Ar"gA{h"Aid"Sau /

inatyaM ca s$amaicaÔatvaimaí"Ainaí"AepapaiÔaSau //10//
maiya caAnanyayaAegAena Bai·(r"vyaiBacaAir"NAI /
ivaiva·(de"zAs$aeivatvamar"itajaRnas$aMs$aid" //11//
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@DyaAtmaÁaAnainatyatvaM taÔvaÁaAnaATaRd"zARnama, /

WtajÁaAnaimaita ‘aAe·(maÁaAnaM yad"taAe'nyaTaA //12//
amƒnitvam adambhitvam ahi„sƒ k‰ƒntir ƒrjavam
ƒcƒryopƒsana„ auca„ sthairyam ƒtma-vinigraha‹
indriyƒrthe‰u vairƒgyam anaha…kƒra eva ca
janma-m‚tyu-jarƒ-vyƒdhi- du‹kha-do‰ƒnudaranam
asaktir anabhi‰va…ga‹ putra-dƒra-g‚hƒdi‰u
nitya„ ca sama-cittatvam i‰‡ƒni‰‡opapatti‰u
mayi cƒnanya-yogena bhaktir avyabhicƒri†Œ
vivikta-dea-sevitvam aratir jana-sa„sadi
adhyƒtma-jŠƒna-nityatva„ tattva-jŠƒnƒrtha-daranam
etaj jŠƒnam iti proktam ajŠƒna„ yad ato 'nyathƒ
amƒnitvam Ä al§zatoss§g; adambhitvam Ä b¤szkes¦gn¦lk¤lis¦g; ahi„sƒ Ä
erÆszakn¦lk¤lis¦g; k‰ƒnti‹ Ä b¦ketÉr¦s; ƒrjavam Ä egyszerÉs¦g; ƒcƒryaupƒsanam Ä egy hiteles lelki tan¨t©mester felkutat§sa; aucam Ä tisztas§g; sthairyam Ä rend¤letlens¦g; ƒtma-vinigraha‹ Ä ¢nfegyelem; indriyaarthe‰u Ä az ¦rz¦kekkel kapcsolatban; vairƒgyam Ä lemond§s; anaha…kƒra‹ Ä hamis ego n¦lk¤lis¦g; eva Ä bizony; ca Ä is; janma Ä sz¤let¦snek;
m‚tyu Ä hal§lnak; jarƒ Ä ¢regs¦gnek; vyƒdhi Ä ¦s betegs¦gnek; du‹kha Ä a boldogtalans§gnak; do‰a Ä a hib§j§t; anudaranam Ä megl§tv§n; asakti‹ Ä nem ragaszkodva; anabhi‰va…ga‹ Ä nem t§rsulva; putra Ä
fiÍgyermekhez; dƒra Ä feles¦ghez; g‚ha-ƒdi‰u Ä otthonhoz stb.; nityam Ä
§lland©; ca Ä is; sama-cittatvam Ä kiegyensÍlyozotts§g; i‰‡a Ä k¨v§natost;
ani‰‡a Ä ¦s nemk¨v§natost; upapatti‰u Ä el¦rv¦n; mayi Ä Nekem; ca Ä ¦s;
ananya-yogena Ä tiszta odaad© szolg§lattal; bhakti‹ Ä odaad§s; avyabhicƒri†Œ Ä t¢retlen; vivikta Ä mag§nyos; dea Ä helyekre; sevitvam Ä t¢rekedve; arati‹ Ä nem ragaszkodva; jana-sa„sadi Ä az §tlagemberek t¢meg¦hez; adhyƒtma Ä az ¢nval©ra vonatkoz©; jŠƒna Ä tud§sban; nityatvam Ä
§lland©s§g; tattva-jŠƒna Ä az igazs§gr©l sz©l© tud§snak; artha Ä a c¦lj§¦rt; daranam Ä filoz©fia; etat Ä mindez; jŠƒnam Ä tud§snak; iti Ä ¨gy;
proktam Ä nyilv§n¨ttatik; ajŠƒnam Ä tudatlans§g; yat Ä ami; ata‹ Ä ettÆl;
anyathƒ Ä k¤l¢nb¢zÆ.
Al§zatoss§g; b¤szkes¦gn¦lk¤lis¦g; erÆszakmentess¦g; b¦ketÉr¦s; egyszerÉs¦g; egy hiteles lelki tan¨t©mester elfogad§sa; tisztas§g; kitart§s; ¢nfegyelem; lemond§s az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyair©l; a hamis ego hi§nya; a
sz¤let¦s, hal§l, ¢regs¦g ¦s betegs¦g okozta gy¢trelem felismer¦se; lemond§s; nem k¢tÆd¦s a gyermekekhez, a feles¦ghez, az otthonhoz ¦s a t¢bbi
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hasonl© dologhoz; kiegyensÍlyozotts§g kellemes ¦s kellemetlen k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt egyar§nt; az Ir§ntam ¦rzett §lland© ¦s tiszta odaad§s;
mag§nyos ¦letre t¢rekv¦s; elhat§rol©d§s az emberek §ltal§nos t¢meg¦tÆl; az ¢nmegval©s¨t§s fontoss§g§nak felismer¦se; az AbszolÍt Igazs§g
ut§ni filoz©fiai kutat§s Ä mindezeket tud§snak nyilv§n¨tom, s ezen k¨v¤l
minden tudatlans§g.
MAGYAR·ZAT: A kev¦sb¦ ¦rtelmes emberek n¦ha f¦lre¦rtik a tud§s
el¦r¦s¦nek ezt a folyamat§t, ¦s Így v¦lik, hogy ez a cselekv¦s mezej¦nek
k¢lcs¢nhat§sa. Val©j§ban azonban ez a tud§s ut§ni kutat§s igazi folyamata. Ha valaki elfogadja ezt, akkor lehetÆs¦ge ny¨lik az AbszolÍt Igazs§g el¦r¦s¦re. Ez teh§t Ä ahogyan kor§bban m§r olvashattuk Ä nem a
huszonn¦gy elem k¢lcs¢nhat§s§nak az eredm¦nye, hanem az elemektÆl
val© megszabadul§s eszk¢ze. A megtestes¤lt l¦lek a test b¢rt¢n¦ben ¤l,
ami egy huszonn¦gy elembÆl §ll© burkolat. Kiszabadulni belÆle a tud§s
el¦r¦s¦nek itt le¨rt folyamat§val lehet. A folyamat le¨r§s§ban a legfontosabb t¦nyezÆ az, amirÆl a tizenegyedik vers elsÆ sora ¨r. Mayi cƒnanyayogena bhaktir avyabhicƒri†Œ: a tud§s megszerz¦s¦nek v¦g¦n az Ýr tiszta
odaad© szolg§lata §ll. Teh§t ha valaki nem jut el, illetve nem k¦pes eljutni
az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§hoz, akkor a t¢bbi tizenkilenc t¦nyezÆnek gyakorlatilag semmi haszna. Ellenben ha valaki az odaad© szolg§latba
fog, ¦s teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§lik, akkor a t¢bbi tizenkilenc tulajdons§gra is automatikusan szert tesz. Ahogyan a ÷rŒmad-Bhƒgavatam (5.18.12)
kijelenti: yasyƒsti bhaktir bhagavaty akiŠcanƒ sarvair gu†ais tatra samƒsate
surƒ‹. A tud§sra jellemzÆ valamennyi j© tulajdons§g kifejlÆdik abban az
emberben, aki eljutott az odaad© szolg§lat szintj¦re. A lelki tan¨t©mester elfogad§sa Ä ahogyan a nyolcadik vers eml¨ti Ä nagyon l¦nyeges. M¦g
az odaad© szolg§latot v¦gzÆ sz§m§ra is a legfontosabb dolog. A transzcendent§lis ¦let a hiteles lelki tan¨t©mester elfogad§s§val kezdÆdik. Az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ŽrŒ K‚‰†a itt ¦rthetÆen kijelenti, hogy
a tud§s e folyamata az igazi Ít, ¦s minden m§s kital§ci© ostobas§g.
A fenti versek §ltal meghat§rozott tud§s elemeit a k¢vetkezÆk¦ppen
fejthetj¤k ki bÆvebben: Az al§zatoss§g azt jelenti, hogy az embernek nem
szabad v§gynia a m§sok tisztelet¦bÆl fakad© el¦gedetts¦gre. Anyagi ¦letfelfog§sunk miatt mindannyian nagyon szeretn¦nk elnyerni m§sok megbecs¤l¦s¦t. De a t¢k¦letes tud§ssal rendelkezÆ ember szem¦ben, aki tudja,
hogy nem azonos a test¦vel, mindaz, ami a testre vonatkozik Ä tisztelet,
sz¦gyen stb. Ä teljesen l¦nyegtelen. Senki ne v§gyjon ilyen megt¦vesztÆ
anyagi dolgokra. Vannak emberek, akik azt szeretn¦k, hogy vall§soss§gukr©l legyenek h¨resek, s ez¦rt n¦ha a vall§s elveinek ismerete n¦lk¤l
egy olyan csoportnak lesznek a tagjai, amely val©j§ban nem is tartja be
a vall§sos elveket, s ¨gy vall§si vezetÆknek adj§k ki magukat. Hogy valaki
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milyen magas szinten §ll a lelki tudom§nyban, azt az ezekben a versekben
felsorolt tulajdons§gok alapj§n lehet meg§llap¨tani.
ErÆszakn¦lk¤lis¦g alatt az emberek §ltal§ban a test elpuszt¨t§s§nak
vagy meg¢l¦s¦nek tilalm§t ¦rtik, holott az igazi jelent¦se az, hogy ne okozzunk senkinek se aggodalmat. ·ltal§ban az emberek anyagi ¦letfelfog§suk miatt a tudatlans§g csapd§j§ban vergÆdnek, s §lland© anyagi szenved¦snek vannak kit¦ve. Ez¦rt az ember mindaddig erÆszakot k¢vet el,
am¨g nem kezd el t¢rekedni arra, hogy embert§rsait a lelki tud§s s¨kj§ra
emelje. Pr©b§ljunk megtenni minden tÆl¤nk telhetÆt az igazi tud§s terjeszt¦se ¦rdek¦ben, hogy az embereknek ¨gy lehetÆs¦g¤k ny¨ljon a megvil§gosod§sra, ¦s k¦pesek legyenek kiszabadulni az anyag fogs§g§b©l. Ezt
jelenti az erÆszakn¦lk¤lis¦g.
B¦ketÉr¦s azt jelenti, hogy az ember megtanulja elviselni m§sokt©l
a s¦rt¦st ¦s a gyal§zatot. Aki a lelki tud§sban akar fejlÆdni, azt sok s¦rt¦s ¦s gyal§zat fogja ¦rni. Erre sz§m¨tani kell, mert ez az anyagi vil§g
term¦szete. A lelki tud§s ut§n kutatva m¦g Prahlƒda (aki mind¢ssze ¢t¦ves volt) is vesz¦lybe ker¤lt, amikor odaad§sa l§tt§n az apja ellene fordult. Prahlƒda b¦k¦sen tÉrte, amikor apja a legk¤l¢nf¦l¦bb m©dszerekkel
pr©b§lta Æt meg¢lni. Sok akad§ly §llhat teh§t utunkban, ha a lelki tud§sban akarunk elÆrel¦pni, de b¦ketÉrÆnek kell lenn¤nk, s elsz§ntan kell
haladnunk tov§bb.
Az egyszerÉs¦g nem m§s, mint hogy az embernek sz¨nlel¦s n¦lk¤l ny¨ltnak ¦s Æszint¦nek kell lennie, olyannak, aki m¦g az ellens¦g¦nek is megmondja az igazs§got. A lelki tan¨t©mester elfogad§sa elengedhetetlen,
mert egy hiteles lelki tan¨t©mester utas¨t§sai n¦lk¤l senki sem fejlÆdhet
a lelki tudom§nyban. A lelki tan¨t©mestert az embernek teljes al§zatoss§ggal kell megsz©l¨tania, s fel kell aj§nlania neki a szolg§lat§t, mert a mester ¨gy sz¨vesen r¦szes¨ti majd §ld§s§ban a tan¨tv§nyt. A hiteles lelki tan¨t©mester K‚‰†a k¦pviselÆje, ez¦rt b§rhogyan §ldja is meg tan¨tv§ny§t, az
nyomban fejlÆdni fog a lelki ¦letben, m¦g akkor is, ha esetleg nem k¢veti
a szab§lyoz© elveket. M§sr¦szrÆl pedig aki fenntart§s n¦lk¤l szolg§lja
a lelki tan¨t©mestert, annak a szab§lyoz© elvek betart§sa is k¢nnyebb lesz.
A tisztas§g alapvetÆen fontos a lelki fejlÆd¦shez. K¦tf¦le tisztas§g van:
k¤lsÆ ¦s belsÆ. Az elÆbbi azt jelenti, hogy az ember rendszeresen megf¤rdik, az ut©bbi pedig azt, hogy mindig K‚‰†§ra gondol, ¦s a Hare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare mantr§t ¦nekli. Ez a folyamat megtiszt¨tja az elm¦t
a mÍlt karm§j§nak ¢sszegyÉlt por§t©l.
A rend¨thetetlens¦g azt jelenti, hogy az embernek nagyon elt¢k¦ltnek
kell lennie, ha fejlÆdni akar a lelki ¦letben. Ilyen elt¢k¦lts¦g hi§ny§ban
nem lehet igaz§n eredm¦nyes. Az ¢nfegyelmez¦s azt jelenti, hogy nem
szabad elfogadnunk semmit, ami h§tr§ltatja a lelki fejlÆd¦st. Meg kell
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szoknunk, hogy elutas¨tsunk mindent, ami g§tolja elÆrehalad§sunkat a
lelki fejlÆd¦sben. Ez a val©di lemond§s. Az ¦rz¦kszervek nagyon erÆsek,
s mindig ¦lvezet ut§n s©v§rognak. Ezek a v§gyak mind f¢l¢slegesek, ez¦rt
nem szabad eleget tenni nekik. Az ¦rz¦kszerveknek csak annyi ¦lvezetet
kell biztos¨tani, amennyi sz¤ks¦ges ahhoz, hogy a test eg¦szs¦ges maradjon, ¦s alkalmas legyen a lelki fejlÆd¦st szolg§l© k¢teless¦gek v¦grehajt§s§ra. A legfontosabb ¦s egyben a legnehezebben megf¦kezhetÆ ¦rz¦kszerv a nyelv. Ha valaki k¦pes uralkodni a nyelve f¢l¢tt, annak minden
es¦lye megvan a t¢bbi ¦rz¦k szab§lyoz§s§ra is. A nyelv feladata az ¨zlel¦s ¦s a besz¦d, ez¦rt szab§lyoz§sa azt jelenti, hogy mindig a K‚‰†§nak
felaj§nlott ¦tel marad¦k§nak ¨zlel¦s¦vel ¦s a Hare K‚‰†a ¦nekl¦s¦vel kell
elfoglalni. Ami a szemet illeti, nem szabad engedn¤nk, hogy K‚‰†a gy¢ny¢rÉs¦ges form§j§n k¨v¤l m§st is l§sson. ¸gy lehet fegyelmezni a szemet.
Hasonl©an a f¤l¤nket is csak arra kell haszn§lnunk, hogy K‚‰†§r©l halljunk, az orrot pedig arra, hogy a Neki felaj§nlott vir§gokat szagoljuk. Ez
az odaad© szolg§lat folyamata. L§thatjuk, hogy a Bhagavad-gŒtƒ egyed¤l
az odaad© szolg§lat tudom§ny§t t§rgyalja r¦szletesen. Az odaad© szolg§lat az egyetlen ¦s a legfontosabb c¦l. A Bhagavad-gŒtƒ ostoba magyar§z©i
megpr©b§lj§k az olvas©k figyelm¦t m§s t¦m§kra terelni, §m az odaad©
szolg§laton k¨v¤l nincs m§sr©l sz© ebben a mÉben.
A hamis ego nem m§s, mint amikor valaki a test¦t ¢nmag§nak tekinti.
A val©di ego ezzel szemben az, ha meg¦rtj¤k, hogy nem ez a test, hanem
l¦lek vagyunk. Az ego l¦tezik, ez¦rt csup§n a hamis ego a rossz, s nem az
igazi. A v¦dikus irodalom (B‚had-ƒra†yaka-upani‰ad 1.4.10) ¨gy ¨r: aha„
brahmƒsmi, brahman, vagyis l¦lek vagyok. Ez a Àvagyok", m§s sz©val az
¦n¦rzet m¦g az ¢nmegval©s¨t§s felszabadult s¨kj§n is l¦tezik. Ezt h¨vj§k
eg©nak, amikor azonban az anyagi testre vonatkoztatj§k, hamis ego lesz
belÆle. Ha teh§t az ¦n¦rzet az igazi ¦n¤nkkel kapcsolatos, igazi eg©nak
nevezik. N¦mely filoz©fusok azt hangoztatj§k, hogy meg kell v§lnunk az
eg©nkt©l. Ez azonban nem lehets¦ges, hiszen az ego az ¢nazonoss§gunkat jelenti. AmitÆl azonban term¦szetesen meg kell szabadulnunk, az a
testtel val© hamis azonosul§s.
Az embernek t¢rekednie kell arra, hogy meg¦rtse, milyen gy¢trelemmel j§r a sz¤let¦s, a hal§l, az ¢regs¦g ¦s a betegs¦g. A v¦dikus irodalom
sz§mos k¢nyve ¨r a sz¤let¦srÆl. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam p¦ld§ul nagyon
szeml¦letesen ecseteli a m¦g meg nem sz¤letett embri© vil§g§t, helyzet¦t
az anyam¦hben, szenved¦s¦t stb. Alaposan meg kell ¦rten¤nk, hogy megsz¤letni rendk¨v¤l f§jdalmas dolog. Mivel elfelejtj¤k, hogy mennyit szenvedt¤nk az anyam¦hben, egy§ltal§n nem pr©b§lunk megold§st keresni az
ism¦tlÆdÆ sz¤let¦s ¦s hal§l probl¦m§j§ra. A hal§l ehhez hasonl©an szint¦n sok f§jdalommal j§r, s a hiteles szent¨r§sok errÆl is sz©lnak. EzekrÆl
a t¦m§kr©l besz¦lni kell. A betegs¦get ¦s az ¢regs¦get b§rki tapasztalhat-
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ja az ¦letben. Senki sem k¨v§n megbetegedni vagy meg¢regedni, §m ezt
senki nem ker¤lheti el. Am¨g a sz¤let¦s, a hal§l, az ¢regs¦g ¦s a betegs¦g
okozta szenved¦s felismer¦s¦vel nem tesz¤nk szert pesszimista felfog§sra
az anyagi l¦ttel kapcsolatban, addig nincs, ami elÆrelend¨tene benn¤nket
a lelki ¦let fejlÆd¦s¦nek Ítj§n.
Az, hogy ne k¢tÆdj¤nk a gyermekekhez, a feles¦ghez ¦s az otthonhoz, nem azt jelenti, hogy ¦rz¦ketlennek kell lenn¤nk vel¤k szemben. Az
eff¦le ¦rz¦sek ir§ntuk term¦szetesek. Amikor azonban nem seg¨tik elÆ a
lelki fejlÆd¦s¤nket, nem szabad ragaszkodnunk hozz§juk. A K‚‰†a-tudat
teheti legink§bb kellemess¦ az otthonunkat. Ha valaki teljesen K‚‰†atudatÍ, nagyon boldog otthont teremthet, mert a K‚‰†a-tudat folyamat§t
nagyon k¢nnyÉ gyakorolni. Az embernek csup§n arra kell ¤gyelnie, hogy
¦nekelje a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantr§t, fogyassza a ŽrŒ K‚‰†§nak felaj§nlott ¦tel marad¦kait, tanulm§nyozza a szent¨r§sokat, p¦ld§ul
a Bhagavad-gŒtƒt ¦s a ÷rŒmad-Bhƒgavatamot, valamint im§dja a mrtikat.
E n¦gy cselekedet b§rkit boldogg§ tehet. Az embernek ¨gy kell nevelnie
a csal§dj§t. Reggelenk¦nt ¦s est¦nk¦nt le¤lhetnek, hogy egy¤tt ¦nekelj¦k:
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Ha az ember k¦pes csal§di ¦let¦t ennek
megfelelÆen alak¨tani, ¦s e n¦gy dolgot gyakorolva kifejleszteni a K‚‰†atudatot, akkor nem sz¤ks¦ges §tt¦rnie a csal§di ¦letrÆl a lemondott ¦letrendre. Ha azonban a csal§di helyzete nem megfelelÆ, s az nem kedvez a
lelki ¦letben val© fejlÆd¦s¦nek, akkor le kell mondania a csal§dr©l. K‚‰†a
el¦r¦se ¦s szolg§lata ¦rdek¦ben mindent fel kell §ldozni, ahogy Arjuna is
tette. Arjuna nem akarta elpuszt¨tani hozz§tartoz©it, de miut§n meg¦rtette, hogy akad§lyozz§k Æt K‚‰†a el¦r¦s¦ben, elfogadta K‚‰†a utas¨t§s§t,
harcolt, s v¦g¤l meg¢lte Æket. Az embernek sohasem szabad k¢tÆdnie a
csal§di ¦let ¢r¢meihez ¦s gondjaihoz, hiszen ebben a vil§gban senki sem
lehet soha csak boldog vagy csak boldogtalan.
A boldogs§g ¦s a szenved¦s az anyagi l¦t velej§r©i, s a Bhagavad-gŒtƒ
azt tan§csolja, tanuljuk meg eltÉrni Æket. Az ¢r¢m ¦s a szenved¦s mag§t©l j¢n ¦s tÉnik el, s ezt nem tudjuk megakad§lyozni, ez¦rt a legjobb, ha
lemondunk a materialista ¦letm©dr©l, s ¨gy k¦pesek lesz¤nk megÆrizni a
lelki egyensÍlyunkat mindkettÆ sor§n. Az emberek §ltal§ban akkor boldogok, ha valami kellemes ¦ri Æket, m¨g ellenkezÆ esetben boldogtalanok. Ha azonban el¦rj¤k az igazi lelki szintet, akkor az ilyen dolgok nem
okoznak t¢bb¦ aggodalmat nek¤nk. Ennek a s¨knak az el¦r¦se ¦rdek¦ben
t¢retlen¤l kell v¦gezn¤nk az odaad© szolg§latot. K‚‰†a megingathatatlan
odaad© szolg§lata azt jelenti, hogy az odaad© szolg§lat kilenc folyamat§t
v¦gezz¤k Ä ¦nekl¦s, hall§s, im§dat, h©dolatunk felaj§nl§sa stb. Ä, ahogyan
a kilencedik fejezet utols© verse is ¨rja. Ez az az Ít, melyet k¢vetn¤nk kell.
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Aki a lelki ¦lethez m§r hozz§szokott, az term¦szetesen nem v§gyik
materialista emberek t§rsas§g§ra, hiszen ez ellenkezne a term¦szet¦vel.
Az ember Így teheti pr©b§ra saj§t mag§t, hogy megn¦zi, mennyire hajlik arra, hogy a nemk¨v§natos emberek t§rsas§g§t elhagyva egy mag§nyos
helyen ¦ljen. A bhakt§nak nincs kedve a felesleges sporthoz, nincs kedve
moziba vagy t§rsas§gi rendezv¦nyekre j§rni, mert meg¦rtette, hogy ezzel
csup§n az idej¦t vesztegeti. Sz§mtalan kutat© ¦s filoz©fus tanulm§nyozza
p¦ld§ul a nemi ¦letet vagy m§s ehhez hasonl© t¦m§t, de a BhagavadgŒtƒ szerint az eff¦le kutat©munka ¦s filoz©fiai spekul§ci© haszontalan, s
t¢bb¦-kev¦sb¦ ostobas§g. A Bhagavad-gŒtƒ a l¦lek term¦szet¦nek filoz©fiai tanulm§nyoz§s§t aj§nlja. Az embernek az¦rt kell kutat§st v¦geznie,
hogy meg¦rthesse az ¢nval©t, mondja ez a vers.
A versbÆl egy¦rtelmÉen kitÉnik, hogy a bhakti-yoga az ¢nmegval©s¨t§shoz vezetÆ legc¦lszerÉbb folyamat. Ha odaad§sr©l besz¦l¤nk, akkor a
FelsÆl¦lek ¦s az egy¦ni l¦lek viszony§ra kell gondolnunk. A FelsÆl¦lek ¦s
az egy¦ni l¦lek nem lehet egy ¦s ugyanaz, legal§bbis nem a bhakti, vagyis
az odaad§s felfog§sa szerint. Az is vil§gosan kider¤l, hogy az egy¦ni l¦lek
¢r¢kk¦ (nityam) szolg§lja a LegfelsÆbb Lelket. Az odaad© szolg§lat, a
bhakti teh§t ¢r¢kk¦val©. Az embernek szert kell tennie erre a filoz©fiai
meggyÆzÆd¦sre.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (1.2.11) elmagyar§zza ezt. Vadanti tat tattva-vidas
tattva„ yaj jŠƒnam advayam: ÀAz AbszolÍt Igazs§g ismerÆi tudj§k, hogy
a LegfelsÆbbet h§rom szinten, mint Brahmant, mint Paramƒtmƒt ¦s mint
Bhagavƒnt lehet tudatosan meg¦rteni." Bhagavƒn az AbszolÍt Igazs§g
el¦r¦s¦nek v¦gsÆ c¦lja, ez¦rt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge megismer¦s¦nek s¨kj§ra kell eljutnunk, s ott az Ýr odaad© szolg§lat§t kell
v¦gezn¤nk. Ez a tud§s t¢k¦letess¦ge.
Ez a folyamat, ami az al§zatoss§g gyakorl§s§val kezdÆdik, ¦s eg¦szen
addig tart, am¨g valaki tudat§ra nem ¦bred a LegfelsÆbb Igazs§gnak, az
Istens¦g AbszolÍt Szem¦lyis¦g¦nek, hasonlatos egy l¦pcsÆh¢z, amely a
f¢ldszintrÆl a legfelsÆ emeletre vezet. Ezen a l¦pcsÆn sok ember jutott
m§r fel az elsÆ, a m§sodik, a harmadik vagy valamelyik felsÆbb emeletre,
de am¨g nem ¦rik el a legfelsÆ emeletet, ami K‚‰†a megismer¦se, addig
mindannyian a tud§s alacsonyabb szintj¦n §llnak. Ha valaki gyarap¨tani
akarja lelki tud§s§t, k¢zben azonban verseng Istennel, kudarc v§r r§. Ez
a vers vil§gosan utal r§, hogy al§zatoss§g n¦lk¤l val©j§ban lehetetlen a
megismer¦s. A mag§t Istennek k¦pzelÆ ember mindenki k¢z¢tt a legfelfuvalkodottabb. Hab§r az anyagi term¦szet szigorÍ t¢rv¦nyei sz¤ntelen¤l
megleck¦ztetik, tudatlans§ga k¢vetkezt¦ben tov§bbra is azt gondolja: À¶n
vagyok Isten." A tud§s teh§t az amƒnitv§val, az al§zatoss§ggal kezdÆdik.
Az ember legyen al§zatos, ¦s ¦rtse meg, hogy a LegfelsÆbb Ýr al§rendeltje. Az ¦lÆl¦ny az¦rt ker¤l az anyagi term¦szet hat§sa al§, mert fell§-
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zad a LegfelsÆbb Ýr ellen. ErrÆl az igazs§gr©l teljes meggyÆzÆd¦sre kell
szert tenn¤nk.

13. VERS
ÁaeyaM yaÔat‘avaºyaAima yajÁaAtvaAma{tama´autae /

@naAid" matparM" “aö na s$aÔaªaAs$aäu"cyatae //13//
jŠeya„ yat tat pravak‰yƒmi yaj jŠƒtvƒm‚tam anute
anƒdi mat-para„ brahma na sat tan nƒsad ucyate
jŠeyam Ä a megismerhetÆt; yat Ä amit; tat Ä azt; pravak‰yƒmi Ä most el
fogom magyar§zni; yat Ä amit; jŠƒtvƒ Ä megismerv¦n; am‚tam Ä nekt§rt;
anute Ä az ember meg¨zleli; anƒdi Ä kezdet n¦lk¤li; mat-param Ä N§lam
alacsonyabb rendÉ; brahma Ä lelket; na Ä sem; sat Ä oknak; tat Ä azt;
na Ä sem; asat Ä okozatnak; ucyate Ä h¨vj§k.
Most elmagyar§zom a megismerhetÆt, melynek ismeret¦vel meg¨zlelheted az ¢r¢kk¦val©s§got. A brahman, a kezdet n¦lk¤li ¦s Nekem al§rendelt l¦lek tÍl van az anyagi vil§g ok-okozati t¢rv¦ny¦n.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr kor§bban m§r elmagyar§zta a cselekv¦s mezej¦t ¦s a mezÆ ismerÆj¦t, valamint azt a folyamatot, ami §ltal tud§st
szerezhet¤nk a tett mezej¦nek ismerÆj¦rÆl. Most a tud§s t§rgy§r©l, azaz
elÆsz¢r a l¦lekrÆl, majd a FelsÆl¦lekrÆl fog sz©lni. Az ismerÆrÆl, a l¦lekrÆl ¦s a FelsÆl¦lekrÆl sz©l© tud§s r¦v¦n az ember meg¨zlelheti az ¦let nekt§rj§t. Ahogyan a m§sodik fejezet elmondta, az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦val©. Ezt
erÆs¨ti meg ez a vers is. Nincs olyan idÆpont, amelyrÆl azt mondhatn§nk:
ekkor sz¤letett a jŒva. Azt sem k¦pes senki kider¨teni, mikor nyilv§nult
meg a jŒvƒtmƒ a LegfelsÆbb Ýrb©l. Ez¦rt Æ kezdet n¦lk¤li. A v¦dikus
irodalom al§t§masztja ezt: na jƒyate mriyate vƒ vipacit (Ka‡ha-upani‰ad
1.2.18). A test ismerÆj¦re az jellemzÆ, hogy sohasem sz¤letett meg, sohasem fog meghalni, ¦s teljes tud§ssal rendelkezik.
A v¦dikus irodalom (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.16) szerint a LegfelsÆbb
Ýr mint FelsÆl¦lek szint¦n pradhƒna-k‰etrajŠa-patir gu†ea‹, a test legfÆbb ismerÆje ¦s az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek mestere. A
sm‚ti ¨gy ¨r: dƒsa-bhto harer eva nƒnyasyaiva kadƒcana. Az ¦lÆl¦nyek
¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§ban §llnak. Tan¨t§s§ban ezt az Ýr
Caitanya is megerÆs¨tette. L§thatjuk teh§t, hogy az ebben a versben eml¨tett brahman sz© az egy¦ni l¦lekre vonatkozik, ¦s ilyen esetben nem sza-
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bad elfelejten¤nk, hogy Æ vijŠƒna-brahma, nem pedig ƒnanda-brahma.
“nanda-brahma az Istens¦g LegfelsÆbb Brahman Szem¦lyis¦ge.

14. VERS
s$avaRta: paAiNApaAdM" tats$avaRtaAe'iºaizAr"AemauKama, /

s$avaRta: ™auitamaéaAeke( s$avaRmaAva{tya itaï"ita //14//
sarvata‹ pƒ†i-pƒda„ tat sarvato 'k‰i-iro-mukham
sarvata‹ rutimal loke sarvam ƒv‚tya ti‰‡hati
sarvata‹ Ä mindenhol; pƒ†i Ä kezek; pƒdam Ä l§bak; tat Ä az; sarvata‹ Ä
mindenhol; ak‰i Ä szemek; ira‹ Ä fejek; mukham Ä arcok; sarvata‹ Ä mindenhol; ruti-mat Ä f¤le van; loke Ä ebben a vil§gban; sarvam Ä mindent;
ƒv‚tya Ä befedve; ti‰‡hati Ä l¦tezik.
Kezei ¦s l§bai, szemei, fejei ¦s arcai mindenhov§ el¦rnek, s f¤lei mindenhol jelen vannak. ·thatva mindent, ¨gy l¦tezik a FelsÆl¦lek.
MAGYAR·ZAT: Ahogyan a nap l¦tezik v¦gtelen sugarait §rasztva, Így
l¦tezik a FelsÆl¦lek, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is. Mindent
§that© form§j§ban l¦tezik, az egy¦ni ¦lÆl¦nyek pedig Brahmƒt©l, az elsÆ
nagy tan¨t©t©l kezdve eg¦szen a par§nyi hangy§kig mind Benne ¦lnek.
Megsz§ml§lhatatlanul sok fej, l§b, k¦z ¦s szem, ¦s v¦gtelen sz§mÍ ¦lÆl¦ny
l¦tezik. Valamennyi a FelsÆl¦lekben ¦s a FelsÆlelken l¦tezik, ¦ppen ez¦rt
a FelsÆl¦lek mindent §that©. Az egy¦ni l¦lek azonban nem mondhatja
azt mag§r©l, hogy mindenhol van keze, l§ba ¦s szeme. Az Æ eset¦ben ez
nem lehets¦ges. Ha m¦gis azt hiszi, hogy csak a tudatlans§gnak k¢sz¢nhetÆen nincs tudat§ban annak, hogy kezei ¦s l§bai mindenhov§ el¦rnek,
§m az igazi tud§sra szert t¦ve majd eljut erre a szintre, akkor ezzel ellentmond ¢nmag§nak, hiszen ez azt jelenti, hogy az egy¦ni l¦lek nem lehet
a legfelsÆbb, mert az anyagi term¦szet al§rendeltj¦v¦ v§lt. A LegfelsÆbb
k¤l¢nb¢zik az egy¦ni l¦lektÆl. A LegfelsÆbb Ýr k¦pes a karj§t b§rmilyen
hosszÍra kinyÍjtani, az egy¦ni l¦lek viszont nem. A Bhagavad-gŒtƒban
azt mondja az Ýr, hogy elfogadja a Neki felaj§nlott vir§got, gy¤m¢lcs¢t
vagy egy kev¦s vizet. Ha Ö olyan t§vol van, hogyan k¦pes b§rmit is elfogadni? Ez az Ýr mindenhat© term¦szete: b§r messze a F¢ldtÆl, saj§t hajl¦k§n ¦l, m¦gis kinyÍjthatja kez¦t, hogy elfogadja az ember felaj§nl§s§t.
Ilyen az Ýr hatalma. A Brahma-sa„hitƒ (5.37) ¨gy ¨r: goloka eva nivasaty
akhilƒtma-bhta‹ Ä K‚‰†a ¢r¢kk¦ kedvtel¦seinek h©dol transzcendent§-
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lis hajl¦k§n, ugyanakkor mindent §that© is. Az egy¦ni l¦lek nem §ll¨thatja
ugyanezt mag§r©l. Ez¦rt ez a vers a LegfelsÆbb L¦lekrÆl, az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦rÆl, s nem az egy¦ni l¦lekrÆl besz¦l.
15. VERS
s$avaeRin‰"yagAuNAABaAs$aM s$avaeRin‰"yaivavaijaRtama, /

@s$a·M( s$avaRBa{»aEva inagAuRNAM gAuNABaAe·{( ca //15//
sarvendriya-gu†ƒbhƒsa„ sarvendriya-vivarjitam
asakta„ sarva-bh‚c caiva nirgu†a„ gu†a-bhokt‚ ca
sarva Ä minden; indriya Ä ¦rz¦knek; gu†a Ä ¦s tulajdons§gnak; ƒbhƒsam Ä
az eredeti forr§sa; sarva Ä minden; indriya Ä ¦rz¦k; vivarjitam Ä n¦lk¤li;
asaktam Ä ragaszkod§s n¦lk¤li; sarva-bh‚t Ä mindenki fenntart©ja; ca Ä
is; eva Ä bizony; nirgu†am Ä anyagi tulajdons§gok n¦lk¤l; gu†a-bhokt‚ Ä
a gu†§k mestere; ca Ä is.
A FelsÆl¦lek az eredeti forr§sa minden ¦rz¦knek, §m Ö m¦gis ¦rz¦kek
n¦lk¤li. Ö nem k¢tÆdik semmihez, noha Ö minden l¦ny fenntart©ja.
A term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¢tt §ll, s az anyagi term¦szet valamennyi k¢tÆerej¦nek mestere.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr a forr§sa az ¦lÆl¦nyek minden ¦rz¦k¦nek, §m vel¤k ellent¦tben Neki nincsenek anyagi ¦rz¦kei. Val©j§ban az
egy¦ni l¦lek ¦rz¦kei szint¦n lelkiek, a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t sor§n azonban az anyagi elemek fedik be Æket, ¨gy mÉk¢d¦s¤k az anyagon kereszt¤l
nyilv§nul meg. A LegfelsÆbb Ýr ¦rz¦kei ezzel szemben nincsenek befedve,
hanem transzcendent§lisak, ez¦rt nirgu†§nak nevezik Æket. Gu†a anyagi
k¢tÆerÆt jelent, §m az Ö ¦rz¦keit nem fedi be az anyag. Meg kell ¦rten¤nk,
hogy az Ö ¦rz¦kei nem olyanok, mint a mieink. Ö minden ¦rz¦ktev¦kenys¦g¤nk forr§sa, de az Ö ¦rz¦kei transzcendent§lisak, s mentesek minden
szennyezÆd¦stÆl. Ezt a ÷vetƒvatara-upani‰ad (3.19) az apƒ†i-pƒdo javano
grahŒtƒ vers¦ben nagyon sz¦pen megmagyar§zza. Az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦nek nincs olyan keze, melyet az anyag beszennyez, de olyan
van, amellyel elfogadja a Sz§m§ra felaj§nlott §ldozatot. Ez a k¤l¢nbs¦g
a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek k¢z¢tt. A FelsÆl¦leknek nincs
anyagi szeme, m¦gis van szeme, m§sk¤l¢nben hogyan l§tna? Mindent l§t Ä
mÍltat, jelent ¦s j¢vÆt egyar§nt. Az ¦lÆl¦nyek sz¨v¦ben ¦l, ¦s ismeri nemcsak a jelenlegi, de a mÍltban elk¢vetett tetteinket is, valamint azt is, ami
a j¢vÆben v§r r§nk. A Bhagavad-gŒtƒ ezt is megerÆs¨ti: Ö mindenrÆl tud,
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§m Öt senki sem ismeri. Ýgy mondj§k, a LegfelsÆbb Ýrnak nincsen l§ba,
mint nek¤nk, m¦gis k¦pes j§rni az Érben, mert lelki l§ba van. M§s sz©val
az Ýr nem szem¦lytelen Ä van szeme, l§ba, keze stb., s mivel mi a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦szei vagyunk, mi is rendelkez¤nk ezekkel a testr¦szekkel. Az Ö kez¦t, l§b§t, szem¦t ¦s ¦rz¦keit azonban nem fertÆzi be az
anyagi term¦szet.
A Bhagavad-gŒtƒ azt is megerÆs¨ti, hogy az Ýr belsÆ energi§ja §ltal jelenik meg az anyagi univerzumban. Ö az anyagi energia ura, ez¦rt az nem
fertÆzheti meg. A v¦dikus ¨r§sok kijelentik, hogy K‚‰†a teste teljes eg¦sz¦ben lelki. Form§ja ¢r¢k, melyet sac-cid-ƒnanda-vigrah§nak neveznek,
s minden fens¦ggel azok teljess¦g¦ben rendelkezik. Ö minden gazdags§g
birtokosa, minden energia forr§sa, a legokosabb, aki teljes tud§ssal rendelkezik. Ez csup§n n¦h§ny jellemzÆje az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek. Ö gondoskodik valamennyi ¦lÆl¦nyrÆl, ¦s tanÍja minden tettnek. A v¦dikus irodalomb©l megtudhatjuk, hogy a LegfelsÆbb Ýr mindig
transzcendent§lis. Nem l§tjuk ugyan, m¦gis van feje, arca, keze, l§ba, s ha
majd a transzcendent§lis s¨kra emelked¤nk, l§thatjuk form§j§t. Jelenleg
azonban nem vagyunk erre k¦pesek, mert ¦rz¦keinket anyagi szennyezÆd¦s bor¨tja. Az imperszonalist§k, akik az anyag hat§sa alatt §llnak, nem
¦rthetik meg az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t.
16. VERS
baih"r"ntaê BaUtaAnaAmacarM" car"maeva ca /

s$aUºmatvaAÔad"ivaÁaeyaM äU"r"sTaM caAintake( ca tata, //16//
bahir anta ca bhtƒnƒm acara„ caram eva ca
sk‰matvƒt tad avijŠeya„ dra-stha„ cƒntike ca tat
bahi‹ Ä k¨v¤l; anta‹ Ä bel¤l; ca Ä is; bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nyen; acaram Ä mozdulatlan; caram Ä mozg©; eva Ä is; ca Ä ¦s; sk‰matvƒt Ä mert
finom; tat Ä az; avijŠeyam Ä megismerhetetlen; dra-stham Ä nagyon
t§voli; ca Ä is; antike Ä k¢zel; ca Ä ¦s; tat Ä az.
A LegfelsÆbb Igazs§g minden ¦lÆl¦nyen Ä mozg©n ¦s mozdulatlanon Ä
k¨v¤l ¦s bel¤l egyar§nt l¦tezik. Ö megfoghatatlan, ez¦rt az anyagi ¦rz¦kek sz§m§ra l§thatatlan ¦s megismerhetetlen. B§r nagyon-nagyon t§vol
van, m¦gis k¢zel van mindenkihez.
MAGYAR·ZAT: A v¦dikus ¨r§sokb©l meg¦rthetj¤k, hogy a LegfelsÆbb
Szem¦ly, Nƒrƒya†a minden ¦lÆl¦nyen k¨v¤l ¦s bel¤l is l¦tezik, ¦s egyide-
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jÉleg jelen van az anyagi ¦s a lelki vil§gban is. V¦gtelen¤l messze van,
§m ugyanakkor eg¦szen k¢zel is van hozz§nk. Ezt mondja a v¦dikus irodalom. “sŒno dra„ vrajati ayƒno yƒti sarvata‹ (Ka‡ha-upani‰ad 1.2.21).
A LegfelsÆbb Szem¦ly transzcendent§lis gy¢ny¢rbe mer¤l, ez¦rt k¦ptelenek vagyunk meg¦rteni, hogyan ¦lvezi teljes fens¦g¦t. Anyagi ¦rz¦keinkkel nem l§thatunk semmit, nem ¦rthet¤nk meg semmit. A V¦d§k ¦ppen
ez¦rt azt mondj§k, hogy anyagi elm¦vel ¦s anyagi ¦rz¦kszervekkel nem
lehet megismerni Istent. Aki azonban a K‚‰†a-tudatban, az odaad© szolg§laton kereszt¤l megtiszt¨totta elm¦j¦t ¦s ¦rz¦keit, az mindig l§thatja Öt.
A Brahma-sa„hitƒ megerÆs¨ti, hogy az a bhakta, akiben szeretet ¦bredt a
LegfelsÆbb Isten ir§nt, ¢r¢kk¦, sz¤ntelen¤l l§thatja K‚‰†§t. A BhagavadgŒtƒ (11.54) al§t§masztja: Öt csakis az odaad© szolg§lat r¦v¦n lehet megl§tni ¦s meg¦rteni. Bhaktyƒ tv ananyayƒ akya‹.

17. VERS
@ivaBa·M( ca BaUtaeSau ivaBa·(imava ca isTatama, /

BaUtaBata{R ca tajÁaeyaM ƒais$aSNAu ‘aBaivaSNAu ca //17//
avibhakta„ ca bhte‰u vibhaktam iva ca sthitam
bhta-bhart‚ ca taj jŠeya„ grasi‰†u prabhavi‰†u ca
avibhaktam Ä osztatlan; ca Ä is; bhte‰u Ä minden ¦lÆl¦nyben; vibhaktam Ä felosztott; iva Ä mintha; ca Ä szint¦n; sthitam Ä van; bhta-bhart‚ Ä
minden ¦lÆl¦ny fenntart©ja; ca Ä is; tat Ä azt; jŠeyam Ä meg kell ¦rteni;
grasi‰†u Ä elnyelve; prabhavi‰†u Ä l¦trehozva; ca Ä is.
Noha a FelsÆl¦lek l§tsz©lag megoszlik az ¦lÆl¦nyek k¢z¢tt, val©j§ban
sohasem felosztott. Ö mindig egy. Ö a fenntart©ja valamennyi ¦lÆl¦nynek, m¦gis tudni kell R©la, hogy Ö az, aki elpuszt¨tja ¦s megteremti
mindegyik¤ket.
MAGYAR·ZAT: FelsÆl¦lekk¦nt az Ýr mindenkinek a sz¨v¦ben jelen
van. Azt jelenten¦ ez, hogy Ö r¦szekre oszlik? Nem, Ö val©j§ban egyetlen. Ezzel kapcsolatban a nap p¦ld§j§t eml¨thetj¤k meg. A nap d¦lben egy
adott helyen van, §m ha ¢tezer m¦rf¢lddel t§volabbra megy¤nk b§rmelyik ir§nyban, s ott b§rkitÆl megk¦rdezz¤k, hogy hol van a nap, mindenki
azt fogja mondani, hogy a feje f¢l¢tt. Ezt a p¦ld§t az¦rt adj§k a V¦d§k,
hogy szeml¦ltess¦k: hab§r az Ýr felosztottnak tÉnik, m¦gis osztatlan.
A V¦d§k azt is le¨rj§k, hogy Vi‰†u amiatt, hogy mindenhat©, jelen van
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mindenhol, ahogy a nap is egyszerre sok helyen, sok ember sz§m§ra l§that©. Hab§r a LegfelsÆbb Ýr minden ¦lÆl¦ny fenntart©ja, a megsemmis¤l¦skor m¦gis elnyel mindent. Ezt az Ýr a tizenegyedik fejezetben erÆs¨ti
meg, amikor azt mondja, az¦rt j¢tt, hogy meg¢lje a Kuruk‰etr§n ¢sszesereglett harcosokat. Azt is megeml¨ti, hogy az idÆ form§j§ban szint¦n
felem¦szt mindent. Ö teh§t a puszt¨t©, mindenki v¦gzete. A teremt¦skor
l¦trehoz mindenkit eredeti §llapot§b©l, a megsemmis¤l¦skor pedig elnyeli
Æket. A v¦dikus himnuszok megerÆs¨tik, hogy Ö minden ¦lÆl¦ny forr§sa
¦s egyben nyugv©helye is. A teremt¦s ut§n minden az Ö mindenhat© energi§j§ban nyugszik, a megsemmis¤l¦s ut§n pedig ism¦t Hozz§ t¦r vissza
minden, hogy Benne maradjon. ¸gy mondj§k a v¦dikus himnuszok. Yato
vƒ imƒni bhtƒni jƒyante yena jƒtƒni jŒvanti yat prayanty abhisa„vianti
tad brahma tad vijijŠƒsasva (TaittirŒya-upani‰ad 3.1).

18. VERS
jyaAeitaSaAmaipa tajjyaAeitastamas$a: par"maucyatae /

ÁaAnaM ÁaeyaM ÁaAnagAmyaM ô$id" s$avaRsya ivaiï"tama, //18//
jyoti‰ƒm api taj jyotis tamasa‹ param ucyate
jŠƒna„ jŠeya„ jŠƒna-gamya„ h‚di sarvasya vi‰‡hitam
jyoti‰ƒm Ä minden f¦nylÆ testnek; api Ä is; tat Ä azt; jyoti‹ Ä a f¦nyforr§s§nak; tamasa‹ Ä s¢t¦ts¦gen; param Ä tÍlinak; ucyate Ä mondj§k; jŠƒnam Ä a tud§snak; jŠeyam Ä a tud§s t§rgy§nak; jŠƒna-gamyam Ä a tud§s
§ltal el¦rendÆnek; h‚di Ä a sz¨vben; sarvasya Ä mindenki¦ben; vi‰‡hitam Ä
lakoz©nak.
Ö a f¦ny forr§sa minden f¦nylÆ testben. TÍl van az anyag s¢t¦ts¦g¦n, s
megnyilv§nulatlan. Ö a tud§s, a tud§s t§rgya ¦s a tud§s c¦lja. Mindenki
sz¨v¦ben jelen van.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, a FelsÆl¦lek a
forr§sa minden ragyog© test f¦ny¦nek, p¦ld§ul a nap¦nak, a hold¦nak ¦s
a csillagok¦nak. A v¦dikus irodalom le¨r§sa szerint a lelki vil§gban a LegfelsÆbb Ýr ragyog§sa vil§g¨t, ¨gy ott nincs sz¤ks¦g napra vagy holdra. Az
anyagi vil§gban a brahmajyotit, az Ýr lelki ragyog§s§t a mahat-tattva, az
anyagi elemek ¢sszess¦ge bor¨tja be, ez¦rt sz¤ks¦g van a nap, a hold, az
elektromos §ram stb. f¦ny¦re. A lelki vil§gban azonban erre nincs sz¤ks¦g. A V¦d§k egy¦rtelmÉen le¨rj§k, hogy az Ýr f¦nyes ragyog§sa min-
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dent bevil§g¨t. EbbÆl nyilv§nval©, hogy Ö nem az anyagi vil§gban, hanem
messze-messze, a lelki ¦gben l¦vÆ lelki vil§gban lakozik. A V¦d§k ezt is
megerÆs¨tik. “ditya-var†a„ tamasa‹ parastƒt (÷vetƒvatara-upani‰ad 3.8).
Ö ¢r¢kk¢n ragyog©, mint a nap, de messze tÍl van a s¢t¦t anyagi vil§gon.
Az Ýr tud§sa transzcendent§lis. A V¦d§k megerÆs¨tik, hogy a Brahman sÉr¨tett transzcendent§lis tud§s. Aki igaz§n szeretne eljutni a lelki
vil§gba, azt a mindenki sz¨v¦ben jelen l¦vÆ LegfelsÆbb Ýr tud§sban r¦szes¨ti. Egy v¦dikus mantra (÷vetƒvatara-upani‰ad 6.18) ¨gy sz©l: ta„ ha
devam ƒtma-buddhi-prakƒa„ mumuk‰ur vai ara†am aha„ prapadye.
Ha valaki felszabadul§sra v§gyik, meg kell h©dolnia az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt. A tud§s v¦gsÆ c¦lj§r©l pedig ¨gy sz©lnak a V¦d§k
(÷vetƒvatara-upani‰ad 3.8): tam eva viditvƒti m‚tyum eti. ÀEgyed¤l a R©la
sz©l© ismerettel emelkedhet fel¤l az ember a sz¤let¦sen ¦s a hal§lon."
Az Ýr legfelsÆbb ir§ny¨t©k¦nt mindenki sz¨v¦ben jelen van. A LegfelsÆbb l§ba ¦s keze mindenhol ott van, §m az egy¦ni l¦lekre ez nem jellemzÆ. Ez¦rt be kell l§tnunk, hogy a cselekv¦s mezej¦nek k¦t ismerÆje
van: az egy¦ni l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek. Az egy¦ni l¦lek keze ¦s l§ba helyhez
k¢t¢tt, m¨g K‚‰†§¦ mindenhov§ el¦r. Ezt a ÷vetƒvatara-upani‰ad (3.17) is
megerÆs¨ti: sarvasya prabhum Œƒna„ sarvasya ara†a„ b‚hat. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, a FelsÆl¦lek a prabhu, vagyis minden ¦lÆl¦ny mestere, ez¦rt Ö a v¦gsÆ mened¦ke mindenkinek. Nem lehet teh§t
megc§folni azt a t¦nyt, hogy a LegfelsÆbb FelsÆl¦lek ¦s az egy¦ni l¦lek
mindig k¤l¢nb¢zik egym§st©l.
19. VERS
wita ºae‡aM taTaA ÁaAnaM ÁaeyaM caAe·M( s$amaAs$ata: /
maà"·( Wtaiã"ÁaAya maà"AvaAyaAepapaâtae //19//

iti k‰etra„ tathƒ jŠƒna„ jŠeya„ cokta„ samƒsata‹
mad-bhakta etad vijŠƒya mad-bhƒvƒyopapadyate
iti Ä ily m©don; k‰etram Ä a cselekv¦s mezeje (a test); tathƒ Ä is; jŠƒnam Ä a tud§s; jŠeyam Ä a tud§s t§rgya; ca Ä ¦s; uktam Ä elmondatott; samƒsata‹ Ä ¢sszefoglal©an; mat-bhakta‹ Ä az ¶n bhakt§m; etat Ä
mindezt; vijŠƒya Ä meg¦rtv¦n; mat-bhƒvƒya Ä az ¶n term¦szetemhez;
upapadyate Ä eljut.
R¢viden besz¦ltem h§t a tettek mezej¦rÆl [a testrÆl], a tud§sr©l, valamint a tud§s t§rgy§r©l. Teljess¦g¦ben csak bhakt§im ¦rthetik meg ezt,
s ¨gy el¦rhetik az ¶n term¦szetem.
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MAGYAR·ZAT: Az Ýr ¢sszefoglal© le¨r§st adott a testrÆl, a tud§sr©l
¦s a tud§s t§rgy§r©l. A tud§s h§rom t¦nyezÆbÆl §ll: a tud©b©l, a tud§s
t§rgy§b©l ¦s a tud§s folyamat§b©l. Egy¤ttesen ezeket vijŠƒn§nak, vagyis
a tud§s tudom§ny§nak nevezik. A t¢k¦letes tud§shoz az Ýr tiszta bhakt§ja k¢zvetlen¤l jut, m¨g m§sok k¦ptelenek r§ szert tenni. A monist§k
szerint v¦gsÆ fokon ez a h§rom t¦nyezÆ eggy¦ v§lik, §m a bhakt§k nem
fogadj§k ezt el. A tud§s ¦s a tud§s kibontakoz§sa azt jelenti, hogy az
ember K‚‰†a-tudatban felismeri, hogy kicsoda is Æ. Mindenki az anyagi
tudat ir§ny¨t§sa alatt §ll, §m amint K‚‰†a tetteire ir§ny¨tjuk tudatunkat,
s meg¦rtj¤k, hogy Ö minden, igazi tud§shoz jutunk. M§s sz©val a tud§s
nem m§s, mint az odaad© szolg§lat t¢k¦letes megismer¦s¦nek elÆzetes
szintje. A tizen¢t¢dik fejezet ezt vil§gosan el fogja magyar§zni.
²sszegezve teh§t, a 6. ¦s a 7. vers (mahƒ-bhtƒni; cetanƒ-dh‚ti‹) az
anyagi elemeket ¦s az ¦letjelens¦gek k¤l¢nb¢zÆ megnyilv§nul§sait elemzi. Ezek egy¤ttesen alkotj§k a testet, vagyis a cselekv¦s mezej¦t. A 8.
verstÆl a 12-ig (amƒnitvam; tattva-jŠƒnƒrtha-daranam) a tud§s folyamat§r©l olvashatunk, mely §ltal meg¦rthetj¤k a cselekv¦s mezej¦nek mindk¦t
ismerÆj¦t, a lelket ¦s a FelsÆlelket is. A 13Ä18. vers (anƒdi mat-param; h‚di
sarvasya vi‰‡hitam) a l¦lekrÆl ¦s a LegfelsÆbb Ýrr©l, azaz a FelsÆl¦lekrÆl
besz¦l.
H§rom dologr©l esett teh§t sz©: a cselekv¦s mezej¦rÆl (a testrÆl), a
megismer¦s folyamat§r©l, valamint a l¦lekrÆl ¦s a FelsÆl¦lekrÆl. Ez a vers
kijelenti, hogy kiz§r©lag az Ýr tiszta bhakt§i ¦rthetik meg ezt a h§rom
dolgot vil§gosan. Az ilyen bhakt§k sz§m§ra a Bhagavad-gŒtƒ teh§t rendk¨v¤l hasznos; Æk azok, akik el tudj§k ¦rni a legfelsÆbb c¦lt, a LegfelsÆbb Ýr, K‚‰†a vil§g§t. A bhakt§kon k¨v¤l senki sem k¦pes meg¦rteni
a Bhagavad-gŒtƒt s el¦rni a k¨v§nt eredm¦nyt.
20. VERS
‘ak{(itaM pauç&SaM caEva ivaÜ"YanaAd"I oBaAvaipa /

ivak(Ar"AMê gAuNAAMêEva ivaiÜ" ‘ak{(itas$amBavaAna, //20//
prak‚ti„ puru‰a„ caiva viddhy anƒdŒ ubhƒv api
vikƒrƒ„ ca gu†ƒ„ caiva viddhi prak‚ti-sambhavƒn
prak‚tim Ä az anyagi term¦szetet; puru‰am Ä az ¦lÆl¦nyeket; ca Ä ¦s;
eva Ä bizony; viddhi Ä tudd; anƒdŒ Ä kezdet n¦lk¤linek; ubhau Ä mindkettÆt; api Ä szint¦n; vikƒrƒn Ä az §talakul§st; ca Ä is; gu†ƒn Ä a term¦szet h§rom k¢tÆerej¦t; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; viddhi Ä tudd; prak‚ti Ä az
anyagi term¦szet; sambhavƒn Ä term¦k¦nek.
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Tudni kell, hogy az anyagi term¦szet ¦s az ¦lÆl¦nyek kezdet n¦lk¤liek.
V§ltoz§saikat ¦s az anyagi k¢tÆerÆket az anyagi term¦szet hozza l¦tre.
MAGYAR·ZAT: Az ebben a fejezetben le¨rt tud§s §ltal az ember megismerheti a testet (a cselekv¦s mezej¦t) ¦s annak ismerÆit (az egy¦ni lelket
¦s a FelsÆlelket). A test a cselekv¦s mezeje, ¦s az anyagi term¦szet hozza
l¦tre. Az egy¦ni l¦lek, aki testet ¢lt¢tt ¦s a test tetteit ¦lvezi, a puru‰a,
vagyis az ¦lÆl¦ny. Ö az egyik ismerÆ, a m§sik pedig a FelsÆl¦lek. Term¦szetesen azt is meg kell ¦rten¤nk, hogy a FelsÆl¦lek ¦s az egy¦ni ¦lÆl¦ny
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¦t k¤l¢nb¢zÆ megnyilv§nul§sa.
Az ¦lÆl¦ny az energi§ja, a FelsÆl¦lek pedig szem¦lyes kiterjed¦se.
Az anyagi term¦szet ¦s az ¦lÆl¦ny egyar§nt ¢r¢kk¦val©, vagyis l¦tezett
a teremt¦s elÆtt is. Az anyagi megnyilv§nul§s a LegfelsÆbb Ýr energi§j§b©l j¢n l¦tre, s ¦ppen ¨gy az ¦lÆl¦nyek is, Æk azonban a felsÆbbrendÉ
energi§hoz tartoznak. Az anyagi term¦szet ¦s az ¦lÆl¦nyek a kozmosz
megnyilv§nul§sa elÆtt is l¦teztek. A megnyilv§nulatlan anyagi term¦szet
Mahƒ-vi‰†u, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge test¦be mer¤lt, majd
a mahat-tattva r¦v¦n a kellÆ idÆben megnyilv§nult. Hasonl© m©don vannak Benne az ¦lÆl¦nyek is. Felt¦telekhez k¢t¢tt §llapotuk k¢vetkezt¦ben
ellene vannak a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§nak, ez¦rt nem l¦phetnek be
a lelki vil§gba. Az anyagi term¦szet megnyilv§nul§s§val azonban ism¦t
es¦lyt kapnak, hogy az anyagi vil§gban cselekedve felk¦sz¤lhessenek, s ¨gy
eljuthassanak a lelki vil§gba. Ez az anyagi teremt¦s titka. Eredetileg az
¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr szerves lelki r¦sze, de l§zad© term¦szete miatt az
anyagi term¦szet uralma al§ ker¤l. Hogy ezek az ¦lÆl¦nyek, vagyis a LegfelsÆbb Ýr felsÆbbrendÉ teremtm¦nyei mik¦ppen ker¤ltek kapcsolatba az
anyagi term¦szettel, az val©j§ban nem sz§m¨t. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge azonban tudja, hogy val©j§ban hogyan ¦s mi¦rt t¢rt¦nt mindez.
Az ¨r§sokban az Ýr azt mondja, hogy akiket elbÉv¢l az anyagi term¦szet, azoknak k¤zdelmes harcot kell v¨vniuk a l¦t¦rt. Az elÆzÆ n¦h§ny
vers alapj§n azonban tudnunk kell, hogy az anyagi term¦szet minden v§ltoz§sa ¦s hat§sa, amely a h§rom k¢tÆerÆn kereszt¤l nyilv§nul meg, szint¦n az anyagi term¦szet term¦ke. Az ¦lÆl¦nnyel kapcsolatos minden v§ltoz§s ¦s minden v§ltozatoss§g a testnek tulajdon¨that©. Az ¦lÆl¦nyek lelki
term¦szet¤ket tekintve valamennyien egyform§k.

21. VERS
k(AyaRk(Ar"NAk(ta{Rtvae he"tau: ‘ak{(itaç&cyatae /

pauç&Sa: s$auKaäu":KaAnaAM BaAe·{(tvae he"tauç&cyatae //21//
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kƒrya-kƒra†a-kart‚tve hetu‹ prak‚tir ucyate
puru‰a‹ sukha-du‹khƒnƒ„ bhokt‚tve hetur ucyate
kƒrya Ä az okozatnak; kƒra†a Ä ¦s az oknak; kart‚tve Ä a megteremt¦s¦ben; hetu‹ Ä az eszk¢znek; prak‚ti‹ Ä az anyagi term¦szetet; ucyate Ä
mondj§k; puru‰a‹ Ä az ¦lÆl¦nyt; sukha Ä a boldogs§gnak; du‹khƒnƒm Ä
¦s a boldogtalans§gnak; bhokt‚tve Ä az ¦lvezet¦ben; hetu‹ Ä az eszk¢znek; ucyate Ä mondj§k.
Ýgy mondj§k, a term¦szet az oka minden anyagi oknak ¦s k¢vetkezm¦nynek, m¨g az ¦lÆl¦ny a k¤l¢nf¦le szenved¦sek ¦s ¦lvezetek okoz©ja
a vil§gban.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyek testeinek ¦s ¦rz¦keinek k¤l¢nf¦le megnyilv§nul§sait az anyagi term¦szet id¦zi elÆ. ²sszesen nyolcmilli©-n¦gysz§zezer faj van, s valamennyit az anyagi term¦szet teremti meg. E l¦tform§k az ¦lÆl¦ny saj§tos ¦rz¦ki v§gyai alapj§n j¢nnek l¦tre, aki ilyen
vagy olyan testben k¨v§n ¦lni. K¤l¢nf¦le testeket fel¢ltve m§s ¦s m§s jellegÉ boldogs§g illetve szenved¦s v§r r§. Anyagi boldogs§ga illetve boldogtalans§ga a testnek k¢sz¢nhetÆ, s nem neki mag§nak. K¦ts¦gtelen,
hogy az ¦lÆl¦nynek eredeti helyzet¦ben ¦lvezetben van r¦sze, ¨gy az ¦lvezet eredeti term¦szet¦hez tartozik. Anyagi l¦te annak tudhat© be, hogy
ura akar lenni az anyagi term¦szetnek. A lelki vil§gra ez nem jellemzÆ.
A lelki vil§g tiszta, m¨g az anyagi vil§gban erej¦t megfesz¨tve mindenki
az¦rt k¤zd, hogy test¦nek sz§mtalan Íton ¦lvezetet szerezzen. Hogy m¦g
¦rthetÆbb¦ v§ljon, azt mondhatjuk, hogy a test az ¦rz¦kek hat§s§ra j¢n
l¦tre. Az ¦rz¦kek eszk¢z¤l szolg§lnak, melyek §ltal az ember kiel¦g¨theti
v§gyait. A teljes eg¦szet Ä a testet ¦s az ¦rz¦kszerveket, az eszk¢z¢ket Ä
az anyagi term¦szet adja, s ahogyan azt a k¢vetkezÆ versbÆl meg¦rthetj¤k, az ¦lÆl¦ny mÍltbeli v§gyainak ¦s cselekedeteinek megfelelÆen ker¤l
j© vagy rossz k¢r¤lm¦nyek k¢z¦. Az anyagi term¦szet az embert v§gyai ¦s
tettei szerint k¤l¢nf¦le hajl¦kokba helyezi. Hogy milyen lakhelyet ¦rdemel
ki, s milyen ¢r¢mben ¦s szenved¦sben lesz ott r¦sze, annak maga az ¦lÆl¦ny az oka. Az ¦lÆl¦ny egy adott testbe jutva a term¦szet befoly§sa al§
ker¤l, mert az anyagb©l §ll© test a term¦szet t¢rv¦nyei szerint mÉk¢dik.
Ebben a helyzetben az ¦lÆl¦nynek nincs m©dja v§ltoztatni ezen a t¢rv¦nyen. T¦telezz¤k fel, hogy a l¦lek egy kutya test¦t ¢lti fel. Amint beleker¤l
a kutyatestbe, azonnal kutya m©dj§ra k¦nyszer¤l cselekedni, s m§shogy
nem is k¦pes. Ha pedig valaki diszn©testbe ker¤l, akkor k¦nytelen ¤r¤l¦ket enni ¦s Így viselkedni, mint egy diszn©. ¶ppen ¨gy a f¦listeni testben
megsz¤letÆ ¦lÆl¦ny is a test¦nek megfelelÆen tud csak cselekedni Ä ez a
term¦szet t¢rv¦nye. A FelsÆl¦lek azonban minden k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt
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ott van az egy¦ni l¦lek mellett. A V¦d§k (Mu†ˆaka-upani‰ad 3.1.1) ezt
a k¢vetkezÆk¦ppen magyar§zz§k: dvƒ supar†ƒ sayujƒ sakhƒya‹. A LegfelsÆbb Ýr annyira kedves az ¦lÆl¦nyhez, hogy §lland©an vele van mint
FelsÆl¦lek, azaz Paramƒtmƒ.
22. VERS
pauç&Sa: ‘ak{(itasTaAe ih" BauÈeÿ ‘ak{(itajaAna, gAuNAAna, /
k(Ar"NAM gAuNAs$aËÿAe'sya s$ad"s$aâAeinajanmas$au //22//

puru‰a‹ prak‚ti-stho hi bhu…kte prak‚ti-jƒn gu†ƒn
kƒra†a„ gu†a-sa…go 'sya sad-asad-yoni-janmasu
puru‰a‹ Ä az ¦lÆl¦ny; prak‚ti-stha‹ Ä az anyagi energi§ban elhelyezkedve;
hi Ä bizony; bhu…kte Ä ¦lvezi; prak‚ti-jƒn Ä az anyagi term¦szet §ltal l¦trehozott; gu†ƒn Ä k¢tÆerÆket; kƒra†am Ä az ok; gu†a-sa…ga‹ Ä a term¦szet k¢tÆerÆivel val© kapcsolata; asya Ä az ¦lÆl¦nynek; sat-asat Ä a j© ¦s
rossz; yoni Ä fajokban val©; janmasu Ä megsz¤let¦sekben.
¸gy ¦l az ¦lÆl¦ny az anyagi term¦szetben, a term¦szet h§rom k¢tÆerej¦t
¦lvezve, s mindez az anyagi term¦szettel val© kapcsolat§nak k¢sz¢nhetÆ.
Ily m©don hol j©, hol pedig rossz ¦ri Æt a k¤l¢nf¦le fajokban.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers nagyon fontos ahhoz, hogy meg¦rthess¤k,
hogyan v§ndorol az ¦lÆl¦ny egyik testbÆl a m§sikba. A m§sodik fejezet
magyar§zata szerint az ¦lÆl¦ny Így v§ltja a test¦t, mint ahogyan ruh§inkat
cser¦lj¤k. Ez a ruhacsere az anyagi l¦thez val© ragaszkod§s k¢vetkezm¦nye. Am¨g az ¦lÆl¦ny vonz©dik ehhez a hamis megnyilv§nul§shoz, addig
egyik testbÆl a m§sikba kell v§ndorolnia, s e nemk¨v§natos k¢r¤lm¦nyek
k¢z¦ az¦rt k¦nyszer¤l, mert az anyagi term¦szet ura akart lenni. Anyagi
v§gyai k¢vetkezt¦ben hol f¦listenk¦nt, hol emberk¦nt, hol vad§llatk¦nt,
mad§rk¦nt, f¦regk¦nt, halk¦nt, szent emberk¦nt, olykor pedig bog§rk¦nt
sz¤letik meg. ¸gy zajlik ez, s az ¦lÆl¦ny mindegyik esetben a helyzet
ur§nak hiszi mag§t, holott az anyagi term¦szet befoly§sa alatt §ll.
Ez a vers azt magyar§zza meg, hogyan ker¤l az ¦lÆl¦ny a k¤l¢nf¦le testekbe. Ez a term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆivel val© kapcsolat§nak eredm¦nye. Az embernek ez¦rt fel¤l kell emelkednie a h§rom anyagi k¢tÆerÆn,
s meg kell §llapodnia a transzcendent§lis szinten. Ezt nevezik K‚‰†atudatnak. Am¨g valaki nem K‚‰†a-tudatÍ, addig anyagi tudata arra fogja
k¦nyszer¨teni, hogy egyik testbÆl a m§sikba v§ndoroljon, mert idÆtlen idÆk
©ta anyagi v§gyai vannak. EttÆl a felfog§st©l azonban meg kell szabadulnia, s ez csak Így lehets¦ges, ha a hiteles forr§sokra hallgat. A legjobb
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p¦ld§t Arjuna esete szolg§ltatja, aki K‚‰†§t©l hallott az IstenrÆl sz©l©
tudom§nyr©l. Ha az ¦lÆl¦ny §tadja mag§t a hall§s folyamat§nak, akkor
megszabadulhat r¦gi v§gy§t©l, hogy uralkodjon az anyagi term¦szeten,
s ahogyan v§gya cs¢kken, Így tapasztal majd egyre nagyobb lelki boldogs§got. A V¦d§k egyik mantr§ja szerint olyan m¦rt¦kben vagyunk k¦pesek
¦lvezni az ¢r¢kk¦val©, ¢r¢mteli ¦letet, amilyen m¦rt¦kben megvil§gosodunk az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge t§rsas§g§ban.
23. VERS
opa‰"í"AnaumantaA ca BataAR BaAe·(A mahe"ìr": /

par"maAtmaeita caApyau·(Ae de"he"'ismana, pauç&Sa: par": //23//
upadra‰‡ƒnumantƒ ca bhartƒ bhoktƒ mahevara‹
paramƒtmeti cƒpy ukto dehe 'smin puru‰a‹ para‹
upadra‰‡ƒ Ä fel¤lvigy§z©; anumantƒ Ä enged¦lyezÆ; ca Ä ¦s; bhartƒ Ä
mester; bhoktƒ Ä legfelsÆbb ¦lvezÆ; mahƒ-Œvara‹ Ä a LegfelsÆbb Ýr;
parama-ƒtmƒ Ä a FelsÆl¦lek; iti Ä szint¦n; ca Ä ¦s; api Ä val©ban; ukta‹ Ä
mondj§k; dehe Ä a testben; asmin Ä ebben; puru‰a‹ Ä az ¦lvezÆ; para‹ Ä
transzcendent§lis.
Ebben a testben van egy m§sik, egy transzcendent§lis ¦lvezÆ is Ä az Ýr,
a legfelsÆbb birtokos, aki fel¤lvigy§z©k¦nt ¦s enged¦lyezÆk¦nt l¦tezik,
s akit FelsÆl¦leknek neveznek.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers kijelenti, hogy a FelsÆl¦lek, aki mindig az
egy¦ni l¦lekkel van, nem k¢z¢ns¦ges ¦lÆl¦ny, hanem a LegfelsÆbb Ýr k¦pviselÆje. A monista filoz©fusok felfog§sa szerint csup§n egy ismerÆje van
a testnek, ez¦rt nem tesznek k¤l¢nbs¦get a FelsÆl¦lek ¦s az egy¦ni l¦lek
k¢z¢tt. E t¦ves n¦zet eloszlat§sa ¦rdek¦ben mondja itt az Ýr, hogy minden testben a Paramƒtmƒ k¦pviseli Öt. Ö k¤l¢nb¢zik az egy¦ni l¦lektÆl,
¦s para, azaz transzcendent§lis. Az egy¦ni l¦lek egy saj§tos mezÆ cselekedeteinek ¦lvezÆje, de a FelsÆl¦lek nem mint par§nyi ¦lvezÆ van jelen,
s a test cselekedeteiben sem vesz r¦szt: Ö tanÍ, fel¤lvigy§z©, enged¦lyezÆ ¦s a legfelsÆbb ¦lvezÆ a testben. Paramƒtmƒnak, s nem ƒtmƒnak nevezik, ¦s transzcendent§lis. EbbÆl a versbÆl vil§gosan kitÉnik, hogy az ƒtmƒ
¦s a Paramƒtmƒ k¤l¢nb¢zik egym§st©l. A FelsÆl¦lek, Paramƒtmƒ karja
¦s l§ba p¦ld§ul mindenhov§ el¦r, az egy¦ni l¦lek¦ azonban nem. Mivel
Paramƒtmƒ a LegfelsÆbb Ýr, mindig jelen van az ¦lÆl¦nyben, hogy szentes¨tse az egy¦ni l¦lek anyagi ¦lvezetre t¢rÆ v§gyait. A LegfelsÆbb L¦lek
beleegyez¦se n¦lk¤l az ¦lÆl¦ny semmire sem k¦pes. Ö bhukta, eltartott, a
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Paramƒtmƒ pedig a bhoktƒ, az eltart©. Megsz§ml§lhatatlanul sok ¦lÆl¦ny
l¦tezik, s az Ýr mint bar§t jelen van mindegyik¤kben.
T¦ny, hogy minden egy¦ni ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýr szerves
r¦sze, ¦s nagyon bensÆs¦ges bar§ti viszonyban §ll Vele. ·m az ¦lÆl¦ny hajlamos arra, hogy a LegfelsÆbb Ýr j©v§hagy§s§ra fittyet h§nyva, a term¦szeten val© uralkod§s rem¦ny¦ben ¢n§ll©an cselekedj¦k. E hajlama miatt
nevezik a LegfelsÆbb Ýr hat§renergi§j§nak. M§s sz©val teh§t lehet ak§r a
lelki, ak§r az anyagi energi§ban. Am¨g az anyagi energia hat§sa alatt §ll,
addig a LegfelsÆbb Ýr a bar§tjak¦nt mint FelsÆl¦lek mindig vele marad,
hogy visszat¦r¨tse a lelki energi§ba. Az Ýr ezt szeretn¦, §m az ¦lÆl¦ny
par§nyi f¤ggetlens¦g¦vel vissza¦lve mindig elutas¨tja a lehetÆs¦get, hogy
a lelki f¦ny jelenl¦t¦t ¦lvezze. Amiatt, hogy vissza¦l a f¤ggetlens¦g¦vel,
az anyagi term¦szetben kell k¤zdenie. Az Ýr ez¦rt bel¤lrÆl ¦s k¨v¤lrÆl is
mindig ell§tja tan§csokkal. K¨v¤lrÆl a Bhagavad-gŒtƒn kereszt¤l ad utas¨t§sokat, bel¤lrÆl pedig megpr©b§lja meggyÆzni az ¦lÆl¦nyt arr©l, hogy az
anyagi s¨kon v¦gzett tettek nem vezetnek igazi boldogs§ghoz. ÀHagyj fel
ezekkel, higgy Bennem, s boldog leszel!" Ä mondja az Ýr. Az okos ember
teh§t, akinek teljes hite van a Paramƒtmƒban, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦ben, elindul az ¢r¢kk¦val©, tud§ssal ¦s gy¢ny¢rrel teli ¦let fel¦
vezetÆ Íton.
24. VERS
ya WvaM vaeiÔa pauç&SaM ‘ak{(itaM ca gAuNAE: s$ah" /

s$avaRTaA vataRmaAnaAe'ipa na s$a BaUyaAe'iBajaAyatae //24//
ya eva„ vetti puru‰a„ prak‚ti„ ca gu†ai‹ saha
sarvathƒ vartamƒno 'pi na sa bhyo 'bhijƒyate
ya‹ Ä aki; evam Ä ily m©don; vetti Ä meg¦rti; puru‰am Ä az ¦lÆl¦nyt;
prak‚tim Ä az anyagi term¦szetet; ca Ä ¦s; gu†ai‹ Ä az anyagi term¦szet
k¢tÆerÆivel; saha Ä egy¤tt; sarvathƒ Ä b§rmilyen; vartamƒna‹ Ä helyzetben; api Ä is; na Ä soha; sa‹ Ä Æ; bhya‹ Ä ism¦t; abhijƒyate Ä megsz¤letik.
Aki meg¦rti ezt az anyagi term¦szetrÆl, az ¦lÆl¦nyrÆl ¦s a term¦szet
k¢tÆerÆinek k¢lcs¢nhat§sair©l sz©l© filoz©fi§t, az biztosan felszabadul,
s b§rmilyen helyzetben is van jelenleg, nem kell Íjra megsz¤letnie e
vil§gban.
MAGYAR·ZAT: Ha az ember vil§gosan meg¦rti, mit jelent az anyagi
term¦szet, a FelsÆl¦lek, az egy¦ni l¦lek ¦s a k¢z¢tt¤k l¦vÆ kapcsolat,
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lehetÆv¦ v§lik sz§m§ra, hogy felszabaduljon, visszat¦rjen a lelki vil§gba,
s t¢bb¦ ne kelljen Íjra az anyagi term¦szetbe ker¤lnie. Ez a tud§s eredm¦nye, c¦lja pedig az, hogy vil§gosan meg¦rts¤k: az ¦lÆl¦ny v¦letlen¤l ker¤lt
az anyagi l¦tbe. A felette §ll© hiteles tekint¦lyek, a szent ¦letÉ emberek
¦s a lelki tan¨t©mester t§rsas§g§ban arra kell t¢rekednie, hogy felismerje
helyzet¦t, majd az Istens¦g Szem¦lyis¦ge §ltal elmondott Bhagavad-gŒtƒt
meg¦rtve lelki tudatÍv§, azaz K‚‰†a-tudatÍv§ kell v§lnia. Ezek ut§n biztos, hogy sohasem kell t¢bb¦ visszat¦rnie az anyagi l¦tbe, hanem eljut
a lelki vil§gba, ahol ¢r¢k, tud§ssal ¦s boldogs§ggal teli ¦let v§r r§.
25. VERS
DyaAnaenaAtmaina pazyainta ke(icad"AtmaAnamaAtmanaA /

@nyae s$aAÊÿYaena yaAegAena k(maRyaAegAena caApare" //25//
dhyƒnenƒtmani payanti kecid ƒtmƒnam ƒtmanƒ
anye sƒ…khyena yogena karma-yogena cƒpare
dhyƒnena Ä medit§ci© §ltal; ƒtmani Ä ¢nmagukban; payanti Ä l§tj§k;
kecit Ä n¦h§nyan; ƒtmƒnam Ä a FelsÆlelket; ƒtmanƒ Ä az elm¦vel; anye Ä
m§sok; sƒ…khyena Ä filoz©fiai ¦rvel¦ssel; yogena Ä a yoga-rendszer seg¨ts¦g¦vel; karma-yogena Ä a munka gy¤m¢lcseire nem v§gyva v¦gzett
tettekkel; ca Ä is; apare Ä m§sok.
A FelsÆlelket egyesek medit§ci©ban, m§sok a tud§s mÉvel¦s¦vel, megint
m§sok az ¦rdek n¦lk¤li tettek r¦v¦n l§tj§k meg magukban.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr elmondja Arjun§nak, hogy a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek annak alapj§n, hogy hogyan t¢rekszenek az ¢nmegval©s¨t§sra, k¦t csoportra oszthat©k. Az ateist§knak, az agnosztikusoknak ¦s a
szkeptikusoknak semmif¦le lelki tud§suk nincs, §m rajtuk k¨v¤l vannak
olyanok, akik hÉs¦gesen kitartanak lelki meggyÆzÆd¦s¤k mellett. Öket
befel¦ tekintÆ bhakt§knak, filoz©fusoknak, a munk§juk gy¤m¢lcs¦rÆl lemond© cselekvÆknek nevezik. Akik §lland©an a monista tanok megszil§rd¨t§s§n f§radoznak, azokat szint¦n az ateist§k ¦s agnosztikusok k¢z¦
lehet sorolni. Ezek szerint teh§t egyed¤l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek bhakt§i tehetnek szert a lelki tud§sra, mert meg¦rtik, hogy az
anyagi term¦szeten tÍl l¦tezik a lelki vil§g ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, aki Paramƒtmƒk¦nt, FelsÆl¦lekk¦nt kiterjedve jelen van mindenkiben, s ¨gy Ö a mindent §that© Istens¦g. Vannak olyanok, akik a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got a tud§s mÉvel¦s¦vel pr©b§lj§k meg¦rteni, s
Æket term¦szetesen az Ýr h¨veihez kell sorolnunk. A sƒ…khya filoz©fusok
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elemz¦se szerint az anyagi vil§g huszonn¦gy elembÆl §ll, mag§t az egy¦ni
lelket pedig a huszon¢t¢dik elemnek tekintik. Amikor eljutnak annak a
meg¦rt¦s¦ig, hogy az egy¦ni l¦lek term¦szete transzcendent§lis az anyagi elemekhez k¦pest, akkor azt is meg¦rtik, hogy az egy¦ni lelken tÍl ott
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is, a huszonhatodik elem. ¸gy azt§n fokozatosan Æk is eljutnak a K‚‰†a-tudatÍ odaad© szolg§lat s¨kj§ra.
Annak is t¢k¦letes a hozz§§ll§sa, aki a munka gy¤m¢lcs¦re nem v§gyva
cselekszik. Ö szint¦n es¦lyt kap a K‚‰†a-tudatos odaad© szolg§lat s¨kj§nak el¦r¦s¦re. E vers elmondja, hogy vannak olyan tiszta tudatÍ emberek,
akik medit§ci© Ítj§n pr©b§lj§k a sz¨v¤kben felfedezni a FelsÆlelket, s ha
ez siker¤l, helyzet¤k transzcendent§liss§ v§lik. M§sok a tud§s mÉvel¦s¦vel pr©b§lj§k meg¦rteni a LegfelsÆbb Lelket, m¨g megint m§sok a ha‡hayog§t v¦gezve gyerekes tornagyakorlataikkal akarnak ¢r¢met szerezni az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek.
26. VERS
@nyae tvaevamajaAnanta: ™autvaAnyaeBya opaAs$atae /

tae'ipa caAitatar"ntyaeva ma{tyauM ™auitapar"AyaNAA: //26//
anye tv evam ajƒnanta‹ rutvƒnyebhya upƒsate
te 'pi cƒtitaranty eva m‚tyu„ ruti-parƒya†ƒ‹
anye Ä m§sok; tu Ä de; evam Ä ¨gy; ajƒnanta‹ Ä lelki tud§s n¦lk¤liek;
rutvƒ Ä hallv§n; anyebhya‹ Ä m§sokt©l; upƒsate Ä im§dni kezdik; te Ä
Æk; api Ä is; ca Ä ¦s; atitaranti Ä tÍll¦pik; eva Ä bizony; m‚tyum Ä a hal§l
¢sv¦ny¦t; ruti-parƒya†ƒ‹ Ä a hall§s folyamat§hoz vonz©dva.
Azut§n vannak olyanok is, akik m§sokt©l hallottak a LegfelsÆbb Szem¦lyrÆl, s b§r nem j§rtasak a lelki tud§sban, im§dni kezdik Öt. Mivel
hajlanak arra, hogy a hiteles forr§sokra hallgassanak, Æk is tÍljutnak
a sz¤let¦s ¦s hal§l birodalm§n.
MAGYAR·ZAT: K¤l¢n¢sen a modern t§rsadalomra vonatkozik ez a
vers, ugyanis napjainkban a l¦lek tudom§ny§t gyakorlatilag sehol sem
oktatj§k hivatalosan. Vannak, akik ateist§knak, agnosztikusoknak vagy
filozofikus be§ll¨totts§gÍaknak l§tszanak, val©j§ban azonban nincs filoz©fiai tud§suk. Ami a k¢z¢ns¦ges embert illeti, ha j© l¦lek, van es¦lye a fejlÆd¦sre a hall§s folyamata §ltal. A hall§s nagyon fontos folyamat. Az Ýr
Caitanya, aki az Íjabb korban hirdette a K‚‰†a-tudatot, nagy hangsÍlyt
fektetett erre, mert ha az egyszerÉ ember csup§n meghallgatja a hiteles
forr§sokat, fejlÆd¦st ¦rhet el, k¤l¢n¢sen akkor Ä mondja az Ýr Caitanya Ä,
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ha a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare transzcendent§lis hangvibr§ci©j§t hallja.
¶ppen ez¦rt aj§nlatos, hogy mindenki ¦ljen azzal a lehetÆs¦ggel, melyet
az ¢nmegval©s¨tott lelkek hallgat§sa jelent, hogy ¨gy fokozatosan mindent
meg¦rthessen. Ezek ut§n m§r k¦ts¦gtelen¤l eljut a LegfelsÆbb Ýr im§dat§nak szintj¦re. Az Ýr Caitanya szerint ebben a korszakban az embernek nem sz¤ks¦ges a t§rsadalmi helyzet¦n v§ltoztatnia, fel kell viszont
hagynia azzal a t¢rekv¦ssel, hogy spekul§l© fejteget¦sekkel ¦rtse meg az
AbszolÍt Igazs§g term¦szet¦t. Meg kell tanulnia azoknak a szolg§j§v§
v§lni, akik ismerik a LegfelsÆbb Ýrr©l sz©l© tudom§nyt. Ha valaki olyan
szerencs¦s, hogy egy tiszta bhakt§n§l keres mened¦ket, s miut§n hallott
tÆle az ¢nmegval©s¨t§sr©l, k¢veti nyomdokait, akkor fokozatosan maga
is tiszta bhakt§v§ v§lik. Ez a vers fÆleg a hall§s folyamat§t hangsÍlyozza,
s ez nagyon hely¦nval©. A k¢z¢ns¦ges ember §ltal§ban nem rendelkezik
olyan k¦pess¦gekkel, mint az Ígynevezett filoz©fusok, §m ha egy hiteles
szaktekint¦lyre hallgat, az seg¨teni fogja abban, hogy fel¤lkerekedhessen
az anyagi l¦ten, ¦s hazat¦rhessen, vissza Istenhez.
27. VERS
yaAvats$aÃaAyatae ik(iÂats$aÔvaM sTaAvar"jaËÿmama, /
ºae‡aºae‡aÁas$aMyaAegAAÔaiã"iÜ" Bar"taSaRBa //27//

yƒvat saŠjƒyate kiŠcit sattva„ sthƒvara-ja…gamam
k‰etra-k‰etrajŠa-sa„yogƒt tad viddhi bharatar‰abha
yƒvat Ä b§rmikor; saŠjƒyate Ä sz¤letik; kiŠcit Ä b§rmilyen; sattvam Ä l¦tez¦sbe; sthƒvara Ä mozdulatlan; ja…gamam Ä mozg©; k‰etra Ä a testnek;
k‰etra-jŠa Ä ¦s a test ismerÆj¦nek; sa„yogƒt Ä egys¦g¦bÆl; tat viddhi Ä
azt tudnod kell; bharata-‚‰abha Ä ©, Bhƒrat§k vez¦re.
¹, Bhƒrat§k vez¦re, tudd meg, hogy minden, ami l¦tezik, legyen az
mozg© vagy mozdulatlan, csup§n a tettek mezej¦nek ¦s a mezÆ ismerÆj¦nek kombin§ci©ja.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers az anyagi term¦szetrÆl ¦s az ¦lÆl¦nyrÆl
besz¦l. MindkettÆ l¦tezett m§r a kozmosz megteremt¦se elÆtt is. A teremt¦sben kiv¦tel n¦lk¤l minden az ¦lÆl¦ny ¦s az anyagi term¦szet kombin§ci©ja. Vannak mozdulatlan l¦tezÆk, mint pl. a f§k, a hegyek ¦s a dombok,
¦s sz§mtalan mozg© l¦ny is l¦tezik. Mindegyik az anyagi term¦szet ¦s a
felsÆbbrendÉ term¦szet, az ¦lÆl¦ny kombin§ci©ja. An¦lk¤l hogy kapcsolatba ker¤lne a felsÆbbrendÉ term¦szettel, vagyis az ¦lÆl¦nnyel, semmi
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sem k¦pes n¢vekedni. Az anyagi term¦szet ¦s a lelki term¦szet kapcsolata ¢r¢k idÆktÆl fogva fenn§ll, s kombin§ci©jukat a LegfelsÆbb Ýr befoly§solja; Ö ir§ny¨tja teh§t a felsÆbb- ¦s az als©bbrendÉ term¦szetet is.
Ö teremti az anyagi term¦szetet, majd belehelyezi a felsÆbbrendÉ term¦szetet. ¸gy j¢n l¦tre minden tett ¦s megnyilv§nul§s.
28. VERS
s$amaM s$avaeRSau BaUtaeSau itaï"ntaM par"maeìr"ma, /

ivanazyatsvaivanazyantaM ya: pazyaita s$a pazyaita //28//
sama„ sarve‰u bhte‰u ti‰‡hanta„ paramevaram
vinayatsv avinayanta„ ya‹ payati sa payati
samam Ä egyenlÆen; sarve‰u Ä minden; bhte‰u Ä ¦lÆl¦nyben; ti‰‡hantam Ä lakozva; parama-Œvaram Ä a FelsÆlelket; vinayatsu Ä az elpuszt¨that©ban; avinayantam Ä a soha el nem pusztul©t; ya‹ Ä b§rki; payati Ä
l§tja; sa‹ Ä Æ; payati Ä val©ban l§t.
Aki minden testben l§tja az egy¦ni l¦lek mellett a FelsÆlelket, ¦s aki
meg¦rti, hogy sem az egy¦ni l¦lek, sem pedig a FelsÆl¦lek, aki a haland©
testben lakozik, nem semmis¤l meg soha, az val©ban l§t.
MAGYAR·ZAT: Igazi tud§ssal az rendelkezik, aki annak k¢sz¢nhetÆen, hogy megfelelÆ t§rsas§ggal ¦rintkezik, h§rom dolgot l§t egy¤tt: a
testet, a test birtokos§t Ä vagyis az egy¦ni lelket Ä, valamint annak bar§tj§t. Akinek nincs kapcsolata a lelki t¦m§k val©di ismerÆivel, az nem l§thatja e h§rom dolgot. E kapcsolat n¦lk¤l az ember tudatlan marad, mert
csak a testet l§tja, s Így v¦li, hogy a test hal§l§val mindennek v¦ge. Ez
azonban a val©s§gban nem ¨gy van. A test hal§la ut§n a l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek tov§bbra is l¦tezik, s egy¤tt v§ndorolnak tov§bb a k¤l¢nf¦le mozg©
¦s mozdulatlan testeken kereszt¤l. A szanszkrit paramevara sz©t n¦ha
Àegy¦ni l¦lek"-nek ford¨tj§k, mert Æ a test mestere, aki a test hal§l§val egy
Íjabb testbe ker¤l, s ¨gy annak mestere lesz. Vannak azonban, akik FelsÆl¦lekk¦nt ford¨tj§k ugyanezt a sz©t. B§rmelyiket is fogadjuk el, a FelsÆl¦lek ¦s az egy¦ni l¦lek egyar§nt folytatja l¦t¦t, egyik¤k sem pusztul el.
Aki ily m©don l§t, az val©ban l§tja, mi t¢rt¦nik.
29. VERS
s$amaM pazyana, ih" s$avaR‡a s$amavaisTatamaIìr"ma, /

na ih"nastyaAtmanaAtmaAnaM tataAe yaAita par"AM gAitama, //29//
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sama„ payan hi sarvatra samavasthitam Œvaram
na hinasty ƒtmanƒtmƒna„ tato yƒti parƒ„ gatim
samam Ä egyenlÆen; payan Ä l§tva; hi Ä bizony; sarvatra Ä mindenhol;
samavasthitam Ä ugyanolyan helyzetÉnek; Œvaram Ä a FelsÆlelket; na Ä
nem; hinasti Ä degrad§l©dik; ƒtmanƒ Ä az elme §ltal; ƒtmƒnam Ä a lelket;
tata‹ Ä azut§n; yƒti Ä el¦ri; parƒm Ä a transzcendent§lis; gatim Ä c¦lt.
Aki a FelsÆlelket mindenhol, minden ¦lÆl¦nyben egyform§n l§tja, azt
elm¦je nem hÍzza a m¦lybe, s ¨gy el¦rkezik a transzcendent§lis c¦lhoz.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny az anyagi l¦t elfogad§s§val m§smilyen helyzetbe ker¤lt, mint amilyenben lelki l¦t¦ben volt. Ha azonban meg¦rti,
hogy a LegfelsÆbb Paramƒtmƒk¦nt mindenhol jelen van, azaz ha minden ¦lÆl¦nyben l§tja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, akkor puszt¨t© mentalit§sa nem hÍzza a m¦lybe, hanem fokozatosan halad a lelki
vil§g fel¦. Az elme §ltal§ban az ¦rz¦kek kiel¦g¨t¦s¦hez ragaszkodik, de
ha a FelsÆl¦lekre ir§ny¨tjuk, akkor fejlÆdhet¤nk a l¦lekrÆl sz©l© tudom§ny ter¦n.
30. VERS
‘ak{(tyaEva ca k(maARiNA i‚(yamaANAAina s$avaRzA: /

ya: pazyaita taTaAtmaAnamak(taARrM" s$a pazyaita //30//
prak‚tyaiva ca karmƒ†i kriyamƒ†ƒni sarvaa‹
ya‹ payati tathƒtmƒnam akartƒra„ sa payati
prak‚tyƒ Ä az anyagi term¦szet §ltal; eva Ä bizony; ca Ä ¦s; karmƒ†i Ä
tetteket; kriyamƒ†ƒni Ä v¦gezve; sarvaa‹ Ä minden tekintetben; ya‹ Ä
aki; payati Ä l§tja; tathƒ Ä szint¦n; ƒtmƒnam Ä mag§t; akartƒram Ä nem
cselekvÆnek; sa‹ Ä Æ; payati Ä t¢k¦letesen l§t.
Aki l§tja, hogy minden tettet az anyagi term¦szet l¦trehozta test hajt
v¦gre, s az ¢nval© nem tesz semmit, az val©ban l§t.
MAGYAR·ZAT: Ezt a testet a FelsÆl¦lek ir§ny¨t§s§val az anyagi term¦szet hozza l¦tre, s a testtel kapcsolatos tetteket nem az egy¦ni l¦lek v¦gzi.
B§rmit is tegyen az ember boldogs§ga vagy boldogtalans§ga ¦rdek¦ben,
arra a test term¦szete miatt k¦nyszer¤l csup§n. Az ¢nval© azonban f¤ggetlen minden testi cselekedettÆl. Az ¦lÆl¦ny mÍltbeli v§gyainak megfelelÆen kap testet. Hogy e v§gyai teljes¤lhessenek, egy bizonyos testbe ker¤l,
mellyel adott m©don cselekedhet. A test egy g¦phez hasonl¨that©, amit a
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LegfelsÆbb Ýr tervezett, hogy az ¦lÆl¦nynek ily m©don teljes¤lhessenek
a v§gyai. A v§gy az oka teh§t annak, hogy az ¦lÆl¦ny k¤l¢nf¦le k¢r¤lm¦nyek k¢z¦ ker¤l, hogy szenvedjen illetve boldog legyen. Ha transzcendent§lis l§t©k¦pess¦get fejleszt ki mag§ban, akkor t§vol marad a testi
cselekedetektÆl. Az l§t igaz§n, aki ily m©don l§t.
31. VERS
yad"A BaUtapa{TagBaAvamaek(sTamanaupazyaita /

tata Wva ca ivastaArM" “aö s$ampaâtae tad"A //31//
yadƒ bhta-p‚thag-bhƒvam eka-stham anupayati
tata eva ca vistƒra„ brahma sampadyate tadƒ
yadƒ Ä amikor; bhta Ä az ¦lÆl¦nyeknek; p‚thak-bhƒvam Ä k¤l¢n§ll© volt§t; eka-stham Ä egyben l¦vÆk¦nt; anupayati Ä pr©b§lja l§tni a hiteles
forr§sokon kereszt¤l; tata‹ eva Ä azut§n; ca Ä szint¦n; vistƒram Ä kiterjed¦sk¦nt; brahma Ä az AbszolÍtat; sampadyate Ä el¦ri; tadƒ Ä akkor.
Amikor a b¢lcs ember t¢bb¦ nem k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyeket l§t k¤l¢nf¦le
anyagi testeik alapj§n, hanem l§tja, hogy az ¦lÆl¦nyek mindenhov§ kiterjednek, akkor el¦rkezik a Brahman-szeml¦lethez.
MAGYAR·ZAT: Akkor l§t igaz§n az ember, ha l§tja, hogy az ¦lÆl¦nyek k¤l¢nf¦le testeit az egy¦ni l¦lek k¤l¢nf¦le v§gyai sz¤lik, s a testek
val©j§ban nem tartoznak a l¦lekhez. Ha anyagi ¦letszeml¦lettel rendelkez¤nk, valakit f¦listennek, valaki m§st embernek, kuty§nak vagy macsk§nak l§tunk. Ez azonban nem igazi, hanem anyagi l§t§sm©d. Ez az
anyagi k¤l¢nbs¦gt¦tel az anyagi ¦letszeml¦letnek tulajdon¨that©. A l¦lek
az anyagi test pusztul§sa ut§n is ugyanaz marad, a k¤l¢nf¦le testeket pedig az anyagi term¦szettel val© kapcsolat eredm¦nyek¦nt kapja. Ha valaki k¦pes ezt meg¦rteni, az lelki szeml¦letre tesz szert. Nem tesz t¢bb¦
olyan k¤l¢nbs¦get az ¦lÆl¦nyek k¢z¢tt, hogy az egyik ember, a m§sik §llat, magasabb vagy alacsonyabb rendÉ stb., ¨gy tudata megtisztul, ¦s lelki ¢nazonoss§g§t visszanyerve k¦pes lesz a K‚‰†a-tudat kifejleszt¦s¦re.
Hogy mik¦ppen l§t ezek ut§n, arr©l a k¢vetkezÆ vers sz©l.
32. VERS
@naAid"tvaAiªagAuRNAtvaAtpar"maAtmaAyamavyaya: /

zAr"Ir"sTaAe'ipa k(AEntaeya na k(r"Aeita na ilapyatae //32//
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anƒditvƒn nirgu†atvƒt paramƒtmƒyam avyaya‹
arŒra-stho 'pi kaunteya na karoti na lipyate
anƒditvƒt Ä ¢r¢kk¦val©s§ga miatt; nirgu†atvƒt Ä transzcendent§lis term¦szete miatt; parama Ä az anyagi term¦szeten tÍli; ƒtmƒ Ä l¦lek; ayam Ä
ez; avyaya‹ Ä kimer¨thetetlen; arŒra-stha‹ Ä testben lakoz©; api Ä hab§r;
kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; na karoti Ä sohasem cselekszik; na lipyate Ä nem
mer¤l bele.
Az ¢r¢kk¦val©s§got l§t©k tudj§k, hogy az elpuszt¨thatatlan l¦lek transzcendent§lis, ¢r¢kk¦ l¦tezÆ, s tÍl van a term¦szet k¢tÆerÆin. ¹, Arjuna,
a l¦lek nem cselekszik soha, ¨gy nem is k¢thetik meg az ilyen tettek,
noha kapcsolatban §ll az anyagi testtel.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny l§that©an az anyagi test sz¤let¦s¦vel egy
idÆben sz¤letik meg, val©j§ban azonban ¢r¢kk¦val©: sohasem sz¤letett,
s annak ellen¦re, hogy anyagi testben van, transzcendent§lis ¦s ¢r¢k. ¸gy
teh§t nem lehet elpuszt¨tani. Term¦szet¦hez ezenk¨v¤l az is hozz§tartozik,
hogy boldogs§ggal teli. A l¦lek nem v¦gez semmilyen anyagi tettet, ez¦rt
a k¤l¢nf¦le anyagi testekkel val© kapcsolat§b©l sz§rmaz© cselekedetek
sohasem l§ncolj§k le.
33. VERS
yaTaA s$avaRgAtaM s$aAEºmyaAd"Ak(AzAM naAepailapyatae /

s$avaR‡aAvaisTataAe de"he" taTaAtmaA naAepailapyatae //33//
yathƒ sarva-gata„ sauk‰myƒd ƒkƒa„ nopalipyate
sarvatrƒvasthito dehe tathƒtmƒ nopalipyate
yathƒ Ä ahogyan; sarva-gatam Ä a mindent §that©; sauk‰myƒt Ä finom
term¦szet¦n¦l fogva; ƒkƒam Ä levegÆ; na Ä sohasem; upalipyate Ä keveredik; sarvatra Ä mindenhol; avasthita‹ Ä levÆk¦nt; dehe Ä a testben;
tathƒ Ä Így; ƒtmƒ Ä az ¢nval©; na Ä sohasem; upalipyate Ä keveredik.
Finom term¦szet¦n¦l fogva a levegÆ nem keveredik semmivel, b§r mindent §that. ¶pp¨gy a Brahman-szeml¦lettel rendelkezÆ l¦lek sem vegy¤l
a testtel, noha abban foglal helyet.
MAGYAR·ZAT: A levegÆ behatol a v¨zbe, a s§rba, az ¤r¤l¦kbe ¦s minden m§sba, m¦gsem vegy¤l semmivel. Az ¦lÆl¦ny ehhez hasonl©an magasabb rendÉ term¦szete miatt b§rmilyen testben ¦l, att©l k¤l¢n§ll© marad.
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Anyagi szemmel ¦ppen ez¦rt lehetetlen megl§tni, hogyan §ll kapcsolatban a testtel, s annak hal§lakor hogyan t§vozik belÆle. Ezt egyetlen tud©s
sem k¦pes kider¨teni.
34. VERS
yaTaA ‘ak(AzAyatyaek(: k{(tµaM laAek(imamaM r"iva: /

ºae‡aM ºae‡aI taTaA k{(tµaM ‘ak(AzAyaita BaAr"ta //34//
yathƒ prakƒayaty eka‹ k‚tsna„ lokam ima„ ravi‹
k‰etra„ k‰etrŒ tathƒ k‚tsna„ prakƒayati bhƒrata
yathƒ Ä ahogyan; prakƒayati Ä beragyogja; eka‹ Ä egy; k‚tsnam Ä az
eg¦sz; lokam Ä univerzumot; imam Ä ez; ravi‹ Ä a nap; k‰etram Ä ezt a
testet; k‰etrŒ Ä a l¦lek; tathƒ Ä hasonl©an; k‚tsnam Ä az eg¦szet; prakƒayati Ä beragyogja; bhƒrata Ä ©, Bharata fia.
¹, Bharata fia, ahogy a nap egymag§ban beragyogja ezt az eg¦sz univerzumot, Így vil§g¨tja be tudat§val a testben lakoz© ¦lÆl¦ny az eg¦sz
testet.
MAGYAR·ZAT: A tudatr©l t¢bbf¦le elm¦let l¦tezik. A Bhagavad-gŒtƒ
a nap ¦s a napf¦ny p¦ld§j§t eml¨ti. Ahogyan a nap szil§rdan egy helyen
§llva bevil§g¨tja az eg¦sz univerzumot, Így ragyogja be tudat§val az eg¦sz
testet a sz¨vben lakoz© par§nyi l¦lek. ¸gy teh§t a l¦lek l¦t¦t a tudat bizony¨tja, mint ahogy a nap l¦t¦t a napsug§r, illetve a f¦ny. Ha a l¦lek jelen
van a testben, a tudat §thatja az eg¦sz testet, §m amint t§vozik, a tudat is
megszÉnik. Ezt minden ¦rtelmes ember meg¦rtheti. A tudat teh§t nem az
anyagi elemek kombin§ci©j§nak term¦ke, hanem az ¦lÆl¦ny l¦tt¤nete. B§r
az ¦lÆl¦ny tudata term¦szet¦t tekintve megegyezik a legfelsÆbb tudattal,
m¦gsem a legfelsÆbb, mert nem terjed ki egyetlen m§s testre sem. Ezzel
ellent¦tben a FelsÆl¦lek, aki az egy¦ni l¦lek bar§tjak¦nt jelen van minden
testben, minden testrÆl tud mindent. Ez a k¤l¢nbs¦g a legfelsÆbb tudat
¦s az egy¦ni tudat k¢z¢tt.
35. VERS
ºae‡aºae‡aÁayaAere"vamantarM" ÁaAnacaºauSaA /

BaUta‘ak{(itamaAeºaM ca yae ivaäu"yaARinta tae par"ma, //35//
k‰etra-k‰etrajŠayor evam antara„ jŠƒna-cak‰u‰ƒ
bhta-prak‚ti-mok‰a„ ca ye vidur yƒnti te param
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k‰etra Ä a testnek; k‰etra-jŠayo‹ Ä a test tulajdonos§nak; evam Ä ¨gy;
antaram Ä a k¤l¢nbs¦g¦t; jŠƒna-cak‰u‰ƒ Ä a tud§s szem¦vel; bhta Ä az
¦lÆl¦nynek; prak‚ti Ä az anyagi term¦szetbÆl; mok‰am Ä megszabadul§s§t; ca Ä szint¦n; ye Ä akik; vidu‹ Ä ismerik; yƒnti Ä el¦rik; te Ä Æk;
param Ä a LegfelsÆbbet.
Aki a tud§s szem¦vel l§tja a k¤l¢nbs¦get a test ¦s a test ismerÆje k¢z¢tt,
s meg¦rti, hogyan szabadulhat ki az anyagi term¦szet k¢tel¦kei k¢z¤l,
az el¦ri a legfelsÆbb c¦lt.
MAGYAR·ZAT: A tizenharmadik fejezet l¦nyege nem m§s, mint hogy
ismern¤nk kell a test, annak birtokosa ¦s a FelsÆl¦lek k¢z¢tti k¤l¢nbs¦get. Fel kell ismern¤nk a folyamatot, ami a felszabadul§shoz vezet, ahogyan arr©l a 8Ä12. versben olvashatunk. Ezek ut§n az ember folytathatja
Ítj§t a v¦gsÆ c¦l fel¦.
A hittel rendelkezÆ embernek elÆsz¢r is fel kell kutatnia azokat,
akiknek t§rsas§g§ban hallhat IstenrÆl, s ¨gy fokozatosan megvil§gosodhat. Ha valaki elfogad egy lelki tan¨t©mestert, megtanulhatja, hogyan tegyen k¤l¢nbs¦get a l¦lek ¦s az anyag k¢z¢tt. Ez egy Íjabb l¦p¦st jelent a
lelki megval©s¨t§s Ítj§n. A lelki tan¨t©mester k¤l¢nf¦le utas¨t§saival oktatja tan¨tv§ny§t, hogy az megszabadulhasson az anyagi ¦letfelfog§st©l.
A Bhagavad-gŒtƒban p¦ld§ul K‚‰†a arra tan¨tja Arjun§t, hogy hagyjon fel
anyagi szeml¦let¦vel.
Meg¦rthetj¤k, hogy ez a test anyagb©l van, s tov§bb vizsg§l©dva azt
is megl§thatjuk, hogy huszonn¦gy elembÆl §ll. A test a durva megnyilv§nul§s, az elme ¦s a pszichol©giai hat§sok a finomfizikai megnyilv§nul§st alkotj§k, az ¦lett¤netek pedig ezek k¢lcs¢nhat§saib©l sz§rmaznak.
Mindezeken tÍl azonban ott van a l¦lek ¦s a FelsÆl¦lek. A kettÆ nem azonos egym§ssal. Az anyagi vil§g a l¦lek ¦s a huszonn¦gy anyagi elem kombin§ci©j§nak eredm¦nyek¦ppen mÉk¢dik. Aki k¦pes meg¦rteni, hogy az
eg¦sz anyagi megnyilv§nul§s a l¦lek ¦s az anyagi elemek kombin§ci©ja,
¦s ezenk¨v¤l ismeri a LegfelsÆbb L¦lek helyzet¦t, az m¦lt© arra, hogy eljusson a lelki vil§gba. Mindezt alaposan v¦gig kell gondolnunk, meg kell
val©s¨tanunk, s egy lelki tan¨t©mester seg¨ts¦g¦vel teljes m¦rt¦kben meg
kell ¦rten¤nk ezt a fejezetet.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizenharmadik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA term¦szet, az ¦lvezÆ ¦s a
tudat".

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Az anyagi term¦szet
h§rom k¢tÆereje

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

parM" BaUya: ‘avaºyaAima ÁaAnaAnaAM ÁaAnamauÔamama, /

yajÁaAtvaA maunaya: s$avaeR par"AM is$aiÜ"imataAe gAtaA: // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
para„ bhya‹ pravak‰yƒmi jŠƒnƒnƒ„ jŠƒnam uttamam
yaj jŠƒtvƒ munaya‹ sarve parƒ„ siddhim ito gatƒ‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; param Ä transzcendent§list; bhya‹ Ä ism¦t; pravak‰yƒmi Ä el fogom mondani; jŠƒnƒnƒm Ä minden tud§snak; jŠƒnam Ä tud§s§t; uttamam Ä a
legfelsÆbbet; yat Ä amelyet; jŠƒtvƒ Ä megismerve; munaya‹ Ä a b¢lcsek;
sarve Ä minden; parƒm Ä a transzcendent§lis; siddhim Ä t¢k¦letess¦get;
ita‹ Ä ebbÆl a vil§gb©l; gatƒ‹ Ä el¦rt¦k.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Ism¦t kinyilatkoztatom
elÆtted ezt a legfelsÆbb b¢lcsess¦get, a legmagasztosabb tudom§nyt,
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melyet megismerve a b¢lcsek mind el¦rt¦k a legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦get.
MAGYAR·ZAT: A hetediktÆl a tizenkettedik fejezet v¦g¦ig ŽrŒ K‚‰†a
r¦szletesen felt§rja az AbszolÍt Igazs§got, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, s most tov§bb tan¨tja Arjun§t. Aki a filoz©fiai elm¦lked¦s
folyamat§val meg¦rti ezt a fejezetet, az meg¦rti majd az odaad© szolg§latot. A tizenharmadik fejezet vil§gosan elmagyar§zta, hogy a tud§s al§zatos mÉvel¦se §ltal az ember kiszabadulhat az anyag b¢rt¢n¦bÆl, s azt is
elmondta, hogy az ¦lÆl¦nyek a term¦szet k¢tÆerÆivel kapcsolatba ker¤lve
bonyol©dnak bele az anyagi vil§g k¢tel¦keibe. A LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g ebben a fejezetben elmondja, hogy mik a term¦szet k¢tÆerÆi, hogyan
mÉk¢dnek, hogyan k¢tik le ¦s engedik szabadon az ¦lÆl¦nyt. Az elÆzÆ
fejezetben tan¨tottakhoz k¦pest az itt ismertetett tud§st a LegfelsÆbb Ýr
magasabb rendÉnek nyilv§n¨tja. Ezt elsaj§t¨tva m§r sok nagy b¢lcs v§lt
t¢k¦letess¦, s jutott el a lelki vil§gba. Az Ýr most m¦g ¦rthetÆbben fogja
elmagyar§zni ugyanezt a tudom§nyt. Ez a tud§s magasan f¢l¢tte §ll az
eddig t§rgyalt m©dszereknek, s ezt megismerve sokan el¦rt¦k m§r a t¢k¦letess¦get. Aki teh§t meg¦rti a tizennegyedik fejezetet, t¢k¦letess¦ v§lhat.
2. VERS
wdM" ÁaAnamaupaAi™atya mama s$aADamyaRmaAgAtaA: /

s$agAeR'ipa naAepajaAyantae ‘alayae na vyaTainta ca // 2 //
ida„ jŠƒnam upƒritya mama sƒdharmyam ƒgatƒ‹
sarge 'pi nopajƒyante pralaye na vyathanti ca
idam Ä ehhez; jŠƒnam Ä a tud§shoz; upƒritya Ä folyamodva; mama Ä
Eny¦m; sƒdharmyam Ä ugyanazt a term¦szetet; ƒgatƒ‹ Ä el¦rve; sarge
api Ä m¦g a teremt¦sben; na Ä sohasem; upajƒyante Ä sz¤letnek; pralaye Ä a megsemmis¤l¦sben; na Ä sem; vyathanti Ä zavarodnak meg; ca Ä
szint¦n.
E tud§s biztos ismeret¦ben az ember transzcendent§lis term¦szetre
tehet szert, ami az ¶n term¦szetemhez hasonl©. ¸gy nem sz¤letik meg
az Íjabb teremt¦skor, s az anyagi vil§g megsemmis¤l¦se sem fogja
megzavarni.
MAGYAR·ZAT: A t¢k¦letes transzcendent§lis tud§s elsaj§t¨t§sa ut§n
az ember olyan term¦szetre tesz szert, mint amilyennel az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge rendelkezik, s megszabadul az ism¦tlÆdÆ sz¤let¦stÆl
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¦s hal§lt©l. Az egy¦ni l¦lek azonban m¦g ezek ut§n sem vesz¨ti el ¢nazonoss§g§t. A v¦dikus ¨r§sok szerint a lelki vil§g transzcendent§lis bolyg©it el¦rÆ felszabadult lelkek ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýr l©tuszl§b§t szolg§lj§k transzcendent§lis szeretettel. L§thatjuk teh§t, hogy a bhakt§k m¦g
a felszabadul§suk ut§n sem vesz¨tik el egy¦ni ¢nazonoss§gukat.
B§rmilyen ismeretre tesz¤nk szert az anyagi vil§gban, azt §ltal§ban az
anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje szennyezi be. Transzcendent§lisnak azt
a tud§st nevezik, ami mentes az eff¦le szennyezÆd¦stÆl. Ha valaki elsaj§t¨tja ezt a transzcendent§lis tud§st, azonnal ugyanarra a szintre ker¤l,
amelyen a LegfelsÆbb Szem¦ly §ll. Akik semmit sem tudnak a lelki vil§gr©l, azok azt mondj§k, hogy miut§n az ember megszabadult az anyagi
test anyagi tetteitÆl, lelki l¦nye minden form§t ¦s v§ltozatoss§got n¦lk¤l¢zni fog. A lelki vil§got azonban az anyagihoz hasonl©an v§ltozatoss§g
jellemzi. Akik ezt nem tudj§k, azok azt hiszik, hogy a lelki l¦t t¢k¦letes ellent¦te az anyagi v§ltozatoss§gnak. A val©s§gban azonban az ¦lÆl¦nynek a transzcendent§lis vil§gban lelki teste van, amivel lelki tetteket
hajt v¦gre. Ezt a lelki helyzetet odaad© ¦letnek nevezik. Arr©l a vil§gr©l azt mondj§k, hogy mentes az anyagi szennyezÆd¦stÆl, s hogy az ¦lÆl¦ny ott term¦szet¦t tekintve egyenlÆ a LegfelsÆbb Ýrral. Ahhoz, hogy
erre a tud§sra valaki szert tegyen, valamennyi lelki tulajdons§got ki kell
fejlesztenie mag§ban. E tulajdons§gok birtok§ban az ¦lÆl¦nyt t¢bb¦ nem
befoly§solja az anyagi vil§g teremt¦se vagy megsemmis¤l¦se.
3. VERS
mama yaAeinamaRh"ä," “aö taismana, gABa< d"DaAmyah"ma, /
s$amBava: s$avaRBaUtaAnaAM tataAe Bavaita BaAr"ta // 3 //

mama yonir mahad brahma tasmin garbha„ dadhƒmy aham
sambhava‹ sarva-bhtƒnƒ„ tato bhavati bhƒrata
mama Ä Eny¦m; yoni‹ Ä a sz¤let¦s forr§sa; mahat Ä a tot§lis anyagi l¦t;
brahma Ä legfelsÆbb; tasmin Ä abban; garbham Ä terhess¦get; dadhƒmi Ä
teremtek; aham Ä ¶n; sambhava‹ Ä lehetÆs¦ge; sarva-bhtƒnƒm Ä minden
¦lÆl¦nynek; tata‹ Ä ezek ut§n; bhavati Ä lesz; bhƒrata Ä ©, Bharata fia.
¹, Bharata fia, a brahmank¦nt ismert teljes anyag§llom§ny a sz¤let¦s
forr§sa. Ezt a brahmant term¦keny¨tem ¶n meg, ¨gy adv§n lehetÆs¦get
minden ¦lÆl¦nynek a sz¤let¦sre.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a vil§got ¨rja le: mindazt, ami t¢rt¦nik benne,
a k‰etra ¦s a k‰etra-jŠa, a test ¦s a l¦lek kombin§ci©ja id¦zi elÆ. Az anyagi
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term¦szet ¦s az ¦lÆl¦ny egyes¤l¦s¦t csakis maga a LegfelsÆbb Isten teheti
lehetÆv¦. A mahat-tattva a teljes kozmikus megnyilv§nul§s tot§lis oka. Az
anyagi ok tot§lis §llom§ny§t, ami tartalmazza a term¦szet h§rom k¢tÆerej¦t, n¦ha brahmannak is nevezik. A LegfelsÆbb Szem¦ly megterm¦keny¨ti ezt a teljes §llom§nyt, s ¨gy j¢n l¦tre a sz§mtalan univerzum.
A v¦dikus irodalom (Mu†ˆaka-upani‰ad 1.1.9) teh§t brahmannak nevezi a
tot§lis anyag§llom§nyt, a mahat-tattv§t: tasmƒd etad brahma nƒma-rpam
anna„ ca jƒyate. Ezt a brahmant term¦keny¨ti meg a LegfelsÆbb Szem¦ly,
az ¦lÆl¦nyek magjait juttatva bele. A huszonn¦gy elem (f¢ld, v¨z, tÉz,
levegÆ stb.) az anyagi energi§hoz tartozik, s ezek alkotj§k a mahad brahm§t, vagyis a hatalmas brahmant, az anyagi term¦szetet. A hetedik fejezet m§r elmagyar§zta, hogy ezen a term¦szeten k¨v¤l l¦tezik egy m§sik,
felsÆbbrendÉ term¦szet is: az ¦lÆl¦ny. A felsÆbbrendÉ term¦szet az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek akarat§b©l vegy¤l az anyagi term¦szetbe,
s ezut§n ez az anyagi term¦szet sz¤li meg az ¦lÆl¦nyeket.
A skorpi© a rizsszemek k¢z¦ rakja toj§sait, s ez¦rt n¦ha azt mondj§k, a
skorpi© a rizsbÆl sz¤letik. A rizs azonban nem oka a skorpi© sz¤let¦s¦nek;
a toj§sok val©j§ban az any§t©l sz§rmaznak. Ehhez hasonl©an az ¦lÆl¦nyeket sem az anyagi term¦szet sz¤li. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
adja a magot, s az egyes ¦lÆl¦nyek csak l§tsz©lag az anyagi term¦szet sz¤l¢ttei. Kor§bbi tettei alapj§n minden ¦lÆl¦ny m§sf¦le testtel rendelkezik,
melyet ez az anyagi term¦szet hoz l¦tre, hogy mÍltbeli tettei alapj§n ¢r¢mben illetve szenved¦sben legyen r¦sze. Az Ýr az oka teh§t az ¦lÆl¦nyek
minden megnyilv§nul§s§nak ebben az anyagi vil§gban.
4. VERS
s$avaRyaAeinaSau k(AEntaeya maUtaRya: s$amBavainta yaA: /

taAs$aAM “aö mah"âAeinar"hM" baIja‘ad": ipataA // 4 //
sarva-yoni‰u kaunteya mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir aha„ bŒja-prada‹ pitƒ
sarva-yoni‰u Ä minden fajban; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; mrtaya‹ Ä form§k; sambhavanti Ä megjelennek; yƒ‹ Ä amelyek; tƒsƒm Ä mindegyik¤knek; brahma Ä a legfelsÆbb; mahat yoni‹ Ä az anyagi §llom§nyban a sz¤let¦s forr§sa; aham Ä ¶n; bŒja-prada‹ Ä a magot ad©; pitƒ Ä atya.
¹, KuntŒ fia! Tudnod kell, hogy minden faj az anyagi term¦szetben val©
megsz¤let¦s §ltal j¢n l¦tre, s ¶n vagyok a magot ad© Atya.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers vil§gosan ¦rt¦s¤nkre adja, hogy K‚‰†a, az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge az eredeti atyja minden ¦lÆl¦nynek. Az
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¦lÆl¦nyek a lelki ¦s az anyagi term¦szet kombin§ci©i, s nemcsak a mi bolyg©nkon, hanem minden m§s bolyg©n, m¦g a legfelsÆbb¢n, Brahmƒ lak©hely¦n is jelen vannak. ¶lÆl¦nyek mindenhol vannak: a f¢ldben, a v¨zben, sÆt m¦g a tÉzben is. Megjelen¦s¤k az any§nak, az anyaterm¦szetnek
k¢sz¢nhetÆ, s annak, hogy K‚‰†a megterm¦keny¨ti azt. Az anyagi vil§got
teh§t az Ýr ¦lÆl¦nyekkel term¦keny¨ti meg, akik a teremt¦skor kor§bbi
tetteiknek megfelelÆen k¤l¢nf¦le form§kban jelennek meg.
5. VERS
s$aÔvaM r"jastama wita gAuNAA: ‘ak{(itas$amBavaA: /

inaba©ainta mah"AbaAh"Ae de"he" de"ih"namavyayama, // 5 //
sattva„ rajas tama iti gu†ƒ‹ prak‚ti-sambhavƒ‹
nibadhnanti mahƒ-bƒho dehe dehinam avyayam
sattvam Ä a j©s§g k¢tÆereje; raja‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆereje; tama‹ Ä
a tudatlans§g k¢tÆereje; iti Ä ¨gy; gu†ƒ‹ Ä a tulajdons§gok; prak‚ti Ä az
anyagi term¦szet; sambhavƒ‹ Ä term¦kei; nibadhnanti Ä megk¢tik; mahƒbƒho Ä ©, erÆs karÍ; dehe Ä ebben a testben; dehinam Ä az ¦lÆl¦nyt;
avyayam Ä az ¢r¢kk¦val©t.
Az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerÆbÆl §ll: a j©s§g, a szenved¦ly ¦s
a tudatlans§g k¢tÆerej¦bÆl. ¹, erÆs karÍ Arjuna! Amint az ¦lÆl¦ny kapcsolatba ker¤l az anyagi term¦szettel, e k¢tÆerÆk fel¤lkerekednek rajta.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦ny transzcendent§lis, ez¦rt nincs kapcsolata
az anyagi term¦szettel. Mivel azonban az anyagi term¦szet foglyul ejtette,
h§rom k¢tÆerej¦nek bÉv¢let¦ben cselekszik. A term¦szet k¤l¢nf¦le aspektusai szerint k¤l¢nf¦le testeket ¢lt fel, s ez¦rt arra k¦nyszer¤l, hogy
annak a term¦szetnek megfelelÆen cselekedjen. Ez az oka az anyagi
boldogtalans§g ¦s boldogs§g sz§mtalan v§ltozat§nak.
6. VERS
ta‡a s$aÔvaM inamaRlatvaAt‘ak(AzAk(manaAmayama, /

s$auKas$aËeÿna ba©aAita ÁaAnas$aËeÿna caAnaGa // 6 //
tatra sattva„ nirmalatvƒt prakƒakam anƒmayam
sukha-sa…gena badhnƒti jŠƒna-sa…gena cƒnagha
tatra Ä ott; sattvam Ä a j©s§g k¢tÆereje; nirmalatvƒt Ä mivel a legtiszt§bb
az anyagi vil§gban; prakƒakam Ä ragyog©; anƒmayam Ä bÉn¢s visszahat§sok n¦lk¤li; sukha Ä boldogs§ggal val©; sa…gena Ä kapcsolat §ltal;
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badhnƒti Ä megk¢t; jŠƒna Ä tud§ssal val©; sa…gena Ä kapcsolat §ltal; ca Ä
szint¦n; anagha Ä ©, bÉntelen.
¹, bÉntelen! Mivel tiszt§bb a t¢bbin¦l, a j©s§g k¢tÆereje ragyog©, ¦s
megszabad¨tja az embert minden bÉn¢s tett visszahat§s§t©l. A j©s§gban
¦lÆket a boldogs§g ¦rz¦se ¦s a tud§s k¢ti meg.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi term¦szet §ltal felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦nyeknek k¤l¢nf¦le t¨pusai vannak: az egyik boldog, a m§sik rendk¨v¤l tev¦keny, a harmadik tehetetlen. E pszichol©giai megnyilv§nul§sok okozz§k,
hogy az ¦lÆl¦nyeket mag§hoz l§ncolja ez a vil§g. Hogy mik¦ppen v§lnak
felt¦telekhez k¢t¢tt¦, arr©l a Bhagavad-gŒtƒnak ez a r¦sze sz©l. ElÆsz¢r
a j©s§g minÆs¦g¦rÆl olvashatunk. Ennek kifejleszt¦se az anyagi vil§gban
azt eredm¦nyezi, hogy az ember b¢lcsebb lesz, mint azok, akiket a t¢bbi
k¢tÆerÆ k¢t felt¦telekhez. A j©s§g minÆs¦g¦ben ¦lÆre nem hatnak annyira
az anyagi szenved¦sek, s ¨gy akar ¦s k¦pes is fejlÆdni az anyagi tud§s ter¦n.
Ezt a r¦teget a brƒhma†§k k¦pviselik, akiknek a j©s§g minÆs¦g¦ben kell
lenni¤k. A boldogs§g ¦rz¦se abb©l fakad, hogy az ember meg¦rti, hogy
a j©s§g minÆs¦g¦ben t¢bbnyire mentes a bÉn¢s visszahat§sokt©l. A v¦dikus irodalom azt ¨rja, hogy ezt a k¢tÆerÆt a szokottn§l nagyobb tud§s ¦s
boldogs§g¦rz¦s jellemzi.
Bajt csak az okoz, hogy a j©s§g minÆs¦g¦ben meg§llapodott ¦lÆl¦ny
tiszt§ban van magas szintÉ tud§s§val, s k¤l¢nbnek hiszi mag§t m§sokn§l.
Ez az a felfog§s, ami megk¢ti. J© p¦lda erre a tud©s ¦s a filoz©fus esete. MindkettÆ nagyon b¤szke a tud§s§ra, s mivel ¦letk¢r¤lm¦nyeik §ltal§ban egyre javulnak, egyfajta anyagi boldogs§got is ¦reznek. ¶ppen e miatt
a fejlettebb boldogs§g¦rzet miatt, amit a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦tben ¦reznek, k¢ti gÍzsba Æket az anyagi term¦szet j©s§g k¢tÆereje. Ennek eredm¦nyek¦nt ragaszkodni fognak a j©s§g minÆs¦g¦ben v¦gzett munk§hoz.
Mindaddig, am¨g fenn§ll ez a vonz©d§s, testet kell ¢lteni¤k, amely a term¦szet k¢tÆerÆinek hat§sa alatt §ll. Felszabadul§sr©l, a lelki vil§g el¦r¦s¦rÆl ilyen esetben sz© sem lehet. Az ilyen emberek Íjra meg Íjra megsz¤lethetnek filoz©fusk¦nt, tud©sk¦nt vagy k¢ltÆk¦nt, ¦s ism¦t a sz¤let¦s
¦s hal§l gy¢trelmeitÆl kell szenvedni¤k. Az anyagi energia illÍzi©ja miatt
azonban az ilyenfajta ¦letet is kellemesnek v¦lik.

7. VERS
r"jaAe r"AgAAtmakM( ivaiÜ" ta{SNAAs$aËÿs$amauà"vama, /

taiªaba©aAita k(AEntaeya k(maRs$aËeÿna de"ih"nama, // 7 //
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rajo rƒgƒtmaka„ viddhi t‚‰†ƒ-sa…ga-samudbhavam
tan nibadhnƒti kaunteya karma-sa…gena dehinam
raja‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆereje; rƒga-ƒtmakam Ä v§gy vagy s©v§rg§s
sz¤lte; viddhi Ä tudd; t‚‰†ƒ Ä s©v§rg§sb©l; sa…ga Ä az ¦rintkez¦s ut§ni;
samudbhavam Ä l¦trej¢vÆ; tat Ä az; nibadhnƒti Ä megk¢ti; kaunteya Ä ©,
KuntŒ fia; karma-sa…gena Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetekhez ragaszkodva;
dehinam Ä a megtestes¤ltet.
¹, KuntŒ fia! Tudd meg, hogy a szenved¦ly minÆs¦ge a v¦g n¦lk¤li v§gyb©l ¦s s©v§rg§sb©l sz¤letik, ez¦rt az anyagi, gy¤m¢lcs¢zÆ tettekhez k¢ti
a megtestes¤lt ¦lÆl¦nyt.
MAGYAR·ZAT: A szenved¦ly k¢tÆerej¦t legjobban a f¦rfi ¦s a nÆ
k¢z¢tti vonzalom jellemzi. A nÆ vonz©dik a f¦rfihez, a f¦rfi pedig vonz©dik a nÆh¢z. Ezt nevezik a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek, s fokoz©d§s§val
az emberben s©v§rg§s ¦bred az anyagi ¦lvezet, az ¦rz¦ki ¦lvezet ut§n.
A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ ember az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben tiszteletet akar kiv¨vni a t§rsadalomban, a nemzetben, s boldog csal§di ¦letet,
sz¦p gyermeket, feles¦get ¦s h§zat szeretne. Ezek a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek term¦kei, s am¨g ezekre v§gyik, nagyon sokat kell dolgoznia. Ez¦rt
jelenti ki ez a vers nagyon egy¦rtelmÉen, hogy az ilyen ember ragaszkodni
kezd munk§ja gy¤m¢lcs¦hez, s az eff¦le tettek megk¢tik Æt. A feles¦g,
a gyermekek ¦s a t§rsadalom kedv¦¦rt, valamint a preszt¨zs ¦rdek¦ben
az embernek dolgoznia kell. T¢bb¦-kev¦sb¦ teh§t az eg¦sz anyagi vil§g
a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll. A modern civiliz§ci© csak a
szenved¦ly szempontj§b©l tekinthetÆ fejlettnek. Hajdan§n a fejletts¦g fokm¦rÆje a j©s§g minÆs¦ge volt. De m¦g a j©s§gban ¦lÆk sem szabadulnak
fel, azokr©l nem is besz¦lve, akik a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek rabjai.

8. VERS
tamastvaÁaAnajaM ivaiÜ" maAeh"naM s$avaR$de"ih"naAma, /

‘amaAd"Alasyaina‰"AiBastaiªaba©aAita BaAr"ta // 8 //
tamas tv ajŠƒna-ja„ viddhi mohana„ sarva-dehinƒm
pramƒdƒlasya-nidrƒbhis tan nibadhnƒti bhƒrata
tama‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆereje; tu Ä de; ajŠƒna-jam Ä a tudatlans§g
term¦ke; viddhi Ä tudd meg; mohanam Ä az illÍzi©ja; sarva-dehinƒm Ä
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minden megtestes¤lt ¦lÆl¦nynek; pramƒda Ä Ær¤lettel; ƒlasya Ä tunyas§ggal; nidrƒbhi‹ Ä ¦s alv§ssal; tat Ä az; nibadhnƒti Ä megk¢t; bhƒrata Ä ©,
Bharata fia.
¹, Bharata fia, tudd meg h§t, hogy a s¢t¦ts¦g tudatlans§gb©l sz¤letÆ
k¢tÆereje okozza valamennyi megtestes¤lt ¦lÆl¦ny illÍzi©j§t. E k¢tÆerÆ hat§s§nak k¢vetkezm¦nye az Ær¤lts¦g, a tunyas§g ¦s az alv§s, ami
megk¢ti a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeket.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben igen fontos a tu sz©cska, ami azt
jelenti, hogy a tudatlans§g k¢tÆereje a testet ¢lt¢tt l¦lek saj§tos jellemzÆje. Ez a k¢tÆerÆ ¦ppen ellenkezÆje a j©s§gnak. A j©s§g k¢tÆerej¦ben
az ember tud§sra tesz szert, s meg¦rti a dolgokat, m¨g a tudatlans§g
k¢tÆereje ennek ¦pp az ellent¦te. BÉv¢let¦ben mindenki Ær¤ltt¦ v§lik, s
egy Ær¤lt nem ismeri a val©s§got; ¨gy azt§n fejlÆd¦s helyett csak m¦lyre
s¤llyed. A v¦dikus irodalom a k¢vetkezÆ meghat§roz§st adja a tudatlans§g
k¢tÆerej¦rÆl: vastu-yƒthƒtmya-jŠƒnƒvaraka„ viparyaya-jŠƒna-janaka„ tama‹, azaz a tudatlans§g var§zsa alatt az ember semmit sem l§t Így, ahogyan az a val©s§gban van. Mindenki l§thatja p¦ld§ul, hogy a nagyapja
meghalt, s tudhatja, hogy Æ is meg fog halni Ä az ember haland©, s az
§ltala nemzett gyermekekre szint¦n ez a sors v§r. A hal§l teh§t biztos.
·m ennek ellen¦re az emberek nem t¢rÆdnek az ¢r¢kk¦val© l¦lekkel,
hanem ¦jt nappall§ t¦ve dolgoznak, s Ær¤lt m©dj§ra egyre csak p¦nzt
gyÉjtenek. Ez Ær¤lts¦g, s Ær¤lts¦g¤kben semmi hajland©s§g nincs benn¤k
a lelki tudom§ny elsaj§t¨t§s§ra. Az ilyen emberek nagyon lust§k. Amikor
olyan t§rsas§gba h¨vj§k Æket, ahol alkalmuk ny¨lhat a lelki tud§s megismer¦s¦re, nem ¦lnek a lehetÆs¦ggel. M¦g csak nem is tev¦kenyek, mint
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆk, ¨gy egy m§sik tulajdons§g is jellemzi a
tudatlans§g rabjait: a sz¤ks¦gesn¦l t¢bbet alszanak. Hat ©rai alv§s mindenkinek elegendÆ, §m Æk legal§bb 10Ä12 ©r§t alszanak naponta. Az ilyen
ember mindig kedvetlen, s az alkohol, a k§b¨t©szer ¦s az §lom rabja. Ezek
jellemzik a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll© embert.
9. VERS
s$aÔvaM s$auKae s$aÃayaita r"ja: k(maRiNA BaAr"ta /

ÁaAnamaAva{tya tau tama: ‘amaAde" s$aÃayatyauta // 9 //
sattva„ sukhe saŠjayati raja‹ karma†i bhƒrata
jŠƒnam ƒv‚tya tu tama‹ pramƒde saŠjayaty uta
sattvam Ä a j©s§g minÆs¦ge; sukhe Ä boldogs§gban; saŠjayati Ä k¢t; raja‹ Ä
a szenved¦ly k¢tÆereje; karma†i Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekben; bhƒrata Ä ©,
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Bharata fia; jŠƒnam Ä a tud§st; ƒv‚tya Ä befedve; tu Ä de; tama‹ Ä a
tudatlans§g k¢tÆereje; pramƒde Ä Ær¤lts¦gben; saŠjayati Ä k¢t; uta Ä
mondj§k.
¹, Bharata fia! A j©s§g k¢tÆereje a boldogs§ghoz, a szenved¦ly a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekhez, a tudatlans§g pedig az ember tud§s§t befedve az
Ær¤lts¦ghez l§ncol.
MAGYAR·ZAT: A j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ embert kiel¦g¨ti munk§ja
vagy szellemi tev¦kenys¦ge. A filoz©fus, tud©s vagy tan§r p¦ld§ul, aki
egy bizonyos tudom§nyter¤lettel foglalkozik, el¦gedett azzal, amit csin§l.
A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben ¦lÆ ember gy¤m¢lcs¢zÆ tettekbe mer¤l. Annyi
p¦nzt keres, amennyit csak tud, s azt igyekszik j© c¦lra k¢lteni. K©rh§zat ¦p¨t, j©t¦konys§gi int¦zm¦nyeknek adom§nyoz, ¦s ¨gy tov§bb. Ezek a
jellemzÆi az olyan embernek, aki a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt
§ll. A tudatlans§g k¢tÆereje elfedi a tud§st, s a tudatlans§gban cselekvÆ
ember b§rmit is tesz, az sem neki, sem m§soknak nem j©.
10. VERS
r"jastamaêAiBaBaUya s$aÔvaM Bavaita BaAr"ta /

r"ja: s$aÔvaM tamaêEva tama: s$aÔvaM r"jastaTaA //10//
rajas tama cƒbhibhya sattva„ bhavati bhƒrata
raja‹ sattva„ tama caiva tama‹ sattva„ rajas tathƒ
raja‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦t; tama‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦t; ca Ä
¦s; abhibhya Ä fel¤lmÍlva; sattvam Ä a j©s§g minÆs¦ge; bhavati Ä kiemelkedÆ lesz; bhƒrata Ä ©, Bharata fia; raja‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆereje;
sattvam Ä a j©s§g k¢tÆerej¦t; tama‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦t; ca Ä
szint¦n; eva Ä ¨gy; tama‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆereje; sattvam Ä a j©s§g
k¢tÆerej¦t; raja‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦t; tathƒ Ä ¨gy.
¹, Bharata fia, n¦ha a j©s§g k¢tÆereje ker¤l tÍlsÍlyba, elnyomv§n a
szenved¦ly ¦s a tudatlans§g minÆs¦g¦t, n¦ha a szenved¦ly gyÆzi le a j©s§got ¦s a tudatlans§got, m§skor pedig a tudatlans§g uralkodik a j©s§g
¦s a szenved¦ly felett. Ily m©don ¢r¢k k¤zdelem folyik k¢z¢tt¤k az
elsÆbbs¦g¦rt.
MAGYAR·ZAT: Ha a szenved¦ly k¢tÆereje kerekedik fel¤l, elnyomja
a j©s§g ¦s a tudatlans§g k¢tÆerÆit. A j©s§g uralkod§s§val a szenved¦ly
¦s a tudatlans§g k¢tÆerÆi szorulnak h§tt¦rbe, amikor pedig a tudatlans§g
domin§l, legyÆzi a szenved¦lyt ¦s a j©s§got. Ez a verseng¦s sohasem hagy
al§bb. ¶ppen ez¦rt annak, aki komolyan fejlÆdni akar a K‚‰†a-tudatban,
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fel¤l kell emelkednie e h§rom k¢tÆerÆn. Hogy a term¦szet melyik k¢tÆereje uralkodik legink§bb az emberen, az viselked¦s¦ben, tetteiben, ¦tkez¦s¦ben stb. mutatkozik meg. Ezeket a k¦sÆbbi fejezetek fogj§k bÆvebben
kifejteni. Ha azonban valaki Így akarja, akkor gyakorl§ssal kifejlesztheti
mag§ban a j©s§g minÆs¦g¦t, s ¨gy legyÆzheti a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦t, s ugyan¨gy a szenved¦ly minÆs¦g¦t is §polhatja mag§ban,
s fel¤lkerekedhet a j©s§gon ¦s a tudatlans§gon. A tudatlans§got szint¦n
ki lehet fejleszteni, s ekkor a j©s§g ¦s a szenved¦ly szorul a h§tt¦rbe. Az
anyagi term¦szet e h§rom k¢tÆerej¦nek l¦tez¦se ellen¦re az, aki elsz§nt,
r¦szes¤lhet a j©s§g k¢tÆerej¦nek §ld§s§ban, hogy azut§n tÍll¦pve azon
el¦rje a tiszta j©s§got, amit vasudeva-szintnek neveznek. Azon a s¨kon
¦rtheti meg az ember az IstenrÆl sz©l© tudom§nyt. Egy emberrÆl a tettei
alapj§n §llap¨thatjuk meg, hogy melyik k¢tÆerÆ hat§sa alatt §ll.
11. VERS
s$avaRã"Are"Sau de"he"'ismana, ‘ak(AzA opajaAyatae /

ÁaAnaM yad"A tad"A ivaâAiã"va{ÜM" s$aÔvaimatyauta //11//
sarva-dvƒre‰u dehe 'smin prakƒa upajƒyate
jŠƒna„ yadƒ tadƒ vidyƒd viv‚ddha„ sattvam ity uta
sarva-dvƒre‰u Ä minden kapuban; dehe asmin Ä ebben a testben; prakƒa‹ Ä a ragyog§s minÆs¦ge; upajƒyate Ä fejlÆdik; jŠƒnam Ä a tud§s;
yadƒ Ä amikor; tadƒ Ä akkor; vidyƒt Ä tudd; viv‚ddham Ä megn¢vekedett;
sattvam Ä a j©s§g minÆs¦ge; iti uta Ä ¨gy mondj§k.
A j©s§g k¢tÆerej¦nek megnyilv§nul§sait akkor tapasztalhatjuk, amikor
a test minden kapuj§t tud§s ragyogja be.
MAGYAR·ZAT: A testnek kilenc kapuja van: k¦t szem, k¦t f¤l, k¦t
orrlyuk, a sz§j, a nemi szerv ¦s a v¦gb¦l. Amikor valamennyi kaput a
j©s§g jelei ragyogj§k be, akkor tudhatjuk, hogy az emberben kifejlÆd¢tt a
j©s§g minÆs¦ge. Ebben az §llapotban a maguk val©j§ban l§tja a dolgokat,
helyesen hall, valamint ¨zlelni is a val©s§gnak megfelelÆen tud. ¸gy azt§n
k¨v¤l ¦s bel¤l egyar§nt megtisztul. Teste minden kapuj§n a boldogs§g
jelei mutatkoznak meg Ä ez jellemzi a j©s§g k¢tÆerej¦t.
12. VERS
laAeBa: ‘ava{iÔar"Ar"mBa: k(maRNAAmazAma: s$pa{h"A /
r"jasyaetaAina jaAyantae ivava{Üe" Bar"taSaRBa //12//
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lobha‹ prav‚ttir ƒrambha‹ karma†ƒm aama‹ sp‚hƒ
rajasy etƒni jƒyante viv‚ddhe bharatar‰abha
lobha‹ Ä moh©s§g; prav‚tti‹ Ä t¦nyked¦s; ƒrambha‹ Ä t¢rekv¦s; karma†ƒm Ä a tettekben; aama‹ Ä f¦kezhetetlen; sp‚hƒ Ä v§gy; rajasi Ä a szenved¦ly k¢tÆereje; etƒni Ä mindezek; jƒyante Ä kifejlÆdnek; viv‚ddhe Ä
amikor tÍlsÍlyban van; bharata-‚‰abha Ä ©, Bharata lesz§rmazottainak
vez¦re.
¹, Bhƒrat§k vez¦re, ha a szenved¦ly minÆs¦ge van n¢vekvÆben, akkor
erÆs ragaszkod§s, gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedetek, f§radhatatlan t¢rekv¦s,
valamint f¦kezhetetlen v§gy ¦s s©v§rg§s alakul ki.
MAGYAR·ZAT: A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ ember sohasem el¦gedett azzal a helyzettel, amit el¦rt, hanem mindig t¢bbre v§gyik. Ha
h§zat akar ¦p¨teni, megtesz minden tÆle telhetÆt, hogy az olyan legyen,
mint egy palota, mintha ¢r¢kk¦ abban lakhatna. Ezenk¨v¤l heves s©v§rg§s ¦bred benne az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§n, s ez a v§gya sohasem csillapodik. Mindig a h§z§ban szeretne maradni a csal§dj§val, hogy v¦g n¦lk¤l
folytathassa ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦t. E jelekrÆl ismerhetj¤k fel a szenved¦ly
k¢tÆerej¦t.
13. VERS
@‘ak(AzAAe'‘ava{iÔaê ‘amaAd"Ae maAeh" Wva ca /

tamasyaetaAina jaAyantae ivava{Üe" ku(ç&nand"na //13//
aprakƒo 'prav‚tti ca pramƒdo moha eva ca
tamasy etƒni jƒyante viv‚ddhe kuru-nandana
aprakƒa‹ Ä s¢t¦ts¦g; aprav‚tti‹ Ä t¦tlens¦g; ca Ä ¦s; pramƒda‹ Ä Ær¤let;
moha‹ Ä illÍzi©; eva Ä bizony; ca Ä is; tamasi Ä amikor a tudatlans§g
k¢tÆereje; etƒni Ä ezek; jƒyante Ä megnyilv§nulnak; viv‚ddhe Ä tÍlsÍlyba
ker¤l; kuru-nandana Ä ©, Kuru fia.
¹, Kuru fia! A tudatlans§g k¢tÆerej¦nek erÆs¢d¦s¦vel s¢t¦ts¦g, t¦tlens¦g, Ær¤let ¦s illÍzi© nyilv§nul meg.
MAGYAR·ZAT: Megvil§gosod§s hi§ny§ban a tud§s nincs jelen. Akire
a tudatlans§g k¢tÆereje hat, az nem a szab§lyoz© elvek alapj§n, hanem
szesz¦lyesen ¦s c¦ltalanul cselekszik. Hab§r k¦pes r§, m¦gsem t¢rekszik,
hogy tegyen valamit. Ezt nevezik illÍzi©nak. B§r tudat§n§l van, ¦lete m¦gis
t¦tlen. Ezek a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ ember jellemzÆi.
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14. VERS
yad"A s$aÔvae ‘ava{Üe" tau ‘alayaM yaAita de"h"Ba{ta, /

tad"AeÔamaivad"AM laAek(AnamalaAna, ‘aitapaâtae //14//
yadƒ sattve prav‚ddhe tu pralaya„ yƒti deha-bh‚t
tadottama-vidƒ„ lokƒn amalƒn pratipadyate
yadƒ Ä amikor; sattve Ä a j©s§g minÆs¦ge; prav‚ddhe Ä kifejlÆd¢tt; tu Ä de;
pralayam Ä pusztul§sba; yƒti Ä megy; deha-bh‚t Ä a megtestes¤lt; tadƒ Ä
akkor; uttama-vidƒm Ä a nagy b¢lcseknek; lokƒn Ä a bolyg©it; amalƒn Ä
tiszt§kat; pratipadyate Ä el¦ri.
Ha valaki a j©s§g minÆs¦g¦ben hal meg, a nagy b¢lcsek tiszta, felsÆbb
bolyg©ira jut.
MAGYAR·ZAT: Aki a j©s§g k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll, az a felsÆbb
bolyg©kra ker¤l, p¦ld§ul a Brahmalok§ra vagy Janalok§ra, s ott mennyei
boldogs§gban lesz r¦sze. Az amalƒn sz© nagyon fontos ebben a versben.
Jelent¦se: Àmentes a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦tÆl". Az anyagi
vil§got szennyezÆd¦sek jellemzik, §m a j©s§g minÆs¦ge jelenti a l¦t legtiszt§bb form§j§t. A k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyek sz§m§ra k¤l¢nf¦le bolyg©k vannak. Akik a j©s§g k¢tÆerej¦ben halnak meg, azok a nagy b¢lcsek ¦s nagy
bhakt§k bolyg©ira emelkednek.
15. VERS
r"jais$a ‘alayaM gAtvaA k(maRs$aiËÿSau jaAyatae /

taTaA ‘alaInastamais$a maUX#yaAeinaSau jaAyatae //15//
rajasi pralaya„ gatvƒ karma-sa…gi‰u jƒyate
tathƒ pralŒnas tamasi mˆha-yoni‰u jƒyate
rajasi Ä a szenved¦lyben; pralayam Ä pusztul§sba; gatvƒ Ä menv¦n; karmasa…gi‰u Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket v¦gzÆk k¢z¢tt; jƒyate Ä sz¤letik meg;
tathƒ Ä hasonl©an; pralŒna‹ Ä elpusztulva; tamasi Ä tudatlans§gban; mˆha-yoni‰u Ä §llati fajokban; jƒyate Ä sz¤letik.
Aki a szenved¦ly minÆs¦g¦ben hal meg, az a tetteik gy¤m¢lcs¦¦rt cselekvÆk k¢z¢tt fog megsz¤letni, aki pedig a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben hagyja
el test¦t, az §llatvil§gban sz¤letik meg Íjra.
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MAGYAR·ZAT: Vannak, akik abban a t¦vhitben ¦lnek, hogy ha a l¦lek
egyszer el¦ri az emberi l¦tform§t, t¢bb¦ nem sz¤letik meg alacsonyabb
rendÉ fajban. Ez azonban nem ¨gy van. E vers alapj§n az, akiben a tudatlans§g k¢tÆereje alakul ki, hal§la ut§n §llati l¦tbe s¤llyed, s onnan k¦sÆbb
az evolÍci© folyamata sor§n fokozatosan fejlÆdve ¦rheti el ism¦t az emberi
l¦tet. ¶ppen ez¦rt akik komolyan veszik az emberi ¦letet, azoknak a j©s§g
minÆs¦g¦t kell kifejleszteni¤k, majd a megfelelÆ emberek t§rsas§g§ban
fel¤l kell emelkedni¤k a k¢tÆerÆk¢n, s el kell ¦rni¤k a K‚‰†a-tudat s¨kj§t. Ez az emberi ¦let c¦lja. Ha az ember nem ¨gy tesz, nincs biztos¨t¦k
arra, hogy Íjra emberk¦nt sz¤letik majd meg.

16. VERS
k(maRNA: s$auk{(tasyaAò": s$aAiÔvakM( inamaRlaM P(lama, /

r"jas$astau P(laM äu":KamaÁaAnaM tamas$a: P(lama, //16//
karma†a‹ suk‚tasyƒhu‹ sƒttvika„ nirmala„ phalam
rajasas tu phala„ du‹kham ajŠƒna„ tamasa‹ phalam
karma†a‹ Ä munk§nak; su-k‚tasya Ä j§mbor; ƒhu‹ Ä mondj§k; sƒttvikam Ä
a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ; nirmalam Ä tiszta; phalam Ä az eredm¦nye;
rajasa‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek; tu Ä de; phalam Ä az eredm¦nye;
du‹kham Ä szenved¦s; ajŠƒnam Ä ostobas§g; tamasa‹ Ä a tudatlans§g
k¢tÆerej¦nek; phalam Ä az eredm¦nye.
A j§mbor tettek eredm¦nye tiszta, ¦s a j©s§g k¢tÆerej¦be tartozik. A
szenved¦ly minÆs¦g¦ben v¦gzett munka azonban szenved¦st, a tudatlans§gban v¦grehajtott tett pedig ostobas§got eredm¦nyez.
MAGYAR·ZAT: A j©s§g minÆs¦g¦ben v¦gzett j§mbor tettek eredm¦nye tiszta. Ez az oka annak, hogy az illÍzi©t©l teljesen mentes b¢lcsek
boldogok. A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben v¦gzett cselekedetek azonban csup§n szenved¦st eredm¦nyeznek. Az anyagi boldogs§g rem¦ny¦ben v¦gzett
tettek mind kudarcra vannak ¨t¦lve. Ha valaki p¦ld§ul egy felhÆkarcol©ra
v§gyik, annak a fel¦p¨t¦se tengernyi emberi szenved¦ssel j§r: a v§llalkoz©nak a sok-sok p¦nz megszerz¦se rendk¨v¤l komoly gondot okoz, az ¦p¨tÆmunk§soknak pedig neh¦z fizikai munk§t kell v¦gezni¤k. A szenved¦s
teh§t mindig jelen van. Ez¦rt mondja azt a Bhagavad-gŒtƒ, hogy a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek bÉv¢let¦ben v¦grehajtott tettek mindig nagy szenved¦st okoznak. Lehet, hogy az ember ¦rez egy par§nyi boldogs§got az elme
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s¨kj§n Ä Àez a h§z az eny¦m; ez a p¦nz az eny¦m" Ä, de ez nem val©di
boldogs§g.
A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben cselekvÆnek nincs tud§sa, ez¦rt minden
tette szenved¦st eredm¦nyez ebben az ¦letben, a k¢vetkezÆben pedig §llati l¦tform§hoz vezet. Az §llati l¦t mindig nyomorÍs§gos, annak ellen¦re, hogy a mƒyƒ, az illÍzi©keltÆ energia var§zsa alatt az §llatok ezt nem
fogj§k fel. Az §rtatlan §llatok m¦sz§rl§sa szint¦n a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek eredm¦nye. Aki §llatot ¢l, nem tudja, hogy a le¢lt §llat a j¢vÆben
olyan testet kap, amely alkalmas lesz arra, hogy meg¢lje gyilkos§t. Ez
a term¦szet t¢rv¦nye. Az emberi t§rsadalomban p¦ld§ul azt, aki embert
¢l, felakasztj§k Ä ez az §llam t¢rv¦nye. Tudatlans§guk k¢vetkezt¦ben az
emberek nem l§tj§k, hogy egy teljes §llam l¦tezik a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa alatt. Minden ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr fia, ez¦rt Ö nem tÉri el m¦g
egy hangya elpuszt¨t§s§t sem Ä mindenkinek meg kell fizetnie az ilyen
tett¦rt. ·llatokat ¢lni puszt§n a nyelv kiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben a tudatlans§g legdurv§bb form§ja. Az embernek nincs sz¤ks¦ge arra, hogy §llatokat ¢lj¢n, hiszen Isten sz§mtalan finom eledellel ell§tja. Ha valaki ennek
ellen¦re hÍst eszik, akkor tudnunk kell, hogy a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek
hat§sa alatt cselekszik, s rendk¨v¤l s¢t¦t j¢vÆ v§r r§. Valamennyi §llat k¢z¤l a teh¦n elpuszt¨t§sa a legnagyobb bÉn, mert a teh¦n azzal, hogy tejet ad, nagy szolg§latot tesz az embereknek. A tehenek m¦sz§rl§sa ez¦rt
a legs¢t¦tebb tudatlans§g megnyilv§nul§sa. A V¦d§kban (’g-veda 9.46.4)
a gobhi‹ prŒ†ita-matsaram szavak arra utalnak, hogy aki megt¢lti a bendÆj¦t tejjel, s ut§na meg akarja ¢lni a tehenet, az a legm¦lyebb tudatlans§gban van. A V¦d§k egyik im§ja ¨gy hangzik:
namo brahma†ya-devƒya go-brƒhma†a-hitƒya ca
jagad-dhitƒya k‚‰†ƒya govindƒya namo nama‹
ÀUram, Te vagy a tehenek, a brƒhma†§k, az eg¦sz emberi t§rsadalom
¦s az eg¦sz vil§g j©akar©ja!" (Vi‰†u-purƒ†a 1.19.65). Ez az ima k¤l¢n¢sen kihangsÍlyozza a tehenek ¦s a brƒhma†§k v¦delmez¦s¦t. A brƒhma†§k a lelki tan¨t§s szimb©lumai, a tehenek pedig a leg¦rt¦kesebb ¦lelem¦.
Ennek a k¦t teremtm¦nynek, a brƒhma†§nak ¦s a teh¦nnek minden v¦delmet biztos¨tani kell Ä ez jelenti a val©ban fejlett civiliz§ci©t. A modern
emberi t§rsadalomban nem t¢rÆdnek a lelki tud§ssal, ¦s t§mogatj§k a
tehenek lem¦sz§rl§s§t. EbbÆl meg¦rthetj¤k, hogy az emberi t§rsadalom
rossz ir§nyba fejlÆdik, ¦s csak saj§t veszt¦be rohan. Az a t§rsadalom,
amely Így vezeti a benne ¦lÆket, hogy azok a k¢vetkezÆ ¦let¤kben §llatok legyenek, nem nevezhetÆ emberi t§rsadalomnak. A jelen kor emberi
t§rsadalm§t term¦szetesen a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆereje rendk¨v¤li m©don f¦lrevezeti. Ez egy nagyon vesz¦lyes korszak, ez¦rt minden
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orsz§gnak el kellene fogadnia a legk¢nnyebb folyamatot, a K‚‰†a-tudatot,
hogy megmentse az emberis¦get a legnagyobb veszedelemtÆl.
17. VERS
s$aÔvaAts$aÃaAyatae ÁaAnaM r"jas$aAe laAeBa Wva ca /

‘amaAd"maAeh"AE tamas$aAe BavataAe'ÁaAnamaeva ca //17//
sattvƒt saŠjƒyate jŠƒna„ rajaso lobha eva ca
pramƒda-mohau tamaso bhavato 'jŠƒnam eva ca
sattvƒt Ä a j©s§g k¢tÆerej¦bÆl; saŠjƒyate Ä fejlÆdik; jŠƒnam Ä tud§s; rajasa‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦bÆl; lobha‹ Ä moh©s§g; eva Ä bizony; ca Ä ¦s;
pramƒda Ä Ær¤let; mohau Ä ¦s illÍzi©; tamasa‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦bÆl; bhavata‹ Ä fejlÆdnek; ajŠƒnam Ä ostobas§g; eva Ä bizony; ca Ä is.
A j©s§g k¢tÆerej¦bÆl igazi tud§s sz§rmazik, a szenved¦lybÆl moh©s§g,
a tudatlans§gb©l pedig ostobas§g, Ær¤let ¦s illÍzi©.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyek sz§m§ra a jelenlegi civiliz§ci© nem tÍls§gosan kedvezÆ, ez¦rt mindannyiuknak aj§nlatos a K‚‰†a-tudat gyakorl§sa. A K‚‰†a-tudat r¦v¦n a t§rsadalom a j©s§g szintj¦re emelkedhet. Az
emberek csak azut§n fognak mindent a val©s§gnak megfelelÆen l§tni, ha
a j©s§g k¢tÆerej¦nek hat§sa al§ ker¤lnek. A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben az
emberek olyanok, mint az §llatok, s nem l§tnak tiszt§n. Azt sem l§tj§k
t¢bbek k¢z¢tt, hogy egy §llat lem¦sz§rl§s§val annak a vesz¦lynek teszik ki
magukat, hogy k¢vetkezÆ ¦let¤kben ugyanaz az §llat fogja meg¢lni Æket.
Az emberek az¦rt v§lnak ennyire felelÆtlenekk¦, mert nem tesznek szert
val©di tud§sra. E felelÆtlens¦g meg§ll¨t§sa ¦rdek¦ben arra van sz¤ks¦g,
hogy az embereket olyan oktat§sban r¦szes¨ts¦k, amely a j©s§g minÆs¦g¦nek kifejlÆd¦s¦t eredm¦nyezi. Ha val©ban a j©s§gra tan¨tj§k Æket, j©zann§ v§lnak, ¦s teljes tud§sra tesznek szert mindenrÆl. Csakis ekkor ¦lhetnek boldogan ¦s j©l¦tben. M¦g ha az emberek legt¢bbje nem is boldog,
¦s nem is ¦l tÍls§gosan j©l, ha a n¦pess¦g egy bizonyos sz§zal¦ka K‚‰†atudatÍv§ v§lik, s el¦ri a j©s§g szintj¦t, akkor az eg¦sz vil§gnak lehetÆs¦ge
ny¨lik a b¦k¦re ¦s a j©l¦tre. M§sk¤l¢nben, ha a vil§got a szenved¦ly ¦s
a tudatlans§g k¢tÆerÆi ir§ny¨tj§k, nem lehet sz© sem b¦k¦rÆl, sem gazdags§gr©l. A szenved¦ly minÆs¦g¦ben az ember moh© lesz, s az ¦rz¦ki
¦lvezet ut§ni v§gy©d§sa nem ismer hat§rokat. L§thatjuk, hogy lehet valakinek sok p¦nze ¦s j© lehetÆs¦ge az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre, m¦gsem boldog,
s elm¦je sem b¦k¦s. Ez lehetetlen a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben ¦lÆ ember
sz§m§ra. Ha valaki igaz§n boldogs§gra v§gyik, a p¦nz nem seg¨t. A K‚‰†a-

612

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[14. fejezet

tudat gyakorl§s§val a j©s§g szintj¦re kell emelkednie. A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ ember nemcsak az elm¦j¦ben boldogtalan, hanem hivat§sa
¦s foglalkoz§sa is sok gondot okoz sz§m§ra. Rengeteget kell tervezgetnie, hogy elegendÆ p¦nzt keressen, aminek seg¨ts¦g¦vel megmaradhat az
el¦rt sz¨nvonalon, s ez mind szenved¦ssel j§r. A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben
az emberek megÆr¤lnek. K¢r¤lm¦nyeik hat§s§ra alkohollal ¦s k§b¨t©szerekkel pr©b§lnak vigasztal©dni. Egyre m¦lyebbre s¤llyednek a tudatlans§gban, s rendk¨v¤l s¢t¦t j¢vÆ v§r r§juk.
18. VERS
ODva< gAcC$inta s$aÔvasTaA maDyae itaï"inta r"Ajas$aA: /
jaGanyagAuNAva{iÔasTaA @DaAe gAcC$inta taAmas$aA: //18//

rdhva„ gacchanti sattva-sthƒ madhye ti‰‡hanti rƒjasƒ‹
jaghanya-gu†a-v‚tti-sthƒ adho gacchanti tƒmasƒ‹
rdhvam Ä felfel¦; gacchanti Ä mennek; sattva-sthƒ‹ Ä akik a j©s§g minÆs¦g¦ben vannak; madhye Ä k¢z¦pen; ti‰‡hanti Ä lakoznak; rƒjasƒ‹ Ä a
szenved¦ly k¢tÆerej¦ben ¦lÆk; jaghanya Ä sz¢rnyÉ; gu†a Ä minÆs¦gÉek;
v‚tti-sthƒ‹ Ä akiknek a tettei; adha‹ Ä lefel¦; gacchanti Ä mennek; tƒmasƒ‹ Ä akik a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben vannak.
A j©s§g minÆs¦g¦ben ¦lÆk fokozatosan felfel¦, a felsÆbb bolyg©k ir§ny§ba haladnak. Akiket a szenved¦ly k¢tÆereje jellemez, azok a f¢ldi
bolyg©kon ¦lnek, a sz¢rnyÉ tudatlans§g rabjai pedig a pokoli vil§gokba
zuhannak.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers m¦g pontosabban megmagyar§zza a term¦szet h§rom k¢tÆerej¦ben v¦gzett tettek eredm¦nyeit. Van egy felsÆbb
bolyg©rendszer, amelyet a mennyei bolyg©k alkotnak, s ahol mindenki
rendk¨v¤l magas szinten §ll. Az ¦lÆl¦ny att©l f¤ggÆen, hogy milyen m¦rt¦kben alakult ki benne a j©s§g minÆs¦ge, e bolyg©rendszer k¤l¢nf¦le
bolyg©ira ker¤lhet. A legfejlettebb bolyg© a Satyaloka, azaz a Brahmaloka, ahol az univerzum elsÆ teremtm¦nye, az Ýr Brahmƒ ¦l. Kor§bban
m§r l§thattuk, hogy aligha tudn§nk felm¦rni a Brahmalok§n ¦lvezhetÆ
¦let csod§latos lehetÆs¦geit, a legfejlettebb l¦t§llapot, a j©s§g minÆs¦ge
azonban eljuttathat benn¤nket oda.
A szenved¦ly k¢tÆereje kevert, a j©s§g ¦s a tudatlans§g k¢z¢tt van. Az
emberre sohasem egyetlen k¢tÆerÆ hat csup§n, de m¦g akkor is a F¢ld¢n kell Íjrasz¤letnie, kir§lyk¦nt vagy egy gazdag csal§dban, ha tiszt§n a
szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van. A k¢tÆerÆk kevered¦se miatt azonban elÆ-
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fordulhat az is, hogy m¦lyebbre s¤llyed. Az emberekre ezen a bolyg©n
a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆereje jellemzÆ, ¨gy puszt§n mechanikus eszk¢z¢kkel, erÆnek erej¦vel nem juthatnak el a felsÆbb bolyg©kra.
A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben ¦lÆvel az is megt¢rt¦nhet, hogy a k¢vetkezÆ
¦let¦ben Ær¤lt lesz.
Ez a vers sz¢rnyÉnek ¨rja le a tudatlans§g minÆs¦g¦t, amely a legalantasabb k¢tÆerÆ, s a hat§sa al§ ker¤lni rendk¨v¤l vesz¦lyes. Ez az anyagi
term¦szet legalacsonyabb rendÉ k¢tÆereje. Az emberi l¦tszint alatt nyolcmilli© l¦tforma van: madarak, vad§llatok, csÍsz©m§sz©k, f§k stb. A tudatlans§g k¢tÆereje megnyilv§nul§s§nak m¦rt¦k¦tÆl f¤ggÆen az emberek
ilyen sz¢rnyÉ k¢r¤lm¦nyek k¢z¦ s¤llyedhetnek. Nagyon fontos itt a tƒmasƒ‹ sz©. Azokra utal, akik mindig a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben vannak,
¦s sohasem emelkednek egy magasabb szintÉ k¢tÆerÆbe. Az Æ j¢vÆj¤k
rendk¨v¤l kil§t§stalan.
A tudatlans§g ¦s a szenved¦ly k¢tÆerÆiben ¦lÆknek megvan az es¦ly¤k arra, hogy eljussanak a j©s§gig. Azt a folyamatot, amely ezt lehetÆv¦
teszi sz§mukra, K‚‰†a-tudatnak h¨vj§k. Aki azonban nem haszn§lja ki
ezt a lehetÆs¦get, az eg¦szen biztosan az alacsonyabb rendÉ k¢tÆerÆkben
folytatja ¦let¦t.
19. VERS
naAnyaM gAuNAeBya: k(taARrM" yad"A ‰"í"Anaupazyaita /

gAuNAeByaê parM" vaeiÔa maà"AvaM s$aAe'iDagAcC$ita //19//
nƒnya„ gu†ebhya‹ kartƒra„ yadƒ dra‰‡ƒnupayati
gu†ebhya ca para„ vetti mad-bhƒva„ so 'dhigacchati
na Ä nem; anyam Ä m§st; gu†ebhya‹ Ä a k¢tÆerÆkn¦l; kartƒram Ä v¦grehajt©t; yadƒ Ä amikor; dra‰‡ƒ Ä egy l§t©; anupayati Ä helyesen l§t;
gu†ebhya‹ Ä a term¦szet k¢tÆerÆihez k¦pest; ca Ä ¦s; param Ä transzcendent§lisnak; vetti Ä ismeri; mat-bhƒvam Ä az ¶n lelki term¦szetemet;
sa‹ Ä Æ; adhigacchati Ä felemelkedik.
Lelki term¦szetemet az ¦ri el, aki minden tett v¦grehajt©j§nak helyesen
az anyagi term¦szet k¢tÆerÆit l§tja, s aki ismeri a LegfelsÆbb Urat, aki
e k¢tÆerÆk felett §ll.
MAGYAR·ZAT: Az ember fel¤lemelkedhet az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek minden tev¦kenys¦g¦n csup§n azzal, hogy a megfelelÆ lelkeket
hallgatva meg¦rti, amit mondanak. A val©di lelki tan¨t©mester K‚‰†a, s Ö
adja §t ezt a lelki tud§st Arjun§nak. A term¦szet k¢tÆerÆi szerint v¦gzett
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tettekrÆl sz©l© tudom§nyt ¦ppen ¨gy olyanokt©l kell megtanulnunk, akik
teljesen K‚‰†a-tudatÍak, m§sk¦pp az ember ¦lete rossz ir§nyba fog haladni. A hiteles lelki tan¨t©mester Ítmutat§sa seg¨ts¦g¦vel az ¦lÆl¦ny megismerheti val©di lelki helyzet¦t, anyagi test¦t, ¦rz¦keit, azt, hogy mi¦rt van
csapd§ban, s hogy mik¦ppen befoly§solj§k a term¦szet anyagi k¢tÆerÆi.
E k¢tÆerÆk mark§ban tehetetlen, de ha megismeri val©di helyzet¦t, el¦rheti a transzcendent§lis szintet, ahol lehetÆs¦get kap a lelki ¦letre. Val©j§ban nem az ¦lÆl¦ny hajtja v¦gre a k¤l¢nf¦le tetteket. Mivel egy bizonyos
fajta test rabja, az anyagi term¦szet egy bizonyos k¢tÆereje k¦nyszer¨ti cselekv¦sre. Egy hiteles lelki vezetÆ seg¨ts¦ge n¦lk¤l nem ¦rtheti meg
val©di helyzet¦t. Egy igaz lelki tan¨t©mesterrel kapcsolatba ker¤lve azonban felismerheti azt, s e tud§sa k¢vetkezt¦ben szil§rd ¦s teljes K‚‰†atudatra tehet szert. A K‚‰†a-tudatÍ embert nem befoly§solja az anyagi
term¦szet k¢tÆerÆinek var§zsa. Ahogyan a hetedik fejezet kijelentette,
aki megh©dol K‚‰†a elÆtt, az megmenek¤l az anyagi term¦szet hat§s§t©l. Ez¦rt annak sz§m§ra, aki mindent a val©s§gnak megfelelÆen l§t, az
anyagi term¦szet befoly§sa fokozatosan megszÉnik.
20. VERS
gAuNAAnaetaAnataItya ‡aInde"h"I de"h"s$amauà"vaAna, /

janmama{tyaujar"Aäu":KaEivaRmau·(Ae'ma{tama´autae //20//
gu†ƒn etƒn atŒtya trŒn dehŒ deha-samudbhavƒn
janma-m‚tyu-jarƒ-du‹khair vimukto 'm‚tam anute
gu†ƒn Ä k¢tÆerÆk¢n; etƒn Ä mindezeken; atŒtya Ä tÍll¦pv¦n; trŒn Ä h§rman;
dehŒ Ä a testet ¢lt¢tt; deha Ä a test; samudbhavƒn Ä term¦kein; janma Ä
sz¤let¦snek; m‚tyu Ä hal§lnak; jarƒ Ä ¦s ¢regs¦gnek; du‹khai‹ Ä szenved¦seitÆl; vimukta‹ Ä megszabadulva; am‚tam Ä nekt§rt; anute Ä ¦lvez.
Ha a megtestes¤lt l¦ny k¦pes tÍll¦pni az anyagi testtel kapcsolatban
§ll© h§rom k¢tÆerÆn, akkor megszabadulhat a sz¤let¦stÆl, a hal§lt©l, az
¢regs¦gtÆl ¦s a vel¤k j§r© f§jdalmakt©l, s m¦g ebben az ¦let¦ben nekt§ri
¦lvezetben lehet r¦sze.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers magyar§zatot ad arra, hogyan maradhat az
ember a transzcendent§lis s¨kon, teljes K‚‰†a-tudatban, m¦g testi l¦te
ideje alatt is. A dehŒ szanszkrit sz© jelent¦se: Àtestet ¢lt¢tt". Noha az ¦lÆl¦ny az anyagi testen bel¤l van, a lelki tud§s kifejleszt¦s¦vel megszabadulhat az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek befoly§s§t©l. M¦g ebben a testben
k¦pes lesz ¦lvezni a lelki ¦let boldogs§g§t, mert a test elhagy§sa ut§n biztosan visszat¦r a lelki vil§gba. M§r jelen test¦ben lelki boldogs§gban lehet
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r¦sze. A K‚‰†a-tudatÍ odaad© szolg§lat annak a jele, hogy az ember megszabadult az anyagi k¢tel¦kektÆl. Ezt a tizennyolcadik fejezet magyar§zza
majd el. Amikor valaki megszabadul az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek
befoly§s§t©l, elkezdi odaad© szolg§lat§t.
21. VERS
@jauRna ovaAca

kE(ilaR$ËEÿñIna, gAuNAAnaetaAnataItaAe Bavaita ‘aBaAe /

ik(maAcaAr": k(TaM caEtaAMñIna, gAuNAAnaitavataRtae //21//
arjuna uvƒca
kair li…gais trŒn gu†ƒn etƒn atŒto bhavati prabho
kim-ƒcƒra‹ katha„ caitƒ„s trŒn gu†ƒn ativartate
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; kai‹ Ä milyen; li…gai‹ Ä jelekrÆl; trŒn Ä
h§rmat; gu†ƒn Ä k¢tÆerÆket; etƒn Ä ezeket; atŒta‹ Ä tÍlhalad©; bhavati Ä
van; prabho Ä ©, Uram; kim Ä milyen; ƒcƒra‹ Ä viselked¦sÉ; katham Ä
hogyan; ca Ä ¦s; etƒn Ä ezeket; trŒn Ä h§rmat; gu†ƒn Ä k¢tÆerÆket; ativartate Ä tÍll¦pi.
Arjuna ¨gy k¦rdezett: ¹, kedves Uram! Milyen jelekrÆl ismerhetem fel
azt, aki a h§rom k¢tÆerÆ felett §ll? Hogyan viselkedik, s hogyan emelkedik a term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¦?
MAGYAR·ZAT: Arjuna k¦rd¦sei ebben a versben nagyon hely¦nval©ak. Tudni szeretn¦, milyen ismertetÆjelei vannak annak, aki m§r tÍljutott az anyagi k¢tÆerÆk¢n, s elÆsz¢r is azt szeretn¦ megtudni, mi jellemzi az ilyen transzcendent§lis szem¦lyt. MibÆl ¦rthetj¤k meg, hogy az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆi nem hatnak r§? Arjuna azt§n az ilyen ember
¦let¦rÆl ¦s tetteirÆl k¦rdez. Szab§lyokat k¢vetve cselekszik-e vagy sem?
Ezut§n tudakoz©dik a m©dszerekrÆl is, amelyek seg¨ts¦g¦vel valaki el¦rheti a transzcendent§lis term¦szetet. Ez nagyon fontos. Am¨g az ember
nem ismeri a k¢zvetlen m©dszert, ami §ltal mindig a lelki s¨kon maradhat, addig nem lehets¦ges, hogy e jelek megmutatkozzanak rajta. Arjuna
k¦rd¦sei teh§t nagyon fontosak, s az Ýr megv§laszolja Æket.
22Ä25. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

‘ak(AzAM ca ‘ava{iÔaM ca maAeh"maeva ca paANx"va /

na ãe"ií" s$am‘ava{ÔaAina na inava{ÔaAina k(AÉÿita //22//
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od"As$aInavad"As$aInaAe gAuNAEyaAeR na ivacaAlyatae /

gAuNAA vataRnta wtyaevaM yaAe'vaitaï"ita naeËÿtae //23//
s$amaäu":Kas$auKa: svasTa: s$amalaAeí"Azmak(AÂana: /

taulyai‘ayaAi‘ayaAe DaIr"staulyainand"Atmas$aMstauita: //24//
maAnaApamaAnayaAestaulyastaulyaAe ima‡aAir"paºayaAe: /

s$avaARr"mBapair"tyaAgAI gAuNAAtaIta: s$a ocyatae //25//
rŒ-bhagavƒn uvƒca
prakƒa„ ca prav‚tti„ ca moham eva ca pƒ†ˆava
na dve‰‡i samprav‚ttƒni na niv‚ttƒni kƒ…k‰ati
udƒsŒna-vad ƒsŒno gu†air yo na vicƒlyate
gu†ƒ vartanta ity eva„ yo 'vati‰‡hati ne…gate
sama-du‹kha-sukha‹ sva-stha‹ sama-lo‰‡ƒma-kƒŠcana‹
tulya-priyƒpriyo dhŒras tulya-nindƒtma-sa„stuti‹
mƒnƒpamƒnayos tulyas tulyo mitrƒri-pak‰ayo‹
sarvƒrambha-parityƒgŒ gu†ƒtŒta‹ sa ucyate
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; prakƒam Ä ragyog§st; ca Ä ¦s; prav‚ttim Ä vonz©d§st; ca Ä ¦s; moham Ä
illÍzi©t; eva ca Ä is; pƒ†ˆava Ä ©, Pƒ†ˆu fia; na dve‰‡i Ä nem gyÉl¢l;
samprav‚ttƒni Ä ha jelen vannak; na niv‚ttƒni Ä ha nincsenek jelen; kƒ…k‰ati Ä v§gyakozik; udƒsŒna-vat Ä mintha semleges lenne; ƒsŒna‹ Ä helyzetÉ; gu†ai‹ Ä a k¢tÆerÆk §ltal; ya‹ Ä aki; na Ä sohasem; vicƒlyate Ä zaklatott lesz; gu†ƒ‹ Ä a k¢tÆerÆk; vartante Ä hatnak; iti evam Ä ezt tudva;
ya‹ Ä aki; avati‰‡hati Ä marad; na Ä sohasem; i…gate Ä meginog; sama Ä
egyenlÆen; du‹kha Ä a boldogtalans§gban; sukha‹ Ä ¦s a boldogs§gban;
sva-stha‹ Ä az ¢nval©ba mer¤lve; sama Ä ugyanÍgy; lo‰‡a Ä f¢ldr¢ggel;
ama Ä kÆvel; kƒŠcana‹ Ä arannyal; tulya Ä egyenlÆen; priya Ä a kedvesekkel; apriya‹ Ä ¦s a nemk¨v§natosakkal; dhŒra‹ Ä szil§rd; tulya Ä
egyenlÆ; nindƒ Ä sz¦gyenben; ƒtma-sa„stuti‹ Ä ¦s dicsÆs¦gben; mƒna Ä
tiszteletben; apamƒnayo‹ Ä ¦s becsm¦rl¦sben; tulya‹ Ä egyenlÆ; tulya‹ Ä
egyenlÆ; mitra Ä bar§toknak; ari Ä ¦s ellens¦geknek; pak‰ayo‹ Ä a csoportjaihoz; sarva Ä minden; ƒrambha Ä t¢rekv¦srÆl; parityƒgŒ Ä lemond©;
gu†a-atŒta‹ Ä transzcendent§lis az anyagi term¦szet k¢tÆerÆihez k¦pest;
sa‹ Ä Æ; ucyate Ä mondj§k.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy v§laszolt: ¹, Pƒ†ˆu fia! Aki
nem gyÉl¢li a ragyog§st, a ragaszkod§st s az illÍzi©t, de nem is v§gyik
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r§juk, ha nincsenek jelen; akit nem ingatnak meg ¦s nem zaklatnak fel
az anyagi k¢tÆerÆk eff¦le visszahat§sai, valamint semleges ¦s transzcendent§lis marad, mert tudja, hogy csup§n a k¢tÆerÆk mÉk¢dnek; aki az
¢nval©ba mer¤l, s ¢r¢mre ¦s f§jdalomra egyform§n tekint; aki egyenlÆnek l§tja a f¢ldg¢r¢ngy¢t, a kÆdarabot ¦s az aranyr¢g¢t; aki egyform§n
fogad kedvezÆt ¦s kedvezÆtlent; akit dics¦ret ¦s becsm¦rl¦s, tisztelet ¦s
megvet¦s nem rend¨thet meg; aki a bar§ttal ¦s az ellens¦ggel egyform§n b§nik, s aki felhagyott minden anyagi tettel, arr©l azt mondj§k,
fel¤lemelkedett a term¦szet k¢tÆerÆin.
MAGYAR·ZAT: Arjuna h§rom k¦rd¦st tett fel, s az Ýr sorra v§laszol
r§juk. Ezekben a versekben K‚‰†a elÆsz¢r arra utal, hogy a transzcendent§lis s¨kot el¦rt ember nem irigy, s nem s©v§rog semmire. Meg kell
¦rten¤nk, hogy amikor az ¦lÆl¦ny anyagi testet ¢ltve az anyagi vil§gban
van, az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek egyike ir§ny¨tja. A term¦szet anyagi k¢tÆerÆinek mark§b©l val©j§ban akkor szabadul ki, amikor
elhagyja a testet. Addig azonban, m¨g el nem hagyja a test¦t, legyen semleges. Mer¤lj¢n el Így az Ýr odaad© szolg§lat§ban, hogy automatikusan
megfeledkezzen arr©l, hogy mag§t az anyagi testtel azonos¨totta. Amikor az ember abban a tudatban ¦l, hogy Æ az anyagi test, akkor egyed¤l az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben cselekszik, ha azonban tudat§t K‚‰†§ra
ir§ny¨tja, akkor az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¢nmag§t©l megszÉnik. Az ¦lÆl¦nynek
nincs sz¤ks¦ge az anyagi testre, sem arra, hogy teljes¨tse a test parancsait.
Az anyagi k¢tÆerÆk a testben tov§bb mÉk¢dnek, de az ¢nval© mint l¦lek t§vol marad az ilyen tettektÆl. Hogyan lehets¦ges ez? Ýgy, hogy nem
akarja ¦lvezni a testet, de arra sem v§gyik, hogy kiker¤lj¢n belÆle. Ilyen
transzcendent§lis helyzetben a bhakta automatikusan felszabadul. Nem
sz¤ks¦ges k¤l¢n erÆfesz¨t¦st tennie, hogy megszabaduljon az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek befoly§s§t©l.
A k¢vetkezÆ k¦rd¦s a transzcendent§lis helyzetet el¦rt szem¦ly viselked¦s¦vel kapcsolatos. A materialista embert rendk¨v¤l befoly§solja a tisztelet ¦s a becsm¦rl¦s, amely a testet ¦rinti, de azt, aki transzcendent§lis
s¨kra emelkedett, nem ¦rdekli az eff¦le hamis megbecs¤l¦s ¦s gyal§zat.
V¦gzi K‚‰†a-tudatÍ k¢teless¦g¦t, ¦s nem t¢rÆdik azzal, hogy tisztelik-e
vagy sem. Elfogadja mindazt, ami seg¨ti K‚‰†a-tudatos k¢teless¦ge v¦grehajt§s§ban, m§sk¦pp azonban nincs sz¤ks¦ge semmi anyagira, legyen az
ak§r kÆ, ak§r arany. Mindenkit, aki seg¨ti a K‚‰†a-tudatban, kedves bar§tj§nak tekint, §ll¨t©lagos ellens¦geit pedig nem gyÉl¢li. EgyenlÆen b§nik
mindenkivel, s mindent azonos szinten §ll©nak l§t, mert t¢k¦letesen tudja,
hogy az anyagi l¦t nem a val©di l¦te. A t§rsadalom ¦s a politika ¤gyei
nem befoly§solj§k, mert tudja, hogy a felfordul§sok ¦s zavarok ideiglenesek. Nem t¢rekszik semmi olyanra, ami saj§t ¦rdekeit szolg§lja. K‚‰†a
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kedv¦¦rt b§rmire k¦pes, de szem¦lyes ¦rdekbÆl nem akar el¦rni semmit sem. Ilyen viselked¦ssel az ember val©ban a transzcendent§lis s¨kra
emelkedhet.
26. VERS
maAM ca yaAe'vyaiBacaAre"NA Bai·(yaAegAena s$aevatae /

s$a gAuNAAna, s$amataItyaEtaAna, “aöBaUyaAya k(lpatae //26//
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn brahma-bhyƒya kalpate
mƒm Ä Engem; ca Ä is; ya‹ Ä aki; avyabhicƒre†a Ä lankadatlan; bhaktiyogena Ä odaad© szolg§lat §ltal; sevate Ä szolg§l; sa‹ Ä Æ; gu†ƒn Ä az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆin; samatŒtya Ä fel¤lemelkedve; etƒn Ä mindezeken; brahma-bhyƒya Ä a Brahman-szintre; kalpate Ä el¦r.
Aki a teljes odaad© szolg§latba mer¤l, s nem esik vissza semmilyen
k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt, az egyszeriben tÍll¦p az anyagi term¦szet k¢tÆerÆin, s ¨gy a Brahman s¨kj§ra emelkedik.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers v§lasz Arjuna harmadik k¦rd¦s¦re: Hogyan
lehet el¦rni a transzcendent§lis s¨kot? Ahogyan arr©l kor§bban m§r sz©
volt, az anyagi vil§g az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek var§zsa alatt mÉk¢dik. Az embernek nem szabad hagynia, hogy a term¦szet k¢tÆerÆinek
tettei megzavarj§k. Az anyagi tettek helyett a K‚‰†a-tudatÍ tettekre kell
ir§ny¨tania a tudat§t. A K‚‰†a-tudatÍ cselekv¦st bhakti-yog§nak nevezik,
s ez nem m§s, mint hogy mindig K‚‰†a ¦rdek¦ben cseleksz¤nk. Ez nem
csak mag§ra K‚‰†§ra vonatkozik, hanem k¤l¢nf¦le teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦seire is, p¦ld§ul Rƒm§ra ¦s Nƒrƒya†§ra. K‚‰†§nak megsz§ml§lhatatlanul sok kiterjed¦se van. Aki valamelyik form§j§t vagy sz§mtalan teljes
¦rt¦kÉ kiterjed¦s¦nek egyik¦t szolg§lja, arra Így kell tekinten¤nk, mint
aki m§r el¦rte a transzcendent§lis s¨kot. Nem szabad elfelejten¤nk, hogy
K‚‰†a valamennyi form§ja teljesen transzcendent§lis, gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teli, valamint ¢r¢kk¦val©. Az Istens¦g szem¦lyis¦gei mindenhat©ak ¦s
mindentud©ak, ¦s minden transzcendent§lis tulajdons§g a birtokukban
van. Ha teh§t valaki rend¨thetetlen elsz§nts§ggal v¦gzi K‚‰†a vagy teljes
¦rt¦kÉ kiterjed¦se szolg§lat§t, k¢nnyed¦n fel¤lkerekedhet az anyagi term¦szet k¢tÆerÆin, melyeket m§sk¦ppen nagyon neh¦z legyÆzni. A hetedik
fejezet m§r elmagyar§zta ezt. Aki megh©dol K‚‰†a elÆtt, az egy csap§sra
legyÆzheti az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek befoly§s§t. K‚‰†a-tudatÍnak
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lenni, vagyis az odaad© szolg§latban ¦lni azt jelenti, hogy az ember egyenlÆv¦ v§lik K‚‰†§val. Az Ýr azt mondja, hogy az Ö term¦szet¦t ¢r¢kk¦val©s§g, teljes gy¢ny¢r ¦s tud§s jellemzi, s az ¦lÆl¦nyek a LegfelsÆbb szerves r¦szei, ahogyan az aranyr¢g¢k is r¦szei az aranyb§ny§nak. Ez¦rt az
¦lÆl¦ny lelki helyzet¦ben term¦szet¦t tekintve ¦ppen olyan, mint az arany,
mint K‚‰†a. Az egy¦nis¦g¤k k¢z¢tti k¤l¢nbs¦g tov§bbra is fenn§ll, k¤l¢nben nem lehetne sz© bhakti-yog§r©l. A bhakti-yoga mag§ban foglalja az
Ýr, a bhakta, valamint a kettÆj¤k k¢z¢tti szeretetteljes, akt¨v kapcsolat
l¦t¦t. Ez¦rt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¦s az egy¦ni szem¦ly is
megÆrzi egy¦nis¦g¦t, m§sk¦pp a bhakti-yoga ¦rtelm¦t veszten¦. Ha valaki
nem ¦rte el azt a transzcendent§lis helyzetet, amely az Ýrra jellemzÆ,
nem szolg§lhatja a LegfelsÆbb Urat. Ha valaki a kir§ly szem¦lyes szolg§ja
akar lenni, el kell saj§t¨tania a sz¤ks¦ges tulajdons§gokat. A sz¤ks¦ges
tulajdons§g a Brahmann§ v§l§s, vagyis megszabadul§s az anyagi szennyezÆd¦stÆl. A v¦dikus irodalom kijelenti: brahmaiva san brahmƒpy eti. A
LegfelsÆbb Brahmant Így ¦rheti el az ember, hogy Brahmann§ v§lik.
Ez azt jelenti, hogy az embernek term¦szet¦t tekintve azonoss§ kell v§lnia a Brahmannal. A Brahman el¦r¦se nem azt jelenti, hogy az ¦lÆl¦ny
elvesz¨ti ¢r¢kk¦val© Brahman-azonoss§g§t mint egy¦ni l¦lek.
27. VERS
“aöNAAe ih" ‘aitaï"Ah"mama{tasyaAvyayasya ca /

zAAìtasya ca DamaRsya s$auKasyaEk(Aintak(sya ca //27//
brahma†o hi prati‰‡hƒham am‚tasyƒvyayasya ca
ƒvatasya ca dharmasya sukhasyaikƒntikasya ca
brahma†a‹ Ä a szem¦lytelen brahmajyotinak; hi Ä bizony; prati‰‡hƒ Ä
nyugv©helye; aham Ä ¶n vagyok; am‚tasya Ä a halhatatlannak; avyayasya Ä az elpuszt¨thatatlannak; ca Ä is; ƒvatasya Ä az ¢r¢kk¦val©nak;
ca Ä ¦s; dharmasya Ä az eredeti helyzetnek; sukhasya Ä a boldogs§gnak;
aikƒntikasya Ä a v¦gsÆnek; ca Ä szint¦n.
¶n vagyok az alapja a szem¦lytelen Brahmannak, amely halhatatlan,
elpuszt¨thatatlan ¦s ¢r¢k, s a v¦gsÆ boldogs§g eredeti helyzete.
MAGYAR·ZAT: A Brahman halhatatlans§g, elpuszt¨thatatlans§g, ¢r¢kk¦val©s§g ¦s boldogs§g. A Brahman a transzcendent§lis ¢nmegval©s¨t§s
kezdete. A Paramƒtmƒ- vagy FelsÆl¦lek-tudatoss§g a m§sodik fok, az
AbszolÍt Igazs§g el¦r¦s¦nek v¦gsÆ szakasza pedig az, amikor valaki el-
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jut addig, hogy teljesen tudat§ra ¦bred az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek. A LegfelsÆbb Szem¦ly ez¦rt mag§ban foglalja a Paramƒtmƒt ¦s
a szem¦lytelen Brahmant is. A hetedik fejezet m§r megmagyar§zta, hogy
az anyagi term¦szet a LegfelsÆbb Ýr als©bbrendÉ energi§j§nak megnyilv§nul§sa. Az Ýr a felsÆbbrendÉ term¦szet r¦szecsk¦ivel term¦keny¨ti meg
az als©bbrendÉ, anyagi term¦szetet, ¨gy van kapcsolat a l¦lek ¦s az anyagi term¦szet k¢z¢tt. Amikor az anyagi term¦szet §ltal felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦ny a lelki tud§s tanulm§nyoz§s§hoz kezd, az anyagi l¦t s¨kj§r©l
fokozatosan a LegfelsÆbb Brahman felfog§s§nak szintj¦re emelkedik. Ez
a Brahman l¦tfelfog§s jelenti az ¢nmegval©s¨t§s elsÆ l¦pcsÆj¦t. Ezen a
s¨kon az ember az anyagi l¦t¦hez viszony¨tva transzcendent§lis helyzetben van, de m¦g nem ¦rte el a Brahman-tudatoss§g t¢k¦letess¦g¦t. Ha
akarja, a Brahman s¨kon maradhat, majd onnan fokozatosan eljuthat
a Paramƒtmƒ-tudatoss§gig, v¦g¤l pedig el¦rheti az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge teljes, tudatos megismer¦s¦nek szintj¦t. A v¦dikus irodalomban sok p¦ld§t tal§lunk erre. A n¦gy Kumƒra elÆsz¢r az igazs§g szem¦lytelen Brahman-felfog§s§t fogadta el, k¦sÆbb azonban fokozatosan az
odaad© szolg§lat s¨kj§ra emelkedett. Aki nem k¦pes tÍljutni a szem¦lytelen Brahman felfog§s§n, annak sz§m§ra fenn§ll a vesz¦ly, hogy visszaesik.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam elmondja, hogy ha el is ¦rte valaki a szem¦lytelen
Brahman s¨kj§t, ha nem l¦p tov§bb, s nem tud a LegfelsÆbb Szem¦lyrÆl,
akkor ¦rtelme nem t¢k¦letesen tiszta. Ez¦rt annak ellen¦re, hogy el¦rte a Brahman s¨kj§t, k¢nnyen visszaeshet, ha nem v¦gzi az Ýr odaad©
szolg§lat§t. A V¦d§k ezenk¨v¤l ¨gy ¨rnak: raso vai sa‹, rasa„ hy evƒya„
labdhvƒnandŒ bhavati. ÀAz ember akkor ¦ri el az igazi, transzcendent§lis boldogs§got, ha megismerte az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦t, a gy¢ny¢r forr§s§t, K‚‰†§t" (TaittirŒya-upani‰ad 2.7.1). A LegfelsÆbb Ýr hat fens¦ggel
teljes, s a bhakt§nak is r¦sze lehet e fens¦gekben, ha kapcsolatba ker¤l
Vele. A kir§ly szolg§ja szinte ugyanolyan ¦lvezetben r¦szes¤l, mint a kir§ly. Ehhez hasonl©an az odaad© szolg§latot v¦gzÆ bhakt§ra is ¢r¢k, kiapadhatatlan boldogs§g ¦s ¢r¢k ¦let v§r. Az odaad© szolg§lat mag§ban
foglalja a Brahman-tudatoss§got, vagyis az ¢r¢kk¦val©s§g ¦s megsemmis¨thetetlens¦g felismer¦s¦t is. Aki teh§t odaad© szolg§latot v¦gez, az m§r
mindezeknek a birtok§ban van.
Az ¦lÆl¦ny term¦szettÆl fogva Brahman, m¦gis, mivel uralkodni akar
az anyagi vil§g felett, elbukik. Eredeti helyzet¦ben az anyagi term¦szet
h§rom k¢tÆereje f¢l¢tt §ll, §m az anyagi term¦szettel kapcsolatba ker¤lve
annak k¢tÆerÆi Ä a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g Ä megk¢tik Æt.
A h§rom k¢tÆerÆvel val© kapcsolata miatt v§gyik arra, hogy uralkodjon
az anyagi vil§g felett. A teljes K‚‰†a-tudatban v¦gzett odaad© szolg§lattal
azonban r¢gt¢n a transzcendent§lis s¨kra emelkedik, s v§gya, hogy jogtalanul az anyagi term¦szet felett uralkodjon, megszÉnik. Mindenkinek
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k¢vetnie kell teh§t a bhakt§k t§rsas§g§ban az odaad© szolg§lat folyamat§t, amely a hall§ssal, az ¦nekl¦ssel ¦s az eml¦kez¦ssel Ä az odaad© szolg§lat megval©s¨t§sa ¦rdek¦ben elÆ¨rt kilenc folyamattal Ä kezdÆdik. E kapcsolat r¦v¦n ¦s a lelki tan¨t©mester hat§s§ra az uralkod§s anyagi v§gya
eltÉnik, s az ember szil§rdan meg§llapodik az Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§ban. Ezt a folyamatot magyar§zza el ez a fejezet a huszonkettedik verstÆl az utols©ig. Az Ýr odaad© szolg§lata nagyon egyszerÉ:
§lland©an szolg§lnunk kell Öt, a mrtinak felaj§nlott ¦tel marad¦k§t kell
fogyasztanunk, az Ýr l©tuszl§b§nak felaj§nlott vir§gokat kell szagolnunk,
el kell l§togatnunk az Ýr transzcendent§lis kedvtel¦seivel kapcsolatos
helyekre, olvasnunk kell k¤l¢nf¦le tetteirÆl ¦s szeretetteljes viszony§r©l
bhakt§ival, mindig ¦nekeln¤nk kell a transzcendent§lis Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare mantr§t, valamint be kell tartanunk az Ýr ¦s bhakt§i megjelen¦s¦vel ¦s elt§voz§s§val kapcsolatos b¢jtnapokat. E folyamat k¢vet¦s¦vel az ember teljesen megv§lik minden anyagi tettÆl. Aki ily m©don
k¦pes el¦rni a brahmajyotit vagy a Brahman-felfog§s k¤l¢nf¦le fajt§inak
egyik¦t, az term¦szet¦t tekintve egyenlÆv¦ v§lik az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦vel.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizennegyedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀAz anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje".

TIZEN²T²DIK FEJEZET

A LegfelsÆbb Szem¦ly
el¦r¦s¦nek yog§ja

1. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

ODvaRmaUlamaDa:zAAKamaìtTaM ‘aAò"r"vyayama, /

C$nd"AMis$a yasya paNAARina yastaM vaed" s$a vaed"ivata, // 1 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
rdhva-mlam adha‹-ƒkham avattha„ prƒhur avyayam
chandƒ„si yasya par†ƒni yas ta„ veda sa veda-vit
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta;
rdhva-mlam Ä felfel¦ §ll© gy¢kerÉ; adha‹ Ä lefel¦ §ll©; ƒkham Ä §gÍ;
avattham Ä banjanfa; prƒhu‹ Ä mondj§k; avyayam Ä ¢r¢kk¦val©; chandƒ„si Ä a v¦dikus himnuszok; yasya Ä amelynek; par†ƒni Ä levelei; ya‹ Ä
aki; tam Ä azt; veda Ä ismeri; sa‹ Ä Æ; veda-vit Ä a V¦d§k ismerÆje.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: Van egy elpuszt¨thatatlan banjanfa, melynek gy¢kerei felfel¦, §gai pedig lefel¦ nÆnek, s mely-
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nek a v¦dikus himnuszok a levelei. Aki ismeri ezt a f§t, az ismeri a
V¦d§kat.
MAGYAR·ZAT: A bhakti-yoga fontoss§g§nak megvitat§sa ut§n az ember megk¦rdezheti: À¶s mi a helyzet a V¦d§kkal?" Ez a fejezet elmondja
majd, hogy a V¦d§k tanulm§nyoz§s§nak c¦lja az, hogy az ember megismerje K‚‰†§t. ¶ppen ez¦rt aki K‚‰†a-tudatÍ, s odaad© szolg§latot v¦gez,
az m§r ismeri a V¦d§kat.
Az anyagi vil§g ÍtvesztÆj¦t ez a vers egy banjanf§hoz hasonl¨tja. A gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteket v¦gzÆ sz§m§ra ez a fa v¦gtelen Ä egyik §g§r©l
a m§sikra v§ndorol az idÆk v¦gezet¦ig. Az anyagi vil§g f§ja hat§rtalan, s
aki ragaszkodik hozz§, annak nincs rem¦nye a felszabadul§sra. Az ember
felemel¦s¦t szolg§l© v¦dikus himnuszok e fa levelei. A fa gy¢kerei felfel¦
nÆnek, mert az univerzum legfelsÆ bolyg©j§t©l, Brahmƒ hajl¦k§t©l indulnak ki. Ha valaki k¦pes meg¦rteni az illÍzi©nak ezt az elpuszt¨thatatlan
f§j§t, az kiszabadulhat ÍtvesztÆj¦bÆl.
Meg kell ¦rten¤nk, milyen Íton szabadulhatunk ki. Az elÆzÆ fejezetek
m§r elmagyar§zt§k, hogy t¢bb folyamat is l¦tezik, amelyek seg¨ts¦g¦vel
megmenek¤lhet¤nk az anyag fogs§g§b©l, s eg¦szen a tizenharmadik fejezetig azt l§thattuk, hogy erre a LegfelsÆbb Ýrnak v¦gzett odaad© szolg§lat a legjobb m©dszer. Az odaad© szolg§lat alapelve nem m§s, mint hogy
meg kell v§lnunk az anyagi tettektÆl, s az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§ba kell §llnunk. Az anyagi vil§ghoz fÉzÆdÆ ragaszkod§s elv§g§s§nak
m©dj§r©l e fejezet elej¦n lesz sz©. Az anyagi l¦tez¦s gy¢kere felfel¦ nÆ.
Ez azt jelenti, hogy a teljes anyagi szubsztanci§t©l, az univerzum legmagasabb bolyg©j§t©l indul ki. Innen kezdÆdve terjed ki az eg¦sz univerzum megannyi §ggal, melyek a k¤l¢nf¦le bolyg©rendszereket k¦pviselik.
A gy¤m¢lcs¢k k¦pviselik az ¦lÆl¦nyek tetteinek eredm¦nyeit, azaz a vall§st, az anyagi gyarapod§st, az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st ¦s a felszabadul§st.
Ebben a vil§gban nem tudunk olyan f§r©l, melynek §gai lefel¦, gy¢kerei pedig f¢lfel¦ nÆn¦nek. ·m m¦gis l¦tezik ilyen Ä a t©parton magunk
is l§thatjuk. A parton §ll© fa t¤kr¢zÆdik a v¨zen, s a t¤k¢rk¦pen az §gai
lefel¦, gy¢kerei pedig felfel¦ nÆnek. M§s sz©val az anyagi vil§g f§ja csup§n t¤k¢rk¦pe a lelki vil§g igazi f§j§nak. A lelki vil§g t¤kr¢zÆd¦s¦nek
alapj§t a v§gyak jelentik, mint ahogyan a fa t¤kr¢zÆd¦s¦nek alapja a v¨z.
A v§gy okozza teh§t, hogy a dolgok e t¤kr¢z¢tt anyagi f¦nyben l¦teznek.
Aki szeretne kiker¤lni ebbÆl az anyagi l¦tbÆl, annak az elemzÆ tanulm§nyoz§s seg¨ts¦g¦vel alaposan meg kell ismernie ezt a f§t. Csakis akkor
v§ghatja majd el a k¢tel¦keket, melyek hozz§ k¢t¢zik.
Ez a fa pontos m§sa az igazi f§nak, mivel annak t¤k¢rk¦pe. A lelki
vil§gban minden megtal§lhat©. Az imperszonalist§k Így v¦lik, hogy a
Brahman a gy¢kere az anyagi vil§g f§j§nak, ¦s a sƒ…khya filoz©fia sze-
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rint ebbÆl a gy¢k¦rbÆl hajt ki a prak‚ti, a puru‰a, majd a h§rom gu†a, az
¢t durvafizikai elem (paŠca-mahƒ-bhta), a t¨z ¦rz¦kszerv (daendriya),
az elme stb. Ilyen m©don osztj§k fel az eg¦sz anyagi vil§got huszonn¦gy
elemre. Ha a Brahman minden megnyilv§nul§s k¢z¦ppontja, akkor ez az
anyagi vil§g olyan megnyilv§nul§s, ami a k¢z¦ppontt©l 180 fokot k¦pez,
a m§sik 180 fokot pedig a lelki vil§g alkotja. Az anyagi vil§g torz t¤k¢rk¦p, ami azt jelenti, hogy a lelki vil§g is rendelkezik ugyanazzal a v§ltozatoss§ggal, de val©s§gosan. A prak‚ti a LegfelsÆbb Ýr k¤lsÆ energi§ja,
a puru‰a pedig maga a LegfelsÆbb Ýr. Ezt fejti ki a Bhagavad-gŒtƒ. Ez
a megnyilv§nul§s anyagi, ¦ppen ez¦rt ideiglenes. A t¤kr¢zÆd¦s ideiglenes, hiszen n¦ha l§that©, n¦ha pedig nem; az eredet azonban, ahonnan a
t¤kr¢zÆd¦s sz§rmazik, ¢r¢kk¦val©. Az igazi fa anyagi t¤k¢rk¦p¦t ki kell
v§gnunk. A V¦d§kat az ismeri igaz§n, aki tudja, hogyan kell elv§gni az
anyagi vil§ghoz fÉzÆ ragaszkod§st. Aki ismeri ezt a folyamatot, az val©ban ismeri a V¦d§kat. A V¦d§k ritu§lis formas§gaihoz vonz©d© ember a
fa gy¢ny¢rÉ z¢ld leveleihez vonz©dik, s nem ismeri igaz§n a V¦d§k c¦lj§t.
Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge maga fedi fel, hogy a V¦d§k c¦lja a t¤k¢rk¦p-fa
kiv§g§sa, s a lelki vil§g igazi f§j§nak el¦r¦se.
2. VERS
@DaêAeDva< ‘as$a{taAstasya zAAKaA

gAuNA‘ava{Ü"A ivaSaya‘avaAlaA: /

@Daê maUlaAnyanaus$antataAina

k(maARnaubanDaIina manauSyalaAeke( // 2 //

adha cordhva„ pras‚tƒs tasya ƒkhƒ
gu†a-prav‚ddhƒ vi‰aya-pravƒlƒ‹
adha ca mlƒny anusantatƒni
karmƒnubandhŒni manu‰ya-loke
adha‹ Ä lefel¦; ca Ä ¦s; rdhvam Ä felfel¦; pras‚tƒ‹ Ä sz¦tterjedtek; tasya Ä
annak; ƒkhƒ‹ Ä §gai; gu†a Ä az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi hat§s§ra;
prav‚ddhƒ‹ Ä kinÆttek; vi‰aya Ä az ¦rz¦kt§rgyak; pravƒlƒ‹ Ä gallyak;
adha‹ Ä lefel¦; ca Ä ¦s; mlƒni Ä gy¢kerek; anusantatƒni Ä kiterjedtek;
karma Ä tettekhez; anubandhŒni Ä k¢t¢ttek; manu‰ya-loke Ä az emberi
t§rsadalom vil§g§ban.
E fa §gai lefel¦ ¦s felfel¦ egyar§nt nÆnek, s az anyagi term¦szet h§rom
k¢tÆereje t§pl§lja Æket. A gallyak rajtuk az ¦rz¦kek t§rgyai. Vannak
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olyan gy¢kerei is, melyek lefel¦ nÆnek, s ezek az emberi t§rsadalom
gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteihez k¢tÆdnek.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers folytatja a banjanfa le¨r§s§t. ·gai minden
ir§nyban kiterjednek, s az als©bb §gakon k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyek sokas§g§t tal§lhatjuk: embereket, lovakat, teheneket, kuty§kat, macsk§kat stb.,
a felsÆbb §gakon pedig az ¦lÆl¦nyek magasabb rendÉ fajt§ival tal§lkozhatunk: f¦listenekkel, gandharv§kkal ¦s sok m§s magasabb rendÉ fajjal.
Ahogyan a f§t a v¨z ¦lteti, ezt a f§t az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje
t§pl§lja. N¦ha azt tapasztaljuk, hogy egy f¢ldter¤let meddÆ a sz§razs§g
miatt, m¨g egy m§sik sz¦p z¢ld. Az ¦let k¤l¢nf¦le fajai hasonl© m©don
aszerint nyilv§nulnak meg, hogy hol ¦s milyen ar§nyban ¦rv¦nyes¤lnek az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆi.
Az ¦rz¦kek t§rgyai k¦pezik e fa gallyait. A term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆinek kifejleszt¦s¦vel k¤l¢nf¦le ¦rz¦keket kapunk, amelyekkel az
¦rz¦kt§rgyak sz§mtalan elt¦rÆ v§ltozat§t ¦lvezz¤k. Az §gak csÍcsai az
¦rz¦kszervek (f¤l, orr, szem stb.), melyek ragaszkodnak az ¦rz¦kt§rgyak
¦lvezet¦hez. A gallyak alkotj§k az ¦rz¦kek t§rgyait, vagyis a hangot, a
form§t, az ¦rint¦st stb. A mell¦kgy¢kerek a vonzalomnak ¦s a gyÉl¢letnek felelnek meg, melyek a szenved¦s ¦s ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s k¤l¢nf¦le v§ltozatainak a mell¦kterm¦kei. A j§mbor illetve bÉn¢s jellemre val© hajlam
ezekbÆl a m§sodlagos gy¢kerekbÆl fejlÆdik ki, amelyek minden ir§nyban
el§gaznak. A fÆ gy¢k¦r Brahmalok§n ered, a t¢bbi pedig az emberek
lakta bolyg©rendszerekbÆl. Miut§n j§mbor tetteinek eredm¦ny¦t ¦lvezhette a felsÆbb bolyg©kon, az ember visszaker¤l a F¢ldre, hogy Íjra felvegye karm§ja fonal§t, azaz gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteket v¦gezzen, hogy
ism¦t felemelkedjen. A tettek mezej¦nek ezt az emberi bolyg©t tekintik.
3Ä4. VERS
na è&pamasyaeh" taTaAepalaByatae

naAntaAe na caAid"naR ca s$am‘aitaï"A /

@ìtTamaenaM s$auivaè&X#maUla-

mas$aËÿzAñeNA ä{"Xe#na iC$ÔvaA // 3 //

tata: padM" tatpair"maAigARtavyaM

yaismana, gAtaA na inavataRinta BaUya: /

tamaeva caAâM pauç&SaM ‘apaâe

yata: ‘ava{iÔa: ‘as$a{taA paur"ANAI // 4 //
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na rpam asyeha tathopalabhyate
nƒnto na cƒdir na ca samprati‰‡hƒ
avattham ena„ su-virˆha-mlam
asa…ga-astre†a d‚ˆhena chittvƒ
tata‹ pada„ tat parimƒrgitavya„
yasmin gatƒ na nivartanti bhya‹
tam eva cƒdya„ puru‰a„ prapadye
yata‹ prav‚tti‹ pras‚tƒ purƒ†Œ
na Ä nem; rpam Ä form§ja; asya Ä ennek e f§nak; iha Ä ebben a vil§gban; tathƒ Ä szint¦n; upalabhyate Ä ¦rz¦kelhetÆ; na Ä soha; anta‹ Ä v¦ge; na Ä soha; ca Ä is; ƒdi‹ Ä eleje; na Ä soha; ca Ä is; samprati‰‡hƒ Ä az
alapja; avattham Ä banjanf§t; enam Ä ezt; su-virˆha Ä erÆsen; mlam Ä
gy¢kerezÆt; asa…ga-astre†a Ä a k¢z¢mb¢ss¦g fegyver¦vel; d‚ˆhena Ä
erÆssel; chittvƒ Ä kiv§gva; tata‹ Ä ezut§n; padam Ä helyzetet; tat Ä azt;
parimƒrgitavyam Ä fel kell kutatni; yasmin Ä ahov§; gatƒ‹ Ä akik eljutottak; na Ä soha; nivartanti Ä visszat¦rnek; bhya‹ Ä ism¦t; tam Ä Neki; eva Ä bizony; ca Ä is; ƒdyam Ä az eredetinek; puru‰am Ä az Istens¦g Szem¦lyis¦g¦nek; prapadye Ä megh©dol; yata‹ Ä akitÆl; prav‚tti‹ Ä a
kezdet; pras‚tƒ Ä a kiterjed¦s; purƒ†i Ä nagyon Æsi.
Ebben a vil§gban lehetetlen megl§tni e fa igazi form§j§t. Senki sem
¦rtheti meg, hogy hol kezdÆdik ¦s hol v¦gzÆdik, vagy hol van az alapja.
Gy¢kerei erÆsek, de nagy elsz§nts§ggal, a k¢z¢mb¢ss¦g fegyver¦vel az
embernek ki kell v§gnia ezt a f§t. Azut§n fel kell kutatnia azt a helyet,
ahov§ egyszer eljutv§n soha t¢bb¦ nem kell visszat¦rnie, s ott meg kell
h©dolnia az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt, aki mindennek a
kezdete, s akibÆl idÆtlen idÆk ©ta minden ki§rad.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen kimondja, hogy e banjanfa
igazi form§j§t ebben az anyagi vil§gban lehetetlen megismerni. Mivel
gy¢kerei felfel¦ §llnak, az igazi fa a m§sik v¦g¦n van. Aki a fa anyagi kiterjed¦s¦nek ÍtvesztÆj¦be bonyol©dott, az nem l§thatja, milyen messzire nyÍlik, s ¨gy a kezdet¦t sem ismeri. ·m m¦gis meg kell tal§lnunk az
eredet¦t. À¶n az ap§m fia vagyok, az ap§m pedig ennek ¦s ennek az embernek a fia stb." Ha ¨gy tekint¤nk vissza, akkor eljutunk Brahmƒhoz,
akit GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†u teremtett. ¸gy v¦g¤l el¦rkez¤nk az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez, s ez kutat§sunk v¦g¦t jelenti. Fel kell teh§t kutatnunk a fa eredet¦t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, olyan
emberek seg¨ts¦g¦vel, akik ismerik Öt. Ilyen tud§s birtok§ban az ember
fokozatosan elt§volodik a val©s§g hamis t¤kr¢zÆd¦s¦tÆl, s a tud§s fegyver¦vel elv§ghatja a k¢tel¦keket, hogy v¦g¤l el¦rje az igazi f§t.
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Ezzel kapcsolatban az asa…ga sz© nagyon fontos, mert az ¦rz¦ki ¦lvezethez ¦s az anyagi term¦szet feletti uralkod§shoz val© ragaszkod§s
nagyon erÆs. Az§ltal, hogy a hiteles szent¨r§sokon alapul© lelki tudom§nyr©l besz¦lget¤nk, illetve meghallgatjuk azokat, akik val©di tud§ssal
rendelkeznek, meg kell tanulnunk, hogyan szabaduljunk meg ettÆl a ragaszkod§st©l. A bhakt§k t§rsas§g§ban folytatott eff¦le besz¦lget¦sek azt
eredm¦nyezik, hogy az ember eljut az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez. Ekkor az elsÆ, amit tenn¤nk kell, hogy megh©dolunk Neki. Ez a vers
megeml¨ti azt a helyet, ahov§ ha egyszer eljutunk, nem t¦r¤nk vissza t¢bb¦ a hamis t¤k¢rk¦p-f§hoz. Az eredeti gy¢k¦r K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, s BelÆle §rad minden. Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge
kegy¦nek elnyer¦s¦hez csup§n az sz¤ks¦ges, hogy megh©doljunk ElÆtte,
s ezt az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦vel Ä hall§ssal, ¦nekl¦ssel stb. Ä ¦rhetj¤k
el. Ö teh§t az anyagi vil§g ki§rad§s§nak oka. Amint ezt az Ýr m§r kor§bban kijelentette: aha„ sarvasya prabhava‹. À¶n vagyok minden dolog
eredete." Ahhoz teh§t, hogy kijussunk az anyagi ¦let erÆs banjanf§j§nak
sÉrÉ §gai k¢z¤l, §t kell adnunk magunkat K‚‰†§nak. Amint ez megt¢rt¦nik, automatikusan elt§volodunk ettÆl az anyagi vil§gt©l.
5. VERS
inamaARnamaAeh"A ijatas$aËÿd"AeSaA

@DyaAtmainatyaA ivainava{Ôak(AmaA: /

ã"nãE"ivaRmau·(A: s$auKaäu":Kas$aMÁaE-

gARcC$ntyamaUX#A: pad"mavyayaM tata, // 5 //

nirmƒna-mohƒ jita-sa…ga-do‰ƒ
adhyƒtma-nityƒ viniv‚tta-kƒmƒ‹
dvandvair vimuktƒ‹ sukha-du‹kha-sa„jŠair
gacchanty amˆhƒ‹ padam avyaya„ tat
ni‹ Ä n¦lk¤liek; mƒna Ä akik hamis tisztelet; mohƒ‹ Ä ¦s illÍzi©; jita Ä
akik legyÆzt¦k; sa…ga Ä a kapcsolatok; do‰ƒ‹ Ä hib§it; adhyƒtma Ä akiknek lelki tud§suk van; nityƒ‹ Ä az ¢r¢kk¦val©r©l; viniv‚tta Ä akik elszakadtak; kƒmƒ‹ Ä a moh© v§gyakt©l; dvandvai‹ Ä akik a kettÆss¦gektÆl;
vimuktƒ‹ Ä megszabadultak; sukha-du‹kha Ä boldogs§g ¦s boldogtalans§gnak; sa„jŠai‹ Ä nevezettÆl; gacchanti Ä el¦rik; amˆhƒ‹ Ä akik nem
megt¦vesztettek; padam Ä helyzetet; avyayam Ä ¢r¢kk¦val©t; tat Ä azt.
Aki nem k¢vetel mag§nak hamis tiszteletet, aki nincs illÍzi©ban, s megszabadult a nemk¨v§natosak t§rsas§g§t©l, aki meg¦rtette az ¢r¢kk¦val©t,
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felhagyott az anyagi v§gyakkal, a boldogs§g ¦s boldogtalans§g kettÆss¦ge nem zavarja, j©zan, s tudja, hogyan kell megh©dolnia a LegfelsÆbb
Szem¦ly elÆtt Ä az el¦ri azt az ¢r¢k birodalmat.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers nagyon sz¦pen le¨rja, hogyan kell megh©dolni. Az elsÆ sz¤ks¦ges tulajdons§g az, hogy az embert ne t¦vessze meg
a b¤szkes¦g. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek rendk¨v¤l felfuvalkodott, s mag§t
hiszi az anyagi term¦szet ur§nak, ez¦rt nagyon neh¦z megh©dolnia az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt. Az igazi tud§s tanulm§nyoz§s§val fel kell ismern¤nk, hogy nem mi vagyunk az anyagi term¦szet urai; az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge az Ýr. A megh©dol§s folyamat§t akkor
kezdheti el az ember, ha megszabadult a b¤szkes¦gbÆl fakad© illÍzi©t©l.
Aki az anyagi vil§gban mindig tiszteletre v§gyik, az nem k¦pes megh©dolni a LegfelsÆbb Szem¦ly elÆtt. B¤szkes¦g¦t az illÍzi© okozza, mert
ostob§n azt hiszi, hogy Æ a vil§g ura, pedig csup§n egy r¢vid ideig marad
itt: j¢n, azt§n hamarosan elt§vozik, k¢zben pedig mindent tÍlbonyol¨t,
s §lland©an bajban van. Az eg¦sz vil§got ez a felfog§s tartja mozg§sban.
Az emberek Így v¦lik, hogy a F¢ld bolyg© az emberi t§rsadalom tulajdona, s e hamis felfog§s eredm¦nyek¦ppen felosztott§k ter¤leteit. Meg
kell szabadulnunk att©l a t¦ves elgondol§st©l, hogy a vil§g az emberi t§rsadalom¦, ¦s csak ezut§n v§lhatunk meg azokt©l az illuz©rikus kapcsolatokt©l, melyeket a csal§di, a t§rsadalmi ¦s a nemzeti ¦rz¦sek hoznak
l¦tre. Ezek a hamis kapcsolatok k¢t¢znek benn¤nket az anyagi vil§ghoz.
A k¢vetkezÆ l¦p¦s a lelki tud§s elsaj§t¨t§sa. Meg kell tanulnunk, mi az,
ami val©ban a mi¦nk, ¦s mi az, ami nem. Ha az ember mindent a val©s§gnak megfelelÆen ¦rt meg, megszabadul a boldogs§g ¦s boldogtalans§g,
¦lvezet ¦s f§jdalom stb. ellent¦tp§rjait©l. Teljes tud§sra tesz szert, ¦s ¨gy
k¦pes lesz megh©dolni az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt.
6. VERS
na taà"As$ayatae s$aUyaAeR na zAzAAÆÿAe na paAvak(: /

yaÕ"tvaA na inavataRntae taÜ"Ama par"maM mama // 6 //
na tad bhƒsayate sryo na aƒ…ko na pƒvaka‹
yad gatvƒ na nivartante tad dhƒma parama„ mama
na Ä nem; tat Ä azt; bhƒsayate Ä beragyogja; srya‹ Ä nap; na Ä sem;
aƒ…ka‹ Ä hold; na Ä sem; pƒvaka‹ Ä a tÉz, az elektromoss§g; yat Ä
ahov§; gatvƒ Ä elmenv¦n; na Ä sohasem; nivartante Ä visszat¦rnek; tat
dhƒma Ä az a hajl¦k; paramam Ä a legfelsÆbb; mama Ä Eny¦m.
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Az ¶n legfelsÆbb hajl¦komat nem nap vagy hold, tÉz vagy elektromoss§g
ragyogja be. Aki egyszer eljut oda, t¢bb¦ m§r nem t¦r vissza az anyagi
vil§gba.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a lelki vil§gr©l, K‚‰†§nak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek a hajl¦k§r©l besz¦l, amit K‚‰†alok§nak vagy
Goloka-V‚ndƒvan§nak neveznek. A lelki vil§gban nincs sz¤ks¦g napf¦nyre, holdf¦nyre, tÉzre vagy elektromoss§gra, mert ott a bolyg©k mind ¢nragyog©ak. A mi univerzumunkban csak a nap ¢nragyog©, a lelki vil§gban
azonban minden bolyg© ilyen. Az ottani bolyg©k (a Vaiku†‡h§k) sug§rz§sa alkotja a brahmajyoti ragyog© eg¦t. Val©j§ban ez a ragyog§s K‚‰†a
bolyg©j§b©l, Goloka-V‚ndƒvan§b©l §rad, s egy r¦sz¦t a mahat-tattva, az
anyagi vil§g fedi be. A t¤nd¢klÆ lelki ¦g t¢bbi, nagyobbik r¦sz¦t a Vaiku†‡haloka nevÉ lelki bolyg©k t¢ltik be, melyek k¢z¤l Goloka-V‚ndƒvana
a legfÆbb.
Am¨g az ¦lÆl¦ny e s¢t¦t anyagi vil§gban van, ¦lete felt¦telektÆl f¤gg,
§m amint elv§gja a k¢tel¦keket, melyek az anyagi vil§g hamis, eltorzult
f§j§hoz k¢tik, ¦s eljut a lelki vil§gba, azonnal felszabadul. Onnan sohasem fog m§r visszat¦rni. Felt¦telekhez k¢t¢tt ¦let¦ben az ¦lÆl¦ny ¢nmag§t
hiszi az anyagi vil§g ur§nak, de a felszabadul§s ut§n a lelki birodalomba
ker¤l, s a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§g§ban ¦lvezi ¢r¢kk¦val©, gy¢ny¢rrel ¦s
tud§ssal teljes ¦let¦t.
Minden embernek vonz©dnia kellene ehhez a le¨r§shoz, s v§gynia kellene arra, hogy megv§ljon a val©s§g e hamis t¤kr¢zÆd¦s¦tÆl, ¦s az ¢r¢kk¦val© vil§gba jusson. Az anyagi vil§ghoz tÍls§gosan vonz©d© ember nagyon
nehezen v§gja el a ragaszkod§st, de ha elkezdi a K‚‰†a-tudat folyamat§t,
akkor lehetÆs¦ge ny¨lik a fokozatos elt§volod§sra. A K‚‰†a-tudatÍ bhakt§k t§rsas§g§t kell keresnie. Fel kell kutatnia egy olyan k¢z¢ss¦get, amelynek tagjai K‚‰†§nak szentelt¦k ¦let¤ket, s meg kell tanulnia tÆl¤k az odaad© szolg§lat v¦gz¦s¦t. Ily m©don lehet elv§gni a ragaszkod§st, amely az
anyagi vil§ghoz fÉz benn¤nket. Puszt§n azzal, hogy s§fr§nysz¨nÉ ruh§t
¢lt¤nk, nem gyÆzhetj¤k le az anyagi vil§g vonzerej¦t. Az Ýr odaad© szolg§lat§hoz kell k¢tÆdn¤nk. Nagyon komolyan kell teh§t venn¤nk a tizenkettedik fejezet szavait, miszerint az odaad© szolg§lat az egyetlen Ít, mely
§ltal kiszabadulhatunk az igazi fa hamis t¤kr¢zÆd¦s¦bÆl. A tizennegyedik
fejezet arr©l ¨r, hogy az anyagi term¦szet minden folyamatot beszennyez,
s egyed¤l az odaad© szolg§latr©l mondja, hogy tiszt§n transzcendent§lis.
A parama„ mama szavak nagyon fontosak ebben a versben. Tulajdonk¦ppen az eg¦sz vil§g a LegfelsÆbb Ýr tulajdona, §m a lelki vil§g paramam, teljes a hat fens¦gben. A Ka‡ha-upani‰ad (2.2.15) is megerÆs¨ti,
hogy a lelki vil§gban nincs sz¤ks¦g napf¦nyre, holdf¦nyre vagy csillagokra
(na tatra sryo bhƒti na candra-tƒrakam), mert ott mindent a LegfelsÆbb
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Ýr belsÆ energi§ja ragyog be. E legfelsÆbb hajl¦kra csakis a megh©dol§s
vezet Ä ez az egyetlen Ít.
7. VERS
mamaEvaAMzAAe jaIvalaAeke( jaIvaBaUta: s$anaAtana: /

mana:Saï"AnaIin‰"yaAiNA ‘ak{(itasTaAina k(SaRita // 7 //
mamaivƒ„o jŒva-loke jŒva-bhta‹ sanƒtana‹
mana‹-‰a‰‡hƒnŒndriyƒ†i prak‚ti-sthƒni kar‰ati
mama Ä az ¶n; eva Ä bizony; a„a‹ Ä par§nyi r¦szem; jŒva-loke Ä a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t vil§g§ban; jŒva-bhta‹ Ä a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦ny; sanƒtana‹ Ä ¢r¢kk¦val©; mana‹ Ä az elm¦vel; ‰a‰‡hƒni Ä ¦s a hat;
indriyƒ†i Ä ¦rz¦kkel; prak‚ti Ä az anyagi term¦szetben; sthƒni Ä elhelyezkedÆvel; kar‰ati Ä kem¦nyen k¤zd.
Az ¦lÆl¦nyek ebben a felt¦telekhez k¢t¢tt vil§gban az ¶n ¢r¢kk¦val©,
par§nyi r¦szeim. Felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t¤k miatt k¤zdelmes harcot v¨vnak a hat ¦rz¦kszervvel, melyhez az elme is hozz§tartozik.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers az ¦lÆl¦ny helyzet¦t hat§rozza meg nagyon
¦rthetÆen. Az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦ a LegfelsÆbb Ýr par§nyi t¢red¦k szerves
r¦sze. Az a feltev¦s, miszerint csup§n a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦tben van
egy¦nis¦ge, s felszabadult §llapot§ban eggy¦ v§lik a LegfelsÆbb Ýrral,
nem helyt§ll©. Az ¦lÆl¦ny ¢r¢kk¦ t¢red¦k r¦sz. Ez a vers f¦lre¦rthetetlen¤l kijelenti: sanƒtana‹. A V¦d§k tan¨t§sa szerint a LegfelsÆbb Ýr kiterjed¦seinek ¦s megnyilv§nul§sainak sz§ma v¦gtelen. Az elsÆdleges kiterjed¦seket vi‰†u-tattv§nak, a m§sodlagosakat pedig ¦lÆl¦nyeknek h¨vj§k. M§s
sz©val a vi‰†u-tattva saj§t szem¦lyes, az ¦lÆl¦nyek pedig k¤l¢n§ll© kiterjed¦sek. Saj§t szem¦lyes kiterjed¦se §ltal az Ýr k¤l¢nf¦le form§kban nyilv§nul meg, p¦ld§ul az Ýr Rƒmak¦nt, N‚si„hadevak¦nt, Vi‰†umłrtik¦nt
¦s a Vaiku†‡ha-bolyg©kon uralkod© Istens¦gekk¦nt. A k¤l¢n§ll© kiterjed¦sek, vagyis az ¦lÆl¦nyek ¢r¢kk¦ az Ö szolg§i. Az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge szem¦lyes kiterjed¦sei, vagyis az Istens¦g egy¦ni szem¦lyis¦gei mindig l¦teznek. Hasonl© m©don a k¤l¢n§ll© kiterjed¦sek, vagyis az
¦lÆl¦nyek is rendelkeznek egy¦ni l¦ttel. Az ¦lÆl¦nyek teh§t a LegfelsÆbb
Ýr par§nyi, szerves r¦szei, ez¦rt r¦szben rendelkeznek a tulajdons§gaival
is, melyek k¢z¤l az egyik a f¤ggetlens¦g. Mint egy¦ni l¦leknek, minden
¦lÆl¦nynek saj§t egy¦nis¦ge ¦s par§nyi f¤ggetlens¦ge van. Ha vissza¦l a
f¤ggetlens¦g¦vel, felt¦telekhez k¢t¢tt l¦tbe jut, ha helyesen alkalmazza,
¢r¢kre felszabadul. ·m term¦szet¦t tekintve mindk¦t esetben ¢r¢kk¦val©, hasonl©an a LegfelsÆbb Ýrhoz. Felszabadult §llapot§ban nem hat-
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nak r§ az anyagi felt¦telek, ¦s egyed¤l az Ýr transzcendent§lis szolg§lat§nak ¦l. Amikor azonban felt¦telekhez k¢t¢tt helyzetben van, akkor a
term¦szet anyagi k¢tÆerÆinek ir§ny¨t§sa alatt §ll, s megfeledkezik az Ýr
transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§r©l, aminek az a k¢vetkezm¦nye, hogy
teljes erej¦bÆl kell k¤zdenie l¦t¦¦rt az anyagi vil§gban.
Valamennyi ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦sze Ä nemcsak az emberek, a macsk§k ¦s a kuty§k, de m¦g az anyagi vil§g nagyhatalmÍ ir§ny¨t©i is, p¦ld§ul Brahmƒ, az Ýr Živa, sÆt m¦g Vi‰†u is. Mindegyik¤k ¢r¢kk¦val©, s nem ideiglenes megnyilv§nul§s. A kar‰ati (Àk¤zd", Àviaskodik")
sz© nagyon fontos. A l¦lek az anyagi l¦tben rabs§gban van, mintha bilincsbe lenne verve. A hamis ego az, ami megk¢t¢zi, az elme pedig a legfÆbb
¤gyn¢k, ami az ¦lÆl¦nyt az anyagi l¦tben ir§ny¨tja. Ha az elme a j©s§g
k¢tÆerej¦ben van, az ¦lÆl¦ny j© tetteket hajt v¦gre, ha a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van, akkor szenvednie kell cselekedetei miatt, ha pedig a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben, akkor alacsonyabb rendÉ l¦tform§kba ker¤l. EbbÆl
a versbÆl azonban kider¤l, hogy a felt¦telekhez k¢t¢tt lelket az anyagi
test, s ezzel egy¤tt az elme ¦s az ¦rz¦kek burkolj§k be, §m amint felszabadul, ez az anyagi burkolat megsemmis¤l, ¦s az egy¦ni k¦pess¦geknek
megfelelÆen megnyilv§nul a lelki test. A Mƒdhyandinƒyana-ruti a k¢vetkezÆket tudatja vel¤nk: sa vƒ e‰a brahma-ni‰‡ha ida„ arŒra„ martyam
atis‚jya brahmƒbhisampadya brahma†ƒ payati brahma†ƒ ‚†oti brahma†aiveda„ sarvam anubhavati. E vers szerint amikor az ¦lÆl¦ny megv§lik az anyagi testtÆl, s a lelki vil§gba jut, visszanyeri lelki test¦t, amelyben szemtÆl szemben megl§thatja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t.
Szem¦lyesen besz¦lhet Vele ¦s hallhatja Öt, sÆt k¦pes lesz igaz§n meg¦rteni Öt. A sm‚tik §ll¨t§sa szerint vasanti yatra puru‰ƒ‹ sarve vaiku†‡hamrtaya‹: a lelki bolyg©kon mindenki teste az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge test¦hez hasonl¨t. A test fel¦p¨t¦s¦ben teh§t nincs k¤l¢nbs¦g a
szervesr¦sz-¦lÆl¦nyek ¦s a vi‰†u-mrti-kiterjed¦sek k¢z¢tt. M§s sz©val az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kegy¦bÆl az ¦lÆl¦ny lelki testet kap, ha
felszabadul.
A mamaivƒ„a‹ szavak (Àa LegfelsÆbb Ýr par§nyi szerves r¦szei")
szint¦n nagyon jelentÆsek. A LegfelsÆbb Ýr par§nyi szerves r¦szei nem
olyanok, mint egy anyagi dolog t¢red¦k darabk§i. A m§sodik fejezet m§r
kifejtette, hogy a lelket nem lehet feldarabolni, ¦ppen ez¦rt e t¢red¦k
szerves r¦szt nem anyagi felfog§ssal kell meg¦rten¤nk. Nem olyan, mint
az anyag, amit fel lehet darabolni ¦s azt§n Íjra ¢ssze lehet illeszteni. Az
¦lÆl¦nnyel kapcsolatban ez az elk¦pzel¦s nem alkalmazhat©, mert a vers
a szanszkrit sanƒtana (À¢r¢k") kifejez¦st haszn§lja. A t¢red¦k r¦sz ¢r¢kk¦val©. A m§sodik fejezet elej¦n azt is olvashattuk, hogy a LegfelsÆbb
Ýr t¢red¦k r¦szecsk¦je minden egyes egy¦ni testben jelen van (dehino
'smin yathƒ dehe). Ha kiszabadul a test rabs§g§b©l, visszanyeri eredeti
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lelki test¦t a lelki vil§g egyik lelki bolyg©j§n, s a LegfelsÆbb Ýr t§rsas§g§t ¦lvezi. Azt is meg kell azonban ¦rten¤nk, hogy mint a LegfelsÆbb Ýr
par§nyi szerves r¦sze, az ¦lÆl¦ny minÆs¦g tekintet¦ben azonos Vele, mint
ahogyan az aranydarabk§k is aranyb©l vannak.
8. VERS
zAr"IrM" yad"vaA«aAeita ya»aApyaut‚(AmataIìr": /

gA{h"ItvaEtaAina s$aMyaAita vaAyaugARnDaAinavaAzAyaAta, // 8 //
arŒra„ yad avƒpnoti yac cƒpy utkrƒmatŒvara‹
g‚hŒtvaitƒni sa„yƒti vƒyur gandhƒn ivƒayƒt
arŒram Ä a testet; yat Ä ahogy; avƒpnoti Ä kapja; yat Ä ahogy; ca api Ä is;
utkrƒmati Ä feladja; Œvara‹ Ä a test ura; g‚hŒtvƒ Ä felv¦ve; etƒni Ä mindezeket; sa„yƒti Ä elmegy; vƒyu‹ Ä a levegÆ; gandhƒn Ä az illatokat; iva Ä
mint; ƒayƒt Ä a forr§sukt©l.
Az anyagi vil§gban az ¦lÆl¦ny k¤l¢nb¢zÆ ¦letfelfog§sait Így viszi egyik
testbÆl a m§sikba, mint ahogyan a sz¦l sz§ll¨tja az illatot. Felvesz egy
testet, majd kil¦p belÆle, hogy egy Íjat ¢lts¢n mag§ra.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers Œvar§nak, vagyis saj§t teste ir§ny¨t©j§nak
nevezi az ¦lÆl¦nyt, aki k¨v§ns§ga szerint ker¤lhet magasabb illetve alacsonyabb rendÉ testbe. Az ¦lÆl¦ny par§nyi f¤ggetlens¦ggel rendelkezik.
Test¦nek cser¦je rajta mÍlik, s hal§lakor a saj§t maga teremtette tudata
hat§rozza meg a k¢vetkezÆ test¦t. Ha a macska vagy a kutya tudat§hoz
hasonl©ra alak¨totta tudat§t, akkor elker¤lhetetlen¤l macska- vagy kutyatestbe ker¤l. Ha azonban tudat§t az isteni tulajdons§gokra r¢gz¨tette,
akkor f¦listenk¦nt fog megsz¤letni, s ha K‚‰†a-tudatÍ, akkor a lelki vil§gba, K‚‰†alok§ra jut, ahol K‚‰†a t§rsas§g§ban lehet. Az a felfog§s, hogy
a test megsemmis¤l¦se ut§n mindennek v¦ge, helytelen. Az egy¦ni l¦lek
egyik testbÆl a m§sikba v§ndorol, s jelenlegi teste ¦s tettei alapozz§k meg
a k¢vetkezÆ test¦t. Az ember a karma szerint kapja a k¤l¢nf¦le testeket,
melyeket egy idÆ ut§n el kell hagynia. E vers szerint a k¢vetkezÆ testet
a finomfizikai test fejleszti ki, amely a k¢vetkezÆ test elÆk¦p¦t hordozza
mag§ban. Az egyik testbÆl a m§sikba v§ndorl§st ¦s a testi l¦tben folytatott k¤zdelmet kar‰atinak, l¦t¦rt v¨vott harcnak nevezik.
9. VERS
™aAe‡aM caºau: s$pazARnaM ca r"s$anaM „aANAmaeva ca /
@iDaï"Aya manaêAyaM ivaSayaAnaupas$aevatae // 9 //
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rotra„ cak‰u‹ sparana„ ca rasana„ ghrƒ†am eva ca
adhi‰‡hƒya mana cƒya„ vi‰ayƒn upasevate
rotram Ä f¤let; cak‰u‹ Ä szemet; sparanam Ä ¦rint¦st; ca Ä is; rasanam Ä
nyelvet; ghrƒ†am Ä a szagl§s k¦pess¦g¦t; eva Ä is; ca Ä ¦s; adhi‰‡hƒya Ä
birtokolva; mana‹ Ä elm¦t; ca Ä is; ayam Ä Æ; vi‰ayƒn Ä az ¦rz¦kt§rgyakat; upasevate Ä ¦lvezi.
Az ¦lÆl¦ny egy Íjabb durvafizikai testet kap, bizonyos fajta f¤llel, szemmel, nyelvvel, orral ¦s ¦rint¦s¦rz¦kkel, melyeket az elme fog ¢ssze, s ¨gy
¦lvezheti az ¦rz¦kek t§rgyainak egy adott csoportj§t.
MAGYAR·ZAT: Ha teh§t az ¦lÆl¦ny tudata a kuty§k ¦s macsk§k szintj¦re s¤llyed, akkor a k¢vetkezÆ ¦let¦ben kutya- vagy macskatestet kap,
s azt ¦lvezi. A tudat eredetileg tiszta, mint a v¨z. Ha azonban a v¨zbe
sz¨nes fest¦ket kever¤nk, elsz¨nezÆdik. ¶ppen ¨gy a tudat is tiszta, mivel
a l¦lek tiszta, az anyagi k¢tÆerÆkkel kapcsolatba ker¤lve azonban megv§ltozik. Az igazi tudat a K‚‰†a-tudat, ez¦rt az ¦l val©ban tiszta ¦letet,
aki K‚‰†a-tudatÍ. Ha azonban tudat§t az anyagi mentalit§s valamilyen
form§ja beszennyezi, k¢vetkezÆ ¦let¦ben annak megfelelÆen kap anyagi
testet. S ez nem felt¦tlen¤l jelent emberi testet. Nyolcmilli©-n¦gysz§zezer
faj l¦tezik, s az ¦lÆl¦ny megjelenhet macsk§k, kuty§k, diszn©k, f¦listenek
k¢z¢tt vagy b§rmely m§s fajban.
10. VERS
ot‚(AmantaM isTataM vaAipa BauÃaAnaM vaA gAuNAAinvatama, /
ivamaUX#A naAnaupazyainta pazyainta ÁaAnacaºauSa: //10//

utkrƒmanta„ sthita„ vƒpi bhuŠjƒna„ vƒ gu†ƒnvitam
vimˆhƒ nƒnupayanti payanti jŠƒna-cak‰u‰a‹
utkrƒmantam Ä a testet elhagy©t; sthitam Ä a testben l¦vÆt; vƒ api Ä sem;
bhuŠjƒnam Ä az ¦lvezÆt; vƒ Ä vagy; gu†a-anvitam Ä az anyagi term¦szet
k¢tÆerÆinek var§zsa alatt l¦vÆt; vimˆhƒ‹ Ä az ostob§k; na Ä sohasem;
anupayanti Ä l§thatj§k; payanti Ä l§thatj§k; jŠƒna-cak‰u‰a‹ Ä akik a
tud§s szem¦vel l§tnak.
Az ostob§k nem ¦rtik meg, hogyan k¦pes az ¦lÆl¦ny elhagyni test¦t,
s azt sem, mif¦le testbÆl mer¨t ¢r¢met az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek
var§zsa alatt. De aki a tud§s szem¦vel n¦z, az l§tja mindezt.
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MAGYAR·ZAT: A jŠƒna-cak‰u‰a‹ sz© nagyon fontos. Tud§s n¦lk¤l az
ember k¦ptelen meg¦rteni, hogyan hagyja el az ¦lÆl¦ny a test¦t, milyen
form§t kap majd a k¢vetkezÆ ¦let¦ben, ¦s mi¦rt rendelkezik egy bizonyos
fajta testtel. Hogy ezt meg¦rthess¤k, nagy tud§sra van sz¤ks¦g¤nk, melyre
a Bhagavad-gŒtƒb©l ¦s m§s hasonl© irodalomb©l, egy hiteles lelki tan¨t©mester k¢zvet¨t¦s¦vel tehet¤nk szert. Nagyon szerencs¦s az az ember, akit
Így tan¨tottak, hogy meg¦rtse ezeket a dolgokat. Minden ¦lÆl¦ny bizonyos k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt hagyja el test¦t, bizonyos k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt
¦l, s bizonyos k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt ¦lvez az anyagi term¦szet var§zsa alatt.
Ennek eredm¦nyek¦nt az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s illÍzi©j§ban a legv§ltozatosabb
anyagi boldogs§gban ¦s szenved¦sben van r¦sze. Akiket ¢r¢kk¦ megt¦veszt a v§gy ¦s a k¦j, azok elvesz¨tik minden k¦pess¦g¤ket, hogy meg¦rts¦k, hogyan lakoznak a testben, s hogyan cser¦lik azt. EgyszerÉen nem
tudj§k felfogni. Akik azonban lelki tud§sra tettek szert, azok k¦pesek
megl§tni, hogy a l¦lek k¤l¢nb¢zik a testtÆl, s a testeket cser¦lve mindig
m§sf¦le ¦lvezet v§r r§. Az ilyen ismeret birtok§ban az ember meg¦rtheti,
hogyan szenved a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦ny ebben az anyagi l¦tben.
Ez¦rt a K‚‰†a-tudatban magas szinten §ll© bhakt§k mindent megtesznek
az¦rt, hogy §tadj§k ezt a tudom§nyt az embereknek, akik oly sokat szenvednek a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t sor§n. El kell hagyniuk ezt a fajta l¦tet,
K‚‰†a-tudatoss§ kell v§lniuk, s fel kell szabadulniuk, hogy a lelki vil§gba
juthassanak.
11. VERS
yatantaAe yaAeigAnaêEnaM pazyantyaAtmanyavaisTatama, /

yatantaAe'pyak{(taAtmaAnaAe naEnaM pazyantyacaetas$a: //11//
yatanto yogina caina„ payanty ƒtmany avasthitam
yatanto 'py ak‚tƒtmƒno naina„ payanty acetasa‹
yatanta‹ Ä a t¢rekvÆ; yogina‹ Ä transzcendentalist§k; ca Ä is; enam Ä ezt;
payanti Ä l§thatj§k; ƒtmani Ä az ¢nval©ban; avasthitam Ä l¦vÆt; yatanta‹ Ä a t¢rekvÆk; api Ä hab§r; ak‚ta-ƒtmƒna‹ Ä akik nem jutottak el az
¢nmegval©s¨t§sig; na Ä nem; enam Ä ezt; payanti Ä l§thatj§k; acetasa‹ Ä
fejletlen elm¦jÉek.
A t¢rekvÆ transzcendentalist§k, akik az ¢nmegval©s¨t§snak ¦lnek, tiszt§n l§tj§k mindezt. De akiknek elm¦je nem fejlett, s nem jutottak el az
¢nmegval©s¨t§sig, azok m¦g ha pr©b§lkoznak vele, akkor sem k¦pesek
l§tni, mi t¢rt¦nik.

636

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[15. fejezet

MAGYAR·ZAT: A lelki ¢nmegval©s¨t§s Ítj§t sok transzcendentalista
j§rja, de akik m¦g nem ¦bredtek r§ igazi ¦nj¤kre, azok k¦ptelenek meg¦rteni, hogyan v§ltozik minden az ¦lÆl¦ny test¦ben. Ezzel kapcsolatban
a yogina‹ sz© nagyon fontos. Manaps§g sz§mtalan Ígynevezett j©gi ¦s
j©gat§rsas§g van, §m az ¢nmegval©s¨t§s t¦m§j§ban valamennyien vakok.
Bizonyos tornagyakorlatokhoz ragaszkodnak csup§n, ¦s megel¦gszenek
annyival, hogy test¤k erÆs ¦s eg¦szs¦ges lesz. EnnyibÆl §ll a tudom§nyuk.
Öket nevezik yatanto 'py ak‚tƒtmƒn§knak. Noha szorgalmasan v¦gzik §ll¨t©lagos j©gagyakorlataikat, nem jutnak el az ¢nmegval©s¨t§sig. Az ilyen
emberek k¦ptelenek meg¦rteni a l¦lekv§ndorl§s folyamat§t. Egyed¤l azok
tudj§k felfogni, hogyan t¢rt¦nik minden, akik az igazi yog§t v¦gzik, akik
meg¦rtett¦k, kicsod§k Æk, mi ez a vil§g ¦s ki a LegfelsÆbb Ýr Ä azaz
a tiszta odaad© szolg§latot v¦gzÆ, K‚‰†a-tudatÍ bhakti-yogŒk.
12. VERS
yad"Aid"tyagAtaM taejaAe jagAà"As$ayatae'iKalama, /

ya»an‰"mais$a ya»aA¢aAE taÔaejaAe ivaiÜ" maAmak(ma, //12//
yad ƒditya-gata„ tejo jagad bhƒsayate 'khilam
yac candramasi yac cƒgnau tat tejo viddhi mƒmakam
yat Ä ami; ƒditya-gatam Ä a napf¦nyben l¦vÆ; teja‹ Ä ragyog§s; jagat Ä
az eg¦sz vil§got; bhƒsayate Ä beragyogja; akhilam Ä teljesen; yat Ä ami;
candramasi Ä a holdon; yat Ä ami; ca Ä is; agnau Ä a tÉzben; tat Ä azt;
teja‹ Ä a ragyog§st; viddhi Ä ¦rtsd meg; mƒmakam Ä TÆlem van.
Az eg¦sz vil§g s¢t¦ts¦g¦t sz¦toszlat© nap ragyog§sa, a hold sug§rz§sa ¦s
a tÉz f¦nyess¦ge is mind BelÆlem §rad.
MAGYAR·ZAT: Aki nem kellÆk¦ppen intelligens, az nem l§thatja, mi
hogyan megy v¦gbe. Tud§sunkat azonban megalapozhatjuk azzal, ha meg¦rtj¤k, amit az Ýr ebben a versben mond. Mindenki l§thatja a napot,
a holdat, a t¤zet ¦s az elektromoss§got. Csup§n annyit pr©b§ljunk meg¦rteni, hogy a nap, a hold, az elektromoss§g ¦s a tÉz f¦nye mind az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl §rad. Ez a felfog§s, ami a K‚‰†a-tudat
kezdet¦t jelenti, nagy l¦p¦s az anyagi vil§gban felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek
lelki fejlÆd¦s¦nek Ítj§n. A ¦lÆl¦nyek l¦nyeg¤ket tekintve a LegfelsÆbb
Ýr szerves r¦szei, ¦s K‚‰†a a versben arra c¦loz, hogyan t¦rhetnek haza,
vissza Istenhez.
EbbÆl a versbÆl azt is megtudhatjuk, hogy a nap beragyogja az eg¦sz
naprendszert. K¤l¢nf¦le univerzumok ¦s naprendszerek vannak, napok-
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kal, holdakkal ¦s bolyg©kkal, de minden univerzumban csak egy nap van.
Ahogyan azt a Bhagavad-gŒtƒ (10.21) elmondja, a hold szint¦n csillag
(nak‰atrƒ†ƒm aha„ aŒ). A napf¦ny a LegfelsÆbb Ýr lelki vil§ga lelki
ragyog§s§nak k¢sz¢nhetÆ. Az emberek §ltal§ban akkor kezdenek el tev¦kenykedni, ha felkel a nap. A fÆz¦shez tÉz kell, s tÉzre van sz¤ks¦g a gy§rak mÉk¢dtet¦s¦hez is, ¦s m¦g sorolhatn§nk, mi mindenhez. A tÉz teh§t
nagyon sok dologhoz sz¤ks¦ges. L§thatjuk, hogy a napf¦ny, a holdf¦ny ¦s
a tÉz nagyon kedves az ¦lÆl¦nyek sz§m§ra. N¦lk¤l¤k senki sem ¦lhetne.
Ha teh§t meg¦rtj¤k, hogy a nap, a hold, a tÉz f¦nye ¦s ragyog§sa mind
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦bÆl, K‚‰†§b©l §rad, akkor a K‚‰†atudatunk fejlÆdni kezd. A hold f¦nye t§pl§lja a z¢lds¦geket. A holdf¦ny
olyannyira kellemes, hogy az emberek k¢nnyen meg¦rthetik ebbÆl, hogy
K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kegy¦bÆl ¦lnek. Az Ö kegye n¦lk¤l nem lenne nap, hold ¦s tÉz, s ezek n¦lk¤l senki sem ¦lhetne.
E n¦h§ny gondolat c¦lja az, hogy fel¦bressze a K‚‰†a-tudatot a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkekben.
13. VERS
gAAmaAivazya ca BaUtaAina DaAr"yaAmyah"maAejas$aA /

pauSNAAima caAESaDaI: s$avaAR: s$aAemaAe BaUtvaA r"s$aAtmak(: //13//
gƒm ƒviya ca bhtƒni dhƒrayƒmy aham ojasƒ
pu‰†ƒmi cau‰adhŒ‹ sarvƒ‹ somo bhtvƒ rasƒtmaka‹
gƒm Ä a bolyg©kba; ƒviya Ä behatolva; ca Ä szint¦n; bhtƒni Ä az ¦lÆl¦nyeket; dhƒrayƒmi Ä fenntartom; aham Ä ¶n; ojasƒ Ä energi§m §ltal;
pu‰†ƒmi Ä t§pl§lom; ca Ä ¦s; au‰adhŒ‹ Ä a z¢lds¦geket; sarvƒ‹ Ä mindet;
soma‹ Ä a holdd§; bhtvƒ Ä v§lva; rasa-ƒtmaka‹ Ä ¨zt ad©v§.
Behatolok minden bolyg©ba, s az ¶n energi§m tartja Æket p§ly§jukon.
Holdd§ v§lva ¶n l§tom el a z¢lds¦geket az ¦let ¨zes lev¦vel.
MAGYAR·ZAT: Meg¦rthetj¤k, hogy a bolyg©k csakis az Ýr energi§j§nak k¢sz¢nhetÆen keringenek az Érben. Az Ýr bel¦p minden atomba,
minden bolyg©ba ¦s minden ¦lÆl¦nybe. ErrÆl a Brahma-sa„hitƒ ¨r, ahol
azt olvashatjuk, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek teljes ¦rt¦kÉ kiterjed¦se, Paramƒtmƒ behatol a bolyg©kba, az univerzumba, az ¦lÆl¦nyekbe, sÆt m¦g az atomokba is. Az Ö jelenl¦t¦nek k¢sz¢nhetÆ, hogy
minden a megfelelÆ form§ban nyilv§nul meg. Az ¦lÆ ember lebeghet a
v¨zen, mert a l¦lek jelen van a testben, de annak t§vozt§val a test halott§ v§lik, s els¤llyed. Term¦szetesen a boml© test is Íszhat Így a habok
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tetej¦n, mint p¦ld§ul egy szalmasz§l, de ha valakit a v¨zben ¦r a hal§l,
teste azonnal elmer¤l. Az Érben a bolyg©k szint¦n az¦rt lebegnek, mert
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek legfelsÆbb energi§ja hatolt bel¦j¤k. Energi§ja Így tartja fenn a bolyg©k mindegyik¦t, ahogyan az ember
a homokot tartja a kez¦ben. Ha valaki homokot tart a kez¦ben, a homok
nem hullik le, §m ha a levegÆbe sz©rja, a homokszemek al§sz§llnak. Az
Érben lebegÆ bolyg©kat hasonl©k¦ppen tartja kez¦ben a LegfelsÆbb Ýr
kozmikus form§ja. Az Ö ereje ¦s energi§ja r¦v¦n marad minden mozg©
¦s mozdulatlan a hely¦n. A v¦dikus himnuszok azt ¨rj§k, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¢sz¢nhetÆen s¤t a nap ¦s kering minden ¦gitest rend¨thetetlen¤l. Ha Ö nem lenne, a bolyg©k sz¦tsz©r©dn§nak, ak§rcsak a porszemek a levegÆben, s valamennyi elpusztulna. Az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¢sz¢nhetÆ az is, hogy a hold t§pl§lja a z¢lds¦geket. A z¢lds¦gek a hold hat§s§ra v§lnak ¨zletess¦. A hold
f¦nye n¦lk¤l a z¢lds¦gf¦l¦k nem nÆn¦nek, s nem lenn¦nek ¨zletesek sem.
Az emberi t§rsadalom tagjai az¦rt ¦lhetnek k¦nyelmesen, az¦rt dolgozhatnak ¦s ¦lvezhetik a k¤l¢nf¦le ¦teleket, mert a legfelsÆbb Ýr megadja
nekik mindezt. Ezek n¦lk¤l az emberis¦g nem lenne k¦pes fenntartani
l¦t¦t. A rasƒtmaka‹ sz© nagyon l¦nyeges: mindent a LegfelsÆbb Ýr tesz
¨zletess¦ a hold hat§s§n kereszt¤l.
14. VERS
@hM" vaEìAnar"Ae BaUtvaA ‘aAiNAnaAM de"h"maAi™ata: /

‘aANAApaAnas$amaAyau·(: pacaAmyaªaM catauivaRDama, //14//
aha„ vaivƒnaro bhtvƒ prƒ†inƒ„ deham ƒrita‹
prƒ†ƒpƒna-samƒyukta‹ pacƒmy anna„ catur-vidham
aham Ä ¶n; vaivƒnara‹ Ä az ¶n teljes r¦szem az em¦szt¦s t¤z¦v¦;
bhtvƒ Ä v§lva; prƒ†inƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek; deham Ä a test¦ben;
ƒrita‹ Ä elhelyezkedve; prƒ†a Ä a ki§raml© levegÆt; apƒna Ä a lefel¦
§raml© levegÆt; samƒyukta‹ Ä egyensÍlyban tartva; pacƒmi Ä em¦sztek;
annam Ä ¦telt; catu‹-vidham Ä n¦gyf¦l¦t.
¶n vagyok az em¦szt¦s t¤ze minden ¦lÆl¦ny test¦ben, s a ki- ¦s bemenÆ
¦letlevegÆh¢z csatlakozva ¶n em¦sztem meg a n¦gyf¦le ¦telt.
MAGYAR·ZAT: Az ƒyur-veda ƒstr§b©l megtudhatjuk, hogy a gyomorban tÉz em¦szti meg az ¦telt. Ha ez a tÉz nem l§ngol, nem vagyunk ¦hesek, de ha megfelelÆen mÉk¢dik, akkor meg¦hez¤nk. ElÆfordul, hogy nem
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¦g j©l Ä ilyen esetben kezel¦sre van sz¤ks¦g. Ez a tÉz szint¦n az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t k¦pviseli. A v¦dikus mantr§k (B‚had-ƒra†yakaupani‰ad 5.9.1) megerÆs¨tik, hogy a LegfelsÆbb Ýr, vagyis a Brahman tÉz
form§j§ban jelen van a gyomorban, s ¨gy em¦szti meg a k¤l¢nf¦le ¦teleket (ayam agnir vaivƒnaro yo 'yam anta‹ puru‰e yenedam anna„ pacyate). Mivel seg¨t az em¦szt¦sben, az ¦lÆl¦ny m¦g t§pl§lkoz§s§t tekintve
sem f¤ggetlen. Ha a LegfelsÆbb Ýr nem seg¨ten¦ az em¦szt¦s¦t, nem is
ehetne. Az Ýr az teh§t, aki megtermeli ¦s megem¦szti az ¦teleket, s az Ö
kegy¦bÆl ¦lvezz¤k az ¦letet. A Vedƒnta-stra (1.2.27) szint¦n megerÆs¨ti
ezt. ÷abdƒdibhyo 'nta‹ prati‰‡hƒnƒc ca: az Ýr jelen van a hangban ¦s a testben, a levegÆben, sÆt em¦sztÆ erÆk¦nt m¦g a gyomorban is. N¦gyf¦le ¦tel
van: nyelhetÆ, r§ghat©, nyalhat© ¦s szopogathat©. Mindegyik em¦szt¦s¦t
az Ýr seg¨ti elÆ.
15. VERS
s$avaRsya caAhM" ô$id" s$aiªaivaí"Ae

maÔa: sma{itaÁaARnamapaAeh"naM ca /

vaedE"ê s$avaE=r"h"maeva vaeâAe

vaed"Antak{(ãe"d"ivade"va caAh"ma, //15//

sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡o
matta‹ sm‚tir jŠƒnam apohana„ ca
vedai ca sarvair aham eva vedyo
vedƒnta-k‚d veda-vid eva cƒham
sarvasya Ä mindenkinek; ca Ä ¦s; aham Ä ¶n; h‚di Ä sz¨v¦ben; sannivi‰‡a‹ Ä elhelyezkedve; matta‹ Ä TÆlem; sm‚ti‹ Ä eml¦kez¦s; jŠƒnam Ä
tud§s; apohanam Ä feled¦kenys¦g; ca Ä ¦s; vedai‹ Ä a V¦d§k §ltal; ca Ä
szint¦n; sarvai‹ Ä mindegyik §ltal; aham Ä ¶n vagyok; eva Ä bizony; vedya‹ Ä a megismerendÆ; vedƒnta-k‚t Ä a Vedƒnta szerkesztÆje; veda-vit Ä
a V¦d§k ismerÆje; eva Ä bizony; ca Ä ¦s; aham Ä ¶n.
¶n mindenki sz¨v¦ben ott lakozom, s TÆlem j¢n az eml¦kezet, a tud§s ¦s
a feled¦kenys¦g. ¶n vagyok az, akit a V¦d§kb©l meg kell ismerni, s ¶n
vagyok a Vedƒnta szerkesztÆje ¦s a V¦d§k ismerÆje is.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Ýr Paramƒtmƒk¦nt mindenki sz¨v¦ben
jelen van, s Ö ind¨t el minden tettet. Az ¦lÆl¦ny ugyan elfelejti elÆzÆ ¦let¦t,
§m a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa alapj§n kell cselekednie, aki tanÍja min-
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den tett¦nek, s ez¦rt mÍltbeli cselekedeteinek megfelelÆen l§t tetteihez.
ElegendÆ tud§st ¦s eml¦kezetet kap, s elÆzÆ ¦let¦t elfelejti. Az Ýr teh§t
nemcsak mindent §that©, hanem minden egy¦ni sz¨vben helyhez k¢t¢tt
is. Ö az, aki munk§ja k¤l¢nf¦le gy¤m¢lcseivel jutalmazza meg az embert.
Öt nemcsak a szem¦lytelen Brahmank¦nt, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt ¦s helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒk¦nt im§dj§k, hanem a V¦d§k
inkarn§ci©j§nak form§j§ban is. A V¦d§k adj§k meg a helyes Ítmutat§st
ahhoz, hogy az emberek megfelelÆen ¦lhess¦k ¦let¤ket, s hazat¦rhessenek, vissza Istenhez. A V¦d§k az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl,
K‚‰†§r©l sz©l© tud§st adj§k §t, akinek egyik inkarn§ci©ja, Vyƒsadeva a
Vedƒnta-stra szerkesztÆje. Ennek a mÉnek a val©di magyar§zat§t adja
meg a ÷rŒmad-Bhƒgavatam, amelyet szint¦n Vyƒsadeva §ll¨tott ¢ssze. A
LegfelsÆbb Ýr minden tekintetben teljes: felszabadul§suk ¦rdek¦ben a
felt¦telekhez k¢t¢tt lelkeket ¦lelemmel l§tja el, amit m¦g megem¦szteni
is seg¨t, valamint tanÍja a cselekedeteiknek, a V¦d§k form§j§ban tud§sban r¦szes¨ti Æket, sÆt ŽrŒ K‚‰†ak¦nt, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt a Bhagavad-gŒtƒt tan¨tja sz§mukra. Ö val©ban m¦lt© a felt¦telekhez
k¢t¢tt lelkek im§dat§ra. Isten t¢k¦letesen j© ¦s v¦gtelen¤l kegyes.
Anta‹-pravi‰‡a‹ ƒstƒ janƒnƒm. Az ¦lÆl¦ny mindent elfelejt, amikor
elhagyja test¦t, de azt§n a LegfelsÆbb Ýr ¢szt¢nz¦s¦re ism¦t cselekedni
kezd. Feled¦kenys¦ge ellen¦re az Ýr megadja neki a kellÆ ¦rtelmet, hogy
tev¦kenys¦geit ott folytassa, ahol elÆzÆ ¦let¦ben abbahagyta. Az ¦lÆl¦ny
teh§t nemcsak ¢r¤l ¦s szenved ebben az anyagi vil§gban a sz¨v¦ben lakoz©
LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa szerint, hanem TÆle kapja meg a lehetÆs¦get
a V¦d§k meg¦rt¦s¦re is. Ha valaki komolyan elhat§rozza, hogy meg¦rti
a v¦dikus tud§st, K‚‰†a megadja neki az ehhez sz¤ks¦ges ¦rtelmet. S
hogy mi¦rt t§rja fel a v¦dikus b¢lcsess¦get? Mert minden egyes ¦lÆl¦nynek sz¤ks¦ge van arra, hogy megismerje K‚‰†§t. Ezt a v¦dikus irodalom
¨gy erÆs¨ti meg: yo 'sau sarvair vedair gŒyate. A n¦gy V¦d§t©l kezdÆdÆen
az eg¦sz v¦dikus irodalom, a Vedƒnta-stra, az upani‰adok ¦s a purƒ†§k
mind a LegfelsÆbb Ýr dicsÆs¦g¦t hirdetik. Öt a v¦dikus r¨tusok v¦gz¦s¦vel,
a v¦dikus filoz©fia tanulm§nyoz§s§val ¦s az odaad© szolg§latban v¦gzett
im§dattal lehet el¦rni. A V¦d§k c¦lja teh§t az, hogy megismerj¤k K‚‰†§t.
Ýgy ir§ny¨tanak benn¤nket, hogy megismerhess¤k K‚‰†§t ¦s az Ö el¦r¦s¦nek folyamat§t. A v¦gsÆ c¦l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ezt
a Vedƒnta-stra (1.1.4) a k¢vetkezÆ szavakkal erÆs¨ti meg: tat tu samanvayƒt. A t¢k¦letess¦get h§rom szinten lehet el¦rni. A v¦dikus ¨r§sok seg¨ts¦g¦vel az ember meg¦rtheti kapcsolat§t az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel, a k¤l¢nf¦le folyamatok gyakorl§s§val egyre k¢zelebb ker¤lhet
Hozz§, s v¦g¤l el¦rheti a v¦gsÆ c¦lt, aki nem m§s, mint az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ez a vers teh§t a V¦d§k sz§nd¦k§r©l, meg¦rt¦s¦nek
m©dj§r©l ¦s c¦lj§r©l besz¦l nagyon ¦rthetÆen.
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16. VERS
ã"AivamaAE pauç&SaAE laAeke( ºar"êAºar" Wva ca /

ºar": s$avaARiNA BaUtaAina kU(q%sTaAe'ºar" ocyatae //16//
dvƒv imau puru‰au loke k‰ara cƒk‰ara eva ca
k‰ara‹ sarvƒ†i bhtƒni k‡a-stho 'k‰ara ucyate
dvau Ä kettÆ; imau Ä ezek; puru‰au Ä ¦lÆl¦nyek; loke Ä a vil§gban; k‰ara‹ Ä esendÆ; ca Ä ¦s; ak‰ara‹ Ä t¦vedhetetlen; eva Ä bizony; ca Ä ¦s;
k‰ara‹ Ä esendÆ; sarvƒ†i Ä minden; bhtƒni Ä ¦lÆl¦nyek; k‡a-stha‹ Ä az
egys¦gben l¦vÆ; ak‰ara‹ Ä t¦vedhetetlen; ucyate Ä Így mondj§k.
K¦tf¦le l¦ny l¦tezik: az esendÆ ¦s a t¦vedhetetlen. Az anyagi vil§gban
minden l¦ny esendÆ, a lelki vil§gban pedig mindenki t¦vedhetetlen.
MAGYAR·ZAT: Kor§bban m§r sz© volt arr©l, hogy a Vedƒnta-str§t
az Ýr egyik inkarn§ci©ja, Vyƒsadeva szerkesztette. Ebben a versben az
Ýr a Vedƒnta-stra tartalm§t foglalja ¢ssze, s azt mondja: a megsz§ml§lhatatlan ¦lÆl¦nyeket k¦t csoportra lehet osztani Ä esendÆkre ¦s t¦vedhetetlenekre. Az ¦lÆl¦nyek ¢r¢kk¦ az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¤l¢n§ll© szerves r¦szei. Ha az anyagi vil§ggal §llnak kapcsolatban,
jŒva-bht§nak h¨vj§k Æket, s az ebben a versben haszn§lt k‰ara‹ sarvƒ†i
bhtƒni szanszkrit szavak azt jelentik, hogy esendÆek. Akik az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel egys¦gben ¦lnek, azokat t¦vedhetetleneknek
h¨vj§k. Ez az egys¦g nem az egy¦ni l¦t megszÉn¦s¦t jelenti, hanem arra
utal, hogy harm©ni§ban ¦lnek egym§ssal. Mindannyian ¢sszhangban vannak a teremt¦s sz§nd¦k§val. A lelki vil§gban term¦szetesen nincs teremt¦s, de mivel Ä ahogy azt a Vedƒnta-stra kijelenti Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge a forr§sa minden ki§rad§snak, ez¦rt ezt a fogalmat
magyar§zzuk most meg.
Az Ýr K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge kijelent¦se szerint
az embereknek k¦t csoportja van. Ezt a V¦d§k is al§t§masztj§k, ¨gy h§t
nem f¦rhet hozz§ k¦ts¦g. Az anyagi vil§gban az elm¦j¤kkel ¦s az ¢t ¦rz¦kkel k¤zdÆ ¦lÆl¦nyek anyagi testtel rendelkeznek, amely mindig v§ltozik.
Am¨g felt¦telekhez k¢t¢tt §llapotban vannak, test¤k az anyaggal val© kapcsolatuk k¢vetkezt¦ben v§ltozik. Az anyag v§ltozik, ez¦rt Így tÉnik, hogy
¨gy tesz az ¦lÆl¦ny is. A lelki vil§gban azonban a test nem anyagb©l van,
ez¦rt nem v§ltozik. Az anyagi vil§gban a test hat v§ltoz§son megy kereszt¤l: sz¤let¦s, n¢veked¦s, §lland©sul§s, szaporod§s, sorvad§s ¦s v¦g¤l pusztul§s. Ezek az anyagi test v§ltoz§sai. Ezzel ellent¦tben a lelki vil§gban a
test nem v§ltozik; ott nincsen sem ¢regkor, sem sz¤let¦s, sem hal§l. Ott
minden egys¦gben van. K‰ara‹ sarvƒ†i bhtƒni: az anyaggal kapcsolatba
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ker¤lt ¦lÆl¦ny cser¦li a test¦t, teh§t esendÆ, kezdve az elsÆ teremtett l¦nytÆl, Brahmƒt©l eg¦szen a par§nyi hangy§ig. Ezzel szemben a lelki vil§gban
az ¦lÆl¦nyek mindig szabadok az egys¦gben.
17. VERS
oÔama: pauç&Sastvanya: par"maAtmaetyaud"Aô$ta: /

yaAe laAek(‡ayamaAivazya ibaBatyaRvyaya wRìr": //17//
uttama‹ puru‰as tv anya‹ paramƒtmety udƒh‚ta‹
yo loka-trayam ƒviya bibharty avyaya Œvara‹
uttama‹ Ä a legkiv§l©bb; puru‰a‹ Ä szem¦lyis¦g; tu Ä de; anya‹ Ä egy
m§sik; parama-ƒtmƒ Ä a LegfelsÆbb L¦lek; iti Ä ¨gy; udƒh‚ta‹ Ä mondj§k; ya‹ Ä aki; loka Ä az univerzumnak; trayam Ä mindh§rom r¦sz¦be;
ƒviya Ä behatolva; bibharti Ä fenntartja; avyaya‹ Ä a kimer¨thetetlen;
Œvara‹ Ä az Ýr.
E kettÆn k¨v¤l l¦tezik a leghatalmasabb ¦lÆ szem¦lyis¦g, a LegfelsÆbb
L¦lek, maga az elpuszt¨thatatlan Ýr, aki behatol a h§rom vil§gba, s
fenntartja azokat.
MAGYAR·ZAT: A Ka‡ha-upani‰ad (2.2.13) ¦s a ÷vetƒvatara-upani‰ad
(6.13) nagyon sz¦pen ¨r ugyanerrÆl a t¦m§r©l. MindkettÆ egy¦rtelmÉen
kijelenti, hogy megsz§ml§lhatatlanul sok ¦lÆl¦ny l¦tezik, egy r¦sz¤k felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t§llapotban, a t¢bbi felszabadultan, de rajtuk k¨v¤l van
egy LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g is, a Paramƒtmƒ. Az upani‰adok egyik verse
¨gy sz©l: nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm. Ez azt jelenti, hogy a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦s felszabadult ¦lÆl¦nyek k¢z¢tt l¦tezik egy legfelsÆbb ¦lÆ
szem¦lyis¦g, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, aki fenntartja Æket, ¦s
tetteik alapj§n lehetÆs¦get ad nekik az ¦lvezetre. Ez az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge Paramƒtmƒk¦nt jelen van mindenki sz¨v¦ben. Egyed¤l
az a b¢lcs k¦pes el¦rni a t¢k¦letes b¦k¦t, aki meg¦rtette Öt.
18. VERS
yasmaAtºar"mataItaAe'h"maºar"Ad"ipa caAeÔama: /

@taAe'isma laAeke( vaede" ca ‘aiTata: pauç&SaAeÔama: //18//
yasmƒt k‰aram atŒto 'ham ak‰arƒd api cottama‹
ato 'smi loke vede ca prathita‹ puru‰ottama‹
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yasmƒt Ä mivel; k‰aram Ä az esendÆh¢z k¦pest; atŒta‹ Ä transzcendent§lis; aham Ä ¶n vagyok; ak‰arƒt Ä tÍl a t¦vedhetetlenen; api Ä is; ca Ä
¦s; uttama‹ Ä a legjobb; ata‹ Ä ez¦rt; asmi Ä vagyok; loke Ä a vil§gban;
vede Ä a v¦dikus irodalomban; ca Ä ¦s; prathita‹ Ä ¤nnepelt; puru‰auttama‹ Ä a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gk¦nt.
Transzcendent§lis vagyok, tÍl az esendÆn ¦s a t¦vedhetetlenen, s ¶n vagyok a leghatalmasabb, ez¦rt a LegfelsÆbb Szem¦lyk¦nt ¤nnepel Engem
a vil§g ¦s magasztalnak a V¦d§k.
MAGYAR·ZAT: Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, K‚‰†§t senki
sem mÍlhatja fel¤l, sem a felt¦telekhez k¢t¢tt, sem a felszabadult lelkek, ¨gy teh§t Ö minden szem¦lyis¦g k¢z¤l a legnagyobb. EbbÆl a versbÆl kider¤l, hogy az ¦lÆl¦nyek ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
egyar§nt egy¦nek. KettÆj¤k k¢z¢tt az a k¤l¢nbs¦g, hogy az ¦lÆl¦ny sem
felt¦telekhez k¢t¢tt, sem felszabadult §llapot§ban nem tudja mennyis¦g
tekintet¦ben fel¤lmÍlni az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek felfoghatatlan k¦pess¦geit. Aki azt gondolja, hogy a LegfelsÆbb Ýr ¦s az ¦lÆl¦nyek egy szinten §llnak, vagy hogy minden tekintetben egyenlÆek, az
t¦ved. KettÆj¤k eset¦ben mindig felsÆbbrendÉs¦grÆl illetve al§rendelts¦grÆl kell besz¦lni. Az uttama sz© nagyon fontos. Az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t senki sem sz§rnyalhatja tÍl.
A loke sz© jelent¦se: Àa pauru‰a ƒgam§ban (a sm‚ti ¨r§sokban)". A
Nirukti ¦rtelmezÆ sz©t§r megerÆs¨ti: lokyate vedƒrtho 'nena. ÀA V¦d§k
c¦lj§t a sm‚ti ¨r§sok magyar§zz§k meg."
A V¦d§k a LegfelsÆbb Ýrr©l helyhez k¢t¢tt aspektus§ban, Paramƒtmƒk¦nt is ¨rnak. Az al§bbi vers szint¦n a V¦d§kb©l sz§rmazik (Chƒndogyaupani‰ad 8.12.3): tƒvad e‰a samprasƒdo 'smƒc charŒrƒt samutthƒya para„
jyoti-rpa„ sampadya svena rpe†ƒbhini‰padyate sa uttama‹ puru‰a‹.
ÀA testet elhagy© FelsÆl¦lek a szem¦lytelen brahmajyotiba hatol, majd
saj§t form§j§ban megtartja lelki azonoss§g§t. Ezt a LegfelsÆbbet h¨vj§k
a LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gnek." Ez azt jelenti, hogy a LegfelsÆbb Szem¦ly megnyilv§n¨tja ¦s sz¦tosztja lelki sug§rz§s§t, amely a v¦gsÆ ragyog§s.
A LegfelsÆbb Szem¦ly helyhez k¢t¢tt aspektus§t h¨vj§k Paramƒtmƒnak.
Ö sz§ll al§ SatyavatŒ ¦s ParƒŁara fiak¦nt, Vyƒsadevak¦nt, hogy megmagyar§zza a v¦dikus tudom§nyt.
19. VERS
yaAe maAmaevamas$ammaUX#Ae jaAnaAita pauç&SaAeÔamama, /

s$a s$avaRivaà"jaita maAM s$avaRBaAvaena BaAr"ta //19//
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yo mƒm evam asammˆho jƒnƒti puru‰ottamam
sa sarva-vid bhajati mƒ„ sarva-bhƒvena bhƒrata
ya‹ Ä aki; mƒm Ä Engem; evam Ä ¨gy; asammˆha‹ Ä k¦ts¦g n¦lk¤l;
jƒnƒti Ä ismer; puru‰a-uttamam Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦gek¦nt; sa‹ Ä Æ; sarva-vit Ä a mindentud©; bhajati Ä odaad© szolg§latot
v¦gez; mƒm Ä Nekem; sarva-bhƒvena Ä minden tekintetben; bhƒrata Ä
©, Bharata fia.
¹, Bharata fia! Legyen az b§rki, mindentud©nak kell tekinteni, ha k¦ts¦g n¦lk¤l tudja R©lam, hogy ¶n vagyok az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, s ez¦rt teljesen §tadja mag§t odaad© szolg§latomnak.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyek ¦s a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g ¢r¢k
helyzet¦t illetÆen sz§mtalan spekul§ci© l¦tezik. Ebben a versben az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge vil§gosan kijelenti: az az ember, aki tudja,
hogy Ö, az Ýr K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, mindent tud.
A t¢k¦letlen ismeretekkel rendelkezÆ ember tov§bb tal§lgat az AbszolÍt
Igazs§gr©l, de aki a t¢k¦letes tud§s birtok§ban van, nem vesztegeti ¦rt¦kes idej¦t, hanem k¢zvetlen¤l a K‚‰†a-tudathoz, a LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lat§hoz l§t. Ennek fontoss§g§t hangsÍlyozza a Bhagavad-gŒtƒ
minden oldala. Ennek ellen¦re vannak makacs magyar§z©k, akik egynek
tekintik az ¦lÆl¦nyt ¦s a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§got.
A v¦dikus b¢lcseletet rutinak, hall§s Ítj§n megszerzett tud§snak h¨vj§k. A V¦d§k ¤zenet¦t olyan hiteles forr§sokt©l kell megkapnunk, mint
K‚‰†a ¦s az Ö k¦pviselÆi. K‚‰†a itt nagyon ¦rthetÆen k¤l¢nbs¦get tesz
a dolgok k¢z¢tt, ez¦rt ebbÆl a forr§sb©l kell hallani. Ha Így hallgatunk,
mint a diszn©k, az nem vezet c¦lhoz. K¦pesnek kell lenn¤nk arra, hogy
a hiteles forr§sokon kereszt¤l mindent meg¦rts¤nk. Nem elvont spekul§l§sra van sz¤ks¦g: al§zatosan hallgatnunk kell a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§s§t, miszerint az ¦lÆl¦nyek mindig al§rendeltjei az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦nek. ŽrŒ K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge szerint
egyed¤l az ismeri a V¦d§k tan¨t§s§nak l¦nyeg¦t, aki ezt k¦pes meg¦rteni.
A bhajati sz© nagyon fontos ebben a versben. Ezt a sz©t sokszor haszn§lj§k a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§val kapcsolatban. Ha valaki t¢k¦letes
K‚‰†a-tudatban, odaad©an szolg§lja az Urat, arr©l tudnunk kell, hogy birtok§ban van a teljes v¦dikus tud§snak. A vai‰†ava paramparƒ tan¨t§sa szerint a ŽrŒ K‚‰†§t odaad©an szolg§l© embernek nincs sz¤ks¦ge m§s lelki
folyamat v¦gz¦s¦re a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§g meg¦rt¦s¦hez. M§r
eljutott erre a szintre, hiszen az Ýr odaad© szolg§lat§ba mer¤l, s m§r
maga m¢g¢tt tudja a tud§sszerz¦s minden elÆzetes folyamat§t. Ha azonban valaki m¦g ezer ¦s ezer ¦leten kereszt¤l folytatott spekul§ci© ut§n
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sem jut el annak a meg¦rt¦s¦ig, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, s hogy meg kell h©dolnia ElÆtte, az a hosszÍ ¦veket ¦s ¦leteket
hi§baval©an t¢lt¢tte elm¦lked¦ssel.
20. VERS
wita gAu÷tamaM zAAñimad"mau·M( mayaAnaGa /

Wtaä," bauä,"DvaA bauiÜ"maAna, syaAtk{(tak{(tyaê BaAr"ta //20//
iti guhyatama„ ƒstram idam ukta„ mayƒnagha
etad buddhvƒ buddhimƒn syƒt k‚ta-k‚tya ca bhƒrata
iti Ä ¨gy; guhya-tamam Ä a legtitkosabb; ƒstram Ä kinyilatkoztatott ¨r§s;
idam Ä ez; uktam Ä felt§rva; mayƒ Ä ·ltalam; anagha Ä ©, bÉntelen;
etat Ä ezt; buddhvƒ Ä meg¦rtve; buddhi-mƒn Ä ¦rtelmess¦; syƒt Ä v§lik;
k‚ta-k‚tya‹ Ä t¢rekv¦seiben legt¢k¦letesebb¦; ca Ä ¦s; bhƒrata Ä ©, Bharata fia.
¹, bÉntelen! Amit most felt§rtam elÆtted, az a v¦dikus ¨r§sok legmeghittebb r¦sze. B§rki, aki meg¦rti ezt, b¢lccs¦ v§lik, s t¢rekv¦seit t¢k¦letess¦g fogja koron§zni.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr f¦lre¦rthetetlen¤l kijelenti, hogy ez valamennyi
kinyilatkoztatott ¨r§s l¦nyege. Ýgy kell meg¦rten¤nk, ahogyan az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elmondta, s ¨gy intelligenss¦ v§lhatunk, valamint
t¢k¦letes transzcendent§lis tud§sra tehet¤nk szert. Ýgy is mondhatn§nk,
hogy ezt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl sz©l© filoz©fi§t meg¦rtve
¦s az Ö transzcendent§lis szolg§lat§t v¦gezve valamennyien megtisztulhatunk az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek minden szennyezÆd¦s¦tÆl. Az
odaad© szolg§lat folyamata lelki megvil§gosod§shoz vezet, s b§rhol v¦gzik, ott nem lehet anyagi szennyezÆd¦s. Az Ýr ¦s a Neki v¦gzett odaad©
szolg§lat egy ¦s ugyanaz, hiszen mindkettÆ lelki: az odaad© szolg§lat a
LegfelsÆbb Ýr belsÆ energi§j§ban t¢rt¦nik. Az Urat a naphoz hasonl¨tj§k, a tudatlans§got pedig a s¢t¦ts¦ghez. Ha feltÉnik a nap, nem lehet sz©
s¢t¦ts¦grÆl, s a tudatlans§g l¦te is ki van z§rva ott, ahol egy hiteles lelki
tan¨t©mester megfelelÆ ir§ny¨t§s§val valaki odaad© szolg§latot v¦gez.
Mindenkinek el kell fogadnia ezt a K‚‰†a-tudatot, ¦s mindenkinek odaad© szolg§latot kell v¦geznie ahhoz, hogy intelligenss¦ v§lhasson ¦s megtisztulhasson. Ha valaki nem jut el K‚‰†a megismer¦s¦ig, s nem gyakorolja
az odaad© szolg§latot, akkor b§rmilyen okosnak tekints¦k a k¢z¢ns¦ges
emberek, ¦rtelme nem t¢k¦letes.
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Az anagha sz©, amellyel K‚‰†a megsz©l¨tja Arjun§t, nagyon fontos. Ez
a sz© Ä aminek jelent¦se: À©, bÉntelen" Ä arra utal, hogy mindaddig nagyon
neh¦z meg¦rteni K‚‰†§t, am¨g valaki meg nem szabadul minden bÉn¢s
visszahat§st©l. Az embernek meg kell tisztulnia minden szennyezÆd¦stÆl, minden bÉn¢s tettÆl, s azt§n meg¦rtheti K‚‰†§t. Az odaad© szolg§lat azonban olyannyira tiszta ¦s hat§sos, hogy az azt v¦gzÆ minden k¤l¢n
t¢rekv¦s n¦lk¤l eljut a bÉntelens¦g s¨kj§ra.
A teljesen K‚‰†a-tudatÍ, tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban odaad© szolg§latot v¦gezve bizonyos dolgokt©l teljesen meg kell szabadulnunk. A legfontosabb, hogy legyÆzz¤k a sz¨v gyenges¦g¦t. Az ¦lÆl¦ny elsÆ buk§s§t az
anyagi term¦szet feletti uralkod§s v§gya okozza Ä ez az, aminek hat§s§ra elhagyja a LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis szeretÆ szolg§lat§t. A sz¨v
m§sodik gyenges¦ge az, hogy az anyagi term¦szet feletti uralkod§s hajlam§nak erÆs¢d¦s¦vel az ¦lÆl¦ny ragaszkodni kezd az anyaghoz ¦s az
anyagi birtokl§s ¦rz¦s¦hez. Az anyagi l¦t probl¦m§i a sz¨v e gyenges¦geinek k¢sz¢nhetÆek. Ez a fejezet az elsÆ ¢t versben azt a folyamatot ¨rja
le, amelyet k¢vetve megszabadulhatunk a sz¨v gyenges¦geitÆl, a hatodik
verstÆl kezdve pedig a puru‰ottama-yog§r©l besz¦l.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizen¢t¢dik fejezet¦hez, melynek c¨me ÀA LegfelsÆbb Szem¦ly el¦r¦s¦nek
yog§ja", azaz Puru‰ottama-yoga.

TIZENHATODIK FEJEZET

Az isteni ¦s a d¦moni
term¦szet

1Ä3. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

@BayaM s$aÔvas$aMzAuiÜ"ÁaARnayaAegAvyavaisTaita: /

d"AnaM d"maê yaÁaê svaADyaAyastapa @AjaRvama, // 1 //
@ihM"s$aA s$atyama‚(AeDastyaAgA: zAAintar"paEzAunama, /

d"yaA BaUtaeSvalaAelauptvaM maAdR"vaM œ"Ir"caApalama, // 2 //
taeja: ºamaA Da{ita: zAAEcama‰"Aeh"Ae naAitamaAinataA /

Bavainta s$ampadM" dE"vaImaiBajaAtasya BaAr"ta // 3 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
abhaya„ sattva-sa„uddhir jŠƒna-yoga-vyavasthiti‹
dƒna„ dama ca yajŠa ca svƒdhyƒyas tapa ƒrjavam
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ahi„sƒ satyam akrodhas tyƒga‹ ƒntir apaiunam
dayƒ bhte‰v aloluptva„ mƒrdava„ hrŒr acƒpalam
teja‹ k‰amƒ dh‚ti‹ aucam adroho nƒti-mƒnitƒ
bhavanti sampada„ daivŒm abhijƒtasya bhƒrata
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; abhayam Ä f¦lelemn¦lk¤lis¦g; sattva-sa„uddhi‹ Ä a l¦t megtiszt¨t§sa; jŠƒna Ä
a tud§sban; yoga Ä ¢sszekapcsol©d§snak; vyavasthiti‹ Ä a helyzete; dƒnam Ä adom§nyoz§s; dama‹ Ä az elme fegyelmez¦se; ca Ä ¦s; yajŠa‹ Ä
§ldozat bemutat§sa; ca Ä ¦s; svƒdhyƒya‹ Ä a v¦dikus irodalom tanulm§nyoz§sa; tapa‹ Ä vezekl¦s; ƒrjavam Ä egyszerÉs¦g; ahi„sƒ Ä erÆszakn¦lk¤lis¦g; satyam Ä igazmond§s; akrodha‹ Ä mentess¦g a d¤htÆl; tyƒga‹ Ä
lemond§s; ƒnti‹ Ä nyugalom; apaiunam Ä tart©zkod§s a hibakeres¦stÆl;
dayƒ Ä k¢ny¢r¤let; bhte‰u Ä minden ¦lÆl¦ny ir§nt; aloluptvam Ä mentess¦g a moh©s§gt©l; mƒrdavam Ä kedvess¦g; hrŒ‹ Ä szer¦nys¦g; acƒpalam Ä elsz§nts§g; teja‹ Ä ¦leterÆ; k‰amƒ Ä megbocs§t§s; dh‚ti‹ Ä kitart§s; aucam Ä tisztas§g; adroha‹ Ä mentess¦g az irigys¦gtÆl; na Ä nem;
ati-mƒnitƒ Ä becsv§gy; bhavanti Ä vannak; sampadam Ä tulajdons§gok;
daivŒm Ä transzcendent§lis term¦szet; abhijƒtasya Ä annak, aki belÆle
sz¤letett; bhƒrata Ä ©, Bharata fia.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: F¦lelemn¦lk¤lis¦g, a
l¦t megtiszt¨t§sa, a lelki tud§s mÉvel¦se, adom§nyoz§s, ¢nfegyelmez¦s,
§ldozatok v¦grehajt§sa, a V¦d§k tanulm§nyoz§sa, vezekl¦s, egyszerÉs¦g,
erÆszakn¦lk¤lis¦g, igazmond§s, mentess¦g a haragt©l, lemond§s, b¦kess¦g, idegenked¦s a hibakeres¦stÆl, k¢ny¢r¤letess¦g minden ¦lÆl¦ny ir§nt,
mentess¦g a moh©s§gt©l, kedvess¦g, szer¦nys¦g, rend¨thetetlen elsz§nts§g, ¦leterÆ, megbocs§t§s, kitart§s, tisztas§g, valamint mentess¦g az
irigys¦gtÆl ¦s a becsv§gyt©l Ä ©, Bharata fia, ezek a transzcendent§lis
tulajdons§gok az isteni term¦szettel meg§ldott ember jellemzÆi.
MAGYAR·ZAT: A tizen¢t¢dik fejezet eleje az anyagi vil§g banjanf§j§r©l besz¦lt, s mell¦kgy¢kereit az ¦lÆl¦nyek tetteihez hasonl¨totta, amelyek
lehetnek j©k vagy rosszak. A kilencedik fejezet is a dev§kr©l, az isteni jellemÉ emberekrÆl ¦s az asur§kr©l, az istentagad©, d¦moni emberekrÆl sz©lt. A v¦dikus elÆ¨r§sok szerint a j©s§g minÆs¦g¦ben v¦gzett tettek
elÆseg¨tik a halad§st a felszabadul§s fel¦ vezetÆ Íton, ¦s daivŒ prak‚tinek,
transzcendent§lis term¦szetÉnek nevezik Æket. Aki el¦rte a transzcendent§lis term¦szetet, az elÆrel¦phet a felszabadul§s Ítj§n, ellenben a szen-
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ved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben cselekvÆknek nincsen rem¦ny¤k a
felszabadul§sra. Vagy emberk¦nt maradnak az anyagi vil§gban, vagy pedig §llati, esetleg m¦g alacsonyabb rendÉ fajokba s¤llyednek vissza. Ebben a tizenhatodik fejezetben az Ýr elmagyar§zza a transzcendent§lis
jellemet ¦s a vele j§r© tulajdons§gokat, illetve a d¦moni jellemet ¦s jellemzÆit. A k¦t jellem elÆnyeit ¦s h§tr§nyait is ismerteti.
A versben nagyon fontos az abhijƒtasya sz©, ami a transzcendent§lis
jellemmel, vagyis az isteni hajlammal sz¤letett emberre utal. A v¦dikus
irodalom garbhƒdhƒna-sa„skƒr§nak h¨vja azt a szertart§st, ami az isteni
tulajdons§gokkal rendelkezÆ gyermek nemz¦s¦t szolg§lja. Ha a sz¤lÆk azt
akarj§k, hogy gyermek¤knek isteni tulajdons§gai legyenek, k¢vetni¤k kell
az emberi t§rsadalom ¦let¦nek t¨z elÆ¨rt elv¦t. A Bhagavad-gŒtƒ kor§bban eml¨tette m§r, hogy a j© gyermek nemz¦s¦t elÆseg¨tÆ nemi ¦let maga
K‚‰†a. A nemi ¦let teh§t nem el¨t¦lendÆ, ha a K‚‰†a-tudat c¦ljait szolg§lja. Akik K‚‰†a-tudatÍak, ne Így nemzzenek gyereket, mint ahogyan a
kuty§k ¦s a macsk§k, hanem Így, hogy gyermekeik sz¤let¦s¤k ut§n K‚‰†atudatÍv§ v§lhassanak. Ebben az §ld§sban r¦szes¤lnek a K‚‰†a-tudatban
elm¦ly¤lt ap§t©l ¦s any§t©l sz¤letett gyermekek.
A var†ƒrama-dharma t§rsadalmi int¦zm¦nye n¦gy t§rsadalmi rendre
¦s n¦gy tev¦kenys¦g szerinti csoportra vagy kasztra osztja az embereket,
de ennek nem szabad a sz¤let¦s szerint t¢rt¦nnie. A feloszt§s alapja a
k¦pzetts¦g kell hogy legyen, s c¦lja a t§rsadalom b¦k¦j¦nek ¦s anyagi
j©l¦t¦nek fenntart§sa. Ez a vers transzcendent§lisnak nevezi a felsorolt
jellemvon§sokat, melyeknek az a szerep¤k, hogy elÆseg¨ts¦k az ember
fejlÆd¦s¦t a lelki megvil§gosod§sban, s ¨gy kiszabadulhasson az anyagi
vil§gb©l.
A var†ƒrama int¦zm¦nyben a sannyƒsŒt, vagyis a lemondottak ¦letrendj¦nek tagj§t tekintik az ¢sszes t¢bbi t§rsadalmi csoport ¦s rend vezetÆj¦nek, lelki tan¨t©mester¦nek. A brƒhma†a a m§sik h§rom oszt§ly, n¦v
szerint a k‰atriy§k, a vaiy§k ¦s a dr§k lelki tan¨t©mestere, de ebben
a rendszerben a legmagasabb szinten a sannyƒsŒ §ll, aki m¦g a brƒhma†§knak is lelki tan¨t©mestere. A sannyƒsŒ legfÆbb tulajdons§ga a f¦lelemn¦lk¤lis¦g. Egyed¤l kell ¦lnie, minden seg¨ts¦g vagy annak rem¦nye n¦lk¤l, ¨gy csup§n az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek k¢ny¢r¤let¦re
b¨zhatja mag§t. Ha felmer¤l benne a gondolat, hogy ÀKi fog megv¦deni,
ha minden kapcsolatot megszak¨tok?", akkor nem szabad, hogy a lemondott ¦letrendbe l¦pjen. Teljes meggyÆzÆd¦ssel hinnie kell, hogy K‚‰†a, az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge helyhez k¢t¢tt aspektus§ban, Paramƒtmƒk¦nt §lland©an jelen van mindenki sz¨v¦ben, mindent l§t, ¦s ismeri az
¦lÆl¦nyek sz§nd¦kait. ErÆs hite legyen benne, hogy K‚‰†a Paramƒtmƒk¦nt
mindig gondoskodik a megh©dolt l¦lekrÆl. ÀSohasem maradok egyed¤l,
mert K‚‰†a mindig velem tart, ¦s megoltalmaz, m¦g ha a legsÉrÉbb erdÆ
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m¦ly¦n ¦lek is." ¸gy kell gondolkoznia. Ezt a meggyÆzÆd¦st h¨vj§k abhay§nak, vagyis f¦lelemn¦lk¤lis¦gnek, amely elengedhetetlen¤l sz¤ks¦ges
a lemondottak rendj¦ben ¦lÆk sz§m§ra.
A sannyƒsŒnak ezut§n meg kell tiszt¨tania l¦t¦t. A lemondott ¦letrendben sok szab§lyt ¦s elÆ¨r§st kell betartania. Ezek k¢z¤l a legfontosabb
az, hogy szigorÍan tilos k¢zvetlen kapcsolatot tartania nÆkkel. M¦g az
sem enged¦lyezett sz§m§ra, hogy n¦gyszemk¢zt besz¦lgessen vel¤k. Az
Ýr Caitanya p¦ldamutat© sannyƒsŒ volt. Amikor PurŒban lakott, m¦g azt
sem engedte meg, hogy nÆi h¨vei k¢zelrÆl aj§nlj§k fel a tisztelet¤ket. T§volabbr©l kellett leborulniuk. Ez nem a nÆgyÉl¢let jele, hanem a sannyƒsŒ
¦let velej§r©ja: annak, aki a lemondott ¦letrendbe l¦pett, ne legyen a nÆkkel k¢zeli kapcsolata. A l¦ttiszt¨t§s megk¨v§nja, hogy az ember k¢vesse a
helyzet¦nek megfelelÆ szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat. A sannyƒsŒnak szigorÍan tilos k¢zeli kapcsolatban lennie nÆkkel ¦s ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st szolg§l©
dolgokat birtokolnia. Az ide§lis sannyƒsŒ maga az Ýr Caitanya volt. ¶let¦t tanulm§nyozva l§thatjuk, hogy milyen szigorÍ volt a nÆket illetÆen. Öt
az Istens¦g legnagylelkÉbb inkarn§ci©j§nak tartj§k, mert a legelesettebb
lelkeket is megsz§nta, §m ennek ellen¦re szigorÍan betartotta a sannyƒsa
¦let szab§lyait a nÆkkel val© kapcsolatra vonatkoz©an. Cho‡a Haridƒsa
az Ýr Caitanya bensÆs¦ges, k¢zeli t§rsainak egyike volt, de valahogyan
egyszer v§gyakozva pillantott egy fiatal nÆre, s az Ýr Caitanya annyira
szigorÍ volt, hogy azonnal kiz§rta szem¦lyes t§rsai k¢r¦bÆl. Kijelentette:
ÀHa egy sannyƒsŒ Ä vagy b§rki m§s, aki igyekszik kiszabadulni az anyagi
term¦szet karmaib©l, hogy a lelki term¦szetet el¦rve hazat¦rjen, vissza
Istenhez Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s rem¦ny¦ben n¦z az anyagi javakra vagy a
nÆkre, m¦g ha nem is ¦lvezi azokat, csak ilyen hajlammal pillant r§juk, az
olyannyira el¨t¦lendÆ, hogy jobb, ha az illetÆ ¢ngyilkos lesz, m¦g mielÆtt
val©ra v§ltan§ bÉn¢s v§gyait." Mindezek teh§t a megtisztul§s folyamat§t
seg¨tik elÆ.
A k¢vetkezÆ jellemzÆ a jŠƒna-yoga-vyavasthiti‹, a tud§s mÉvel¦se.
A sannyƒsŒ ¦let¦nek k¤ldet¦se az, hogy tan¨tsa a csal§dosokat ¦s mindazokat, akik megfeledkeztek igazi ¦let¤krÆl, melynek c¦lja a lelki fejlÆd¦s.
A sannyƒsŒnak h§zr©l h§zra j§rva, koldulva kell ¦lnie, §m ez nem jelenti
azt, hogy Æ koldus. Az al§zatoss§g szint¦n a transzcendent§lis s¨kot el¦rt
ember egyik tulajdons§ga, ez¦rt a sannyƒsŒ nem a k¦reget¦s miatt, hanem
puszt§n al§zatb©l kopogtat be minden ajt©n, hogy K‚‰†a-tudatukra ¦bressze a csal§dosokat. Ez a sannyƒsŒ feladata. Ha valakit erre utas¨tott a
lelki tan¨t©mestere, ¦s val©ban fejlett szinten §ll, akkor ¦rtelm¦vel ¦s logik§j§val terjesztheti a K‚‰†a-tudatot, ha azonban nem el¦g fejlett, nem
szabad bel¦pnie a lemondott ¦let rendj¦be. Ha hi§nyos tud§sa ellen¦re
ez m¦gis megt¢rt¦nik, akkor a tud§s mÉvel¦se ¦rdek¦ben a hiteles lelki
tan¨t©mestert kell hallgatnia minden idej¦ben. A sannyƒsŒ, a lemondott
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rendbe l¦pett ember teh§t el¦ri a f¦lelemn¦lk¤lis¦g, a sattva-sa„uddhi
(tisztas§g) ¦s a jŠƒna-yoga (a tud§s) §llapot§t.
A k¢vetkezÆ dolog az adom§nyoz§s. Az adom§nyoz§s a csal§dosok k¢teless¦ge. Kenyer¤ket tisztess¦ges Íton kell megkeresni¤k, s j¢vedelm¤k
¢tven sz§zal¦k§t a K‚‰†a-tudat vil§gm¦retÉ terjeszt¦s¦re kell §ldozniuk.
Olyan int¦zm¦nyeket vagy szervezeteket kell t§mogatniuk, amelyeknek
a K‚‰†a-tudat elterjeszt¦se a c¦ljuk. ´gyelni¤k kell, hogy az adom§ny
megfelelÆ kezekbe ker¤lj¢n. A Bhagavad-gŒtƒ a k¦sÆbbiekben elmagyar§zza, hogy a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek megfelelÆen az adom§nyoz§snak is k¤l¢nb¢zÆ form§i vannak. Az ¨r§sok a j©s§g
k¢tÆerej¦ben v¦grehajtott adom§nyoz§st aj§nlj§k, m¨g a szenved¦ly ¦s tudatlans§g hat§sa alatt §ll©t nem, mert ez ut©bbi csup§n kidobott p¦nz.
Adom§nyt adni csak a K‚‰†a-tudat vil§gm¦retÉ terjeszt¦se c¦lj§ra szabad. Ez a j©s§g minÆs¦g¦be tartoz© adom§nyoz§s.
A dama, vagyis ¢nszab§lyoz§s a csal§dosokra is k¤l¢n¢sen vonatkozik,
nemcsak a lelki ¦let m§sik h§rom rendj¦re. A csal§dos ember term¦szetesen a feles¦g¦vel ¦l, de ez nem jelenti azt, hogy ¦rz¦keit sz¤ks¦gtelen¤l
a nemi ¦letben haszn§lhatja. M¦g a csal§dosok nemi ¦let¦t is szab§lyok
k¢tik meg: egyed¤li c¦lja a gyermeknemz¦s legyen. Ha nem akar gyermeket, akkor a csal§dos embernek sem szabad szexu§lis ¦letet ¦lnie a feles¦g¦vel. Napjaink t§rsadalm§ban az emberek a fogamz§sg§tl§ssal vagy m¦g
enn¦l is sz¢rnyÉbb m©dszerekkel ¦lvezik a nemi ¦letet, hogy elh§r¨ts§k
a gyermeknevel¦s felelÆss¦g¦t. Ez nem transzcendent§lis, hanem d¦monikus jellemvon§s. Ha valaki fejlÆdni szeretne a lelki ¦letben, akkor m¦g
ha csal§dos, akkor is uralkodnia kell nemi v§gyain, ¦s csak akkor szabad
gyermeket nemzenie, ha ezzel K‚‰†§t akarja szolg§lni. Ha k¦pes olyan
gyermekeket nemzeni, akik k¦sÆbb K‚‰†a-tudatÍv§ v§lnak, akkor ak§r
t¢bb sz§z gyereke is lehet, de ha nem, akkor ker¤lnie kell a puszta ¦rz¦ki
¦lvezetet.
Az §ldozatok v¦gz¦se szint¦n a csal§dfenntart©k dolga, mert sok p¦nzre van hozz§ sz¤ks¦g. A t¢bbi ¦letrend Ä a brahmacarya-, a vƒnaprastha¦s a sannyƒsa-rend Ä tagjainak nincsen p¦nz¤k, k¦reget¦sbÆl ¦lnek. A k¤l¢nf¦le §ldozati szertart§sok v¦gz¦se ¦ppen ez¦rt a csal§dosok feladata.
A v¦dikus irodalom elÆ¨r§sai szerint agni-hotra §ldozatokat kell bemutatniuk, §m ezek manaps§g rendk¨v¤l k¢lts¦gesek lenn¦nek, ¦s egyetlen
csal§dfenntart© sem lenne k¦pes elv¦gezni Æket. Korunk emberei sz§m§ra legink§bb a sa…kŒrtana-yajŠa, a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a,
Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare mantra
¦nekl¦se aj§nlatos. Ez a legjobb ¦s egyben a legkev¦sb¦ k¢lts¦ges §ldozat,
melyet b§rki v¦gezhet ¦s r¦szes¤lhet az §ld§s§b©l. E h§rom dolog teh§t,
az adom§nyoz§s, az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa ¦s az §ldozatok bemutat§sa a
csal§dosok k¢teless¦ge.
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A svƒdhyƒya (a V¦d§k tanulm§nyoz§sa) a brahmacary§ban ¦lÆk, azaz
a tanul©k feladata. A brahmacƒrŒknak nem szabad kapcsolatot tartaniuk
nÆkkel, hanem nÆtlens¦gi fogadalmat t¦ve figyelm¤ket a v¦dikus irodalom
tanulm§nyoz§s§ra kell ¢sszpontos¨taniuk a lelki tud§s mÉvel¦se ¦rdek¦ben. Ezt nevezik svƒdhyƒy§nak.
A tapas vagy vezekl¦s fÆleg a visszavonult ¦letrendbe tartoz©knak val©. Az embernek nem szabad eg¦sz ¦let¦ben a csal§dj§val maradnia.
Eml¦keznie kell arra, hogy az ¦letnek n¦gy fokozata van: brahmacarya,
g‚hastha, vƒnaprastha ¦s sannyƒsa. A g‚hastha ¦let ut§n vissza kell vonulnia a csal§di ¦lettÆl. Ha az emberi ¦letet sz§z ¦vnek vessz¤k, akkor
ebbÆl huszon¢t ¦vet tanul©k¦nt, huszon¢t¢t csal§dfenntart©k¦nt, huszon¢t¢t visszavonulva, huszon¢t¢t pedig a lemondott ¦letrendben kell elt¢lteni. Ezek a v¦dikus vall§sos ¦let elÆ¨r§sai. A csal§di ¦lettÆl visszavonult
embernek a test, az elme ¦s a nyelv lemond§sait kell gyakorolnia. Ez a
tapasya, s az eg¦sz var†ƒrama-dharma t§rsadalomnak ez a c¦lja. Tapasya
vagy vezekl¦s n¦lk¤l egyetlen emberi l¦ny sem szabadulhat fel. Sem a v¦dikus irodalom, sem a Bhagavad-gŒtƒ nem t§masztja al§ azt az elm¦letet, miszerint az ¦letben nincs sz¤ks¦g lemond§sra, az ember nyugodtan
spekul§lhat tov§bb, ¦s majd minden j©ra fordul. Az eff¦le elm¦leteket
a botcsin§lta transzcendentalist§k terjesztik, hogy min¦l t¢bb k¢vetÆt
nyerjenek meg maguknak. Az emberek nem vonz©dnak a tilt§sokhoz,
elÆ¨r§sokhoz ¦s szab§lyokhoz. ¶ppen ez¦rt akik a vall§s k¢nt¢s¦ben k¢vetÆkh¢z, s ¨gy h¨rn¦vhez akarnak jutni, azok nem tartj§k ¦rv¦nyesnek
a szab§lyokat sem tan¨tv§nyaikra, sem saj§t magukra n¦zve. Ezt az utat
azonban a V¦d§k nem helyeslik.
Ami a brƒhma†§k tulajdons§g§t, az egyszerÉs¦get illeti, ezt az elvet
nemcsak ennek a bizonyos rendnek kell k¢vetnie, hanem mindenkinek,
f¤ggetlen¤l att©l, hogy a brahmacƒrŒ-, a g‚hastha-, a vƒnaprastha- vagy a
sannyƒsa-ƒram§ba tartozik. Mindenkinek nagyon egyszerÉnek ¦s egyenesnek kell lennie.
Az ahi„sƒ azt jelenti, hogy egyetlen ¦lÆl¦ny fejlÆd¦s¦t sem szabad megg§tolnunk. Ne higgy¤k azt, hogy mivel a l¦lek m¦g a test hal§la ut§n sem
pusztul el soha, az §llatok puszta ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sbÆl t¢rt¦nÆ meg¢l¦se
nem bÉn. Annak ellen¦re, hogy elegendÆ mennyis¦gÉ gabonaf¦le, gy¤m¢lcs ¦s tejterm¦k §ll a rendelkez¦s¤kre, az emberek manaps§g ragaszkodnak a hÍsev¦shez. Semmi sz¤ks¦g az §llatok legyilkol§s§ra Ä s ez a
tilalom mindenkire vonatkozik. Ha nincs m§s v§laszt§sa, az ember ¢lhet
§llatot, de §ldozatk¦nt azt is fel kell aj§nlania. Ha elegendÆ mennyis¦gÉ
¦lelem §ll az emberek rendelkez¦s¦re, akkor a lelki ¢nmegval©s¨t§sban
fejlÆdni k¨v§n©knak nem szabad erÆszakot alkalmazniuk az §llatokkal
szemben. Az igazi ahi„sƒ teh§t azt jelenti, hogy senkit nem akad§lyozunk a felemelked¦sben. Az §llatok szint¦n fejlÆdnek, mert az evolÍci©
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folyamat§ban Æk is egyre magasabb §llati l¦tbe emelkednek. Ha valaki
meg¢l egy §llatot, akkor a fejlÆd¦s¦ben g§tolja meg, ugyanis ha egy §llat
nem t¢lt el el¦g idÆt egy testben, mert erÆszakkal meg¢lik, akkor vissza
kell t¦rnie ugyanabba a fajba, hogy mielÆtt magasabb l¦tform§ba emelkedne, le¦lje h§tral¦vÆ ¦let¦t. Ezt a fejlÆd¦si folyamatot teh§t nem szabad megzavarni csup§n az¦rt, hogy az ember kiel¦g¨tse az ¨zlelÆszerv¦t.
Ezt h¨vj§k ahi„sƒnak.
A satyam sz© azt jelenti, hogy senkinek sem szabad szem¦lyes ¦rdekbÆl
eltorz¨tania az igazs§got. A v¦dikus irodalom egyes r¦szeit nagyon neh¦z
meg¦rteni, ez¦rt annak jelent¦s¦t ¦s c¦lj§t egy hiteles lelki tan¨t©mestertÆl kell megtanulnunk. Ez a V¦d§k meg¦rt¦s¦nek m©dja. A ruti sz© arra
utal, hogy az embernek a hiteles forr§sra kell hallgatnia. Senkinek sem
szabad ¢nzÆ ¦rdekbÆl f¦lremagyar§znia az igazs§got. A Bhagavad-gŒtƒnak
sz§mtalan ¦rtelmezÆje van, akik elferd¨tik az eredeti sz¢veget. A val©di,
sz© szerinti jelent¦st kell felt§rnunk, s ezt egy hiteles lelki tan¨t©mestertÆl
kell megtanulnunk.
Az akrodha sz© a d¤h megf¦kez¦s¦re utal. B¦ketÉrÆnek kell lenn¤nk
m¦g akkor is, ha fel akarnak bosszantani benn¤nket, mert ha m¦regbe
gurulunk, a d¤h beszennyezi az eg¦sz testet. A d¤h a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek ¦s a v§gynak a term¦ke, ez¦rt ©vakodnia kell tÆle annak, aki eljutott a transzcendent§lis szintre. Apaiunam azt jelenti, hogy az ember
ne legyen hibakeresÆ, s ne jav¨tson ki sz¤ks¦gtelen¤l m§sokat. Term¦szetesen ha egy tolvajt tolvajnak nevez¤nk, az nem hibakeres¦s, de egy becs¤letes embert, aki a lelki ¦let Ítj§n halad, tolvajnak sz©l¨tani nagy bÉn.
A hrŒ‹ azt jelenti, hogy az ember legyen nagyon szer¦ny, ¦s tart©zkodj¦k az el¨t¦lendÆ tettek minden form§j§t©l. Az acƒpalam sz© azt jelenti,
hogy az ember legyen elsz§nt, ¦s ne hagyja, hogy t¢rekv¦seiben b§rmi is
megzavarja vagy a kedv¦t szegje. Pr©b§lkoz§saink n¦ha sikertelen¤l v¦gzÆdhetnek, de emiatt nem szabad b§nk©dnunk: t¤relemmel ¦s kitart§ssal tov§bb kell l¦pn¤nk.
A teja‹ sz© itt a k‰atriy§kra vonatkozik. A k‰atriy§knak nagyon erÆsnek kell lenni¤k, hogy megv¦dhess¦k a gyeng¦ket. Nekik nem szabad az
erÆszakt©l tart©zkod© ember szerep¦t j§tszaniuk, mert sz¤ks¦g eset¦n
igenis erÆszakhoz kell folyamodniuk. Aki azonban k¦pes legyÆzni ellens¦g¦t, az bizonyos k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt megbocs§that, s eln¦zheti a kisebb
bÉn¢ket.
A aucam sz© jelent¦se tisztas§g, ami nemcsak a testre ¦s az elm¦re,
hanem a cselekedetekre is vonatkozik. Ez legink§bb a kereskedÆknek
sz©l, akiknek nem szabad feket¦n ¤zletelni¤k. A nƒti-mƒnitƒ, a becsv§gyt©l val© mentess¦g a dr§kra, azaz a k¦tkezi munk§sokra vonatkozik,
akik a v¦dikus tan¨t§sok szerint a n¦gy oszt§ly k¢z¤l a legalacsonyabb
rendÉbe tartoznak. Vigy§zniuk kell, nehogy a sz¤ks¦gtelen tekint¦ly- ¦s
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becsv§gy felfuvalkodott§ tegye Æket, illetve nem szabad a t§rsadalmi helyzet¤k¢n v§ltoztatniuk. K¢teless¦g¤kh¢z tartozik, hogy a t§rsadalom
rendje ¦rdek¦ben tiszteletben tarts§k a felsÆbb oszt§lyokat.
A felsorolt huszonhat tulajdons§g mindegyike transzcendent§lis. Mindenkinek annak megfelelÆen kell elsaj§t¨tania ezeket a jellemvon§sokat,
hogy melyik t§rsadalmi, illetve hivat§s szerinti rend tagja. Ennek az a
magyar§zata, hogy noha az anyagi l¦tfelt¦telek sok szenved¦st okoznak,
ha az emberek minden csoportja a folytonos gyakorl§s r¦v¦n szert tesz e
tulajdons§gokra, akkor fokozatosan mindenki a transzcendent§lis ¢nmegval©s¨t§s legmagasabb szintj¦re emelkedhet.

4. VERS
d"mBaAe d"paAeR'iBamaAnaê ‚(AeDa: paAç&Syamaeva ca /

@ÁaAnaM caAiBajaAtasya paATaR s$ampad"maAs$aur"Ima, // 4 //
dambho darpo 'bhimƒna ca krodha‹ pƒru‰yam eva ca
ajŠƒna„ cƒbhijƒtasya pƒrtha sampadam ƒsurŒm
dambha‹ Ä b¤szkes¦g; darpa‹ Ä d¢lyf; abhimƒna‹ Ä ¢ntelts¦g; ca Ä ¦s;
krodha‹ Ä d¤h; pƒru‰yam Ä durvas§g; eva Ä bizony; ca Ä ¦s; ajŠƒnam Ä
tudatlans§g; ca Ä ¦s; abhijƒtasya Ä aki ebbÆl sz¤letett; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ
fia; sampadam Ä a tulajdons§gok; ƒsurŒm Ä a d¦moni term¦szet¦.
¹, P‚thƒ fia! B¤szkes¦g, d¢lyf, ¢ntelts¦g, d¤h, durvas§g ¦s tudatlans§g Ä
ezek a tulajdons§gok tartoznak a d¦moni term¦szethez.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a pokolba vezetÆ leggyorsabb utat ¨rja le.
A d¦moni emberek a vall§sos ¦s a lelki tudom§nyban j§rtas ember szerep¦ben tetszelegnek, noha nem k¢vetik a szab§lyoz© elveket. Mindig
d¢lyf¢sek, ¦s rendk¨v¤l b¤szk¦k iskol§zotts§gukra vagy vagyonukra. Arra
v§gynak, hogy m§sok im§dj§k Æket, s megk¢vetelik a tiszteletet, noha
egy§ltal§n nem m¦lt©ak r§. Ha n¦zetelt¦r¦s¤k t§mad valakivel, d¤hbe
gurulnak, ¦s durv§n besz¦lnek, minden kedvess¦g n¦lk¤l. Nem tudj§k,
hogy mit kell ¦s mit nem szabad tenni¤k. Mindent ¢nk¦nyesen, a maguk
akarata szerint tesznek, s nem ismernek el semmilyen felsÆbb tekint¦lyt.
Ezekre a d¦monikus tulajdons§gokra m§r az anyjuk m¦h¦ben, a test fejlÆd¦s¦nek korai szakasz§ban szert tesznek, s ahogy n¢vekednek, egyre
ink§bb eluralkodnak rajtuk e kedvezÆtlen tulajdons§gok.
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5. VERS
dE"vaI s$ampaiã"maAeºaAya inabanDaAyaAs$aur"I mataA /

maA zAuca: s$ampadM" dE"vaImaiBajaAtaAe'is$a paANx"va // 5 //
daivŒ sampad vimok‰ƒya nibandhƒyƒsurŒ matƒ
mƒ uca‹ sampada„ daivŒm abhijƒto 'si pƒ†ˆava
daivŒ Ä transzcendent§lis; sampat Ä tulajdons§gok; vimok‰ƒya Ä a felszabadul§st szolg§lj§k; nibandhƒya Ä k¢t¢tts¦ghez vezetnek; ƒsurŒ Ä a
d¦monikus tulajdons§gok; matƒ Ä ¨gy tekintik; mƒ Ä ne; uca‹ Ä agg©dj;
sampadam Ä tulajdons§gokkal; daivŒm Ä transzcendent§lis; abhijƒta‹ Ä
sz¤letett; asi Ä vagy; pƒ†ˆava Ä ©, Pƒ†ˆu fia.
A transzcendent§lis tulajdons§gok a felszabadul§shoz vezetnek, m¨g a
d¦monikusak k¢t¢tts¦get eredm¦nyeznek. Ne agg©dj, ©, Pƒ†ˆu fia, mert
te isteni jellemmel sz¤lett¦l!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a megnyugtatja Arjun§t, hogy nem d¦moni
jellemmel sz¤letett. Hogy r¦szt vesz a csat§ban, az nem tekinthetÆ d¦moninak, hiszen minden ¦rvet ¦s ellen¦rvet figyelembe v¦ve d¢nt¢tt ¨gy. J©l
§tgondolta, vajon meg¢lheti-e az olyan tiszteletre m¦lt© szem¦lyis¦geket,
mint BhŒ‰ma ¦s Dro†a, ¨gy h§t nem a d¤h, a tekint¦lyv§gy vagy a kegyetlens¦g befoly§solta tetteit. Mindez arra utal, hogy Arjuna egy§ltal§n nem
volt d¦moni jellemÉ. Ha egy k‰atriya, egy harcos lenyilazza ellens¦geit, az
transzcendent§lis tett, m¨g ha megh§tr§l e k¢teless¦ge v¦grehajt§sa elÆl,
az d¦monikus. Arjun§nak teh§t nem volt oka a keserg¦sre. Aki betartja
a k¤l¢nf¦le ¦letrendekre vonatkoz© szab§lyoz© elveket, annak a helyzete
transzcendent§lisnak tekinthetÆ.

6. VERS
ã"AE BaUtas$agAAE= laAeke('ismandE"va @As$aur" Wva ca /

dE"vaAe ivastar"zA: ‘aAe·( @As$aurM" paATaR mae Za{NAu // 6 //
dvau bhta-sargau loke 'smin daiva ƒsura eva ca
daivo vistaraa‹ prokta ƒsura„ pƒrtha me ‚†u
dvau Ä k¦tf¦le; bhta-sargau Ä teremtett ¦lÆl¦ny; loke Ä a vil§gban;
asmin Ä ebben; daiva‹ Ä isteni; ƒsura‹ Ä d¦monikus; eva Ä bizony; ca Ä
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¦s; daiva‹ Ä isteni; vistaraa‹ Ä hosszan; prokta‹ Ä elmondott; ƒsuram Ä
a d¦monikusat; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; me Ä TÆlem; ‚†u Ä halld h§t.
¹, P‚thƒ fia, k¦tf¦le teremtett l¦ny van ebben a vil§gban: az egyiket isteninek, a m§sikat d¦moninak h¨vj§k. Az isteni jellemrÆl m§r bÆvebben
sz©ltam. Hallj most TÆlem a d¦monir©l is!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr K‚‰†a elÆsz¢r megnyugtatta Arjun§t, hogy isteni jellemmel sz¤letett, most pedig a d¦monikus term¦szetrÆl fog besz¦lni.
A felt¦telekhez k¢t¢tt ¦lÆl¦nyek k¦t csoportra oszthat©k ebben a vil§gban. Aki isteni jellemmel sz¤letett, az egy szab§lyozott ¦letutat k¢vet,
azaz engedelmeskedik a szent¨r§sok ¦s a hiteles tekint¦lyek parancsainak.
Az embernek a hiteles szent¨r§s alapj§n kell v¦geznie k¢teless¦g¦t. Ezt
nevezik isteni mentalit§snak. Azt, aki nem k¢veti az ¨r§sokban lefektetett
szab§lyoz© elveket, hanem saj§t szesz¦lyei szerint cselekszik, d¦moni jellemÉnek vagy asur§nak h¨vj§k. Az egyetlen meghat§roz© t¦nyezÆ az ¨r§sok szab§lyoz© elveinek betart§sa. A v¦dikus irodalom szerint a f¦listenek
¦s a d¦monok egyar§nt Prajƒpatit©l sz¤lettek, a k¤l¢nbs¦g k¢z¢tt¤k csup§n annyi, hogy a f¦listenek engedelmeskednek a v¦dikus parancsoknak,
m¨g a d¦monok nem.
7. VERS
‘ava{iÔaM ca inava{iÔaM ca janaA na ivaäu"r"As$aur"A: /

na zAAEcaM naAipa caAcaAr"Ae na s$atyaM taeSau ivaâtae // 7 //
prav‚tti„ ca niv‚tti„ ca janƒ na vidur ƒsurƒ‹
na auca„ nƒpi cƒcƒro na satya„ te‰u vidyate
prav‚ttim Ä a helyes cselekv¦st; ca Ä is; niv‚ttim Ä a helytelen tettek elker¤l¦s¦t; ca Ä ¦s; janƒ‹ Ä emberek; na Ä sohasem; vidu‹ Ä tudj§k; ƒsurƒ‹ Ä a d¦monikus jellemÉek; na Ä sohasem; aucam Ä tisztas§g; na Ä
sem; api Ä szint¦n; ca Ä ¦s; ƒcƒra‹ Ä helyes viselked¦s; na Ä sohasem;
satyam Ä igazs§g; te‰u Ä benn¤k; vidyate Ä l¦tezik.
A d¦monikus emberek nem tudj§k, mit kell tenni ¦s mit nem szabad
tenni. Sem tisztas§g, sem helyes viselked¦s, sem pedig becs¤letess¦g nem
jellemzi Æket.
MAGYAR·ZAT: Az emberek minden civiliz§lt t§rsadalomban valamilyen szent¨r§s szab§lyai ¦s elÆ¨r§sai szerint ¦lnek, ¦s ezeket ÆsidÆk ©ta
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betartj§k. Legink§bb az ƒry§kra vonatkozik ez, akik a v¦dikus civiliz§ci©
szerint ¦ltek, ¦s a legkultur§ltabb emberek voltak. D¦monnak azt nevezik, aki nem tartja be az ¨r§sok parancsait. Ez¦rt mondja ez a vers, hogy
a d¦monok nem ismerik az ¨r§sok szab§lyait, ¦s nem is hajlanak arra,
hogy betarts§k Æket. Legt¢bbj¤k nem is ismeri e szab§lyokat, m¨g m§sok
tudnak ugyan r©luk, de nem hajland©ak k¢vetni Æket. A d¦monoknak
nincsen hit¤k, ¦s nem is akarnak a v¦dikus utas¨t§sok szerint cselekedni.
Sem k¨v¤l, sem bel¤l nem tiszt§k. Az embernek mindig nagy gondot kell
ford¨tania teste tiszt§n tart§s§ra: rendszeresen kell f¤r¢dnie, fogat mosnia, borotv§lkoznia, tiszta ruh§t vennie, ¦s ¨gy tov§bb. A belsÆ tisztas§got
Így lehet el¦rni, ha mindig eml¦kez¤nk Isten szent neveire, s azokat ¦nekelj¤k: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. A d¦monok nem szeretik ¦s nem
is k¢vetik e k¤lsÆ ¦s belsÆ tisztas§gra vonatkoz© szab§lyokat.
Sok szab§ly ¦s elÆ¨r§s hat§rozza meg az ember helyes viselked¦s¦t
is, t¢bbek k¢z¢tt a Manu-sa„hitƒ, az emberi faj t¢rv¦nyk¢nyve. A hinduk mind a mai napig a Manu-sa„hitƒ szerint ¦lnek. EbbÆl a k¢nyvbÆl
sz§rmaznak az ¢r¢kl¦sre ¦s a t¢bbi jogi k¦rd¦sre vonatkoz© t¢rv¦nyek.
A Manu-sa„hitƒ egy¦rtelmÉen kijelenti: a nÆk nem lehetnek f¤ggetlenek.
Ez nem azt jelenti, hogy rabszolgak¦nt kell tartani Æket. Olyanok Æk, mint
a gyerekek. A gyerekek sem szabadok, m¦gsem tekinthetÆk rabszolg§nak. A d¦monok nem t¢rÆdnek ezekkel a parancsolatokkal, s azt gondolj§k, egy nÆ ugyanolyan f¤ggetlen lehet, mint egy f¦rfi. Ez a felfog§s nem
seg¨tett a vil§g t§rsadalmi helyzet¦n. Egy nÆrÆl ¦lete minden szakasz§ban gondoskodni kell, s ez fiatal kor§ban az apj§nak, k¦sÆbb a f¦rj¦nek,
¢regkor§ban pedig felnÆtt fiainak a feladata. A Manu-sa„hitƒ szerint ez
a helyes viselked¦s a t§rsadalomban. Napjainkban azonban a k¢zoktat§s
egy term¦szetellenes, felfuvalkodott k¦pet alak¨tott ki a nÆi ¦letm©dr©l,
s ennek k¢vetkezt¦ben a mai t§rsadalomban a h§zass§g nem t¢bb puszta
k¦pzelg¦sn¦l. A nÆk t§rsadalmi helyzete ez¦rt nem tÍls§gosan j©, §mb§r
azok, akik f¦rjezettek, jobb helyzetben vannak, mint azok, akik fennen
hirdetik Ín. szabads§gukat. A d¦monok nem akarj§k megfogadni a tan§csokat, amelyek a t§rsadalom j©l¦t¦t szolg§lj§k, ¦s mivel nem k¢vetik
a tapasztalt, nagy szentek p¦ld§j§t ¦s az §ltaluk h§trahagyott szab§lyokat
¦s elÆ¨r§sokat, t§rsadalmi helyzet¤k rendk¨v¤l sz§nalmas.

8. VERS
@s$atyama‘aitaïM" tae jagAd"Aò"r"naIìr"ma, /

@par"s$par"s$amBaUtaM ik(manyatk(AmahE"tauk(ma, // 8 //
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asatyam aprati‰‡ha„ te jagad ƒhur anŒvaram
aparaspara-sambhta„ kim anyat kƒma-haitukam
asatyam Ä val©tlannak; aprati‰‡ham Ä alap n¦lk¤linek; te Ä Æk; jagat Ä
a kozmikus megnyilv§nul§st; ƒhu‹ Ä mondj§k; anŒvaram Ä ir§ny¨t© n¦lk¤linek; aparaspara Ä ok n¦lk¤l; sambhtam Ä l¦trej¢ttnek; kim anyat Ä
nincs m§s oka; kƒma-haitukam Ä egyed¤l a k¦jv§gy term¦ke.
Azt mondj§k, hogy ez a vil§g val©tlan, nincsen alapja, ¦s nincs ir§ny¨t©
Istene. Szerint¤k a nemi v§gy hozta l¦tre, s a k¦jv§gyon k¨v¤l nincs
m§s oka.
MAGYAR·ZAT: A d¦monikus emberek szerint ez a vil§g csak egy
§lom. Nincsen oka, hat§sa, ir§ny¨t©ja, sem c¦lja Ä minden val©tlan benne.
Azt mondj§k, hogy a kozmikus megnyilv§nul§s a v¦letlenszerÉ anyagi
hat§sok ¦s ellenhat§sok r¦v¦n keletkezett. Nem l§tj§k be, hogy az anyagi
vil§got Isten teremtette, meghat§rozott c¦llal. Megvan a saj§t elm¦let¤k:
a vil§g a v¦letlenek ¢sszj§t¦k§b©l keletkezett, ¦s az embernek nincs semmi
oka abban hinnie, hogy Isten §ll m¢g¢tte. Sz§mukra nincsen k¤l¢nbs¦g
a l¦lek ¦s az anyag k¢z¢tt, ¦s nem fogadj§k el a LegfelsÆbb Lelket. Szerint¤k minden anyag, s az eg¦sz kozmosz egy tudattalan anyaghalmaz.
Semmi nem l¦tezik, minden megnyilv§nul§s tudatlan felfog§sunk eredm¦nye csup§n. Biztosra veszik, hogy a v§ltozatoss§g minden megnyilv§nul§sa a tudatlans§g term¦ke, ahogyan az §lom hat§sa alatt is oly sok, a
val©s§gban nem l¦tezÆ dolgot kital§l az ember, ¦s csak ¦bred¦skor j¢n
r§, hogy mindez csak §lom volt. A d¦monok azt hangoztatj§k, hogy az
¦let egy §lom, val©j§ban azonban igen ¤gyesen ¦lvezik ezt az §lmot. ¸gy
azt§n ahelyett, hogy tud§sra tenn¦nek szert, egyre ink§bb belemer¤lnek
§lomvil§guk sz¢vev¦nyeibe. K¢vetkeztet¦s¤k szerint ¦ppen Így, ahogyan
a gyermek is kiz§r©lag a f¦rfi ¦s a nÆ nemi kapcsolat§nak eredm¦nyek¦pp j¢n l¦tre, ez a vil§g is a l¦lek n¦lk¤l sz¤letett. Szerint¤k csup§n
az anyag kombin§ci©ja hozta l¦tre az ¦lÆl¦nyt, s a l¦lek l¦tez¦s¦nek k¦rd¦s¦t fel sem vetik. Az ¦lÆ vil§gmindens¦g is ¨gy keletkezett a kozmikus
megnyilv§nul§s anyagi kombin§ci©ib©l, mint ahogyan minden ok n¦lk¤l,
az izzads§gb©l ¦s a halott testbÆl is ¦lÆl¦nyek j¢nnek l¦tre. A megnyilv§nul§s oka teh§t az anyagi term¦szet, m§s oka nincs, mondj§k. Nem hisznek K‚‰†a szavaiban, aki azt mondja a Bhagavad-gŒtƒban: mayƒdhyak‰e†a
prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram. ÀAz eg¦sz anyagi vil§g az ¶n ir§ny¨t§som
alatt mÉk¢dik." Egysz©val a d¦monok nem rendelkeznek t¢k¦letes tud§ssal a vil§g teremt¦s¦rÆl, s ezzel kapcsolatban mindegyik¤k saj§t elm¦lettel §ll elÆ. Nem hisznek az ¨r§sok tan¨t§sainak egys¦ges ¦rtelmez¦s¦ben,
ez¦rt v¦lem¦ny¤k szerint nincs k¤l¢nbs¦g az ¨r§sokhoz fÉz¢tt k¤l¢nf¦le
magyar§zatok k¢z¢tt.

10. vers]
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9. VERS
WtaAM ä{"ií"mavaí"Bya naí"AtmaAnaAe'lpabauÜ"ya: /

‘aBavantyauƒak(maARNA: ºayaAya jagAtaAe'ih"taA: // 9 //
etƒ„ d‚‰‡im ava‰‡abhya na‰‡ƒtmƒno 'lpa-buddhaya‹
prabhavanty ugra-karmƒ†a‹ k‰ayƒya jagato 'hitƒ‹
etƒm Ä ezt; d‚‰‡im Ä a l§t§st; ava‰‡abhya Ä elfogadva; na‰‡a Ä elvesztve;
ƒtmƒna‹ Ä magukat; alpa-buddhaya‹ Ä a kev¦sb¦ ¦rtelmesek; prabhavanti Ä vir§goznak; ugra-karmƒ†a‹ Ä sz¢rnyÉ tetteket v¦grehajtva; k‰ayƒya Ä rombol§s§ra; jagata‹ Ä a vil§gnak; ahitƒ‹ Ä k§ros.
Eff¦le v¦gk¢vetkeztet¦sekre jutva az ¢nmagukb©l kifordult, csek¦ly ¦rtelemmel meg§ldott, d¦moni emberek kedvezÆtlen, sz¢rnyÉ tettekbe fognak, hogy elpuszt¨ts§k a vil§got.
MAGYAR·ZAT: A d¦monok tetteikkel pusztul§sba fogj§k d¢nteni a
vil§got. Az Ýr itt kijelenti r©luk, hogy kev¦s az intelligenci§juk. Az IstenrÆl mit sem tud© materialist§k Így v¦lik, hogy fejlÆdnek, holott a
Bhagavad-gŒtƒ szerint ostob§k, s teljesen elvesztett¦k a j©zan esz¤ket.
Arra t¢rekszenek, hogy a lehetÆ legnagyobb ¦lvezethez jussanak ebben
az anyagi vil§gban, s ez¦rt mindig Íjabb ¦s Íjabb m©dszereket tal§lnak
ki az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre. Ezekre a materialista tal§lm§nyokra Így tekintenek, mint az emberi civiliz§ci© fejlÆd¦s¦nek v¨vm§nyaira, holott val©j§ban csak azt eredm¦nyezik, hogy az emberek egyre erÆszakosabbak,
egyre kegyetlenebbek lesznek az §llatokkal ¦s egym§ssal szemben is. Nem
tudj§k, hogyan kell viselkedni embert§rsaikkal. A d¦monikus emberek
egyik fÆ jellemzÆje, hogy lem¦sz§rolj§k az §llatokat. A vil§g ellens¦gei
Æk, mert v¦g¤l fel fognak tal§lni valamit, ami mindenkit elpuszt¨t. Ez a
vers burkoltan utal az atomfegyverekre is, amikre oly b¤szke a mai vil§g.
B§rmelyik pillanatban kit¢rhet a h§borÍ, ¦s akkor ezek az atomfegyverek sz¢rnyÉ puszt¨t§st okozhatnak. Mint ahogy ez a vers is jelzi, az eff¦le tal§lm§nyok csup§n a vil§g romba d¢nt¦s¦t szolg§lj§k. Megjelen¦s¤k
az emberi t§rsadalomban az istentelens¦gnek k¢sz¢nhetÆ, s nem hoznak
b¦k¦t ¦s boldogs§got a vil§gra.
10. VERS
k(AmamaAi™atya äu"SpaUrM" d"mBamaAnamad"AinvataA: /

maAeh"Aä," gA{h"ItvaAs$aØ"Ah"Ana, ‘avataRntae'zAuica˜ataA: //10//
kƒmam ƒritya du‰pra„ dambha-mƒna-madƒnvitƒ‹
mohƒd g‚hŒtvƒsad-grƒhƒn pravartante 'uci-vratƒ‹
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kƒmam Ä k¦jv§gyn§l; ƒritya Ä mened¦ket keresve; du‰pram Ä kiel¦g¨thetetlen; dambha Ä b¤szkes¦gbe; mƒna Ä hamis tekint¦ly¦rzetbe; madaanvitƒ‹ Ä ¢ntelts¦gbe mer¤lve; mohƒt Ä illÍzi© miatt; g‚hŒtvƒ Ä elfogadva;
asat Ä ideiglenes; grƒhƒn Ä dolgokat; pravartante Ä vir§goznak; auci Ä a
tiszt§talanra; vratƒ‹ Ä fogadalmÍak.
A d¦monikus emberek a kiel¦g¨thetetlen k¦jv§gyban keresnek mened¦ket, s a gÆg ¦s a hamis tekint¦ly ¢ntelts¦g¦be mer¤lnek. IllÍzi©jukban a muland© vonzza Æket, s ¨gy mindig tiszt§talan tettekre tesznek
fogadalmat.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a d¦moni mentalit§st ¨rja le. A d¦monok
k¦jes v§gyai kiel¦g¨thetetlenek, s ¨gy az ¦rz¦ki ¦lvezetre val© v§gyaik sz¤net n¦lk¤l gyarapszanak. Az illÍzi© hat§sa alatt folytatj§k az ilyen tetteket,
annak ellen¦re, hogy az ideiglenes dolgok elfogad§sa §lland© aggodalmat
okoz sz§mukra. Tud§suk nincsen, s ¨gy nem l§thatj§k, hogy rossz Íton
j§rnak. Az ideiglenes dolgokra t¢rekedve megteremtik a maguk isten¦t,
im§it, ¦s ezeket ¦neklik. Ennek eredm¦nyek¦nt egyre nagyobb vonz©d§s
¦bred benn¤k k¦t dolog, a nemi ¦lvezet ¦s a vagyon ir§nt. Ezzel kapcsolatban az auci-vratƒ‹ Ä Àtiszt§talan fogadalmak" Ä kifejez¦snek nagy jelentÆs¦ge van. Az ilyen d¦monikus emberek ugyanis kiz§r©lag a borhoz, a
nÆkh¢z, a szerencsej§t¦khoz ¦s a hÍsev¦shez vonz©dnak Ä ezek az Æ tiszt§talan szok§saik (auci). A d¢lyftÆl ¦s a hamis tekint¦ly¦rzettÆl vez¦relve
vall§sos elveket teremtenek, amelyek ellenkeznek a v¦dikus tan¨t§ssal.
Noha ezek a d¦monok a vil§g legvisszatasz¨t©bb emberei, m¦gis el¦rik,
hogy a vil§g k¢rbevegye Æket hamis tisztelet¦vel. Nagyon fejletteknek
tekintik magukat, pedig Ítjuk lefel¦, a pokoli l¦tbe vezet.
11Ä12. VERS
icantaAmapair"maeyaAM ca ‘alayaAntaAmaupaAi™ataA: /

k(AmaAepaBaAegApar"maA WtaAvaid"ita inaiêtaA: //11//
@AzAApaAzAzAtaEbaRÜ"A: k(Ama‚(AeDapar"AyaNAA: /

wRh"ntae k(AmaBaAegAATaRmanyaAyaenaATaRs$aÂayaAna, //12//
cintƒm aparimeyƒ„ ca pralayƒntƒm upƒritƒ‹
kƒmopabhoga-paramƒ etƒvad iti nicitƒ‹
ƒƒ-pƒa-atair baddhƒ‹ kƒma-krodha-parƒya†ƒ‹
Œhante kƒma-bhogƒrtham anyƒyenƒrtha-saŠcayƒn
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cintƒm Ä f¦lelemn¦l ¦s aggodalomn§l; aparimeyƒm Ä m¦rhetetlen; ca Ä
¦s; pralaya-antƒm Ä a hal§l pillanat§ig; upƒritƒ‹ Ä mened¦ket keresÆk;
kƒma-upabhoga Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st; paramƒ‹ Ä az ¦let legv¦gsÆ c¦lj§nak
tart©k; etƒvat Ä ¨gy; iti Ä ily m©don; nicitƒ‹ Ä meg§llap¨tott; ƒƒ-pƒa Ä
a rem¦ny h§l©j§ba bonyol©dva; atai‹ Ä sok sz§zzal; baddhƒ‹ Ä megk¢t¢ttek; kƒma Ä k¦jv§gy©; krodha Ä ¦s d¤h¢s; parƒya†ƒ‹ Ä mentalit§sÍak;
Œhante Ä k¨v§nnak; kƒma Ä k¦jv§gy; bhoga Ä ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s; artham Ä
c¦lj§b©l; anyƒyena Ä t¢rv¦nytelen¤l; artha Ä vagyon; saŠcayƒn Ä felhalmoz§s§t.
Abban hisznek, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s az emberi civiliz§ci© elsÆdleges
sz¤ks¦glete, ez¦rt ¦let¤k v¦g¦ig tart hat§rtalan aggodalmuk. Ezer ¦s
ezer v§gy l§ncolja le Æket, s a k¦jben ¦s d¤hben elmer¤lve t¢rv¦nytelen
Íton keresnek p¦nzt ¦rz¦keik kiel¦g¨t¦s¦hez.
MAGYAR·ZAT: A d¦monikus emberek Így v¦lik, hogy az ¦rz¦kek
¦lvezete jelenti az ¦let v¦gsÆ c¦lj§t, s e felfog§s szerint ¦lnek eg¦szen
a hal§lukig. Nem hisznek a hal§lon tÍli ¦letben, sem abban, hogy az
ember e vil§gi karm§ja, azaz tettei szerint k¤l¢nf¦le testeket kap. Terveiket sohasem tudj§k v¦ghezvinni, §m sohasem hagynak fel a tervezget¦ssel. Ilyen d¦moni mentalit§st tapasztalhattunk egyszer magunk is egy
haldokl© eset¦ben, aki m¦g a hal§l pillanat§ban is az¦rt k¢ny¢rg¢tt az
orvos§nak, hogy hosszabb¨tsa meg n¦gy ¦vvel az ¦let¦t, mert terveit m¦g
nem siker¤lt megval©s¨tania. Ezek az ostoba emberek k¦ptelenek meg¦rteni, hogy az orvosok egyetlen pillanattal sem tudj§k meghosszabb¨tani
az ¦let¤ket. Ha elj¢n az idÆ, az ember v§gya nem sz§m¨t. A term¦szet
t¢rv¦nyei nem engedik, hogy az ember ak§r csak egy pillanattal is tov§bb
¦ljen ¦s ¦lvezze az ¦letet, mint amennyit a sors elÆ¨rt sz§m§ra.
A d¦monikus ember, aki nem hisz Istenben, sem a benne lakoz© FelsÆl¦lekben, puszt§n ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦se c¦lj§b©l sz§mtalan bÉn¢s tettet elk¢vet. Nem tudja, hogy egy szemtanÍ ¦l a sz¨v¦ben. A FelsÆl¦lek figyeli az
egy¦ni l¦lek tetteit. Az upani‰adok ezt Így ¨rj§k le, hogy k¦t mad§r ¤l egy
f§n. Az elsÆ mad§r a fa gy¤m¢lcseit ¦lvezi vagy szenved azokt©l, m¨g a
m§sik csup§n tanÍja mindennek. A d¦monok azonban nem ismerik a v¦dikus irodalmat, ¦s teljesen hitetlenek. Ez¦rt gondolj§k azt, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben b§rmit szabadon megtehetnek, a k¢vetkezm¦nyekre
val© tekintet n¦lk¤l.
13Ä15. VERS
wd"maâ mayaA labDaimamaM ‘aApsyae manaAer"Tama, /

wd"mastaId"maipa mae BaivaSyaita paunaDaRnama, //13//
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@s$aAE mayaA h"ta: zA‡auhR"inaSyae caApar"Anaipa /

wRìr"Ae'h"mahM" BaAegAI is$aÜ"Ae'hM" balavaAna, s$auKaI //14//
@AX#YaAe'iBajanavaAnaisma k(Ae'nyaAe'ista s$aä{"zAAe mayaA /
yaºyae d"AsyaAima maAeid"Sya wtyaÁaAnaivamaAeih"taA: //15//

idam adya mayƒ labdham ima„ prƒpsye manoratham
idam astŒdam api me bhavi‰yati punar dhanam
asau mayƒ hata‹ atrur hani‰ye cƒparƒn api
Œvaro 'ham aha„ bhogŒ siddho 'ha„ balavƒn sukhŒ
ƒˆhyo 'bhijanavƒn asmi ko 'nyo 'sti sad‚o mayƒ
yak‰ye dƒsyƒmi modi‰ya ity ajŠƒna-vimohitƒ‹
idam Ä ezt; adya Ä ma; mayƒ Ä §ltalam; labdham Ä nyert; imam Ä ezt;
prƒpsye Ä el fogom nyerni; mana‹-ratham Ä v§gyaim szerint; idam Ä ez;
asti Ä van; idam Ä ez; api Ä szint¦n; me Ä eny¦m; bhavi‰yati Ä a j¢vÆben
lesz; puna‹ Ä ism¦t; dhanam Ä vagyon; asau Ä az; mayƒ Ä §ltalam; hata‹ Ä
meg¢lt; atru‹ Ä ellens¦g; hani‰ye Ä meg fogok ¢lni; ca Ä szint¦n; aparƒn Ä m§sokat; api Ä bizony; Œvara‹ Ä az Ír; aham Ä ¦n vagyok; aham Ä
¦n vagyok; bhogŒ Ä az ¦lvezÆ; siddha‹ Ä t¢k¦letes; aham Ä vagyok; balavƒn Ä hatalmas; sukhŒ Ä boldog; ƒˆhya‹ Ä gazdag; abhijana-vƒn Ä elÆkelÆ
rokons§gÍ; asmi Ä ¦n vagyok; ka‹ Ä kik; anya‹ Ä m§sok; asti Ä vannak;
sad‚a‹ Ä hasonl©ak; mayƒ Ä hozz§m; yak‰ye Ä §ldozni fogok; dƒsyƒmi Ä
adom§nyozni fogok; modi‰ye Ä ¢r¤lni fogok; iti Ä ily m©don; ajŠƒna Ä a
tudatlans§g §ltal; vimohitƒ‹ Ä megt¦vesztettek.
A d¦monikus ember ¨gy gondolkodik: ÀMost ennyi vagyonom van, s a
terveim szerint ez gyarapodni fog. Oly sok minden az eny¦m, s a j¢vÆben m¦g t¢bb kincsem lesz. Volt egy ellens¦gem, de m§r meg¢ltem, ¦s
elÆbb vagy ut©bb a t¢bbivel is elb§nok majd. ¶n vagyok mindennek az
ura, mindennek az ¦lvezÆje, t¢k¦letes, hatalmas ¦s boldog. ¶n vagyok
a leggazdagabb, ¦s elÆkelÆ rokonok vesznek k¢r¤l. Senki sem olyan
hatalmas ¦s boldog, mint ¦n. ·ldozatokat hajtok majd v¦gre, egy kicsit
adom§nyozni is fogok, s ¨gy ¦lvezem majd az ¦letet." Ily m©don t¦veszti
meg Æt a tudatlans§g.
16. VERS
@naek(icaÔaiva”aAntaA maAeh"jaAlas$amaAva{taA: /

‘as$a·(A: k(AmaBaAegAeSau patainta nar"ke('zAucaAE //16//
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aneka-citta-vibhrƒntƒ moha-jƒla-samƒv‚tƒ‹
prasaktƒ‹ kƒma-bhoge‰u patanti narake 'ucau
aneka Ä sz§mos; citta Ä aggodalomt©l; vibhrƒntƒ‹ Ä megzavarodottak;
moha Ä az illÍzi©; jƒla Ä h§l©j§val; samƒv‚tƒ‹ Ä beh§l©zottak; prasaktƒ‹ Ä a ragaszkod©k; kƒma-bhoge‰u Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦shez; patanti Ä
lecsÍsznak; narake Ä a pokolba; aucau Ä tiszt§talan.
A sz§mtalan aggodalomt©l megzavarodva, az illÍzi© sz¢vev¦ny¦be keveredve egyre erÆsebben ragaszkodnak az ¦rz¦ki ¢r¢m¢kh¢z, s a pokolba
zuhannak.
MAGYAR·ZAT: A d¦monikus ember p¦nz¦hs¦ge nem ismer hat§rokat Ä az ilyen ember sz¤ntelen¤l p¦nzre v§gyik. Csak az j§r a fej¦ben,
mennyi vagyona van most, ¦s tervezgeti, hogyan gyarap¨thatn§ egyre jobban. Ennek ¦rdek¦ben nem riad vissza semmilyen bÉn¢s tettÆl, s t¢rv¦nytelen v§gyainak kiel¦g¨t¦se ¦rdek¦ben feket¦n k¢ti ¤zleteit. Mindaz, ami
m§r a tulajdon§ban van Ä f¢ldje, csal§dja, h§za ¦s p¦nze Ä teljesen elbÉv¢li, ¦s §lland©an Íjabb ¦s Íjabb terveket szÆ gyarap¨t§sukra. B¨zik a saj§t
erej¦ben, mert nem tudja, hogy mindazt, amire szert tesz, elÆzÆ ¦lete j©
cselekedeteinek k¢sz¢nheti. Megkapta a lehetÆs¦get, hogy gazdag legyen,
de nem tudja, hogy ennek oka a mÍltban rejlik. Azt hiszi, hogy hatalmas vagyona egyed¤l jelenlegi erÆfesz¨t¦seinek k¢sz¢nhetÆ. Saj§t erej¦ben b¨zik, s nem hisz a karma t¢rv¦ny¦ben. A karma t¢rv¦nye szerint
ha valaki gazdag, elÆkelÆ csal§dban sz¤letett, vagyonos, rendk¨v¤l mÉvelt
vagy nagyon sz¦p, az annak tudhat© be, hogy elÆzÆ ¦let¦ben j© tetteket
hajtott v¦gre. A d¦monikus ember ennek ellen¦re mindezt v¦letlennek
tekinti, illetve saj§t erej¦nek ¦s szem¦lyes k¦pess¦geinek tulajdon¨tja. Nem
l§t semmilyen t¢rv¦nyszerÉs¦get a megannyif¦le ember, valamint sz¦ps¦g¤k ¦s mÉvelts¦g¤k v§ltozatoss§ga m¢g¢tt. Ellens¦g¦nek tekint mindenkit, akiben vet¦lyt§rsat l§t. Sz§mtalan d¦moni ember van, s mindannyian
egym§s ellens¦gei. Ez a gyÉl¢lk¢d¦s egyre ink§bb elfajul, elÆbb az egy¦nek, azt§n a csal§dok, majd a k¢z¢ss¦gek ¦s v¦g¤l a nemzetek k¢z¢tt.
Ez¦rt van ¢r¢k¢s visz§ly, h§borÍ ¦s ellens¦gesked¦s szerte a vil§gon.
Minden d¦monikus ember Így gondolja, hogy ¦lhet m§sok ¦lete §r§n
is. ·ltal§ban a LegfelsÆbb Istennek k¦pzeli mag§t, ¦s ha pr¦dik§l, ¨gy
sz©l k¢vetÆihez: ÀMi¦rt keresitek Istent m§shol? Ti vagytok Isten! Mindent megtehettek, amit csak akartok. Ne higgyetek Istenben! Vess¦tek el
Istent! Isten halott!" Ez a d¦monok tan¨t§sa.
A d¦mon m¦g akkor is azt hiszi, hogy n§la nincs gazdagabb vagy befoly§sosabb ember, ha l§tja, hogy m§sok ugyanolyan gazdagok ¦s befoly§sosak, sÆt rajta is tÍltesznek. Ami a felsÆbb bolyg©rendszerekbe emelked¦st
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illeti, nem hisz a yajŠ§k, az §ldozatok v¦gz¦s¦ben. A saj§t maga §ltal kital§lt §ldozati folyamatban b¨zik csak, ¦s k¤l¢nf¦le g¦pezeteket hoz l¦tre,
hogy eljusson a felsÆbb bolyg©kra. Erre a d¦moni gondolkod§sra Rƒva†a
a legjobb p¦lda. Azzal hitegette az embereket, hogy hatalmas l¦pcsÆt ¦p¨t
majd, aminek seg¨ts¦g¦vel b§rki el¦rheti a felsÆbb bolyg©kat, an¦lk¤l hogy
v¦grehajtan§ a V¦d§k aj§nlotta §ldozatokat. Napjaink d¦moni emberei
szint¦n mechanikus Íton akarnak eljutni a felsÆbb bolyg©rendszerbe. Ez
mind zavarodotts§gukat mutatja, s az eredm¦ny az lesz, hogy tud§s h¨j§n
csak a pokolba s¤llyednek. A versben a szanszkrit moha-jƒla sz© nagyon
fontos. A jƒla azt jelenti: Àh§l©". A h§l©ba ker¤lt halhoz hasonl©an nekik
sincs semmi rem¦ny¤k a szabadul§sra.
17. VERS
@Atmas$amBaAivataA: stabDaA DanamaAnamad"AinvataA: /
yajantae naAmayaÁaEstae d"mBaenaAivaiDapaUvaRk(ma, //17//

ƒtma-sambhƒvitƒ‹ stabdhƒ dhana-mƒna-madƒnvitƒ‹
yajante nƒma-yajŠais te dambhenƒvidhi-prvakam
ƒtma-sambhƒvitƒ‹ Ä ¢nteltek; stabdhƒ‹ Ä szemtelenek; dhana-mƒna Ä
a vagyonnak ¦s az §ltekint¦lynek; mada Ä az illÍzi©j§ban; anvitƒ‹ Ä
elmer¤ltek; yajante Ä §ldozatokat hajtanak v¦gre; nƒma Ä csak n¦vleges; yajŠai‹ Ä §ldozatokkal; te Ä Æk; dambhena Ä b¤szkes¦gbÆl; avidhiprvakam Ä minden szab§ly ¦s elÆ¨r§s mellÆz¦s¦vel.
²nteltek, ¢r¢kk¦ szemtelenek, s a vagyon ¦s az §ltekint¦ly k§pr§zat§ban olykor b¤szk¦n, minden elÆ¨r§st ¦s szab§lyt mellÆzve §ldozatokat
hajtanak v¦gre, melyek csup§n n¦vleges §ldozatok.
MAGYAR·ZAT: A d¦monok teljesen el vannak telve magukkal, s ¨gy
nem k¢vetnek semmilyen hiteles forr§st vagy szent¨r§st, amikor n¦ha Ígynevezett Àvall§sos" vagy À§ldozati" r¨tusaikat v¦grehajtj§k. Nem hallgatnak egyetlen felsÆbb tekint¦lyre sem, ez¦rt rendk¨v¤l arc§tlanok. Mindez
abb©l az illÍzi©b©l fakad, amit ¢sszegyÉjt¢tt vagyonuk ¦s §ltekint¦ly¤k
eredm¦nyez. N¦ha a pr¦dik§tor szerep¦ben tetszelegve f¦lrevezetik az
embereket, s vall§salap¨t©k¦nt vagy Isten inkarn§ci©jak¦nt v§lnak h¨ress¦. Ha §ldozatot mutatnak be, az puszta sz¨nj§t¦k, de az is lehet, hogy a
f¦listeneket im§dj§k, vagy ¦ppen egy saj§t istennel §llnak elÆ. Az egyszerÉ emberek azt hirdetik az ilyen d¦monr©l, hogy Isten, s im§dj§k, az ostob§k pedig azt hiszik r©la, hogy rendk¨v¤l emelkedett szinten gyakorolja
a vall§sos elveket illetve mÉveli a lelki tud§st. Az ilyen d¦monok Így ¢l-
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t¢znek, mintha a lemondott rend tagjai lenn¦nek, s ¨gy folytatj§k sz¦lh§mos tev¦kenys¦g¤ket. Annak, aki lemondott errÆl a vil§gr©l, sz§mtalan
elÆ¨r§st kell betartania. A d¦monok azonban nem t¢rÆdnek ezzel. Szerint¤k b§rmilyen utat kital§lhat az ember, az az Æ Ítja, s nincsen egy
alapvetÆ, egys¦ges Ít, melyet mindenkinek k¢vetnie kell. A vers ez¦rt
hangsÍlyozza ki az avidhi-prvakam kifejez¦st, melynek jelent¦se: a szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat figyelmen k¨v¤l hagyva. Ez mindig a tudatlans§g
¦s az illÍzi© jele.
18. VERS
@h"ÆÿArM" balaM d"pa< k(AmaM ‚(AeDaM ca s$aMi™ataA: /
maAmaAtmapar"de"he"Sau ‘aiã"SantaAe'Byas$aUyak(A: //18//

aha…kƒra„ bala„ darpa„ kƒma„ krodha„ ca sa„ritƒ‹
mƒm ƒtma-para-dehe‰u pradvi‰anto 'bhyasyakƒ‹
aha…kƒram Ä hamis eg©n§l; balam Ä erÆn¦l; darpam Ä b¤szkes¦gn¦l;
kƒmam Ä k¦jv§gyn§l; krodham Ä d¤hn¦l; ca Ä is; sa„ritƒ‹ Ä mened¦ket
keresÆk; mƒm Ä Engem; ƒtma Ä a saj§t; para Ä ¦s a m§sok; dehe‰u Ä
test¦ben; pradvi‰anta‹ Ä gyal§z©k; abhyasyakƒ‹ Ä irigyek.
A d¦monok a hamis eg©t©l, az erÆtÆl, a b¤szkes¦gtÆl, a k¦jv§gyt©l ¦s
a d¤htÆl megt¦vesztve irigyek lesznek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re, aki az Æ test¤kben ¦s m§sok test¦ben egyar§nt jelen van, ¦s
gyal§zz§k az igazi vall§st.
MAGYAR·ZAT: A d¦monikus ember mindig ellenzi Isten felsÆbbs¦g¦t,
¨gy azt§n nem akar hinni az ¨r§sokban. Irigy nemcsak a szent¨r§sokra,
de az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek l¦t¦re is. Ez §ltekint¦ly¦nek,
¢sszehar§csolt vagyon§nak ¦s erej¦nek a k¢vetkezm¦nye. Nem tudja,
hogy ¦lete elÆk¦sz¤let a k¢vetkezÆre, ¨gy saj§t maga ¦s m§sok rosszakar©j§v§ v§lik. ErÆszakos m§sok test¦vel ¦s a saj§tj§val is. Nem rendelkezik
igazi tud§ssal, ez¦rt mit sem t¢rÆdik azzal, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge a legfelsÆbb ir§ny¨t©. Irigy az ¨r§sokra ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re, ez¦rt hamis ¦rvekkel Isten neml¦t¦t hirdeti, s
megtagadja a szent¨r§sok felsÆbbs¦g¦t. Minden tett¦ben f¤ggetlennek ¦s
hatalmasnak k¦pzeli mag§t. Ýgy v¦li, mindent megtehet, senki sem §llhat az Ítj§ba, hiszen senki sem vetekedhet vele erÆben, hatalomban ¦s
vagyonban. Ha pedig feltÉnik egy ellens¦g, aki esetleg akad§lyozhatja Æt
az egyre nagyobb ¦rz¦ki ¦lvezetben, azonnal elkezdi tervezgetni, hogyan
t§vol¨thatn§ el ¤gyesen az Ítb©l.

666

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

[16. fejezet

19. VERS
taAnahM" iã"Sata: ‚U(r"Ana, s$aMs$aAre"Sau nar"ADamaAna, /

iºapaAmyaja›amazAuBaAnaAs$aur"ISvaeva yaAeinaSau //19//
tƒn aha„ dvi‰ata‹ krrƒn sa„sƒre‰u narƒdhamƒn
k‰ipƒmy ajasram aubhƒn ƒsurŒ‰v eva yoni‰u
tƒn Ä Æket; aham Ä ¶n; dvi‰ata‹ Ä a rosszindulatÍakat; krrƒn Ä a
gonoszokat; sa„sƒre‰u Ä az anyagi l¦t ©ce§nj§ba; nara-adhamƒn Ä az
emberis¦g s¢pred¦k¦t; k‰ipƒmi Ä k¤ld¢m; ajasram Ä ¢r¢kre; aubhƒn Ä
kedvezÆtlen; ƒsurŒ‰u Ä d¦monikus; eva Ä bizony; yoni‰u Ä anyam¦hekbe.
²r¢kre az anyagi l¦t ©ce§nj§ba, k¤l¢nf¦le d¦moni fajokba dobom a
gyÉl¢lk¢dÆket ¦s a gonoszokat, az emberis¦g alj§t.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers egy¦rtelmÉen utal arra, hogy az egy¦ni l¦lek
a LegfelsÆbb akarat§b©l ker¤l egy bizonyos testbe. Egy d¦mon lehet, hogy
nem fogadja el az Ýr felsÆbbs¦g¦t, sÆt azt is megteheti, hogy saj§t szesz¦lyei szerint cselekszik, de hogy legk¢zelebb milyen testben sz¤letik meg,
az m¦gsem tÆle, hanem az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek d¢nt¦s¦tÆl f¤gg. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam harmadik ¦neke le¨rja, hogyan ker¤l
hal§la ut§n az egy¦ni l¦lek egy felsÆbb hatalom rendel¦s¦bÆl egy anyam¦hbe, ahol Íjabb, saj§ts§gos testet kap. Ez¦rt tal§lunk az anyagi l¦tben
oly sok fajt Ä §llatokat, rovarokat, embereket stb. Nem v¦letlen¤l j¢ttek
l¦tre, hanem egy felsÆbb hatalom ir§ny¨t§s§val. A d¦monok j¢vÆj¦t vil§gosan jelzi ez a vers: Íjra meg Íjra d¦monok m¦h¦be ker¤lnek, s tov§bbra
is gyÉl¢lk¢dÆk¦nt, az emberis¦g s¢pred¦kek¦nt fognak l¦tezni. Az ilyen
d¦moni fajokra az ¢r¢k¢s k¦jv§gy, erÆszak, gyÉl¢let ¦s tiszt§talans§g
jellemzÆ. A dzsungelben ¦lÆ vad§szok a d¦moni fajokhoz tartoznak.
20. VERS
@As$aur"I%M yaAeinamaApaªaA maUX#A janmaina janmaina /

maAma‘aApyaEva k(AEntaeya tataAe yaAntyaDamaAM gAitama, //20//
ƒsurŒ„ yonim ƒpannƒ mˆhƒ janmani janmani
mƒm aprƒpyaiva kaunteya tato yƒnty adhamƒ„ gatim
ƒsurŒm Ä d¦moni; yonim Ä fajt; ƒpannƒ‹ Ä el¦rve; mˆhƒ‹ Ä az ostob§k;
janmani janmani Ä sz¤let¦srÆl sz¤let¦sre; mƒm Ä Engem; aprƒpya Ä nem
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¦rv¦n el; eva Ä bizony; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; tata‹ Ä azut§n; yƒnti Ä
mennek; adhamƒm Ä k§rhozott; gatim Ä c¦l fel¦.
¹, KuntŒ fia! Az ilyen emberek Íjra ¦s Íjra d¦moni fajokban fognak
megsz¤letni, ¨gy sohasem ¦rhetnek el Engem. Fokozatosan a l¦t legsz¢rnyÉbb form§j§ba s¤llyednek.
MAGYAR·ZAT: K¢ztudott, hogy Isten v¦gtelen¤l k¢ny¢r¤letes, §m
most m¦gis azt olvassuk, hogy a d¦monokkal szemben sohasem az.
E versbÆl vil§goss§ v§lik, hogy a d¦monikus embereket ¦letrÆl ¦letre hasonl© d¦monok m¦h¦be k¤ldi. A LegfelsÆbb Ýr kegy¦t nem kapj§k meg,
s egyre lejjebb ¦s lejjebb csÍsznak, m¨g v¦g¤l macsk§k, kuty§k ¦s diszn©k
test¦ben sz¤letnek Íjra. Egy¦rtelmÉen kider¤l teh§t, hogy gyakorlatilag
elj¢vendÆ ¦let¤kben semmikor nem lesz es¦ly¤k, hogy Isten kegy¦ben
r¦szes¤ljenek. A V¦d§k szint¦n megerÆs¨tik, hogy az ilyen l¦nyek egyre lejjebb s¤llyednek, hogy azt§n kutya ¦s diszn© legyen belÆl¤k. Ezzel
kapcsolatban valaki azt mondhatn§: ha Isten nem k¢ny¢r¤letes a d¦monokkal szemben, akkor nem szabadna azt hirdetni R©la, hogy v¦gtelen¤l
k¢ny¢r¤letes. Erre a Vedƒnta-stra adja meg a v§laszt, amikor azt ¨rja,
hogy a LegfelsÆbb Ýr nem gyÉl¢l senkit. Hogy az asur§kat alacsonyabb
fajokba dobja, az csak kegy¦nek egy m§sik megnyilv§nul§sa. A LegfelsÆbb Ýr n¦ha meg¢li az asur§kat, ez azonban nagyon j© nekik, mert
a v¦dikus irodalom le¨rja, hogy akiket a LegfelsÆbb Ýr elpuszt¨t, azok
mind felszabadulnak. A t¢rt¦nelem sok p¦ld§val szolg§l arra, hogyan jelent meg az Ýr k¤l¢nb¢zÆ inkarn§ci©iban, csak az¦rt, hogy elpuszt¨tson
olyan d¦monokat, mint Rƒva†a, Ka„sa, Hira†yakaŁipu ¦s m§sok. Ha teh§t az asur§k el¦gg¦ szerencs¦sek, akkor sz§mukra is megnyilv§nul Isten
kegye az§ltal, hogy v¦gez vel¤k.
21. VERS
i‡aivaDaM nar"k(syaedM" ã"ArM" naAzAnamaAtmana: /

k(Ama: ‚(AeDastaTaA laAeBastasmaAde"tat‡ayaM tyajaeta, //21//
tri-vidha„ narakasyeda„ dvƒra„ nƒanam ƒtmana‹
kƒma‹ krodhas tathƒ lobhas tasmƒd etat traya„ tyajet
tri-vidham Ä h§romf¦le; narakasya Ä a pokolnak; idam Ä ez; dvƒram Ä
kapu; nƒanam Ä puszt¨t©; ƒtmana‹ Ä az ¢nval©nak; kƒma‹ Ä v§gy; krodha‹ Ä d¤h; tathƒ Ä valamint; lobha‹ Ä moh©s§g; tasmƒt Ä ez¦rt; etat Ä
ezt; trayam Ä a h§rmat; tyajet Ä el kell hagyni.
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H§rom kapu ny¨lik e pokolba: a v§gy, a d¤h ¦s a moh©s§g. Minden
j©zan embernek meg kell v§lnia tÆl¤k, mert a l¦lek lealacsonyod§s§hoz
vezetnek.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers a d¦moni ¦let kezdet¦t ¨rja le. Az ember
elÆsz¢r megpr©b§lja kiel¦g¨teni a v§gy§t, de amikor ez nem siker¤l neki,
d¤h¢s lesz, ¦s egyre moh©bb§ v§lik. A j©zan embernek, aki nem akar a
d¦moni l¦tform§kba s¤llyedni, t¢rekednie kell arra, hogy megszabaduljon
e h§rom ellens¦gtÆl, amelyek olyannyira puszt¨t©an hatnak az ¢nval©ra,
hogy lehetetlenn¦ teszik, hogy felszabaduljon az anyagi k¢tel¦kek al©l.
22. VERS
WtaEivaRmau·(: k(AEntaeya tamaAeã"ArE"iñiBanaRr": /

@Acar"tyaAtmana: ™aeyastataAe yaAita par"AM gAitama, //22//
etair vimukta‹ kaunteya tamo-dvƒrais tribhir nara‹
ƒcaraty ƒtmana‹ reyas tato yƒti parƒ„ gatim
etai‹ Ä ezektÆl; vimukta‹ Ä megszabadulva; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
tama‹-dvƒrai‹ Ä a tudatlans§g kapuit©l; tribhi‹ Ä a h§romf¦l¦tÆl; nara‹ Ä
az ember; ƒcarati Ä v¦gez; ƒtmana‹ Ä az ¢nval©nak; reya‹ Ä hasznos;
tata‹ Ä ezut§n; yƒti Ä el¦ri; parƒm Ä a legfelsÆbb; gatim Ä c¦lt.
¹, KuntŒ fia! Aki kiker¤lte a pokol e h§rom kapuj§t, az olyan tettekbe
fog, melyek elÆseg¨tik az ¢nmegval©s¨t§st. Ily m©don fokozatosan el¦ri
a legfelsÆbb c¦lt.
MAGYAR·ZAT: Nagyon kell ©vakodnunk az emberi ¦let e h§rom ellens¦g¦tÆl, a v§gyt©l, a d¤htÆl ¦s a moh©s§gt©l. Min¦l jobban megszabadul valaki ezektÆl, l¦te ann§l ink§bb megtisztul, s ¨gy k¦pes lesz betartani a v¦dikus ¨r§sok szab§lyait ¦s elÆ¨r§sait. Az emberi ¦let szab§lyoz©
elveinek k¢vet¦s¦vel az ember fokozatosan eljuthat a lelki ¢nmegval©s¨t§s szintj¦re. Ha annyira szerencs¦s, hogy ezeket k¢vetve el¦ri a K‚‰†atudat s¨kj§t, biztos siker v§r r§. A v¦dikus irodalom le¨rja a tettek ¦s
visszahat§sok Ítj§t, hogy seg¨tsen az embernek eljutnia a megtisztul§sig.
Az eg¦sz folyamat alapj§t a v§gy, a moh©s§g ¦s a d¤h elhagy§sa jelenti.
Az ennek m©dj§r©l sz©l© tud§s tanulm§nyoz§s§val az ember el¦rheti az
¢nmegval©s¨t§s legmagasabb fok§t, amely az odaad© szolg§latban tetÆzik, az odaad© szolg§lat r¦v¦n pedig a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek k¦ts¦gtelen¤l felszabadul. A v¦dikus rendszerben emiatt egy n¦gy oszt§lyb©l (a
kasztokb©l) ¦s n¦gy ¦letform§b©l (a n¦gy lelki rendbÆl) §ll© int¦zm¦nyt
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tal§lunk. A k¤l¢nf¦le kasztokra, illetve rendekre megfelelÆ elÆ¨r§sok ¦s
szab§lyok vonatkoznak, s ha valaki k¦pes ezeket betartani, automatikusan a lelki megvil§gosod§s legmagasabb szintj¦re emelkedhet, s azon tÍl
felszabadul§s§hoz m§r semmi k¦ts¦g nem f¦r.
23. VERS
ya: zAAñivaiDamauts$a{jya vataRtae k(Amak(Ar"ta: /

na s$a is$aiÜ"mavaA«aAeita na s$auKaM na par"AM gAitama, //23//
ya‹ ƒstra-vidhim uts‚jya vartate kƒma-kƒrata‹
na sa siddhim avƒpnoti na sukha„ na parƒ„ gatim
ya‹ Ä aki; ƒstra-vidhim Ä az ¨r§sok szab§lyoz© elveit; uts‚jya Ä feladv§n;
vartate Ä marad; kƒma-kƒrata‹ Ä a v§gy hat§s§ra ¢nk¦nyesen cselekvÆ;
na Ä sohasem; sa‹ Ä Æ; siddhim Ä a t¢k¦letess¦get; avƒpnoti Ä el¦ri; na Ä
sohasem; sukham Ä boldogs§got; na Ä sohasem; parƒm Ä a legfelsÆbb;
gatim Ä t¢k¦letes szintet.
De aki f¦lredobja az ¨r§sok parancsolatait, ¦s saj§t k¦nye-kedv¦re cselekszik, az sem a t¢k¦letess¦get, sem a boldogs§got, sem a legv¦gsÆ c¦lt
nem ¦ri el.
MAGYAR·ZAT: Az elÆzÆekben m§r eml¨tett¤k, hogy a ƒstra-vidhi,
vagyis a ƒstra Ítmutat§sa az emberi t§rsadalom kasztjaira ¦s rendjeire
vonatkozik. Mindenkinek be kell tartania ezeket a szab§lyokat ¦s elÆ¨r§sokat. Ha valaki m¦gsem tesz ¨gy, hanem a k¦jv§gyt©l, moh©s§gt©l ¦s
v§gyt©l hajtva ¢nk¦nyesen cselekszik, ¦lete sohasem lesz t¢k¦letes. Ýgy
is mondhatn§nk, hogy ha valaki tudja mindezt elm¦letben, de nem eszerint ¦l, akkor az emberis¦g legalj§hoz tartozik. Az emberi ¦letform§ban
az ¦lÆl¦nynek k¢teless¦ge, hogy j©zanul cselekedj¦k, ¦s k¢vesse a szab§lyokat, amelyek azt seg¨tik elÆ, hogy az ¦let legmagasabb szintj¦t el¦rje.
Ha nem k¢veti ezeket, a m¦lybe s¤llyed. De m¦g ha a szab§lyokat ¦s
az elÆ¨r§sokat az erk¢lcs elveivel egy¤tt be is tartja, ha v¦g¤l nem jut
el a LegfelsÆbb Ýr megismer¦s¦nek szintj¦re, akkor minden tud§sa hi§baval© volt. M¦g Isten l¦t¦t is elfogadhatja, §m ha nem v¦gez szolg§latot az Ýrnak, akkor minden t¢rekv¦s¦ben kudarcot vall. Az embernek
¦ppen ez¦rt fokozatosan a K‚‰†a-tudat ¦s az odaad© szolg§lat s¨kj§ra kell
emelkednie. Egyed¤l ott ¦s akkor fogja el¦rni a legt¢k¦letesebb szintet.
A kƒma-kƒrata‹ sz© nagyon fontos. Aki tudatosan megszegi a szab§lyokat, az az anyagi v§gyak ¢szt¢nz¦s¦re cselekszik. Tudja, hogy ez tilos,
m¦gis megteszi. Ezt ¦rtj¤k ¢nk¦nyes cselekv¦s alatt. Aki tudja, hogy ezt
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kellene tennie vagy azt, m¦gsem teszi, az ¢nk¦nyes. Az ilyen embert a
LegfelsÆbb Ýr ©hatatlanul el¨t¦li, s ¨gy nem ¦rheti el azt a t¢k¦letess¦get,
amit az emberi ¦let nyÍjtani tud. Az emberi ¦let arra val©, hogy megtisztuljunk, de aki nem a szab§lyok szerint ¦l, az nem tisztulhat meg, s nem
¦rheti el az igazi boldogs§got sem.
24. VERS
tasmaAcC$AñM ‘amaANAM tae k(AyaARk(AyaRvyavaisTataAE /

ÁaAtvaA zAAñivaDaAnaAe·M( k(maR k(tauRimah"AhR"is$a //24//
tasmƒc chƒstra„ pramƒ†a„ te kƒryƒkƒrya-vyavasthitau
jŠƒtvƒ ƒstra-vidhƒnokta„ karma kartum ihƒrhasi
tasmƒt Ä ez¦rt; ƒstram Ä az ¨r§sokat; pramƒ†am Ä bizony¨t¦kot; te Ä
ti¦d; kƒrya Ä k¢teless¦ged; akƒrya Ä ¦s tiltott cselekedeted; vyavasthitau Ä meghat§roz©kat; jŠƒtvƒ Ä tudv§n; ƒstra Ä az ¨r§soknak; vidhƒna Ä
az elÆ¨r§sai; uktam Ä §ltal mondott; karma Ä munk§t; kartum Ä v¦gezni;
iha Ä ebben a vil§gban; arhasi Ä meg kell tenned.
Az ¨r§sok Ítmutat§s§b©l kell meg¦rteni, mi a k¢teless¦g ¦s mi nem az.
Miut§n az ember megismerte e szab§lyokat, cselekedj¦k Így, hogy fokozatosan felemelkedhessen §ltaluk.
MAGYAR·ZAT: Mint ahogy a tizen¢t¢dik fejezet kijelentette, a V¦d§k
minden szab§ly§nak ¦s elÆ¨r§s§nak c¦lja ŽrŒ K‚‰†a megismer¦se. Az
ember akkor ¦rte el a v¦dikus irodalomb©l elsaj§t¨that© tud§s legt¢k¦letesebb szintj¦t, ha meg¦rtette a Bhagavad-gŒtƒb©l, kicsoda K‚‰†a, s ekk¦ppen K‚‰†a-tudatoss§ v§lva odaad© szolg§latot v¦gez. Az Ýr Caitanya
Mahƒprabhu megk¢nny¨tette sz§munkra ezt a folyamatot. Csup§n arra
k¦rte az embereket, hogy ¦nekelj¦k a Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a
K‚‰†a, Hare Hare, Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare
mantr§t, szolg§lj§k odaad©an az Urat, ¦s fogyassz§k a mrtiknak felaj§nlott ¦tel marad¦kait. Aki egyenesen az ilyen odaad© tettekhez l§t, arr©l
tudnunk kell, hogy m§r §ttanulm§nyozta az eg¦sz v¦dikus irodalmat, ¦s
t¢k¦letesen meg¦rtette a v¦gk¢vetkeztet¦st. Term¦szetesen a k¢z¢ns¦ges,
nem K‚‰†a-tudatÍ embernek vagy azoknak, akik nem v¦geznek odaad©
szolg§latot, a V¦d§k utas¨t§saib©l kell megtudniuk, hogy mit kell ¦s mit
nem szabad tenni¤k, s az elÆ¨r§sokat vita n¦lk¤l v¦gre kell hajtaniuk. Ezt
h¨vj§k a ƒstra, vagyis a szent¨r§s §ltal elÆ¨rt elvek k¢vet¦s¦nek. A ƒstr§k mentesek att©l a n¦gy alapvetÆ hib§t©l, melyek a felt¦telekhez k¢t¢tt
lelket jellemzik: a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦leknek t¢k¦letlenek az ¦rz¦kei,
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hajlamos a csal§sra, biztos, hogy hib§zik, ¦s biztos, hogy illÍzi©ban van.
Ez a n¦gy legfÆbb hi§nyoss§g alkalmatlann§ teszi arra, hogy szab§lyokat
¦s elÆ¨r§sokat teremtsen. Ez¦rt a n¦gy hib§n fel¤l §ll© ƒstr§k elÆ¨r§sait
¦s kijelent¦seit valamennyi nagy szent, ƒcƒrya ¦s nagy l¦lek m©dos¨t§s
n¦lk¤l k¢veti.
Indi§ban a lelki tudom§ny mÉvelÆinek sz§mtalan csoportja van, melyek
§ltal§ban k¦t ir§nyzathoz, a szem¦lytelen ¦s a szem¦lyes filoz©fiai ir§nyzathoz tartoznak. A V¦d§k elveit k¢vetÆ ¦letforma mindkettÆre jellemzÆ.
Az ¨r§sok elveinek betart§sa n¦lk¤l ugyanis senki sem ¦rheti el a t¢k¦letess¦g szintj¦t. Ez¦rt tekinthetÆ szerencs¦snek az, aki val©ban meg¦rtette
a ƒstr§k sz§nd¦k§t.
Az emberi t§rsadalom degrad§l©d§s§t az okozza, hogy elfordultunk az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge megismer¦s¦t szolg§l© elvektÆl. Ez az
emberi ¦letben a legnagyobb bÉn, ez¦rt a mƒyƒ, az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦nek anyagi energi§ja a h§romf¦le szenved¦s form§j§ban folytonosan aggodalmat okoz nek¤nk. Ez az anyagi energia az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦bÆl §ll. Az embernek legal§bb a j©s§g szintj¦re
fel kell emelkednie ahhoz, hogy a LegfelsÆbb Ýrr©l sz©l© tud§s Ítj§ra
l¦phessen. Ha nem jut el a j©s§g szintj¦ig, akkor a tudatlans§gban ¦s a
szenved¦lyben kell maradnia, melyek d¦moni l¦tet id¦znek elÆ. A szenved¦ly ¦s tudatlans§g k¢tÆerej¦nek rabjai gÍnyt Éznek az ¨r§sokb©l, a
szent emberekbÆl ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge helyes megismer¦s¦bÆl. Nem engedelmeskednek a lelki tan¨t©mester utas¨t§sainak, ¦s
nem t¢rÆdnek a szent¨r§sok parancsolataival sem. Annak ellen¦re, hogy
hallottak az odaad© szolg§lat dicsÆs¦g¦rÆl, nem vonz©dnak hozz§, ehelyett saj§t utakat tal§lnak ki fejlÆd¦s¤k ¦rdek¦ben. Ez csup§n n¦h§ny az
emberi t§rsadalom azon hib§i k¢z¤l, amelyek a d¦moni l¦thez vezetnek.
Ha azonban valaki k¦pes k¢vetni egy megfelelÆ, hiteles lelki tan¨t©mester
utas¨t§sait, aki a felemelked¦s Ítj§ra, egy magasabb szintre tudja vezetni,
¦lete sikeress¦ v§lik.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizenhatodik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀAz isteni ¦s a d¦moni term¦szet".

TIZENHETEDIK FEJEZET

A hit fajt§i

1. VERS
@jauRna ovaAca

yae zAAñivaiDamauts$a{jya yajantae ™aÜ"yaAinvataA: /

taeSaAM inaï"A tau k(A k{(SNA s$aÔvamaAh"Ae r"jastama: // 1 //
arjuna uvƒca
ye ƒstra-vidhim uts‚jya yajante raddhayƒnvitƒ‹
te‰ƒ„ ni‰‡hƒ tu kƒ k‚‰†a sattvam ƒho rajas tama‹
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; ye Ä akik; ƒstra-vidhim Ä az ¨r§sok szab§lyait; uts‚jya Ä f¦lredobva; yajante Ä im§dnak; raddhayƒ Ä teljes hittel;
anvitƒ‹ Ä rendelkezÆk; te‰ƒm Ä az Æ; ni‰‡hƒ Ä hit¤k; tu Ä de; kƒ Ä milyen;
k‚‰†a Ä ©, K‚‰†a; sattvam Ä j©s§gban l¦vÆ; ƒho Ä vagy pedig; raja‹ Ä
szenved¦lyben l¦vÆ; tama‹ Ä tudatlans§gban l¦vÆ.
Arjuna ¨gy k¦rdezett: ¹, K‚‰†a, milyen helyzetben vannak azok, akik
nem k¢vetik az ¨r§sok elveit, hanem a saj§t elk¦pzel¦seik szerinti im§-
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datba mer¤lnek? J©s§g, szenved¦ly vagy tudatlans§g uralkodik-e az
ilyen embereken?
MAGYAR·ZAT: A negyedik fejezet harminckilencedik vers¦ben az §ll,
hogy aki hÉs¦gesen kitart egy bizonyos fajta im§dat mellett, az fokozatosan felemelkedik a tud§s szintj¦re, ¦s el¦ri a b¦ke ¦s j©l¦t legt¢k¦letesebb
§llapot§t. A tizenhatodik fejezetben azt a v¦gk¢vetkeztet¦st tal§ljuk, hogy
aki nem k¢veti az ¨r§sokban lefektetett elveket, azt asur§nak, azaz d¦monnak nevezik, m¨g a dev§k vagy f¦listenek azok, akik hÉs¦gesen betartj§k
az elÆ¨r§sokat. De mi a helyzet azokkal, akik olyan elÆ¨r§sokat k¢vetnek
nagy hittel, melyekrÆl a szent¨r§sok nem tesznek eml¨t¦st? K‚‰†§nak el
kell oszlatnia Arjuna erre vonatkoz© k¦ts¦g¦t. A j©s§g, a szenved¦ly vagy
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben v¦gzik-e im§datukat azok, akik egy emberi
l¦nyt v§lasztanak meg valamif¦le istenn¦, ¦s benne hisznek? El¦rhetik-e
az ilyen emberek az ¦let t¢k¦letess¦g¦t? Szert tehetnek-e a val©di tud§sra,
¦s felemelkedhetnek-e a legt¢k¦letesebb s¨kra? Siker v§r-e azokra, akik
ugyan nem k¢vetik az ¨r§sok szab§lyait ¦s elÆ¨r§sait, de hisznek valamiben, s isteneket, f¦listeneket vagy embereket im§dnak? Arjuna ezeket
a k¦rd¦seket teszi fel K‚‰†§nak.
2. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

i‡aivaDaA Bavaita ™aÜ"A de"ih"naAM s$aA svaBaAvajaA /

s$aAiÔvak(L r"Ajas$aI caEva taAmas$aI caeita taAM Za{NAu // 2 //
rŒ-bhagavƒn uvƒca
tri-vidhƒ bhavati raddhƒ dehinƒ„ sƒ svabhƒva-jƒ
sƒttvikŒ rƒjasŒ caiva tƒmasŒ ceti tƒ„ ‚†u
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; trividhƒ Ä h§romf¦le; bhavati Ä lesz; raddhƒ Ä hite; dehinƒm Ä a megtestes¤ltnek; sƒ Ä az; sva-bhƒva-jƒ Ä az anyagi term¦szet Æt befoly§sol©
k¢tÆereje szerinti; sƒttvikŒ Ä a j©s§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; rƒjasŒ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; tƒmasŒ Ä a tudatlans§g
k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; ca Ä ¦s; iti Ä ¨gy; tƒm Ä azt; ‚†u Ä halld TÆlem.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: A hit h§romf¦le lehet:
j©s§gban, szenved¦lyben ¦s tudatlans§gban l¦vÆ, att©l f¤ggÆen, hogy a
megtestes¤lt l¦lekre a term¦szet mely k¢tÆereje jellemzÆ. Hallj h§t most
ezekrÆl!
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MAGYAR·ZAT: Ha valaki lustas§ga ¦s t¦tlens¦ge miatt felhagy az ¨r§sok szab§lyainak ¦s elÆ¨r§sainak k¢vet¦s¦vel Ä noha ismeri azokat Ä, akkor
az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek ir§ny¨t§sa al§ ker¤l. Az ember a j©s§g,
a szenved¦ly vagy a tudatlans§g minÆs¦g¦ben kor§bban v¦grehajtott tettei szerint saj§ts§gos jellemre tesz szert. Az ¦lÆl¦ny folytonos kapcsolatban §ll a term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆivel. Mivel kapcsolatban §ll az
anyagi term¦szettel, kifejleszt egy bizonyos mentalit§st annak megfelelÆen, hogy melyik k¢tÆerÆben hajtja v¦gre tetteit. Ha azonban egy hiteles lelki tan¨t©mesterhez fordul, s az ¨r§sok utas¨t§saival egy¤tt az Æ utas¨t§sait is betartja, akkor megv§ltoztathatja jellem¦t, s a tudatlans§gb©l
vagy szenved¦lybÆl fokozatosan a j©s§gba emelkedhet. MindebbÆl levonhatjuk a k¢vetkeztet¦st, hogy a term¦szet egy adott k¢tÆereje jellemezte
vak hit nem seg¨thet a t¢k¦letess¦g el¦r¦s¦ben. Mindent gondosan, okosan
kell megfontolni egy hiteles lelki tan¨t©mester t§rsas§g§ban, ¨gy az ember
v§ltoztathat helyzet¦n, s egy magasabb rendÉ k¢tÆerÆbe juthat.
3. VERS
s$aÔvaAnauè&paA s$avaRsya ™aÜ"A Bavaita BaAr"ta /

™aÜ"AmayaAe'yaM pauç&SaAe yaAe yacC)$Ü": s$a Wva s$a: // 3 //
sattvƒnurpƒ sarvasya raddhƒ bhavati bhƒrata
raddhƒ-mayo 'ya„ puru‰o yo yac-chraddha‹ sa eva sa‹
sattva-anurpƒ Ä l¦te szerinti; sarvasya Ä mindenkinek; raddhƒ Ä a hite;
bhavati Ä lesz; bhƒrata Ä ©, Bharata fia; raddhƒ Ä hittel; maya‹ Ä teljes;
ayam Ä ez; puru‰a‹ Ä az ¦lÆl¦ny; ya‹ Ä aki; yat Ä olyan; raddha‹ Ä hitÉ;
sa‹ Ä ¨gy; eva Ä bizony; sa‹ Ä Æ.
¹, Bharata fia! Az ember egy bizonyos fajta hitet fejleszt ki aszerint,
hogy l¦t¦t a term¦szet mely k¢tÆerÆi befoly§solj§k. Ýgy mondj§k, az
¦lÆl¦ny hit¦t a r§ jellemzÆ k¢tÆerÆ hat§rozza meg.
MAGYAR·ZAT: Minden ember rendelkezik valamilyen hittel, f¤ggetlen¤l att©l, hogy kicsoda, hite azonban term¦szet¦nek megfelelÆen lehet
j©, szenved¦lyes vagy tudatlan. E r§ jellemzÆ hit fogja azt§n meghat§rozni, hogy milyen emberekkel ¦rintkezik. A tizen¢t¢dik fejezet is megerÆs¨ti, hogy az ¦lÆl¦ny eredetileg a LegfelsÆbb Ýr t¢red¦k szerves r¦sze.
Eredetileg ez¦rt transzcendent§lis, ¦s az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¢tt
§ll, de az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦hez fÉzÆdÆ viszony§r©l megfeledkezve kapcsolatba ker¤l az anyagi term¦szettel, ¨gy ¦lete felt¦telekhez k¢t¢tt¦ v§lik, s az anyagi term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆinek hat§s§ra
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kialakul saj§tos helyzete. Az ebbÆl eredÆ nem term¦szetes hit ¦s l¦t azonban csak anyagi. Az ¦lÆl¦ny eredendÆen nirgu†a, vagyis transzcendent§lis,
annak ellen¦re, hogy jelenleg anyagi befoly§s, valamilyen anyagi ¦letfelfog§s hat§sa alatt §ll. Ez¦rt hogy Íjra ¦letre keltse kapcsolat§t a LegfelsÆbb
Ýrral, meg kell tisztulnia az anyagi szennyezÆd¦sektÆl. Ez teh§t az egyetlen haza vezetÆ Ít, amely mentes a f¦lelemtÆl: a K‚‰†a-tudat. Ha valaki
K‚‰†a-tudatÍ, akkor minden k¦ts¦get kiz§rva felemelkedhet a t¢k¦letess¦g szintj¦re. Ha azonban nem kezdi el ezt az ¢nmegval©s¨t§si folyamatot,
akkor biztosan a term¦szet k¢tÆerÆinek hat§sa alatt marad.
Ebben a versben a raddhƒ Ä Àhit" Ä sz© k¤l¢n¢sen fontos. A raddhƒ,
azaz a hit eredetileg a j©s§g k¢tÆerej¦bÆl sz§rmazik. Az ember hihet egy
f¦listenben, esetleg egy kital§lt istenben vagy valamilyen elk¦pzelt dologban. Az erÆs hit azt eredm¦nyezi, hogy az ember az anyagi j©s§gban fog
cselekedni. Az anyagi, felt¦telekhez k¢t¢tt l¦tben egyetlen tett sem tiszta, mindegyik kevert. Egyikre sem a tiszta j©s§g jellemzÆ. A tiszta j©s§g
transzcendent§lis, ¦s csakis ezen a szinten lehet meg¦rteni az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek val©di term¦szet¦t. Ha az ember hit¦t nem
teljesen a megtisztult j©s§g jellemzi, akkor azt az anyagi term¦szet b§rmelyik k¢tÆereje beszennyezheti, s e szennyezÆd¦s a sz¨vre is kiterjedhet.
A hit teh§t aszerint szil§rdul meg, hogy az ember sz¨ve az anyagi term¦szet mely k¢tÆerej¦vel §ll kapcsolatban. Ha a sz¨v a j©s§g minÆs¦g¦ben
van, akkor a hitet is ez a k¢tÆerÆ jellemzi, ha pedig a szenved¦ly, esetleg
a s¢t¦ts¦g ¦s az illÍzi© jellemzÆ r§, akkor a hit is azoknak a hat§sa alatt
fog §llni. Ez¦rt van a vil§gon annyif¦le hit, s emiatt van annyif¦le vall§s.
A vall§sos hit igazi elve a tiszta j©s§g szintj¦n nyilv§nul meg, de mivel a
sz¨v szennyezett, k¤l¢nf¦le vall§sos elvek l¦teznek. A hit k¤l¢nf¦le v§ltozatai szerint az im§datnak is k¤l¢nf¦le fajt§i vannak.
4. VERS
yajantae s$aAiÔvak(A de"vaAna, yaºar"ºaAMis$a r"Ajas$aA: /

‘aetaAna, BaUtagANAAMêAnyae yajantae taAmas$aA janaA: // 4 //
yajante sƒttvikƒ devƒn yak‰a-rak‰ƒ„si rƒjasƒ‹
pretƒn bhta-ga†ƒ„ cƒnye yajante tƒmasƒ janƒ‹
yajante Ä im§dnak; sƒttvikƒ‹ Ä a j©s§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆk; devƒn Ä f¦listeneket; yak‰a-rak‰ƒ„si Ä d¦monokat; rƒjasƒ‹ Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆk; pretƒn Ä holt szellemeket; bhta-ga†ƒn Ä k¨s¦rteteket; ca Ä
¦s; anye Ä m§sok; yajante Ä im§dnak; tƒmasƒ‹ Ä a tudatlans§gban l¦vÆ;
janƒ‹ Ä emberek.
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A j©s§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk a f¦listeneket, a szenved¦lyben l¦vÆk a d¦monokat, a tudatlans§g k¢tel¦k¦nek rabjai pedig a szellemeket ¦s a k¨s¦rteteket im§dj§k.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge
az im§d©k fajt§ir©l besz¦l, k¤lsÆdleges tev¦kenys¦geik alapj§n. Az ¨r§sok
parancsai szerint egyed¤l az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge m¦lt© az
im§datra, §m akik nem ismerik el¦gg¦ az ¨r§sok tan¨t§s§t, vagy nem hÉs¦gesek ahhoz, azok az anyagi term¦szet k¢tÆerÆiben val© saj§tos helyzet¤k
szerint v§lasztj§k ki im§datuk t§rgy§t. Akik a j©s§g k¢tÆerej¦ben vannak, §ltal§ban a f¦listeneket im§dj§k. A f¦listenek k¢z¦ tartozik Brahmƒ,
Živa ¦s sokan m§sok, p¦ld§ul Indra, Candra ¦s a napisten. Sokf¦le f¦listen
van. A j©s§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk egy bizonyos c¦l ¦rdek¦ben egy bizonyos
f¦listent im§dnak. A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆk szint¦n egy adott c¦l
¦rdek¦ben im§dj§k a d¦monokat. M¦g eml¦ksz¤nk arra, hogy a m§sodik
vil§gh§borÍ alatt egy kalkuttai ember Hitlert im§dta, mert a h§borÍnak
k¢sz¢nhette hatalmas vagyon§t, amit a feketepiacon ¤zletelve ¢sszegyÉjt¢tt. A szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tel¦k¦nek rabjai §ltal§ban szint¦n
egy nagy hatalmÍ embert v§lasztanak ki isten¤knek. Azt gondolj§k, hogy
b§rkit lehet istenk¦nt im§dni, az eredm¦ny minden esetben ugyanaz.
E versbÆl kider¤l, hogy a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆk ilyen isteneket teremtenek ¦s im§dnak, s hogy a tudatlans§gban, s¢t¦ts¦gben ¦lÆk a
k¨s¦rteteket im§dj§k. Vannak, akik egy halott s¨rj§n§l v¦geznek im§datot.
A szexu§lis ¦lvezettel egybek¢t¢tt im§dat szint¦n a s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben
van. India egyes eldugott falvaiban mind a mai napig ¦lnek szellemim§d©k. Ezek a primit¨v emberek n¦ha elmennek az erdÆbe, ¦s ha tudom§st
szereznek r©la, hogy egy f§ban szellem lakozik, akkor im§dni kezdik azt a
f§t, ¦s §ldozatokat mutatnak be neki. Az eff¦le im§datok nem nevezhetÆk
Isten-im§datnak. Isten im§data a transzcendent§lis, tiszta j©s§gban l¦vÆ
emberek sz§m§ra val©. Ezzel kapcsolatban a ÷rŒmad-Bhƒgavatam (4.3.23)
¨gy ¨r: sattva„ viuddha„ vƒsudeva-abditam. ÀAki el¦rte a tiszta j©s§got, Vƒsudev§t im§dja." Az anyagi term¦szet k¢tÆerÆitÆl teljesen megtisztult, transzcendent§lis szintre jutott emberek teh§t az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦t im§dj§k.
Az imperszonalist§k, akikrÆl azt tartj§k, hogy a j©s§g k¢tÆerej¦ben
vannak, ¢t f¦listent ¦s Vi‰†u anyagi vil§gban l¦tezÆ szem¦lytelen arculat§t im§dj§k, melyet filoz©fiai Vi‰†unak neveznek. Vi‰†u az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek kiterjed¦se, de az imperszonalist§k Ä akik v¦gsÆ
soron nem hisznek az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦ben Ä a Vi‰†uform§t csup§n a szem¦lytelen Brahman egyik aspektus§nak v¦lik. Hasonl©k¦ppen az Ýr Brahmƒr©l azt tartj§k, hogy a szenved¦ly anyagi k¢tÆerej¦ben megnyilv§nul© szem¦lytelen forma. Ily m©don ¢t im§dand© f¦listent
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t¦teleznek fel, de mivel a v¦gsÆ igazs§gnak a szem¦lytelen Brahmant tartj§k, v¦g¤l minden forma im§dat§val felhagynak. V¦gk¢vetkeztet¦sk¦nt
elmondhatjuk, hogy a term¦szet anyagi k¢tÆerÆinek k¤l¢nf¦le tulajdons§gait©l a transzcendent§lis szem¦lyis¦gek t§rsas§g§ban lehet megtisztulni.
5Ä6. VERS
@zAAñivaih"taM GaAerM" tapyantae yae tapaAe janaA: /

d"mBaAh"ÆÿAr"s$aMyau·(A: k(Amar"AgAbalaAinvataA: // 5 //
k(SaRyanta: zAr"Ir"sTaM BaUtaƒaAmamacaetas$a: /

maAM caEvaAnta: zAr"Ir"sTaM taAna, ivaÜ"YaAs$aur"inaêyaAna, // 6 //
aƒstra-vihita„ ghora„ tapyante ye tapo janƒ‹
dambhƒha…kƒra-sa„yuktƒ‹ kƒma-rƒga-balƒnvitƒ‹
kar‰ayanta‹ arŒra-stha„ bhta-grƒmam acetasa‹
mƒ„ caivƒnta‹ arŒra-stha„ tƒn viddhy ƒsura-nicayƒn
aƒstra Ä nem az ¨r§sok §ltal; vihitam Ä parancsolt; ghoram Ä m§sokra
§rtalmas; tapyante Ä v§llalnak; ye Ä azok; tapa‹ Ä vezekl¦seket; janƒ‹ Ä
emberek; dambha Ä b¤szk¦n; aha…kƒra Ä ¦s ¢nzÆn; sa„yuktƒ‹ Ä cselekvÆk; kƒma Ä a k¦jv§gynak; rƒga Ä ¦s a ragaszkod§snak; bala Ä az erej¦tÆl; anvitƒ‹ Ä hajtva; kar‰ayanta‹ Ä k¨nozva; arŒra-stham Ä a testben
lakoz©t; bhta-grƒmam Ä az anyagi elemek kombin§ci©j§t; acetasa‹ Ä
t¦ves gondolkod§ssal; mƒm Ä Engem; ca Ä is; eva Ä bizony; anta‹ Ä bel¤l; arŒra-stham Ä a testben lakoz©t; tƒn Ä Æket; viddhi Ä tudd; ƒsuranicayƒn Ä d¦monoknak.
Akik b¤szkes¦gbÆl ¦s ¢nz¦sbÆl olyan szigorÍ vezekl¦st ¦s ¢nsanyargat§st
v§llalnak magukra, amit az ¨r§sok nem aj§nlanak, akiket a k¦jv§gy ¦s
a ragaszkod§s ¢szt¢n¢z, akik ostob§n test¤k anyagi elemeit ¦s a testen
bel¤l lakoz© FelsÆlelket sanyargatj§k, azokat d¦monoknak nevezik.
MAGYAR·ZAT: Vannak emberek, akik olyan m©dszereket tal§lnak ki
a vezekl¦sre ¦s az ¢nfegyelmez¦sre, melyekrÆl az ¨r§sok nem tesznek eml¨t¦st. A valamilyen alantas sz§nd¦kkal, p¦ld§ul puszt§n politikai c¦lb©l
v¦grehajtott b¢jt¢t az ¨r§sok nem javasolj§k. Csakis a lelki fejlÆd¦s ¦rdek¦ben tan§csolj§k a b¢jt¢l¦st, nem pedig valamif¦le politikai vagy t§rsadalmi c¦l el¦r¦se ¦rdek¦ben. Akik ilyen ind¨t¦kokt©l hajtva sanyargatj§k
magukat, azok a Bhagavad-gŒtƒ szerint minden bizonnyal d¦monikus emberek. Tetteik szemben §llnak az ¨r§sok parancsolataival, ¦s nem hoznak
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§ld§st az emberekre. Val©j§ban a b¤szkes¦g, a hamis ego, a k¦jv§gy ¦s
az anyagi ¦lvezetekhez val© ragaszkod§s ¢szt¢nzi Æket e tettekre. Ezek a
cselekedetek nemcsak a testet fel¦p¨tÆ anyagi elemek rendj¦t bor¨tj§k fel,
de megzavarj§k a testben lakoz© Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t is.
A politikai c¦lb©l v¦grehajtott, nem szentes¨tett b¢jt vagy vezekl¦s minden bizonnyal nagyon zavar© m§sok sz§m§ra is. A v¦dikus irodalom teh§t
nem aj§nlja ezt. A d¦monikus ember azt gondolja, hogy ily m©don k¦pes
lesz az ellens¦get vagy egy m§sik csoportot arra k¦nyszer¨teni, hogy teljes¨tse k¦r¦s¦t. Az ilyen esetek azonban nem egyszer a b¢jt¢lÆ hal§l§val
v¦gzÆdnek. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge nem helyesli az ilyen
¢nsanyargat§st, ¦s aki ¨gy tesz, azt d¦monnak nyilv§n¨tja. Ezek a mutatv§nyok az¦rt s¦rtik az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, mert ellenkeznek a v¦dikus ¨r§sok parancsaival. Ezzel kapcsolatban az acetasa‹ sz©
nagyon fontos: egy j©zan gondolkod§sÍ ember engedelmeskedik az ¨r§sok
utas¨t§sainak. M§sok nem t¢rÆdnek a szent¨r§sokkal, nem k¢vetik utas¨t§saikat, ¦s saj§t maguk tal§lnak ki m©dszereket a lemond§sra ¦s ¢nsanyargat§sra. Ne felejts¤k el soha, milyen sors v§r a d¦monikus emberekre.
Az elÆzÆ fejezet elmondta: az Ýr arra k¦nyszer¨ti Æket, hogy d¦monikus
emberek m¦h¦ben sz¤lessenek meg Íjra, s ¨gy ¦letrÆl ¦letre a d¦monikus
elvek szerint fognak ¦lni, an¦lk¤l hogy ismern¦k kapcsolatukat az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦vel. Ha azonban olyan szerencs¦sek, hogy elfogadj§k egy lelki tan¨t©mester vezet¦s¦t, aki k¦pes a v¦dikus b¢lcsess¦g
Ítj§ra terelni Æket, akkor kiszabadulhatnak ebbÆl a k¢tel¦kbÆl, ¦s v¦g¤l
el¦rhetik a legfelsÆ c¦lt.
7. VERS
@Ah"Ar"stvaipa s$avaRsya i‡aivaDaAe Bavaita i‘aya: /

yaÁastapastaTaA d"AnaM taeSaAM Baed"imamaM Za{NAu // 7 //
ƒhƒras tv api sarvasya tri-vidho bhavati priya‹
yajŠas tapas tathƒ dƒna„ te‰ƒ„ bhedam ima„ ‚†u
ƒhƒra‹ Ä ev¦s; tu Ä bizony; api Ä is; sarvasya Ä mindenkinek; tri-vidha‹ Ä
h§romf¦le; bhavati Ä van; priya‹ Ä kedves; yajŠa‹ Ä §ldozat; tapa‹ Ä
vezekl¦s; tathƒ Ä szint¦n; dƒnam Ä adom§nyoz§s; te‰ƒm Ä az ¢v¦k; bhedam Ä a k¤l¢nbs¦g¦t; imam Ä ezt; ‚†u Ä halld.
M¦g az egyes emberek §ltal kedvelt ¦tel is h§romf¦le lehet, az anyagi
term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek megfelelÆen. ¸gy igaz ez az §ldozatok, a
vezekl¦s ¦s az adom§nyoz§s eset¦ben is. Halld most, amit a k¢z¢tt¤k
l¦vÆ k¤l¢nbs¦grÆl elmondok!
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MAGYAR·ZAT: Az ev¦s, az §ldozat, a vezekl¦s ¦s az adom§nyoz§s
m©dj§ban az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi §ltal meghat§rozott k¤l¢nf¦le
helyzetek alapj§n k¤l¢nbs¦gek vannak, s nincs mindegyik ugyanazon a
szinten. Az az igaz§n b¢lcs, aki ezeket elemezve k¦pes meg¦rteni, hogy az
egyes tetteket az anyagi term¦szet melyik k¢tÆerej¦ben v¦gzik. Aki azonban egyenlÆ szinten §ll©knak tekinti a k¤l¢nf¦le §ldozatokat, ¦teleket ¦s
adom§nyokat, az nem tud k¤l¢nbs¦get tenni, s ¨gy ostoba. Vannak olyan
misszion§riusok, akik azt hirdetik, hogy az ember azt tehet, amit akar,
mindenf¦lek¦ppen el¦ri a t¢k¦letess¦get. Az ilyen ostoba vezetÆk nem
az ¨r§sok Ítmutat§sa alapj§n cselekszenek. Saj§t m©dszereket tal§lnak
ki, s ¨gy f¦lrevezetik az embereket.
8. VERS
@Ayau:s$aÔvabalaAr"Aegyas$auKa‘aIitaivavaDaRnaA: /

r"syaA: iµagDaA: isTar"A ô$âA @Ah"Ar"A: s$aAiÔvak(i‘ayaA: // 8 //
ƒyu‹-sattva-balƒrogya- sukha-prŒti-vivardhanƒ‹
rasyƒ‹ snigdhƒ‹ sthirƒ h‚dyƒ ƒhƒrƒ‹ sƒttvika-priyƒ‹
ƒyu‹ Ä az ¦lethosszt; sattva Ä l¦tet; bala Ä erÆt; ƒrogya Ä eg¦szs¦get;
sukha Ä boldogs§got; prŒti Ä ¦s el¦gedetts¦get; vivardhanƒ‹ Ä n¢velÆ;
rasyƒ‹ Ä l¦dÍs; snigdhƒ‹ Ä zs¨ros; sthirƒ‹ Ä tart©s; h‚dyƒ‹ Ä ¢r¢met ad©;
ƒhƒrƒ‹ Ä ¦telek; sƒttvika Ä a j©s§gban l¦vÆ sz§m§ra; priyƒ‹ Ä ¨zletesek.
A j©s§g minÆs¦g¦ben ¦lÆk olyan ¦teleket kedvelnek, amelyek meghosszabb¨tj§k az ¦letet, megtiszt¨tj§k az ember l¦t¦t, erÆt, eg¦szs¦get,
boldogs§got ¦s el¦gedetts¦get adnak. Az ilyen ¦telek l¦dÍsak, zs¨rosak,
t§pl§l©ak, ¦s ¢r¢mmel t¢ltik el a sz¨vet.
9. VERS
k(Å%mlalavaNAAtyauSNAtaIºNAè&ºaivad"Aih"na: /

@Ah"Ar"A r"Ajas$asyaeí"A äu":KazAAek(Amaya‘ad"A: // 9 //
ka‡v-amla-lava†ƒty-u‰†a- tŒk‰†a-rk‰a-vidƒhina‹
ƒhƒrƒ rƒjasasye‰‡ƒ du‹kha-okƒmaya-pradƒ‹
ka‡u Ä keserÉ; amla Ä savanyÍ; lava†a Ä s©s; ati-u‰†a Ä erÆs; tŒk‰†a Ä
cs¨pÆs; rk‰a Ä sz§raz; vidƒhina‹ Ä ¦getÆ; ƒhƒrƒ‹ Ä ¦telek; rƒjasasya Ä
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a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆnek; i‰‡ƒ‹ Ä kellemesek; du‹kha Ä szenved¦st; oka Ä nyomorÍs§got; ƒmaya Ä betegs¦get; pradƒ‹ Ä okoz©k.
A tÍls§gosan keserÉ, tÍl savanyÍ, s©s, erÆs, cs¨pÆs, sz§raz ¦s ¦getÆ ¦telt a
szenved¦ly k¢tÆerej¦ben ¦lÆk kedvelik. Az ilyen ¦telek boldogtalans§got,
szenved¦st ¦s betegs¦get okoznak.
10. VERS
yaAtayaAmaM gAtar"s$aM paUita payauRiSataM ca yata, /

oicC$í"maipa caAmaeDyaM BaAejanaM taAmas$ai‘ayama, //10//
yƒta-yƒma„ gata-rasa„ pti paryu‰ita„ ca yat
ucchi‰‡am api cƒmedhya„ bhojana„ tƒmasa-priyam
yƒta-yƒmam Ä az elfogyaszt§s elÆtt h§rom ©r§val fÆz¢tt; gata-rasam Ä
¨ztelen; pti Ä rossz szagÍ; paryu‰itam Ä romlott; ca Ä szint¦n; yat Ä ami;
ucchi‰‡am Ä m§sok ¦telmarad¦ka; api Ä szint¦n; ca Ä ¦s; amedhyam Ä
¦rinthetetlen; bhojanam Ä ¦tel; tƒmasa Ä a s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben l¦vÆnek; priyam Ä kedves.
A s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben l¦vÆk az olyan ¦telt szeretik, amit a fogyaszt§s
elÆtt t¢bb mint h§rom ©r§val fÆztek, ami ¨ztelen, romlott ¦s rothad©,
valamint marad¦kokb©l ¦s tiszt§talan alapanyagokb©l k¦sz¤lt.
MAGYAR·ZAT: Az ¦tel feladata az ¦let meghosszabb¨t§sa, az elme
tiszt¨t§sa ¦s a fizikai erÆ n¢vel¦se. Ez az ¦tel egyetlen szerepe. A kiv§l©
szaktekint¦lyek a mÍltban kiv§lasztott§k azokat az ¦teleket, amelyek a
legjobban elÆseg¨tik az eg¦szs¦g megÆrz¦s¦t ¦s a hosszÍ ¦letet. Ide sorolhat©k a tejterm¦kek, a cukor, a rizs, a gabona, a gy¤m¢lcs¢k ¦s a z¢lds¦gf¦l¦k. A j©s§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk nagyon kedvelik az ilyen t§pl§l¦kokat.
Egyes ¦telek, p¦ld§ul a s¤lt kukorica ¦s a melasz ¢nmagukban nem ¨zletesek, m¦gis finomak lehetnek, ha tejjel vagy m§s ¦tellel egy¤tt fogyasztjuk Æket. Ekkor a j©s§g minÆs¦g¦be tartoznak. Ezek az ¦lelmiszerek tiszta term¦szetÉek; eg¦szen m§sok, mint az olyan szennyezett dolgok, mint
a hÍs ¦s az alkohol. A nyolcadik versben eml¨tett zs¨ros ¦telnek semmi
k¢ze sincs az §llatok m¦sz§rl§s§b©l sz§rmaz© zsirad¦khoz. Az §llati zsirad¦kot megkaphatjuk a legcsod§latosabb ¦tel, a tej form§j§ban is. A tej,
a vaj, a sajt ¦s a t¢bbi tejterm¦k Így ad §llati zs¨rt, hogy nem sz¤ks¦ges
hozz§ §rtatlan teremtm¦nyeket elpuszt¨tani. Csakis a barb§r mentalit§s
vezethet eff¦le m¦sz§rl§shoz. A sz¤ks¦ges §llati zsirad¦k beszerz¦s¦nek
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civiliz§lt form§ja a tej fogyaszt§sa. Az §llatok m¦sz§rl§sa az emberi szint
alatt §ll© fajokra jellemzÆ. A s§rgabors©, az egy¦b h¤velyesek, a barna
liszt ¦s a hasonl© ¦lelmiszerek a sz¤ks¦ges feh¦rjemennyis¦grÆl is gondoskodnak.
A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ keserÉ, tÍl s©s, tÍls§gosan fÉszeres
vagy tÍl sok erÆs paprik§t tartalmaz© ¦telek a gyomorban l¦vÆ ny§lk§t
cs¢kkentve f§jdalmat okoznak, s betegs¦gekhez vezetnek. A tudatlans§g
vagy s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦be tartoz© ¦telekre fÆk¦nt az jellemzÆ, hogy nem
frissek. Minden olyan ¦tel, amit az elfogyaszt§s elÆtt h§rom ©r§n§l r¦gebben fÆztek (kiv¦ve a prasƒd§t, vagyis az Ýrnak felaj§nlott ¦telt) a s¢t¦ts¦g
k¢tÆerej¦hez tartozik. Az ilyen ¦tel rothad©, ez¦rt rossz szagot §raszt, ami
a tudatlans§gban l¦vÆket gyakran vonzza, §m a j©s§gban ¦lÆ emberekben
undort kelt.
Csak olyan ¦tel marad¦kait szabad elfogyasztani, amit elÆzÆleg felaj§nlottak a LegfelsÆbb Ýrnak, vagy amit szent ¦letÉ emberek Ä legfÆk¦ppen a lelki tan¨t©mester Ä hagytak meg. M§sok ¦telmarad¦ka a s¢t¦ts¦g
minÆs¦g¦ben van, ¦s fertÆz¦st vagy betegs¦get okoz. A s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk nagyon kedvelik az eff¦le ¦teleket, §m a j©s§g minÆs¦g¦ben ¦lÆ
emberek hozz§ sem nyÍlnak ilyen ¦telekhez. A legjobb eledel az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek felaj§nlott ¦tel marad¦ka. A LegfelsÆbb Ýr
azt mondja a Bhagavad-gŒtƒban, hogy elfogadja az odaad§ssal felaj§nlott,
z¢lds¦gekbÆl, lisztbÆl ¦s tejbÆl k¦sz¤lt ¦teleket. Patra„ pu‰pa„ phala„
toyam. Term¦szetesen az odaad§s ¦s a szeretet az, amit az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge legink§bb elfogad. ·m a prasƒd§t az elÆ¨rt m©don
kell elk¦sz¨teni. Az ¨r§sok parancsai szerint elk¦sz¨tett ¦s az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek felaj§nlott ¦tel teh§t m¦g akkor is fogyaszthat©,
ha az elk¦sz¨t¦se ©ta m§r sok idÆ eltelt, mert az ilyen ¦tel transzcendent§lis. Ha az ¦telt tiszt§v§, mindenki sz§m§ra ehetÆv¦ ¦s ¨zletess¦ szeretn¦nk
tenni, akkor fel kell aj§nlanunk az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek.
11. VERS
@P(laAk(AiÉÿiBayaRÁaAe ivaiDaid"í"Ae ya wjyatae /

yaí"vyamaevaeita mana: s$amaADaAya s$a s$aAiÔvak(: //11//
aphalƒkƒ…k‰ibhir yajŠo vidhi-di‰‡o ya ijyate
ya‰‡avyam eveti mana‹ samƒdhƒya sa sƒttvika‹
aphala-ƒkƒ…k‰ibhi‹ Ä a tetteik eredm¦ny¦re nem v§gy©k §ltal; yajŠa‹ Ä
§ldozat; vidhi-di‰‡a‹ Ä az ¨r§sok ir§ny¨t§sa szerinti; ya‹ Ä amelyik; ijyate Ä
v¦gzett; ya‰‡avyam Ä v¦gre kell hajtani; eva Ä bizony; iti Ä ¨gy; mana‹ Ä
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az elm¦t; samƒdhƒya Ä r¢gz¨tve; sa‹ Ä az; sƒttvika‹ Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ.
Az §ldozatok k¢z¤l az tartozik a j©s§g k¢tÆerej¦be, amelyet az ¨r§sok szab§lyai szerint, k¢teless¦gbÆl hajtanak v¦gre, an¦lk¤l hogy ennek
fej¦ben jutalomra v§gyn§nak.
MAGYAR·ZAT: Az emberek §ltal§ban hajlamosak arra, hogy valamilyen sz§nd¦kkal §ldozzanak, §m ebben a versben az §ll, hogy az §ldozatot az eredm¦nyre val© v§gy n¦lk¤l, k¢teless¦gbÆl kell v¦grehajtani.
Vegy¤k p¦ld§ul a templomokban v¦gzett szertart§sokat. ·ltal§ban az
anyagi haszon rem¦ny¦ben mutatj§k be Æket, ¨gy nem a j©s§g k¢tÆereje
jellemzÆ r§juk. Az embernek k¢teless¦gbÆl kell templomba j§rnia, hogy
a tisztelet¦vel egy¤tt vir§got ¦s ¦telt aj§nljon fel az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦g¦nek, an¦lk¤l hogy b§rmilyen anyagi nyeres¦gre v§gyna. Az
emberek azt hiszik, hogy semmi haszna csup§n az¦rt templomba j§rni,
hogy ott Istent im§djuk. Az ¨r§sok azonban nem aj§nlj§k az anyagi §ld§s
rem¦ny¦ben v¦gzett im§datot. A j©s§g szintj¦re Így tudunk felemelkedni,
ha kiz§r©lag az¦rt j§runk templomba, hogy kinyilv§n¨tsuk a tisztelet¤nket
a mrti elÆtt. Minden civiliz§lt embernek k¢teless¦ge, hogy engedelmeskedj¦k a szent¨r§sok parancsainak, ¦s kifejezze a tisztelet¦t az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ir§nt.
12. VERS
@iBas$anDaAya tau P(laM d"mBaATaRmaipa caEva yata, /

wjyatae Bar"ta™aeï" taM yaÁaM ivaiÜ" r"Ajas$ama, //12//
abhisandhƒya tu phala„ dambhƒrtham api caiva yat
ijyate bharata-re‰‡ha ta„ yajŠa„ viddhi rƒjasam
abhisandhƒya Ä v§gyakozva; tu Ä de; phalam Ä az eredm¦nyre; dambha Ä b¤szkes¦g; artham Ä kedv¦¦rt; api Ä is; ca Ä ¦s; eva Ä bizony;
yat Ä amit; ijyate Ä v¦geznek; bharata-re‰‡ha Ä ©, Bhƒrat§k vez¦re;
tam Ä azt; yajŠam Ä az §ldozatot; viddhi Ä tudd; rƒjasam Ä a szenved¦ly
minÆs¦g¦ben.
¹, Bhƒrat§k vez¦re! Arra az §ldozatra, amelyet valamilyen anyagi c¦lb©l
vagy b¤szkes¦gbÆl hajtanak v¦gre, a szenved¦ly k¢tÆereje jellemzÆ.
MAGYAR·ZAT: N¦ha az emberek az¦rt mutatnak be §ldozatokat,
hogy a felsÆbb bolyg©kra ker¤ljenek, vagy hogy valamilyen m§s anyagi
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§ld§sra tegyenek szert ebben a vil§gban. Az ilyen §ldozatok vagy szertart§sok a szenved¦ly k¢tÆerej¦be tartoznak.
13. VERS
ivaiDah"Inamas$a{í"AªaM man‡ah"Inamad"iºaNAma, /

™aÜ"Aivar"ih"taM yaÁaM taAmas$aM pair"caºatae //13//
vidhi-hŒnam as‚‰‡ƒnna„ mantra-hŒnam adak‰i†am
raddhƒ-virahita„ yajŠa„ tƒmasa„ paricak‰ate
vidhi-hŒnam Ä az ¨r§sok Ítmutat§sa n¦lk¤li; as‚‰‡a-annam Ä prasƒda
sz¦toszt§sa n¦lk¤li; mantra-hŒnam Ä a v¦dikus himnuszok ¦nekl¦se n¦lk¤li; adak‰i†am Ä a papok megjutalmaz§sa n¦lk¤li; raddhƒ Ä hit; virahitam Ä n¦lk¤li; yajŠam Ä §ldozatot; tƒmasam Ä a tudatlans§g minÆs¦g¦ben
l¦vÆnek; paricak‰ate Ä kell tekinteni.
A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆnek kell tekinteni az ¨r§sok parancsait
figyelmen k¨v¤l hagy© §ldozatot, amelynek sor§n nem osztanak sz¦t prasƒd§t [lelki ¦telt], nem zengnek v¦dikus himnuszokat, nem jutalmazz§k
meg a papokat, ¦s amelyet hit n¦lk¤l hajtanak v¦gre.
MAGYAR·ZAT: A tudatlans§g vagy s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ hit
val©j§ban hitetlens¦g. Az emberek csup§n a p¦nz rem¦ny¦ben im§dj§k
a f¦listeneket, hogy azt azut§n az ¨r§sok parancsait mellÆzve sz©rakoz§sra k¢lts¦k. Az eff¦le sz¨nj§t¦k-szertart§sok nem tekinthetÆk hitelesnek. A s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben vannak, d¦monikus mentalit§shoz vezetnek,
¦s semmi §ld§st nem hoznak az emberi t§rsadalomra.
14. VERS
de"vaiã"jagAuç&‘aAÁapaUjanaM zAAEcamaAjaRvama, /

“aöcayaRmaihM"s$aA ca zAAr"IrM" tapa ocyatae //14//
deva-dvija-guru-prƒjŠa- pjana„ aucam ƒrjavam
brahmacaryam ahi„sƒ ca ƒrŒra„ tapa ucyate
deva Ä a LegfelsÆbb Ýrnak; dvija Ä a brƒhma†§knak; guru Ä a lelki
tan¨t©mesternek; prƒjŠa Ä ¦s az im§datra m¦lt© szem¦lyis¦geknek; pjanam Ä az im§data; aucam Ä tisztas§g; ƒrjavam Ä egyszerÉs¦g; brahmacaryam Ä nÆtlen ¦let; ahi„sƒ Ä erÆszakn¦lk¤lis¦g; ca Ä ¦s; ƒrŒram Ä a
testre vonatkoz©; tapa‹ Ä fegyelmez¦s; ucyate Ä Így mondj§k.
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A test fegyelmez¦se a LegfelsÆbb Ýr, a brƒhma†§k, a lelki tan¨t©mester,
valamint az olyan feljebbval©k, mint az apa ¦s az anya im§dat§b©l §ll.
A tisztas§g, az egyszerÉs¦g, a c¢lib§tus ¦s az erÆszakn¦lk¤lis¦g szint¦n
hozz§ tartozik.
MAGYAR·ZAT: A LegfelsÆbb Istens¦g most a lemond§s ¦s ¢nmegtart©ztat§s k¤l¢nf¦le fajt§ir©l sz©l. A le¨r§st a testre vonatkoz© lemond§sokkal ¦s ¢nmegtart©ztat§sokkal kezdi. Az embernek ki kell fejeznie, illetve
meg kell tanulnia kifejezni a tisztelet¦t Istennek, a f¦listeneknek, a t¢k¦letes, k¦pzett brƒhma†§knak, a lelki tan¨t©mesternek ¦s a feljebbval©knak, p¦ld§ul az ap§nak, az any§nak ¦s mindenkinek, aki j§rtas a v¦dikus
tud§sban. Mindny§juknak meg kell adnunk a megfelelÆ tiszteletet. T¢rekedn¤nk kell arra, hogy k¨v¤l-bel¤l megtisztuljunk, s hogy egyszerÉen
viselkedj¤nk. Az embernek semmi olyat nem szabad tennie, amit az ¨r§sok utas¨t§sai nem hagynak j©v§. Nem szabad nemi ¦letet ¦lnie h§zass§gon k¨v¤l, mert az ¨r§sok a nemi ¦letet kiz§r©lag a h§zass§g k¢tel¦kein
bel¤l enged¦lyezik. Ezt nevezik c¢lib§tusnak. Ezek jelentik teh§t a test
sz§m§ra a fegyelmez¦st ¦s az ¢nmegtart©ztat§st.
15. VERS
@nauãe"gAk(rM" vaAfyaM s$atyaM i‘ayaih"taM ca yata, /

svaADyaAyaAByas$anaM caEva vaAx.~mayaM tapa ocyatae //15//
anudvega-kara„ vƒkya„ satya„ priya-hita„ ca yat
svƒdhyƒyƒbhyasana„ caiva vƒ…-maya„ tapa ucyate
anudvega-karam Ä nem felzaklat©; vƒkyam Ä szavak; satyam Ä igaz;
priya Ä kedves; hitam Ä j©akar©; ca Ä is; yat Ä ami; svƒdhyƒya Ä a V¦d§k
tanulm§nyoz§sa; abhyasanam Ä gyakorl§s; ca Ä is; eva Ä bizony; vƒkmayam Ä a besz¦dnek; tapa‹ Ä a fegyelmez¦se; ucyate Ä Így mondj§k.
A besz¦d fegyelmez¦se abb©l §ll, hogy az ember igazmond©, kedvesen,
j©akar©an sz©l, m§sokat nem zaklat fel, ¦s rendszeresen id¦zi a v¦dikus
irodalmat.
MAGYAR·ZAT: Nem szabad semmi olyat mondanunk, ami felkavarhat m§sokat. A tan¨tv§nyait oktat© tan§r term¦szetesen kimondhatja az
igazs§got a tan¨t§s ¦rdek¦ben, m§sokhoz azonban nem szabad ¨gy besz¦lnie, mert ezzel megzavarn§ Æket. Ez a besz¦d fegyelmez¦se. Ehhez az
is hozz§tartozik, hogy nem szabad ostobas§got mondanunk. Ha valaki
olyanok t§rsas§g§ban besz¦l, akik a lelki ¦letet gyakorolj§k, §ll¨t§sait al§
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kell t§masztania az ¨r§sokb©l vett id¦zetekkel. Szavai igaz§nak bizony¨t¦k§ul mindig tudnia kell azonnal id¦zni a megfelelÆ szent¨r§sokat. Az
ilyen besz¦d ugyanakkor a f¤lnek is legyen nagyon kellemes. Ha valaki ¨gy
besz¦l, az neki mag§nak is a jav§ra v§lik, ¦s az emberi t§rsadalom felemelked¦s¦t is elÆseg¨ti. A v¦dikus irodalom hat§rtalan, s nek¤nk tanulm§nyoznunk kell ezeket az ¨r§sokat. Ezt nevezik a besz¦d fegyelmez¦s¦nek.
16. VERS
mana:‘as$aAd": s$aAEmyatvaM maAEnamaAtmaivainaƒah": /
BaAvas$aMzAuiÜ"ir"tyaetaÔapaAe maAnas$amaucyatae //16//

mana‹-prasƒda‹ saumyatva„ maunam ƒtma-vinigraha‹
bhƒva-sa„uddhir ity etat tapo mƒnasam ucyate
mana‹-prasƒda‹ Ä az elme el¦gedetts¦ge; saumyatvam Ä egyenes viselked¦s m§sokkal szemben; maunam Ä komolys§g; ƒtma Ä ¢nmagunk feletti;
vinigraha‹ Ä uralom; bhƒva Ä a l¦t; sa„uddhi‹ Ä megtiszt¨t§sa; iti Ä ¨gy;
etat Ä ez; tapa‹ Ä a lemond§sa; mƒnasam Ä az elm¦nek; ucyate Ä Így
mondj§k.
Az elme fegyelmez¦s¦t az el¦gedetts¦g, az egyszerÉs¦g, a komolys§g, az
¢nfegyelem ¦s a megtisztul§s jelenti.
MAGYAR·ZAT: Az elme fegyelmez¦se abb©l §ll, hogy t§vol tartjuk
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. Az elm¦t Így kell szab§lyoznunk, hogy mindig arra gondoljon, hogyan tehetne j©t m§sokkal. A legjobban a komoly gondolkod§s neveli erre az elm¦t. Nem szabad elt¦rn¤nk a K‚‰†a-tudatt©l,
s mindig t§vol kell magunkat tartanunk az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦stÆl. Term¦szet¤nk megtiszt¨t§sa azt jelenti, hogy K‚‰†a-tudatÍv§ v§lunk. Az elme csak
akkor v§lik el¦gedett¦, ha nem engedj¤k, hogy az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel foglalkozzon, mert min¦l ink§bb v§gy©dik az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre, ann§l el¦gedetlenebb lesz. Korunkban az emberek sz§mtalan m©don haszn§lj§k
elm¦j¤ket feleslegesen az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦sre, s ¨gy nincs es¦ly r§, hogy az
el¦gedett¦ v§ljon. A legjobb, ha elm¦nket a v¦dikus irodalomra, p¦ld§ul a purƒ†§kra ¦s a Mahƒbhƒrat§ra ir§ny¨tjuk, amelyek olyan t¢rt¦netekkel vannak teli, melyek val©ban el¦gedetts¦ggel t¢ltik el az embert.
Mindenki ¦lhet azzal a lehetÆs¦ggel, melyet e tud§s nyÍjt, s ¨gy megtisztulhat. Az elm¦nek mentesnek kell lennie a k¦tsz¨nÉs¦gtÆl, s az embernek
mindenki j©l¦t¦n kell f§radoznia. A n¦mas§g azt jelenti, hogy az ember
csak az ¢nmegval©s¨t§sra gondol. Ebben az ¦rtelemben az, aki K‚‰†a-
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tudatÍ, teljesen n¦ma. Az elme ir§ny¨t§sa azt jelenti, hogy nem engedj¤k
meg sz§m§ra az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st. Öszint¦nek kell lenn¤nk minden tett¤nkben, s ez§ltal meg kell tiszt¨tanunk l¦t¤nket. Ezek jellemzik az elme
tev¦kenys¦g¦nek fegyelmez¦s¦t.
17. VERS
™aÜ"yaA par"yaA taæaM tapastait‡aivaDaM narE": /

@P(laAk(AiÉÿiBayauR·E(: s$aAiÔvakM( pair"caºatae //17//
raddhayƒ parayƒ tapta„ tapas tat tri-vidha„ narai‹
aphalƒkƒ…k‰ibhir yuktai‹ sƒttvika„ paricak‰ate
raddhayƒ Ä hittel; parayƒ Ä transzcendent§lis; taptam Ä v¦gzett; tapa‹ Ä
¢nfegyelmez¦s; tat Ä az; tri-vidham Ä h§romf¦le; narai‹ Ä emberek §ltal;
aphala-ƒkƒ…k‰ibhi‹ Ä a gy¤m¢lcs¢kre nem v§gy©k §ltal; yuktai‹ Ä v¦gzett; sƒttvikam Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben; paricak‰ate Ä h¨vj§k.
Ez a h§romf¦le ¢nfegyelmez¦s, melyet transzcendent§lis hittel hajtanak v¦gre, a j©s§g term¦szet¦hez tartozik, s olyan emberek v¦gzik, akik
nem az anyagi haszon, hanem a LegfelsÆbb el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben
cselekszenek.
18. VERS
s$atk(Ar"maAnapaUjaATa< tapaAe d"mBaena caEva yata, /

i‚(yatae taid"h" ‘aAe·M( r"Ajas$aM calama‹auvama, //18//
satkƒra-mƒna-pjƒrtha„ tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha prokta„ rƒjasa„ calam adhruvam
sat-kƒra Ä tisztelet; mƒna Ä megbecs¤l¦s; pjƒ Ä ¦s im§dat; artham Ä kedv¦¦rt; tapa‹ Ä ¢nfegyelmez¦s; dambhena Ä b¤szkes¦ggel; ca Ä is; eva Ä
bizony; yat Ä ami; kriyate Ä v¦gzett; tat Ä az; iha Ä ebben a vil§gban;
proktam Ä mondj§k; rƒjasam Ä a szenved¦ly minÆs¦g¦ben; calam Ä csapong©; adhruvam Ä ideiglenes.
A b¤szkes¦gbÆl, a tisztelet, megbecs¤l¦s ¦s im§dat ¦rdek¦ben v¦gzett
¢nfegyelmez¦s a szenved¦ly k¢tÆerej¦hez tartozik, ¦s se nem szil§rd, se
nem §lland©.
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MAGYAR·ZAT: Vannak emberek, akik az¦rt v§llalj§k a lemond§st ¦s
az ¢nmegtart©ztat§st, hogy felh¨vj§k magukra a figyelmet, s ¨gy megbecs¤l¦sben, tiszteletben ¦s im§datban legyen r¦sz¤k. A szenved¦ly k¢tÆerej¦nek hat§sa alatt §ll© ember arra t¢rekszik, hogy alattval©i im§dj§k Æt,
megmoss§k a l§b§t, ¦s felaj§nlj§k neki a vagyonukat. Ezt a hamis elismer¦st, amit valaki az ¢nfegyelmez¦s §ltal v¨v ki, a szenved¦ly k¢tÆerej¦be
tartoz©nak tekintik, s eredm¦nye ideiglenes: eltarthat egy ideig, de nem
¢r¢kk¦val©.
19. VERS
maUX#ƒaAhe"NAAtmanaAe yatpaIx"yaA i‚(yatae tapa: /

par"syaAets$aAd"naATa< vaA taÔaAmas$amaud"Aô$tama, //19//
mˆha-grƒhe†ƒtmano yat pŒˆayƒ kriyate tapa‹
parasyotsƒdanƒrtha„ vƒ tat tƒmasam udƒh‚tam
mˆha Ä ostoba; grƒhe†a Ä igyekezettel; ƒtmana‹ Ä ¢nmag§nak; yat Ä
ami; pŒˆayƒ Ä k¨nz§ssal; kriyate Ä v¦gzett; tapa‹ Ä ¢nfegyelmez¦s; parasya Ä m§sok sz§m§ra; utsƒdana-artham Ä puszt¨t©; vƒ Ä vagy; tat Ä az;
tƒmasam Ä a s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben l¦vÆnek; udƒh‚tam Ä mondj§k.
Az olyan ¢nfegyelmez¦s, amit ostob§n, ¢nk¨nz§ssal v¦geznek, vagy ami
m§sok b§ntalmaz§s§val vagy elpuszt¨t§s§val j§r, a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
MAGYAR·ZAT: A d¦monok n¦ha ostoba ¢nsanyargat§st v§llalnak
magukra, ahogyan Hira†yakaŁipu is tette, aki szigorÍ lemond§sok r¦v¦n
akart halhatatlann§ v§lni, ¦s elpuszt¨tani a f¦listeneket. Brahmƒhoz k¢ny¢rg¢tt, hogy megkapja ezt az §ld§st, §m v¦g¤l az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge meg¢lte. Az a lemond§s, amelyet el¦rhetetlen dolgok megszerz¦se rem¦ny¦ben v¦geznek, k¦ts¦gtelen¤l a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
20. VERS
d"Atavyaimaita yaÚ"AnaM d"Iyatae'naupak(Air"NAe /

de"zAe k(Alae ca paA‡ae ca taÚ"AnaM s$aAiÔvakM( sma{tama, //20//
dƒtavyam iti yad dƒna„ dŒyate 'nupakƒri†e
dee kƒle ca pƒtre ca tad dƒna„ sƒttvika„ sm‚tam
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dƒtavyam Ä az arra m¦lt©nak adni; iti Ä ¨gy; yat Ä ami; dƒnam Ä adom§ny; dŒyate Ä adatik; anupakƒri†e Ä a viszonz§s rem¦nye n¦lk¤l; dee Ä
a megfelelÆ helyen; kƒle Ä megfelelÆ idÆben; ca Ä is; pƒtre Ä a megfelelÆ
szem¦lynek; ca Ä ¦s; tat Ä az; dƒnam Ä adom§ny; sƒttvikam Ä a j©s§g
minÆs¦g¦ben l¦vÆnek; sm‚tam Ä van tekintve.
Ha valaki k¢teless¦gbÆl, a helyes idÆben ¦s a megfelelÆ helyen, az arra
m¦lt© szem¦lynek adom§nyoz, s nem v§gyik ellenszolg§ltat§sra, azt a
j©s§g minÆs¦g¦ben v¦gzett adom§nyoz§snak kell tekinteni.
MAGYAR·ZAT: A v¦dikus irodalom azt aj§nlja, olyan embereknek
adom§nyozzunk, akik lelki tettekkel foglalkoznak. Nem szabad Így adom§nyoznunk, hogy nem n¦zz¤k meg, kinek adunk. A lelki fejletts¦get kell
mindig szem elÆtt tartanunk, ez¦rt a legjobb, ha egy zar§ndokhelyen, egy
templomban, a hold- ¦s napfogyatkoz§s alkalm§val, a h©nap v¦g¦n, egy
igaz brƒhma†§nak vagy vai‰†av§nak (bhakt§nak) adunk aj§nd¦kot. Mindezt Így kell tenn¤nk, hogy ne v§rjunk viszonz§st ¦rte. N¦ha az emberek
sz§nalomb©l a szeg¦nyeknek adom§nyoznak, de ha azok ¦rdemtelenek
erre, akkor ez a tett nem seg¨ti a lelki fejlÆd¦st. A v¦dikus ¨r§sok teh§t
nem aj§nlj§k, hogy k¢r¤ltekint¦s n¦lk¤l adom§nyozzunk.
21. VERS
yaÔau ‘atyaupak(Ar"ATa< P(lamauiÚ"zya vaA pauna: /

d"Iyatae ca pair"iflaíM" taÚ"AnaM r"Ajas$aM sma{tama, //21//
yat tu pratyupakƒrƒrtha„ phalam uddiya vƒ puna‹
dŒyate ca parikli‰‡a„ tad dƒna„ rƒjasa„ sm‚tam
yat Ä ami; tu Ä de; prati-upakƒra-artham Ä a viszonz§s rem¦ny¦ben;
phalam Ä eredm¦nyt; uddiya Ä k¨v§nva; vƒ Ä vagy; puna‹ Ä ism¦t;
dŒyate Ä adatik; ca Ä is; parikli‰‡am Ä kelletlen¤l; tat Ä az; dƒnam Ä
adom§ny; rƒjasam Ä a szenved¦ly minÆs¦g¦ben l¦vÆnek; sm‚tam Ä van
tekintve.
·m ha valaki a viszonz§s rem¦ny¦ben, gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekre
v§gyva vagy kelletlen¤l ad, tette a szenved¦ly k¢tÆerej¦be tartozik.
MAGYAR·ZAT: Az emberek n¦ha azzal a sz§nd¦kkal adom§nyoznak,
hogy a mennyek birodalm§ba emelkedhessenek, §m ez gyakran rendk¨v¤l sok gondot okoz, s a v¦ge csak sajn§lkoz§s: ÀMi¦rt is k¢lt¢ttem ennyi
p¦nzt erre?" ElÆfordul, hogy valaki egy feljebbval© k¦r¦s¦re adom§nyoz,
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az¦rt, mert lek¢telezettje az illetÆnek. E tettek kiv¦tel n¦lk¤l a szenved¦ly
k¢tÆerej¦be tartoznak.
Sok j©t¦kony c¦lÍ alap¨tv§ny van, amely olyan int¦zm¦nyeket t§mogat,
melyeknek c¦lja az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s. Az ilyen adom§nyoz§st a v¦dikus ¨r§sok nem javasolj§k. Egyed¤l a j©s§g minÆs¦g¦ben t¢rt¦nÆ adom§nyoz§st
aj§nlj§k.
22. VERS
@de"zAk(Alae yaÚ"AnamapaA‡aeByaê d"Iyatae /

@s$atk{(tamavaÁaAtaM taÔaAmas$amaud"Aô$tama, //22//
adea-kƒle yad dƒnam apƒtrebhya ca dŒyate
asat-k‚tam avajŠƒta„ tat tƒmasam udƒh‚tam
adea Ä tiszt§talan helyen; kƒle Ä ¦s tiszt§talan idÆben; yat Ä ami; dƒnam Ä
adom§ny; upƒtrebhya‹ Ä arra m¦ltatlan embereknek; ca Ä is; dŒyate Ä
adatik; asat-k‚tam Ä tiszteletlen¤l; avajŠƒtam Ä figyelmetlen¤l; tat Ä az;
tƒmasam Ä a s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben; udƒh‚tam Ä Így mondj§k.
A tiszt§talan helyen ¦s nem megfelelÆ idÆben, kellÆ figyelem ¦s tisztelet
n¦lk¤l, arra m¦ltatlan embereknek t¢rt¦nÆ adom§nyoz§s a tudatlans§g
k¢tÆerej¦ben van.
MAGYAR·ZAT: Ez a vers nem helyesli az olyan adom§nyoz§st, ami az
alkohol ¦s k§b¨t©szer ¦lvezet¦t ¦s a szerencsej§t¦kot t§mogatja. Az ilyen
adom§nyoz§s a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van, ¦s semmi haszna, sÆt csak
a bÉn¢s embereket b§tor¨tja. A s¢t¦ts¦g k¢tÆereje jellemzÆ arra is, ha
valaki ugyan olyasvalakit aj§nd¦koz meg, aki meg¦rdemli, §m ezt tiszteletlen¤l ¦s figyelmetlen¤l teszi.
23. VERS
V tats$aid"ita inadeR"zAAe “aöNAiñivaDa: sma{ta: /

“aAöNAAstaena vaed"Aê yaÁaAê ivaih"taA: paur"A //23//
o„ tat sad iti nirdeo brahma†as tri-vidha‹ sm‚ta‹
brƒhma†ƒs tena vedƒ ca yajŠƒ ca vihitƒ‹ purƒ
o„ Ä utal§s a LegfelsÆbbre; tat Ä az; sat Ä ¢r¢kk¦val©; iti Ä ¨gy; nirdea‹ Ä utal§s; brahma†a‹ Ä a LegfelsÆbbre; tri-vidha‹ Ä h§romszoros;
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sm‚ta‹ Ä van tekintve; brƒhma†ƒ‹ Ä a brƒhma†§k; tena Ä azzal; vedƒ‹ Ä
a v¦dikus irodalom; ca Ä szint¦n; yajŠƒ‹ Ä §ldozatok; ca Ä is; vihitƒ‹ Ä
azokat haszn§lt§k; purƒ Ä elÆzÆleg.
O„ tat sat: e h§rom sz© a teremt¦s kezdete ©ta a LegfelsÆbb AbszolÍt Igazs§gra utal. E h§rom sz©t, amely jelk¦pesen az AbszolÍt Igazs§got k¦pviseli, a brƒhma†§k a V¦d§k himnuszait zengve ¦s a LegfelsÆbb
el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben v¦gzett §ldozatok sor§n ejtik ki.
MAGYAR·ZAT: Elmondtuk, hogy a vezekl¦s, az adom§nyoz§s ¦s az
¦tel a h§rom k¢tÆerÆnek Ä a j©s§gnak, a szenved¦lynek ¦s a tudatlans§gnak Ä megfelelÆen h§romf¦le lehet. ·m tartozzanak ak§r az elsÆ, ak§r
a m§sodik, ak§r a harmadik csoportba, felt¦telekhez vannak k¢tve, s a
term¦szet anyagi k¢tÆerÆi fertÆzik be Æket. Ha azonban c¦ljuk a LegfelsÆbb Ä o„ tat sat, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az ¢r¢kk¦val© Ä,
akkor a lelki fejlÆd¦st seg¨tik elÆ. Az ¨r§sok parancsai ezt aj§nlj§k. Ez a
h§rom sz©, o„ tat sat, kifejezetten az AbszolÍt Igazs§got, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t jelenti. A v¦dikus himnuszokban mindig ott tal§ljuk az o„ sz©t.
Aki a szent¨r§sok szab§lyait figyelmen k¨v¤l hagyva cselekszik, az nem
juthat el az AbszolÍt Igazs§gig. Csup§n §tmeneti eredm¦nyekre sz§m¨that, az ¦let v¦gsÆ c¦lj§t azonban nem ¦ri el. A v¦gk¢vetkeztet¦s teh§t az,
hogy az adom§nyoz§st, az §ldozatokat ¦s a vezekl¦st a j©s§g k¢tÆerej¦ben kell v¦grehajtani. Ha a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g minÆs¦ge jellemzÆ
r§juk, e tettek mindenk¦ppen alacsonyabb rendÉek. A h§rom sz©t Ä o„
tat sat Ä a LegfelsÆbb Ýr szent nev¦hez kapcsolva ejtik ki, pl. o„ tad
vi‰†o‹. Ha valaki a v¦dikus himnuszokat vagy a LegfelsÆbb Ýr szent nev¦t
¦nekli, mindig hozz§teszi az o„ sz©t. Ezt ¨rj§k elÆ a V¦d§k. E h§rom
sz© a v¦dikus himnuszokb©l sz§rmazik. Az o„ ity etad brahma†o nedi‰‡ha„ nƒma (’g-veda) az elsÆ c¦lra, a tat tvam asi (Chƒndogya-upani‰ad
6.8.7) a m§sodikra, a sad eva saumya (Chƒndogya-upani‰ad 6.2.1) pedig
a harmadikra utal. Ezek egyes¨t¦s¦bÆl sz§rmazik az o„ tat sat. Amikor
Brahmƒ, az elsÆ teremtett l¦ny §ldozatokat mutatott be, ezzel a h§rom
sz©val utalt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦re. A tan¨tv§nyi l§ncolat
¦ppen ez¦rt ugyanezt az elvet k¢veti. Ez a himnusz teh§t nagyon fontos.
A Bhagavad-gŒtƒ azt aj§nlja, hogy minden tettet az o„ tat sat, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¦rdek¦ben kell v¦grehajtanunk. Ha valaki e
h§rom sz©t kiejtve v¦gez lemond§sokat, adom§nyoz vagy mutat be §ldozatot, az K‚‰†a-tudatban cselekszik. A K‚‰†a-tudat olyan transzcendent§lis
cselekedetek tudom§nyos v¦grehajt§sa, melyek k¦pess¦ teszik az embert
arra, hogy hazat¦rjen, vissza Istenhez. Ha ily m©don, transzcendent§lisan
cseleksz¤nk, energi§nk nem v¦sz k§rba.
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24. VERS
tasmaAd"Ae"M wtyaud"Aô$tya yaÁad"Anatapa:i‚(yaA: /

‘avataRntae ivaDaAnaAe·(A: s$atataM “aövaAid"naAma, //24//
tasmƒd o„ ity udƒh‚tya yajŠa-dƒna-tapa‹-kriyƒ‹
pravartante vidhƒnoktƒ‹ satata„ brahma-vƒdinƒm
tasmƒt Ä ez¦rt; o„ Ä az o„mal kezdve; iti Ä ¨gy; udƒh‚tya Ä jelezve;
yajŠa Ä §ldozat; dƒna Ä adom§ny; tapa‹ Ä ¦s lemond§s; kriyƒ‹ Ä cselekedetei; pravartante Ä kezdÆdnek; vidhƒna-uktƒ‹ Ä az ¨r§sok szab§lyai
szerint; satatam Ä mindig; brahma-vƒdinƒm Ä a transzcendentalist§knak.
Ez¦rt a transzcendentalist§k, akik az ¨r§sok szab§lyai szerint mutatnak be §ldozatokat, adom§nyoznak ¦s vezekelnek, a LegfelsÆbb el¦r¦se
¦rdek¦ben elÆsz¢r mindig az o„ sz©t ejtik ki.
MAGYAR·ZAT: O„ tad vi‰†o‹ parama„ padam (’g-veda 1.22.20). Az
odaad§s legfelsÆ szintj¦t Vi‰†u l©tuszl§ba jelenti. Ha az ember az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦¦rt v¦gez mindent, akkor k¦ts¦gtelen, hogy
minden tett¦ben t¢k¦letess¦get ¦r el.
25. VERS
taid"tyanaiBas$anDaAya P(laM yaÁatapa:i‚(yaA: /

d"Anai‚(yaAê ivaivaDaA: i‚(yantae maAeºak(AiÉÿiBa: //25//
tad ity anabhisandhƒya phala„ yajŠa-tapa‹-kriyƒ‹
dƒna-kriyƒ ca vividhƒ‹ kriyante mok‰a-kƒ…k‰ibhi‹
tat Ä azt; iti Ä ¨gy; anabhisandhƒya Ä nem v§gyakozva; phalam Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyre; yajŠa Ä az §ldozatnak; tapa‹ Ä ¦s a vezekl¦snek;
kriyƒ‹ Ä a cselekedetei; dƒna Ä az adom§nyoz§snak; kriyƒ‹ Ä a cselekedetei; ca Ä is; vividhƒ‹ Ä k¤l¢nf¦le; kriyante Ä v¦geztetnek; mok‰akƒ…k‰ibhi‹ Ä a val©ban felszabadul§sra v§gy©k §ltal.
A k¤l¢nf¦le §ldozatokat, vezekl¦st ¦s adom§nyoz§st a gy¤m¢lcs¢zÆ
eredm¦nyre val© v§gy n¦lk¤l, a Àtat" sz©val kell v¦grehajtani. E transzcendent§lis tettek c¦lja az, hogy az ember megszabaduljon az anyagi
k¢tel¦kektÆl.
MAGYAR·ZAT: Aki fel akar emelkedni a lelki s¨kra, annak nem szabad
az anyagi nyeres¦g rem¦ny¦ben cselekednie. Minden tett¤nknek a v¦gsÆ
c¦lt kell szolg§lnia: hogy eljussunk a lelki vil§gba, haza, vissza Istenhez.
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26Ä27. VERS
s$aà"Avae s$aADauBaAvae ca s$aid"tyaetat‘ayaujyatae /

‘azAstae k(maRiNA taTaA s$acC$bd": paATaR yaujyatae //26//
yaÁae tapais$a d"Anae ca isTaita: s$aid"ita caAecyatae /
k(maR caEva tad"TaI=yaM s$aid"tyaevaAiBaDaIyatae //27//

sad-bhƒve sƒdhu-bhƒve ca sad ity etat prayujyate
praaste karma†i tathƒ sac-chabda‹ pƒrtha yujyate
yajŠe tapasi dƒne ca sthiti‹ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthŒya„ sad ity evƒbhidhŒyate
sat-bhƒve Ä a LegfelsÆbb term¦szete szerint; sƒdhu-bhƒve Ä a bhakta term¦szete szerint; ca Ä is; sat Ä a sat sz©; iti Ä ily m©don; etat Ä ez; prayujyate Ä haszn§lva; praaste Ä hiteles; karma†i Ä tettekben; tathƒ Ä szint¦n; sat-abda‹ Ä a sat hang; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; yujyate Ä haszn§lva;
yajŠe Ä §ldozatban; tapasi Ä vezekl¦skor; dƒne Ä adom§nyoz§skor; ca Ä
is; sthiti‹ Ä a helyzet; sat Ä a LegfelsÆbb; iti Ä ily m©don; ca Ä ¦s; ucyate Ä
kiejtve; karma Ä tett; ca Ä szint¦n; eva Ä bizony; tat Ä az¦rt; arthŒyam Ä
a c¦l¦rt; sat Ä a LegfelsÆbb; iti Ä ¨gy; eva Ä bizony; abhidhŒyate Ä r§
utalnak.
Az odaad© §ldozat c¦lja az AbszolÍt Igazs§g, amelyet a Àsat" sz© jel¢l.
¹, P‚thƒ fia, az ilyen §ldozat bemutat©j§t ¦s a LegfelsÆbb Szem¦ly ¢r¢m¦re v¦gzett, az abszolÍt term¦szetnek megfelelÆ §ldozatot, lemond§st
¦s adom§nyoz§st szint¦n Àsat"-nak nevezik.
MAGYAR·ZAT: A praaste karma†i szavak Ä melyeknek jelent¦se:
ÀelÆ¨rt k¢teless¦gek" Ä arra utalnak, hogy a v¦dikus irodalom sz§mtalan
tiszt¨t© folyamatot ¨r elÆ, a fogantat§st©l kezdve eg¦szen ¦let¤nk v¦g¦ig.
Ezek a tiszt¨t© folyamatok az ¦lÆl¦ny v¦gsÆ felszabadul§s§t seg¨tik elÆ. Az
¨r§sok azt javasolj§k, hogy minden ilyen cselekedet k¢zben zengj¤k az o„
tat sat szavakat. A sad-bhƒve ¦s sƒdhu-bhave szavak a transzcendent§lis
helyzetet jel¢lik. A K‚‰†a-tudatÍ cselekv¦st sattv§nak h¨vj§k, aki pedig
teljesen tudatosan v¦gzi a K‚‰†a-tudatÍ tetteket, azt sƒdhunak nevezik.
A ÷rŒmad-Bhƒgavatam (3.25.25) elmondja, hogy a transzcendent§lis t¦m§k a bhakt§k t§rsas§g§ban v§lnak ¦rthetÆv¦, s erre a satƒ„ prasa…gƒt
szavakat haszn§lja. MegfelelÆ t§rsas§g hi§ny§ban az ember nem tehet
szert transzcendent§lis tud§sra. Ha valaki avat§sban r¦szes¨t egy tan¨tv§nyt, vagy a szentelt zsin©rt adom§nyozza neki, szint¦n az o„ tat sat
szavakat ejti ki. Ehhez hasonl©an minden yajŠa bemutat§s§nak c¦lja a
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LegfelsÆbb, az o„ tat sat. A tad-arthŒyam sz© m§sik jelent¦se: szolg§lni mindazt, ami a LegfelsÆbbet k¦pviseli, s ebbe beletartozik az is, hogy
fÆz¤nk az Ýr templom§ban, seg¨t¤nk, amiben kell, valamint minden m§s
olyan cselekedet, ami az Ýr dicsÆs¦g¦nek terjeszt¦s¦t szolg§lja. E legfelsÆbb rendÉ o„ tat sat szavakat sz§mtalan m©don haszn§lj§k, hogy minden tettet t¢k¦letess¦ ¦s mindent teljess¦ tegyenek.
28. VERS
@™aÜ"yaA ò"taM d"ÔaM tapastaæaM k{(taM ca yata, /

@s$aid"tyaucyatae paATaR na ca tat‘aetya naAe wh" //28//
araddhayƒ huta„ datta„ tapas tapta„ k‚ta„ ca yat
asad ity ucyate pƒrtha na ca tat pretya no iha
araddhayƒ Ä hit n¦lk¤l; hutam Ä §ldozatban felaj§nlott; dattam Ä adott;
tapa‹ Ä lemond§s; taptam Ä v¦grehajtott; k‚tam Ä v¦gzett; ca Ä is; yat Ä
ami; asat Ä hamis; iti Ä ¨gy; ucyate Ä mondj§k; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; na Ä
sohasem; ca Ä szint¦n; tat Ä az; pretya Ä a hal§l ut§n; na u Ä sem; iha Ä
ebben az ¦letben.
¹, P‚thƒ fia! Mindaz, amit §ldozatk¦nt, adom§nyoz§sk¦nt ¦s vezekl¦sk¦nt a LegfelsÆbben val© hit n¦lk¤l hajtanak v¦gre, ideiglenes. Az ilyen
tettet Àasat"-nak nevezik, ¦s semmi §ld§ssal nem j§r sem ebben, sem
a k¢vetkezÆ ¦letben.
MAGYAR·ZAT: Amit a transzcendent§lis c¦lt figyelmen k¨v¤l hagyva
hajtunk v¦gre Ä legyen az §ldozat, adom§nyoz§s vagy vezekl¦s Ä, az semmit sem ¦r. ¶ppen ez¦rt ez a vers kijelenti, hogy az eff¦le cselekedetek el¨t¦lendÆek. Mindent K‚‰†a-tudatban, a LegfelsÆbb¦rt kell tenn¤nk.
Ilyen hit ¦s megfelelÆ ir§ny¨t§s n¦lk¤l a tettek sohasem hozz§k meg gy¤m¢lcs¤ket. Valamennyi v¦dikus ¨r§s azt aj§nlja, hogy a LegfelsÆbben
higgy¤nk. Minden v¦dikus tan¨t§snak K‚‰†a meg¦rt¦se a v¦gsÆ c¦lja. Aki
nem k¢veti ezt az elvet, nem j§rhat sikerrel. A legjobb teh§t, ha kezdettÆl fogva K‚‰†a-tudatban, egy hiteles lelki tan¨t©mester vezet¦s¦vel
cseleksz¤nk. Ez az Ít vezet a sikerhez.
A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦t§llapotban az emberek vonz©dnak a f¦listenek, szellemek ¦s yak‰§k Ä p¦ld§ul Kuvera Ä im§dat§hoz. A j©s§g k¢tÆereje jobb a szenved¦lyn¦l ¦s a tudatlans§gn§l, de ha valaki k¢zvetlen¤l
a K‚‰†a-tudat gyakorl§s§ba kezd, az fel¤lemelkedik az anyagi term¦szet
mindh§rom k¢tÆerej¦n. L¦tezik egy fokozatos fejlÆd¦si folyamat is, §m a
legjobb m¦gis az, ha a tiszta bhakt§k t§rsas§g§ban k¢zvetlen¤l a K‚‰†a-
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tudathoz l§tunk. Ezt aj§nlja ez a fejezet. Hogy ily m©don sikert ¦rhess¤nk
el, elÆsz¢r meg kell tal§lnunk a megfelelÆ lelki tan¨t©mestert, aki nevelhet
benn¤nket. Csak ezut§n ¦bredhet fel benn¤nk a hit a LegfelsÆbben. IdÆvel a hit meg¦rlelÆdik, s ekkor Isten ir§nti szeretett¦ v§lik. Ez a szeretet
az ¦lÆl¦nyek v¦gsÆ c¦lja. ¶ppen ez¦rt mindannyiunknak azonnal a K‚‰†atudat gyakorl§s§ba kell kezden¤nk. Ez a tizenhetedik fejezet ¤zenete.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizenhetedik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀA hit fajt§i".

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

V¦gk¢vetkeztet¦s Ä
a t¢k¦letes lemond§s
1. VERS
@jauRna ovaAca

s$aªyaAs$asya mah"AbaAh"Ae taÔvaimacC$Aima vaeid"tauma, /
tyaAgAsya ca ô$SaIke(zA pa{Tafke(izAinaSaUd"na // 1 //

arjuna uvƒca
sannyƒsasya mahƒ-bƒho tattvam icchƒmi veditum
tyƒgasya ca h‚‰Œkea p‚thak kei-ni‰dana
arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; sannyƒsasya Ä a lemond§snak; mahƒbƒho Ä ©, erÆs karÍ; tattvam Ä az igazs§g§t; icchƒmi Ä k¨v§nom; veditum Ä
meg¦rteni; tyƒgasya Ä a lemond§snak; ca Ä szint¦n; h‚‰Œkea Ä ©, ¦rz¦kek
Ura; p‚thak Ä k¤l¢nb¢zÆen; kei-ni‰dana Ä ©, KeŁŒ d¦mon elpuszt¨t©ja.
Arjuna ¨gy sz©lt: ¹, erÆs karÍ, ©, KeŒ d¦mon legyÆzÆje, ¦rz¦kek Ura,
szeretn¦m meg¦rteni a lemond§s [tyƒga] ¦s a lemondott ¦letrend
[sannyƒsa] c¦lj§t!
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ val©j§ban tizenh¦t fejezetbÆl §ll, s a
tizennyolcadik a kor§bbi fejezetek kieg¦sz¨tÆ ¢sszegz¦se. Az Ýr K‚‰†a a
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Bhagavad-gŒtƒ mindegyik fejezet¦ben kihangsÍlyozza, hogy az ¦let v¦gsÆ
c¦lja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek odaad© szolg§lata. Ugyanezt foglalja ¢ssze a tizennyolcadik fejezet is, s a tud§s legbizalmasabb
Ítj§nak nevezi ezt. Az elsÆ hat fejezet az odaad© szolg§lat jelentÆs¦g¦t
hangsÍlyozta: yoginƒm api sarve‰ƒmï ÀMinden yogŒ ¦s transzcendentalista k¢z¤l az a legkiv§l©bb, aki mag§ban mindig R§m gondol." A k¢vetkezÆ hat fejezet a tiszta odaad© szolg§latot, annak term¦szet¦t ¦s tetteit t§rgyalta. Az utols© hat fejezet a tud§sr©l, a lemond§sr©l, az anyagi
¦s a transzcendent§lis term¦szet mÉk¢d¦s¦rÆl, valamint az odaad© szolg§latr©l sz©lt. Eljutottunk arra a v¦gk¢vetkeztet¦sre, hogy minden tettet
Így kell v¦grehajtani , hogy az kapcsolatban legyen a LegfelsÆbb Ýrral,
akit az o„ tat sat szavak k¦pviselnek, amelyek Vi‰†ut, a LegfelsÆbb Szem¦lyt jel¢lik. A Bhagavad-gŒtƒ harmadik r¦sze bebizony¨totta, hogy az
¦let v¦gsÆ c¦lja egyed¤l az odaad© szolg§lat. Ezt a kor§bbi ƒcƒry§kat
¦s a Brahma-str§t, azaz a Vedƒnta-str§t id¦zve t§masztotta al§. Egyes
imperszonalist§k Így tekintenek magukra, mint a Vedƒnta-stra b¢lcselet¦nek kiz§r©lagos ismerÆire, §m a Vedƒnta-stra val©j§ban az odaad©
szolg§lat meg¦rt¦s¦t seg¨ti elÆ, mivel maga az Ýr a Vedƒnta-stra szerkesztÆje ¦s ismerÆje, ahogyan azt a tizen¢t¢dik fejezet elmondta. Minden
szent¨r§snak, minden V¦d§nak az odaad© szolg§lat a c¦lja. ErrÆl besz¦l
a Bhagavad-gŒtƒ.
Ahogyan a m§sodik fejezet §ttekintette az eg¦sz t¦m§t, hasonl©k¦ppen
a tizennyolcadik fejezet is az elhangzottakat ¢sszegzi. Az ¦let c¦ljak¦nt
a lemond§st ¦s a term¦szet h§rom anyagi k¢tÆerej¦n tÍli transzcendent§lis §llapot el¦r¦s¦t jel¢li meg. Arjuna tiszt§n szeretne l§tni k¦t dolgot,
amellyel a Bhagavad-gŒtƒ foglalkozik: a lemond§st (a tyƒg§t) ¦s az ¦let
lemondott rendj¦t (a sannyƒs§t). Ez¦rt k¦rdezi e k¦t sz© jelent¦s¦t.
A versben nagyon fontosak a H‚‰ŒkeŁa ¦s KeŁi-ni‰łdana szavak, melyekkel Arjuna a LegfelsÆbb Urat sz©l¨tja meg. H‚‰ŒkeŁa maga K‚‰†a, az ¦rz¦kek Ura, aki mindig seg¨t benn¤nket lelki nyugalmunk el¦r¦s¦ben. Arjuna
arra k¦ri Öt, foglaljon ¢ssze mindent oly m©don, hogy kiegyensÍlyozott
maradhasson. M¦g mindig vannak k¦ts¦gei, s a k¦ts¦geket d¦monokhoz
szokt§k hasonl¨tani. Ez az oka, hogy K‚‰†§t KeŁi-ni‰łdan§nak sz©l¨tja.
KeŁŒ egy rettentÆ d¦mon volt, akit az Ýr ¢lt meg. Arjuna most azt rem¦li,
hogy K‚‰†a az Æ k¦tely¦nek d¦mon§val is v¦gezni fog.
2. VERS
™aIBagAvaAnauvaAca

k(AmyaAnaAM k(maRNAAM nyaAs$aM s$aªyaAs$aM k(vayaAe ivaäu": /
s$avaRk(maRP(latyaAgAM ‘aAò"styaAgAM ivacaºaNAA: // 2 //
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rŒ-bhagavƒn uvƒca
kƒmyƒnƒ„ karma†ƒ„ nyƒsa„ sannyƒsa„ kavayo vidu‹
sarva-karma-phala-tyƒga„ prƒhus tyƒga„ vicak‰a†ƒ‹
rŒ-bhagavƒn uvƒca Ä az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge mondta; kƒmyƒnƒm Ä a v§gyakr©l; karma†ƒm Ä a tettekrÆl; nyƒsam Ä lemond§st;
sannyƒsam Ä a lemondott ¦let rendj¦nek; kavaya‹ Ä a b¢lcsek; vidu‹ Ä
ismerik; sarva Ä minden; karma Ä tettnek; phala Ä az eredm¦ny¦rÆl; tyƒgam Ä lemond§st; prƒhu‹ Ä h¨vj§k; tyƒgam Ä lemond§snak; vicak‰a†ƒ‹ Ä
a tapasztaltak.
Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¨gy sz©lt: A nagy tud§sÍ b¢lcsek
lemondott ¦letrendnek [sannyƒs§nak] nevezik azt, amikor az ember felhagy az anyagi v§ggyal v¦gzett tettekkel, m¨g ha tettei gy¤m¢lcs¦rÆl
mond le, azt lemond§snak [tyƒg§nak] h¨vj§k.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ azt az utas¨t§st adja, hogy nem szabad tov§bb az eredm¦nyeik¦rt v¦gezn¤nk tetteinket, §m a magas szintÉ
lelki tud§shoz vezetÆ cselekedetekrÆl nem szabad lemondanunk. ErrÆl a
k¢vetkezÆ versek sz©lnak vil§gosabban. A v¦dikus irodalomban sz§mtalan le¨r§st tal§lunk a meghat§rozott c¦l¦rt v¦gzett §ldozatokr©l. Vannak
§ldozatok, melyek bemutat§sa §ltal az embernek j© fiÍgyermeke sz¤lethet, vagy ¦pp eljuthat §ltaluk a felsÆbb bolyg©kra, de az ilyen v§gyakt©l
fÉt¢tt §ldozatokkal fel kell hagynunk. Sohasem szabad azonban felhagynunk azokkal, amelyek a sz¨v tiszt¨t§s§t vagy a lelki tud§sbeli fejlÆd¦st
szolg§lj§k.
3. VERS
tyaAjyaM d"AeSavaid"tyaeke( k(maR ‘aAò"maRnaIiSaNA: /

yaÁad"Anatapa:k(maR na tyaAjyaimaita caApare" // 3 //
tyƒjya„ do‰a-vad ity eke karma prƒhur manŒ‰i†a‹
yajŠa-dƒna-tapa‹-karma na tyƒjyam iti cƒpare
tyƒjyam Ä el kell hagyni; do‰a-vat Ä mint rosszat; iti Ä ily m©don; eke Ä
ezeknek; karma Ä a tetteit; prƒhu‹ Ä mondj§k; manŒ‰i†a‹ Ä a nagy gondolkod©k; yajŠa Ä az §ldozatnak; dƒna Ä az adom§nyoz§snak; tapa‹ Ä
¦s a vezekl¦snek; karma Ä a tetteit; na Ä sohasem; tyƒjyam Ä kell abbahagyni; iti Ä ¨gy; ca Ä ¦s; apare Ä m§sok.
N¦mely tanult ember Így v¦li, hogy mindenfajta gy¤m¢lcs¢zÆ tett rossz,
ez¦rt fel kell hagyni vel¤k, m¨g m§s b¢lcsek azt §ll¨tj§k, hogy az §ldozat,
adom§nyoz§s ¦s vezekl¦s tetteivel sohasem szabad felhagyni.
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MAGYAR·ZAT: A v¦dikus irodalomban sok olyan dolog akad, ami
vit§ra adhat okot. Az egyik helyen azt olvashatjuk, hogy §ldozat sor§n
lehet §llatot ¢lni, m¨g egy m§sik helyen azt, hogy az §llat meg¢l¦se el¨t¦lendÆ. A v¦dikus irodalom aj§nlja az §llat§ldozatot, ez azonban nem
tekinthetÆ ¢l¦snek, hiszen az §ldozat Íj ¦letet ad az §llatnak. Az §llat n¦ha
egy Íjabb §llati testet ¢lt, miut§n fel§ldozt§k, n¦ha pedig r¢gt¢n emberi
testbe ker¤l. A b¢lcsek v¦lem¦nye azonban megoszlik errÆl. N¦melyik¤k szerint minden esetben ker¤lni kell az §llatok elpuszt¨t§s§t, m§sok
viszont azt §ll¨tj§k, hogy bizonyos §ldozatok sor§n ez helyes. Most maga
az Ýr tiszt§zza majd az §ldozati tev¦kenys¦gekre vonatkoz© k¤l¢nb¢zÆ
v¦lem¦nyeket.
4. VERS
inaêyaM Za{NAu mae ta‡a tyaAgAe Bar"tas$aÔama /

tyaAgAAe ih" pauç&SavyaA„a i‡aivaDa: s$am‘ak(LitaRta: // 4 //
nicaya„ ‚†u me tatra tyƒge bharata-sattama
tyƒgo hi puru‰a-vyƒghra tri-vidha‹ samprakŒrtita‹
nicayam Ä bizonyoss§got; ‚†u Ä halld; me Ä TÆlem; tatra Ä ott; tyƒge Ä
a lemond§ssal kapcsolatban; bharata-sat-tama Ä ©, legkiv§l©bb Bhƒrata;
tyƒga‹ Ä lemond§s; hi Ä bizony; puru‰a-vyƒghra Ä ©, tigris az emberek
k¢z¢tt; tri-vidha‹ Ä h§romf¦l¦nek; samprakŒrtita‹ Ä eml¨tik.
¹, legkiv§l©bb Bhƒrata, halld most az ¶n v¦lem¦nyem a lemond§sr©l!
¹, tigris az emberek k¢z¢tt, az ¨r§sok h§romf¦le lemond§sr©l tesznek
eml¨t¦st.
MAGYAR·ZAT: Hab§r a lemond§sr©l alkotott v¦lem¦nyek megoszlanak, ŽrŒ K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elmondja az Ö v¦lem¦ny¦t, amit a v¦gsÆ sz©nak kell tekinten¤nk. A V¦d§kat v¦gsÆ soron
azok a t¢rv¦nyek alkotj§k, amiket az Ýr hozott. Most az Ýr szem¦lyesen
van jelen, ¨gy az Ö szav§t kell v¦glegesnek tekinten¤nk. Kijelenti, hogy a
lemond§st aszerint kell meg¨t¦ln¤nk, hogy az anyagi term¦szet mely k¢tÆerej¦ben v¦gzik.
5. VERS
yaÁad"Anatapa:k(maR na tyaAjyaM k(AyaRmaeva tata, /

yaÁaAe d"AnaM tapaêEva paAvanaAina manaIiSaNAAma, // 5 //
yajŠa-dƒna-tapa‹-karma na tyƒjya„ kƒryam eva tat
yajŠo dƒna„ tapa caiva pƒvanƒni manŒ‰i†ƒm
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yajŠa Ä az §ldozat; dƒna Ä az adom§nyoz§s; tapa‹ Ä ¦s a vezekl¦s;
karma Ä tettei; na Ä sohasem; tyƒjyam Ä feladand©ak; kƒryam Ä v¦gzendÆek; eva Ä bizony; tat Ä az; yajŠa‹ Ä az §ldozat; dƒnam Ä az adom§nyoz§s; tapa‹ Ä a vezekl¦s; ca Ä ¦s; eva Ä bizony; pƒvanƒni Ä tiszt¨t©ak;
manŒ‰i†ƒm Ä m¦g a nagy lelkek sz§m§ra is.
Az §ldoz§s, adom§nyoz§s ¦s vezekl¦s tetteivel nem szabad felhagyni;
mindig v¦gre kell hajtani azokat, hiszen mindh§rom tiszt¨t©an hat m¦g
a nagy lelkekre is.
MAGYAR·ZAT: A yogŒknak az emberi t§rsadalom fejlÆd¦se ¦rdek¦ben kell cselekedni¤k. Sz§mos tiszt¨t© folyamat l¦tezik, ami az embert a
lelki ¦let fel¦ vezeti. Ilyen §ldozat p¦ld§ul a h§zass§gi cerem©nia, amit
vivƒha-yajŠ§nak h¨vnak. ·m szabad-e egy sannyƒsŒnak, aki a lemondott
¦letrendben ¦l, s m§r megv§lt minden csal§di kapcsolatt©l, m§sokat h§zass§gra biztatnia? Az Ýr e versben kimondja, hogy az emberek j©l¦t¦t
szolg§l© §ldozatokt©l sohasem szabad megv§lni. A vivƒha-yajŠa, a h§zass§gi szertart§s az elme szab§lyoz§s§t szolg§lja, hogy az megnyugodjon, ¦s
k¦pes legyen a lelki fejlÆd¦sre. Ez¦rt m¦g a lemondott ¦letrend tagjainak
is b§tor¨taniuk kell az emberek t¢bbs¦g¦t a vivƒha-yajŠƒra. A sannyƒsŒnak
sohasem szabad nÆkkel kapcsolatot tartania, §m ez nem jelenti azt, hogy
egy als©bb ¦letrendbeli fiatal f¦rfi ne nÆs¤lj¢n meg a h§zass§gi cerem©nia keretei k¢z¢tt. Minden elÆ¨rt §ldozat c¦lja a LegfelsÆbb Ýr el¦r¦se,
ez¦rt az alacsonyabb szinten nem szabad megv§lni ezektÆl. Hasonl©an,
az adom§nyoz§s c¦lja a sz¨v megtiszt¨t§sa. Mint ahogy kor§bban m§r sz©
volt r©la, ha az arra m¦lt©aknak adom§nyoz az ember, az elÆseg¨ti fejlÆd¦s¦t a lelki ¦letben.
6. VERS
WtaAnyaipa tau k(maARiNA s$aËMÿ tyaftvaA P(laAina ca /
k(taRvyaAnaIita mae paATaR inaiêtaM matamauÔamama, // 6 //

etƒny api tu karmƒ†i sa…ga„ tyaktvƒ phalƒni ca
kartavyƒnŒti me pƒrtha nicita„ matam uttamam
etƒni Ä mindezek; api Ä bizony; tu Ä de; karmƒ†i Ä tettek; sa…gam Ä t§rsas§got; tyaktvƒ Ä feladva; phalƒni Ä eredm¦nyeket; ca Ä is; kartavyƒni Ä
k¢teless¦gk¦nt v¦gzendÆek; iti Ä ¨gy; me Ä Eny¦m; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia;
nicitam Ä hat§rozott; matam Ä v¦lem¦ny; uttamam Ä a legjobb.
¹, P‚thƒ fia! Mindezt ragaszkod§s n¦lk¤l, az eredm¦nyre nem v§gyakozva, k¢teless¦gbÆl kell v¦grehajtani. Ez az ¶n v¦gsÆ v¦lem¦nyem.
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MAGYAR·ZAT: Noha minden §ldozat tiszt¨t© hat§sÍ, ezek v¦grehajt§s§t©l nem szabad semmif¦le eredm¦nyt v§rni. M§s sz©val az anyagi fejlÆd¦st szolg§l© valamennyi §ldozatt©l meg kell v§lni, m¨g azokat, melyek
a l¦t tiszt¨t§s§t ¦s a lelki s¨kra emelked¦st seg¨tik, folytatni kell. Minden
tettet v¦gre kell hajtani, ami a K‚‰†a-tudathoz viszi az embert. A ÷rŒmadBhƒgavatam szint¦n azt mondja, hogy el kell fogadnunk minden cselekedetet, ami az Ýr odaad© szolg§lat§hoz vezet. Ez a vall§s legfontosabb
jellemzÆje. Az Ýr bhakt§j§nak nem szabad visszautas¨tania semmilyen
tettet, §ldozatot ¦s adom§nyt, ami seg¨ti Æt az Ýr odaad© szolg§lat§nak
v¦gz¦s¦ben.
7. VERS
inayatasya tau s$aªyaAs$a: k(maRNAAe naAepapaâtae /

maAeh"AÔasya pair"tyaAgAstaAmas$a: pair"k(LitaRta: // 7 //
niyatasya tu sannyƒsa‹ karma†o nopapadyate
mohƒt tasya parityƒgas tƒmasa‹ parikŒrtita‹
niyatasya Ä az elÆ¨rt; tu Ä de; sannyƒsa‹ Ä lemond§s; karma†a‹ Ä tettrÆl; na Ä sohasem; upapadyate Ä ¦rdemes; mohƒt Ä illÍzi© miatt; tasya Ä
az Æ; parityƒga‹ Ä lemond§sukat; tƒmasa‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben
l¦vÆnek; parikŒrtita‹ Ä mondj§k.
Az elÆ¨rt k¢teless¦gekkel sohasem szabad felhagyni. Ha valaki az illÍzi©t©l megt¦vesztve m¦gis megv§lik tÆl¤k, lemond§s§t a tudatlans§g
k¢tÆerej¦be sorolj§k.
MAGYAR·ZAT: Az anyagi el¦gedetts¦get szolg§l© tettektÆl meg kell
v§lnunk, de sohasem szabad felhagynunk az olyan cselekedetekkel, melyek elÆseg¨tik a lelki tev¦kenys¦get. Ilyen tett p¦ld§ul a fÆz¦s a LegfelsÆbb Ýr sz§m§ra, az ¦tel felaj§nl§sa, majd elfogyaszt§sa. Azt mondj§k,
a lemondott rendben ¦lÆ nem fÆzhet mag§nak. Ez tilos, §m a LegfelsÆbb Ýrnak fÆzhet, az nincs megtiltva. Egy sannyƒsŒ ¦ppen ¨gy elv¦gezheti
a h§zass§gi cerem©ni§t is, hogy ezzel seg¨tse tan¨tv§nya fejlÆd¦s¦t a K‚‰†atudatban. Ha valaki lemond az ilyen tettekrÆl, akkor tudnunk kell r©la,
hogy a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben cselekszik.
8. VERS
äu":Kaimatyaeva yatk(maR k(AyaflaezABayaAÔyajaeta, /

s$a k{(tvaA r"Ajas$aM tyaAgAM naEva tyaAgAP(laM laBaeta, // 8 //
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du‹kham ity eva yat karma kƒya-klea-bhayƒt tyajet
sa k‚tvƒ rƒjasa„ tyƒga„ naiva tyƒga-phala„ labhet
du‹kham Ä boldogtalan; iti Ä ¨gy; eva Ä bizony; yat Ä ami; karma Ä munka;
kƒya Ä a test sz§m§ra; klea Ä szenved¦ssel teli; bhayƒt Ä f¦lelembÆl;
tyajet Ä feladja az ember; sa‹ Ä Æ; k‚tvƒ Ä miut§n megtette; rƒjasam Ä
a szenved¦ly minÆs¦g¦ben l¦vÆ; tyƒgam Ä lemond§s; na Ä nem; eva Ä
bizony; tyƒga Ä a lemond§snak; phalam Ä eredm¦ny¦t; labhet Ä elnyeri.
Aki amiatt hagy fel elÆ¨rt k¢teless¦geivel, mert a testi k¦nyelmetlens¦gtÆl tart, vagy mert f§rads§gosnak ¨t¦li Æket, annak lemond§sa a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van. Az ilyen tett sohasem vezet fejlÆd¦shez a
lemond§s ter¦n.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember nem mondhat le a p¦nzkeres¦srÆl amiatt, mert f¦l, hogy gy¤m¢lcs¢zÆ cselekedeteket v¦gez. Ha a
munk§j§val szerzett p¦nzt fel tudja haszn§lni a K‚‰†a-tudatban, vagy ha
a kora reggeli felkel¦s seg¨ti a lelki ¦letben, akkor nem szabad megh§tr§lnia csak az¦rt, mert f¦l, vagy mert az ilyen tettek f§rads§gosak. Az ilyen
lemond§s a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van. A szenved¦lyes tettnek mindig
boldogtalans§g a v¦ge. Ha valaki ebben a szellemben hagy fel tetteivel,
lemond§sa sohasem hozza meg gy¤m¢lcs¦t.
9. VERS
k(AyaRimatyaeva yatk(maR inayataM i‚(yatae'jauRna /

s$aËMÿ tyaftvaA P(laM caEva s$a tyaAgA: s$aAiÔvak(Ae mata: // 9 //
kƒryam ity eva yat karma niyata„ kriyate 'rjuna
sa…ga„ tyaktvƒ phala„ caiva sa tyƒga‹ sƒttviko mata‹
kƒryam Ä meg kell tenni; iti Ä ¨gy; eva Ä bizony; yat Ä ami; karma Ä
munka; niyatam Ä mivel elÆ¨rt; kriyate Ä v¦gezve van; arjuna Ä ©, Arjuna;
sa…gam Ä kapcsolatot; tyaktvƒ Ä feladva; phalam Ä az eredm¦nyt; ca Ä
szint¦n; eva Ä bizony; sa‹ Ä az; tyƒga‹ Ä a lemond§s; sƒttvika‹ Ä a j©s§g
minÆs¦g¦ben l¦vÆ; mata‹ Ä v¦lem¦nyem szerint.
¹, Arjuna, aki csak az¦rt hajtja v¦gre elÆ¨rt k¢teless¦g¦t, mert annak Így
kell lennie, aki megv§lik minden anyagi kapcsolatt©l, s aki nem ragaszkodik t¢bb¦ a tett gy¤m¢lcseihez, annak lemond§sa a j©s§g minÆs¦g¦be
tartozik.
MAGYAR·ZAT: Az elÆ¨rt k¢teless¦geket ezzel a mentalit§ssal kell v¦grehajtani. Ýgy kell cselekedn¤nk, hogy ne v§gyjunk annak eredm¦ny¦re,
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¦s meg kell v§lnunk a k¤l¢nf¦le t¨pusÍ tettekhez val© k¢tÆd¦stÆl is. A
gy§rban dolgoz© K‚‰†a-tudatos bhakta nem azonos¨tja mag§t sem a gy§ri
munk§val, sem pedig az ottani munk§sokkal. Egyed¤l K‚‰†§nak dolgozik,
s ha munk§ja gy¤m¢lcs¦t Neki adja, cselekedetei transzcendent§lisak.
10. VERS
na ãe"í"Yaku(zAlaM k(maR ku(zAlae naAnauSaÀatae /

tyaAgAI s$aÔvas$amaAivaí"Ae maeDaAvaI iC$ªas$aMzAya: //10//
na dve‰‡y akuala„ karma kuale nƒnu‰ajjate
tyƒgŒ sattva-samƒvi‰‡o medhƒvŒ chinna-sa„aya‹
na Ä sohasem; dve‰‡i Ä gyÉl¢li; akualam Ä a kedvezÆtlen; karma Ä tettet; kuale Ä a kedvezÆh¢z; na Ä sem; anu‰ajjate Ä ragaszkodik; tyƒgŒ Ä
a lemond©; sattva Ä j©s§gban; samƒvi‰‡a‹ Ä elm¦ly¤lt; medhƒvŒ Ä intelligens; chinna Ä aki elv§gott; sa„aya‹ Ä minden k¦telyt.
Ha a j©s§g k¢tÆerej¦ben ¦l ¦s ¦rtelmes, a lemond§st gyakorl© ember
nem gyÉl¢li a kedvezÆtlen cselekedeteket, de a kedvezÆekhez sem ragaszkodik, s nincsenek k¦ts¦gei a tetteket illetÆen.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ vagy a j©s§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆ ember
nem gyÉl¢l senkit ¦s semmit, ami szenved¦st okoz a test¦nek. A megfelelÆ
helyen, a megfelelÆ idÆben cselekszik, s nem f¦l tettei kedvezÆtlen visszahat§sait©l. Arr©l, aki ily m©don a transzcendent§lis szinten §ll, tudnunk
kell, hogy rendk¨v¤l intelligens, ¦s nincsenek k¦ts¦gei a tetteket illetÆen.
11. VERS
na ih" de"h"Ba{taA zAfyaM tya·uM( k(maARNyazAeSata: /

yastau k(maRP(latyaAgAI s$a tyaAgAItyaiBaDaIyatae //11//
na hi deha-bh‚tƒ akya„ tyaktu„ karmƒ†y ae‰ata‹
yas tu karma-phala-tyƒgŒ sa tyƒgŒty abhidhŒyate
na Ä sohasem; hi Ä bizony; deha-bh‚tƒ Ä a megtestes¤lt §ltal; akyam Ä
lehets¦ges; tyaktum Ä elker¤lni; karmƒ†i Ä a tetteket; ae‰ata‹ Ä valamennyit; ya‹ Ä aki; tu Ä de; karma Ä a tett; phala Ä eredm¦ny¦rÆl; tyƒgŒ Ä
lemond©; sa‹ Ä Æ; tyƒgŒ Ä a lemond©; iti Ä ¨gy; abhidhŒyate Ä mondj§k.
A megtestes¤lt l¦lek val©j§ban k¦ptelen minden tettÆl megv§lni. Ez¦rt
mondj§k, hogy az igazi lemond§s az, ha valaki a tettei gy¤m¢lcs¦rÆl
mond le.
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MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ azt ¨rja, hogy az ember sohasem
hagyhatja abba a cselekv¦st. Az igaz§n lemondott ez¦rt az, aki nem ¦lvezi tettei gy¤m¢lcs¦t, hanem K‚‰†§nak dolgozik, ¦s mindent Neki aj§nl
fel. A Krisna-tudatÍ H¨vÆk Nemzetk¢zi K¢z¢ss¦g¦nek sz§mtalan olyan
tagja van, akik mind nagyon sokat dolgoznak irod§ikban, a gy§rban vagy
egy¦b munkahelyeken, s minden kereset¤ket a k¢z¢ss¦gnek adj§k. Az
ilyen magas szintet el¦rt lelkek val©j§ban sannyƒsŒk, s az ¦let lemondott rendj¦ben ¦lnek. Most megtudhatjuk, hogyan ¦s milyen c¦lb©l kell
lemondanunk tetteink gy¤m¢lcs¦rÆl.
12. VERS
@inaí"imaíM" ima™aM ca i‡aivaDaM k(maRNA: P(lama, /

BavatyatyaAigAnaAM ‘aetya na tau s$aªyaAis$anaAM ¸(icata, //12//
ani‰‡am i‰‡a„ mira„ ca tri-vidha„ karma†a‹ phalam
bhavaty atyƒginƒ„ pretya na tu sannyƒsinƒ„ kvacit
ani‰‡am Ä a pokolba vezetÆ; i‰‡am Ä a mennyekbe vezetÆ; miram Ä
kevert; ca Ä ¦s; tri-vidham Ä h§romf¦le; karma†a‹ Ä munk§nak; phalam Ä
az eredm¦nye; bhavati Ä j¢n; atyƒginƒm Ä a nem lemond©knak; pretya Ä
a hal§l ut§n; na Ä nem; tu Ä de; sannyƒsinƒm Ä a lemondott rend tagjainak; kvacit Ä b§rmikor.
Aki nem gyakorol lemond§st, annak tettei h§romf¦le gy¤m¢lcs¢t teremnek a hal§la ut§n: kedvezÆt, kedvezÆtlent ¦s a kettÆ kever¦k¦t. A lemondott rendben ¦lÆkre azonban nem v§r sem szenved¦st, sem ¦lvezetet
hoz© eredm¦ny.
MAGYAR·ZAT: Aki K‚‰†a-tudatÍ, ¦s K‚‰†§val val© kapcsolat§nak ismeret¦ben cselekszik, az mind¢r¢kre felszabadul, s ¨gy hal§la ut§n nem
kell tettei eredm¦nyeit ¦lveznie vagy szenvednie tÆl¤k.
13. VERS
paÂaEtaAina mah"AbaAh"Ae k(Ar"NAAina inabaAeDa mae /

s$aAÊÿYae k{(taAntae ‘aAe·(Aina is$aÜ"yae s$avaRk(maRNAAma, //13//
paŠcaitƒni mahƒ-bƒho kƒra†ƒni nibodha me
sƒ…khye k‚tƒnte proktƒni siddhaye sarva-karma†ƒm
paŠca Ä ¢t¢t; etƒni Ä mindezeket; mahƒ-bƒho Ä ©, erÆs karÍ; kƒra†ƒni Ä
okokat; nibodha Ä ¦rtsd meg; me Ä TÆlem; sƒ…khye Ä a vedƒnt§ban; k‚ta-
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ante Ä a v¦gk¢vetkeztet¦sben; proktƒni Ä amiket elmondtak; siddhaye Ä
t¢k¦letess¦ge ¦rdek¦ben; sarva Ä minden; karma†ƒm Ä cselekedetnek.
¹, erÆs karÍ Arjuna, a vedƒnta szerint minden tett v¦grehajt§s§ban ¢t
t¦nyezÆ j§tszik szerepet. Hallj most TÆlem ezekrÆl!
MAGYAR·ZAT: Felmer¤lhet a k¦rd¦s, hogy ha minden v¦grehajtott
cselekedetnek van valamilyen visszahat§sa, akkor a K‚‰†a-tudatÍ embernek mi¦rt nem kell elszenvednie vagy ¦lveznie munk§ja visszahat§sait?
Annak a bizony¨t§s§ra, hogy ez lehets¦ges, az Ýr most a vedƒnta filoz©fi§ra hivatkozik. Azt mondja, hogy minden cselekedetnek ¢t oka van, s
ezeket ismernie kell az embernek ahhoz, hogy mindenben sikert ¦rhessen
el. A sƒ…khya a tud§s t¢rzse, a v¦gsÆ t¢rzs pedig a vedƒnta, amit minden
vezetÆ ƒcƒrya elfogad. M¦g Ža…kara is ¨gy tekintett a Vedƒnta-str§ra.
¶ppen ez¦rt mindig az ilyen tekint¦lyekhez kell fordulnunk.
A FelsÆl¦lek a v¦gsÆ ir§ny¨t©. Sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡a‹, mondja
a Bhagavad-gŒtƒ. Ö k¦sztet minden ¦lÆl¦nyt bizonyos cselekv¦sre az§ltal,
hogy mÍltbeli tetteire eml¦kezteti Æket. Az Ö belsÆ ir§ny¨t§sa alatt v¦grehajtott K‚‰†a-tudatos cselekedetekbÆl nem sz§rmazik visszahat§s sem
ebben, sem a hal§l ut§n k¢vetkezÆ ¦letben.
14. VERS
@iDaï"AnaM taTaA k(taAR k(r"NAM ca pa{TaigvaDama, /

ivaivaDaAê pa{Tafcaeí"A dE"vaM caEvaA‡a paÂamama, //14//
adhi‰‡hƒna„ tathƒ kartƒ kara†a„ ca p‚thag-vidham
vividhƒ ca p‚thak ce‰‡ƒ daiva„ caivƒtra paŠcamam
adhi‰‡hƒnam Ä a hely; tathƒ Ä is; kartƒ Ä a cselekvÆ; kara†am Ä az eszk¢z¢k; ca Ä ¦s; p‚thak-vidham Ä elt¦rÆek; vividhƒ‹ Ä k¤l¢nf¦l¦k; ca Ä
¦s; p‚thak Ä k¤l¢n; ce‰‡ƒ‹ Ä a t¢rekv¦sek; daivam Ä a LegfelsÆbb; ca Ä
is; eva Ä bizony; atra Ä itt; paŠcamam Ä az ¢t¢dik.
A cselekv¦s helysz¨ne [a test], a v¦grehajt©ja, a k¤l¢nb¢zÆ ¦rz¦kek, a
t¢rekv¦s k¤l¢nf¦le fajt§i ¦s v¦g¤l a FelsÆl¦lek Ä ezek alkotj§k a tett ¢t
t¦nyezÆj¦t.
MAGYAR·ZAT: Az adhi‰‡hƒnam sz© a testre utal. A testben a l¦lek
az¦rt cselekszik, hogy valamilyen eredm¦nyt ¦rjen el vele, s ez¦rt kartƒnak, cselekvÆnek nevezik. A ruti le¨rja, hogy a l¦lek az ismerÆ ¦s a cselekvÆ. E‰a hi dra‰‡ƒ sra‰‡ƒ (Prana-upani‰ad 4.9). Ezt a Vedƒnta-stra is
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megerÆs¨ti a jŠo 'ta eva (2.3.18) ¦s a kartƒ ƒstrƒrthavattvƒt (2.3.33) str§kban. A tettek eszk¢zei az ¦rz¦kek, melyek seg¨ts¦g¦vel a l¦lek sz§mtalan
m©don cselekedhet. Minden egyes cselekedetre m§s t¢rekv¦s jellemzÆ,
§m v¦gsÆ soron az ember minden tette a FelsÆl¦lek akarat§t©l f¤gg, aki
bar§tk¦nt a sz¨vben lakozik. A LegfelsÆbb Ýr a legfÆbb ok. ¸gy teh§t
aki K‚‰†a-tudatban, a sz¨v¦ben lakoz© FelsÆl¦lek Ítmutat§sa szerint cselekszik, azt term¦szetesen semmilyen tett nem k¢ti le. A teljesen K‚‰†atudatÍ ember v¦gsÆ soron nem vonhat© felelÆss¦gre tettei¦rt. Minden
a legfÆbb akaratt©l, a FelsÆl¦lektÆl, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl f¤gg.
15. VERS
zAr"Ir"vaAx.~manaAeiBayaRtk(maR ‘aAr"Batae nar": /

nyaAyyaM vaA ivapar"ItaM vaA paÂaEtae tasya he"tava: //15//
arŒra-vƒ…-manobhir yat karma prƒrabhate nara‹
nyƒyya„ vƒ viparŒta„ vƒ paŠcaite tasya hetava‹
arŒra Ä a test; vƒk Ä a besz¦d; manobhi‹ Ä ¦s az elme §ltal; yat Ä amilyen;
karma Ä tettre; prƒrabhate Ä v§llalkozik; nara‹ Ä az ember; nyƒyyam Ä
helyesre; vƒ Ä vagy; viparŒtam Ä az ellenkezÆj¦re; vƒ Ä vagy; paŠca Ä ¢t;
ete Ä ezek; tasya Ä annak; hetava‹ Ä okai.
Ez az ¢t t¦nyezÆ id¦z elÆ minden helyes vagy helytelen tettet, amit az
ember a test¦vel, elm¦j¦vel vagy besz¦d¦vel v¦grehajt.
MAGYAR·ZAT: A Àhelyes" ¦s Àhelytelen" szavak nagyon fontosak ebben a versben. Helyes tetteken az ¨r§sok parancsai szerint v¦grehajtott
cselekedeteket ¦rtj¤k, helytelen tetteken pedig azokat, melyek ellent¦tben §llnak az ¨r§sok elveivel. Erre az ¢t t¦nyezÆre azonban minden tett
t¢k¦letes v¦gz¦s¦hez sz¤ks¦g van.
16. VERS
ta‡aEvaM s$aita k(taARr"maAtmaAnaM ke(valaM tau ya: /

pazyatyak{(tabauiÜ"tvaAªa s$a pazyaita äu"maRita: //16//
tatraiva„ sati kartƒram ƒtmƒna„ kevala„ tu ya‹
payaty ak‚ta-buddhitvƒn na sa payati durmati‹
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tatra Ä ott; evam Ä ¨gy; sati Ä l¦v¦n; kartƒram Ä cselekvÆnek; ƒtmƒnam Ä mag§t; kevalam Ä csak; tu Ä de; ya‹ Ä aki; payati Ä l§tja; ak‚tabuddhitvƒt Ä ¦rtelem hi§ny§ban; na Ä sohasem; sa‹ Ä Æ; payati Ä l§t;
durmati‹ Ä az ostoba.
Ez¦rt aki figyelmen k¨v¤l hagyja ezt az ¢t t¦nyezÆt, s ¢nmag§t hiszi egyed¤li cselekvÆnek, az nem kellÆk¦ppen intelligens, ¦s nem a val©s§gnak
megfelelÆen l§t.
MAGYAR·ZAT: Az ostoba ember k¦ptelen meg¦rteni, hogy a FelsÆl¦lek bar§tk¦nt benne lakozik, ¦s ir§ny¨tja tetteit. A hely, a cselekvÆ,
a t¢rekv¦s ¦s az ¦rz¦kek az anyagi okok, §m a v¦gsÆ ok a LegfelsÆbb, az
Istens¦g Szem¦lyis¦ge. Teh§t nemcsak a n¦gy anyagi, hanem a legfelsÆbb
hat© okot is l§tnunk kell. Aki nem l§tja a LegfelsÆbbet, az mag§t hiszi
a cselekvÆnek.
17. VERS
yasya naAh"x.~k{(taAe BaAvaAe bauiÜ"yaRsya na ilapyatae /

h"tvaAipa s$a wmaA*éaAek(Aªa h"inta na inabaDyatae //17//
yasya nƒha…k‚to bhƒvo buddhir yasya na lipyate
hatvƒpi sa imƒ lokƒn na hanti na nibadhyate
yasya Ä akinek; na Ä sohasem; aha…k‚ta‹ Ä hamis eg©b©l sz§rmaz©; bhƒva‹ Ä a term¦szete; buddhi‹ Ä az ¦rtelme; yasya Ä akinek; na Ä sohasem;
lipyate Ä ragaszkodik; hatvƒ Ä meg¢lve; api Ä hab§r; sa‹ Ä Æ; imƒn Ä
ezeket; lokƒn Ä az embereket; na Ä sohasem; hanti Ä ¢l; na Ä sohasem;
nibadhyate Ä k¢tÆdik.
Akit nem a hamis ego ¢szt¢n¢z, ¦s ¦rtelme mentes az anyagi k¢tel¦kektÆl, az nem gyilkos, m¦g ha embereket is ¢l e vil§gban, s tettei nem
k¢tik le.
MAGYAR·ZAT: Ebben a versben az Ýr elmondja Arjun§nak, hogy az
a v§gya, hogy ne harcoljon, hamis eg©j§b©l fakad. Arjuna azt hitte, Æ a
cselekvÆ, s nem gondolt arra, hogy minden tetthez a k¨v¤lrÆl ¦s bel¤lrÆl
¦rkezÆ legfelsÆbb j©v§hagy§s sz¤ks¦ges. Mi¦rt is cselekedne valaki, ha
nem tud a felsÆbb j©v§hagy§sr©l? Aki azonban ismeri a tettek eszk¢zeit,
¦s tudja, hogy Æ a cselekvÆ, a LegfelsÆbb Ýr pedig a v¦gsÆ szentes¨tÆ,
az mindent t¢k¦letesen hajt v¦gre. Az ilyen ember soha sincs illÍzi©ban.
A saj§t magunkra vonatkoztatott tev¦kenys¦g ¦s felelÆss¦g a hamis eg©b©l
¦s istentagad§sb©l, illetve a K‚‰†a-tudat hi§ny§b©l fakad. Aki K‚‰†a-
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tudatban, a FelsÆl¦lek vagy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ir§ny¨t§sa alatt cselekszik, az nem ¢l, m¦g ha Így is tÉnik, s az ¢l¦s visszahat§sainak sincs kit¦ve soha. Azt a katon§t, aki feljebbval©ja parancs§ra ¢l,
nem tekintik bÉn¢snek. Ha azonban szem¦lyes ¦rdekbÆl ont v¦rt, akkor
tett¦t a b¨r©s§g bizonyosan el¨t¦li.
18. VERS
ÁaAnaM ÁaeyaM pair"ÁaAtaA i‡aivaDaA k(maRcaAed"naA /

k(r"NAM k(maR k(taeRita i‡aivaDa: k(maRs$aÍÿh": //18//
jŠƒna„ jŠeya„ parijŠƒtƒ tri-vidhƒ karma-codanƒ
kara†a„ karma karteti tri-vidha‹ karma-sa…graha‹
jŠƒnam Ä tud§s; jŠeyam Ä a tud§s t§rgya; parijŠƒtƒ Ä a tud©; tri-vidhƒ Ä
h§romf¦le; karma Ä tett; codanƒ Ä hajt©erÆ; kara†am Ä az ¦rz¦kek;
karma Ä a tett; kartƒ Ä a cselekvÆ; iti Ä ily m©don; tri-vidha‹ Ä h§romf¦le; karma Ä tettnek; sa…graha‹ Ä halmazata.
A tud§s, a tud§s t§rgya ¦s a tud© a tett h§rom ¢szt¢nzÆ t¦nyezÆje; az
¦rz¦kek, a cselekedet ¦s a cselekvÆ pedig a tett h§rom ¢sszetevÆje.
MAGYAR·ZAT: Az §ltal§nos tetteket h§rom lend¨tÆerÆ seg¨ti elÆ: a
tud§s, a tud§s t§rgya ¦s a tud©. A tett ¢sszetevÆit az eszk¢z¢k, maga a
tett ¦s a cselekvÆ k¦pezik. Ezek a t¦nyezÆk jelen vannak minden tettben,
amit csak v¦gezhet ember. A cselekv¦s elÆtt ¢szt¢nzÆ erÆ l¦p fel, melyet
inspir§ci©nak neveznek. A tett eltervez¦se a tett finom form§ja, amit a tett
v¦grehajt§sa k¢vet. ElÆsz¢r teh§t a gondolkod§s, ¦rz¦s ¦s akar§s pszichol©giai folyamat§n kell kereszt¤lmennie a cselekvÆnek, s ezt nevezik hajt©erÆnek. A cselekv¦sre ¢szt¢nzÆ inspir§ci© ak§r a szent¨r§sokb©l, ak§r
a lelki tan¨t©mester utas¨t§saib©l sz§rmazik, ugyanaz. Ha van inspir§ci©,
¦s adott a cselekvÆ is, az ¦rz¦kek seg¨ts¦g¦vel Ä amelyekhez az elme, valamennyi ¦rz¦k k¢zpontja is hozz§tartozik Ä l¦trej¢n a tett. A tett ¢sszetevÆinek egy¤tt§ll§s§t a tett betetÆz¦s¦nek nevezik.
19. VERS
ÁaAnaM k(maR ca k(taAR ca i‡aDaEva gAuNABaed"ta: /

‘aAecyatae gAuNAs$aÊÿYaAnae yaTaAvacC+$NAu taAnyaipa //19//
jŠƒna„ karma ca kartƒ ca tridhaiva gu†a-bhedata‹
procyate gu†a-sa…khyƒne yathƒvac ch‚†u tƒny api
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jŠƒnam Ä a tud§s; karma Ä a tett; ca Ä is; kartƒ Ä a cselekvÆ; ca Ä is;
tridhƒ Ä h§romf¦le; eva Ä bizony; gu†a-bhedata‹ Ä az anyagi term¦szet
k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆi szerint; procyate Ä Így mondj§k; gu†a-sa…khyƒne Ä
a k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆk szerint; yathƒ-vat Ä ahogyan vannak; ‚†u Ä halld;
tƒni Ä mindezeket; api Ä szint¦n.
Az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦nek megfelelÆen a tud§s, a tett ¦s
a cselekvÆ h§romf¦le lehet. Hallj h§t TÆlem ezekrÆl is!
MAGYAR·ZAT: A tizennegyedik fejezet r¦szletesen ¨rt az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆerej¦rÆl. Eszerint a j©s§g megvil§gosod§shoz, a szenved¦ly materializmushoz, a tudatlans§g pedig lustas§ghoz ¦s hanyags§ghoz vezet. Az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi mind lek¢tnek, egyik sem vezet
a felszabadul§shoz. M¦g a j©s§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ is felt¦telekhez van
k¢tve. A tizenhetedik fejezet az anyagi term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆiben ¦lÆ emberek k¤l¢nf¦le im§datform§ir©l ¨rt. Ebben a versben az Ýr
azt mondja, hogy a tud§s, a cselekvÆ ¦s a tett k¤l¢nf¦le t¨pusair©l akar
besz¦lni, melyeket az anyagi k¢tÆerÆk hat§roznak meg.
20. VERS
s$avaRBaUtaeSau yaenaEkM( BaAvamavyayamaIºatae /

@ivaBa·M( ivaBa·e(Sau tajÁaAnaM ivaiÜ" s$aAiÔvak(ma, //20//
sarva-bhte‰u yenaika„ bhƒvam avyayam Œk‰ate
avibhakta„ vibhakte‰u taj jŠƒna„ viddhi sƒttvikam
sarva-bhte‰u Ä minden ¦lÆl¦nyben; yena Ä ami §ltal; ekam Ä egy; bhƒvam Ä helyzetet; avyayam Ä elpuszt¨thatatlant; Œk‰ate Ä l§t; avibhaktam Ä
osztatlant; vibhakte‰u Ä a sz§mtalan felosztottban; tat Ä azt; jŠƒnam Ä a
tud§st; viddhi Ä tudd; sƒttvikam Ä a j©s§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆnek.
Tudd, hogy a j©s§g k¢tÆerej¦be az a tud§s tartozik, ami §ltal az ember
minden ¦lÆl¦nyben az egy, osztatlan lelki term¦szetet l§tja, annak ellen¦re, hogy az ¦lÆl¦nyek sz§mtalan form§ra felosztva jelennek meg.
MAGYAR·ZAT: Aki ugyanazt a lelket l§tja mindenkiben, legyen az f¦listen, ember, §llat, v¨zi l¦ny vagy n¢v¦ny, az a j©s§g k¢tÆerej¦be tartoz© tud§ssal rendelkezik. A l¦lek minden egyes ¦lÆl¦nyben ugyanolyan,
annak ellen¦re, hogy elÆzÆ tetteik szerint m§s ¦s m§s testet kaptak.
A hetedik fejezet megmagyar§zta, hogy a testekben megnyilv§nul© ¦leterÆ a LegfelsÆbb Ýr felsÆbb term¦szet¦nek k¢sz¢nhetÆ. Az ember l§t§sm©dja akkor tartozik a j©s§g minÆs¦g¦be, amikor minden testben ezt a
felsÆbb term¦szetet, ezt az ¦leterÆt l§tja. Hab§r az anyagi test muland©,
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az ¦leterÆ elpuszt¨thatatlan. K¤l¢nbs¦geket csup§n a testi s¨kon tapasztalunk: a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦letben sokf¦le l¦tforma l¦tezik, ez¦rt az
¦leterÆ felosztottnak tÉnik. Ez a szem¦lytelen ismeret az ¢nmegval©s¨t§s
egyik aspektusa.
21. VERS
pa{Taftvaena tau yajÁaAnaM naAnaABaAvaAna, pa{TaigvaDaAna, /

vaeiÔa s$avaeRSau BaUtaeSau tajÁaAnaM ivaiÜ" r"Ajas$ama, //21//
p‚thaktvena tu yaj jŠƒna„ nƒnƒ-bhƒvƒn p‚thag-vidhƒn
vetti sarve‰u bhte‰u taj jŠƒna„ viddhi rƒjasam
p‚thaktvena Ä a felosztotts§g miatt; tu Ä de; yat Ä amit; jŠƒnam Ä tud§st;
nƒnƒ-bhƒvƒn Ä sokf¦le helyzetet; p‚thak-vidhƒn Ä k¤l¢nb¢zÆt; vetti Ä
ismeri; sarve‰u Ä minden; bhte‰u Ä ¦lÆl¦nyben; tat Ä azt; jŠƒnam Ä a
tud§st; viddhi Ä tudd; rƒjasam Ä a szenved¦lyben l¦vÆnek.
A szenved¦ly k¢tÆerej¦be az a tud§s tartozik, amelynek alapj§n a k¤l¢nb¢zÆ testekben az ember k¤l¢nf¦le ¦lÆl¦nyeket l§t.
MAGYAR·ZAT: Azt az elk¦pzel¦st, miszerint az ¦lÆl¦ny az anyagi testtel azonos, s a test pusztul§s§val a tudat is megsemmis¤l, a szenved¦ly
k¢tel¦k¦be tartoz© tud§snak h¨vj§k. E tud§s szerint a testek k¢z¢tti elt¦r¦s az elt¦rÆ tudatform§k kialakul§s§nak k¢vetkezm¦nye, s nincs k¤l¢n§ll© l¦lek, amelybÆl a tudat fakad. A test maga a l¦lek, s nincsen l¦lek,
ami a test f¢l¢tt §llna. Ez a szeml¦let ideiglenesnek tekinti a tudatot. Egy
m§sik felfog§s szerint nincsenek egy¦ni lelkek, de egy mindent §that©,
tud§ssal teli l¦lek m¦gis l¦tezik, s ez a test az ideiglenes tudatlans§g
megnyilv§nul§sa. Van olyan elk¦pzel¦s is, hogy a testen tÍl nem l¦tezik
sem egy¦ni, sem legfelsÆbb l¦lek. Ezek az elm¦letek mind a szenved¦ly
k¢tÆerej¦nek term¦kei.
22. VERS
yaÔau k{(tµavade"k(ismana, k(AyaeR s$a·(mahE"tauk(ma, /

@taÔvaATaRvad"lpaM ca taÔaAmas$amaud"Aô$tama, //22//
yat tu k‚tsna-vad ekasmin kƒrye saktam ahaitukam
atattvƒrtha-vad alpa„ ca tat tƒmasam udƒh‚tam
yat Ä ami; tu Ä de; k‚tsna-vat Ä mintha az lenne a minden; ekasmin Ä
egy; kƒrye Ä munk§hoz; saktam Ä ragaszkod©; ahaitukam Ä ok n¦lk¤li;
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atattva-artha-vat Ä a val©s§got nem ismerÆ; alpam Ä nagyon csek¦ly; ca Ä
¦s; tat Ä az; tƒmasam Ä a s¢t¦ts¦g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; udƒh‚tam Ä Így
mondj§k.
Az igazs§gr©l mit sem tud©, csek¦ly ismeretrÆl, amelynek birtok§ban
Így vonz©dik az ember egy bizonyos fajta munk§hoz, mintha az lenne
az egyetlen, azt mondj§k, hogy a tudatlans§g k¢tÆerej¦be tartozik.
MAGYAR·ZAT: A k¢z¢ns¦ges ember Àtud§sa" mindig a s¢t¦ts¦g vagy
tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van, mert valamennyi felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek
ebben a k¢tÆerÆben sz¤letik meg. Aki nem tesz szert tud§sra a felsÆbb,
hiteles tekint¦lyeken vagy a kinyilatkoztatott ¨r§sokon kereszt¤l, annak
ismeretei a testre korl§toz©dnak. Nem t¢rÆdik azzal, hogy az ¨r§sok utas¨t§sai szerint cselekedjen. Istene a p¦nz, a tud§s pedig testi v§gyainak
kiel¦g¨t¦s¦t jelenti. Az ilyen tud§snak nincsen kapcsolata az AbszolÍt
Igazs§ggal. T¢bb¦-kev¦sb¦ a k¢z¢ns¦ges §llatok tud§sszintj¦vel azonos,
azaz egyed¤l az ev¦s, az alv§s, a nemi ¦let ¦s a v¦dekez¦s ismereteit
foglalja mag§ban. ErrÆl a tud§sr©l azt ¨rja ez a vers, hogy a s¢t¦ts¦g
k¢tÆerej¦nek term¦ke. M§s sz©val teh§t a testen tÍli l¦lekrÆl sz©l© tud§s
a j©s§g minÆs¦g¦be, a k¢z¢ns¦ges logik§ra ¦s spekul§ci©ra ¦p¤lÆ, sokf¦le
elm¦letet ¦s doktr¨n§t l¦trehoz© ismeret a szenved¦ly k¢tÆerej¦be, m¨g
az olyan tud§s, melynek c¦lja egyed¤l a test k¦nyelm¦nek fenntart§sa,
a tudatlans§g k¢tÆerej¦be tartozik.
23. VERS
inayataM s$aËÿr"ih"tamar"AgAãe"Sata: k{(tama, /

@P(la‘aeps$aunaA k(maR yaÔats$aAiÔvak(maucyatae //23//
niyata„ sa…ga-rahitam arƒga-dve‰ata‹ k‚tam
aphala-prepsunƒ karma yat tat sƒttvikam ucyate
niyatam Ä a szab§lyozott; sa…ga-rahitam Ä ragaszkod§s n¦lk¤l; arƒgadve‰ata‹ Ä vonz©d§s ¦s gyÉl¢let n¦lk¤l; k‚tam Ä v¦gzett; aphalaprepsunƒ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyre nem v§gy© §ltal; karma Ä tett;
yat Ä ami; tat Ä az; sƒttvikam Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ; ucyate Ä Így
mondj§k.
A szab§lyozott tettet, amit a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekre nem v§gy©
ember ragaszkod§s, vonz©d§s ¦s gyÉl¢let n¦lk¤l hajt v¦gre, a j©s§g k¢tÆerej¦be sorolj§k.

25. vers]

V¦gk¢vetkeztet¦s Ä a t¢k¦letes lemond§s

713

MAGYAR·ZAT: A j©s§g minÆs¦g¦be azok a szab§lyozott, k¢teless¦gbÆl v¦gzett tettek tartoznak, amelyeket a szent¨r§sok ¨rnak elÆ a k¤l¢nf¦le t§rsadalmi rendek ¦s csoportok sz§m§ra, s melyeket ragaszkod§s
vagy birtokl§s¦rzet n¦lk¤l, s ¨gy vonz©d§st©l ¦s gyÉl¢lettÆl mentesen,
K‚‰†a-tudatban, a LegfelsÆbb ¢r¢m¦re, minden ¢nzÆ ¦rdektÆl mentesen
hajtanak v¦gre.
24. VERS
yaÔau k(Amaeps$aunaA k(maR s$aAh"ÆÿAre"NA vaA pauna: /

i‚(yatae baò"laAyaAs$aM ta‰"Ajas$amaud"Aô$tama, //24//
yat tu kƒmepsunƒ karma sƒha…kƒre†a vƒ puna‹
kriyate bahulƒyƒsa„ tad rƒjasam udƒh‚tam
yat Ä ami; tu Ä de; kƒma-Œpsunƒ Ä a gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyre v§gy©
§ltal; karma Ä tett; sa-aha…kƒre†a Ä hamis eg©val; vƒ Ä vagy; puna‹ Ä
ism¦t; kriyate Ä v¦grehajtott; bahula-ƒyƒsam Ä nagy erÆfesz¨t¦ssel; tat Ä
az; rƒjasam Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; udƒh‚tam Ä Így tekintik.
Azt a tettet azonban, amelyet nagy erÆfesz¨t¦ssel, hamis ¦ntudatban
v¦gez a v§gyait kiel¦g¨teni ©hajt©, a szenved¦ly k¢tÆerej¦be tartoz©nak
tekintik.
25. VERS
@naubanDaM ºayaM ihM"s$aAmanapaeºya ca paAEç&Sama, /

maAeh"Ad"Ar"Byatae k(maR yaÔaÔaAmas$amaucyatae //25//
anubandha„ k‰aya„ hi„sƒm anapek‰ya ca pauru‰am
mohƒd ƒrabhyate karma yat tat tƒmasam ucyate
anubandham Ä a j¢vÆben megk¢tÆ; k‰ayam Ä pusztul§st; hi„sƒm Ä ¦s
szenved¦st m§soknak; anapek‰ya Ä a k¢vetkezm¦nyekre val© tekintet
n¦lk¤l; ca Ä is; pauru‰am Ä saj§t maga §ltal j©v§hagyott; mohƒt Ä illÍzi©
§ltal; ƒrabhyate Ä elkezdett; karma Ä tett; yat Ä ami; tat Ä az; tƒmasam Ä
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; ucyate Ä Így mondj§k.
Ýgy mondj§k, hogy az olyan tettet, amelyet illÍzi©ban, az ¨r§sok utas¨t§sait mellÆzve, a belÆle sz§rmaz© k¢t¢tts¦get figyelmen k¨v¤l hagyva
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hajtanak v¦gre, nem t¢rÆdve azzal, hogy az m§sok sz§m§ra §rtalmas ¦s
szenved¦st okoz, a tudatlans§g k¢tÆereje jellemzi.
MAGYAR·ZAT: Az embernek felelnie kell a tettei¦rt vagy az §llam,
vagy a LegfelsÆbb Ýr ¤gyn¢kei, a yamadt§k elÆtt. A felelÆtlen cselekv¦s
mindent romba d¢nt, mert elpuszt¨tja az ¨r§sok szab§lyoz© elveit. Gyakran az erÆszakon alapszik, ¦s szenved¦st okoz a t¢bbi ¦lÆl¦nynek. Az ilyen
felelÆtlen tettet az ember a saj§t, szem¦lyes tapasztalatai alapj§n hajtja
v¦gre. Ezt illÍzi©nak nevezik. Minden ilyen illuz©rikus tett a tudatlans§g
k¢tÆerej¦nek term¦ke.
26. VERS
mau·(s$aËÿAe'nahM"vaAd"I Da{tyauts$aAh"s$amainvata: /

is$aÜ"Yais$aÜ"YaAeinaRivaRk(Ar": k(taAR s$aAiÔvak( ocyatae //26//
mukta-sa…go 'naha„-vƒdŒ dh‚ty-utsƒha-samanvita‹
siddhy-asiddhyor nirvikƒra‹ kartƒ sƒttvika ucyate
mukta-sa…ga‹ Ä minden anyagi kapcsolatt©l mentesen; anaham-vƒdŒ Ä
hamis ego n¦lk¤l; dh‚ti Ä elt¢k¦lts¦g; utsƒha Ä ¦s nagy lelkesed¦s; samanvita‹ Ä birtok§ban; siddhi Ä t¢k¦letess¦gben; asiddhyo‹ Ä ¦s kudarcban;
nirvikƒra‹ Ä ugyanÍgy; kartƒ Ä cselekvÆ; sƒttvika‹ Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben
l¦vÆ; ucyate Ä Így mondj§k.
Aki k¢teless¦geit az anyagi term¦szet k¢tÆerÆivel val© kapcsolatt©l ¦s
a hamis eg©t©l megszabadulva, nagy elsz§nts§ggal ¦s lelkesed¦ssel v¦gzi,
s nem ingatja meg sem siker, sem kudarc, arr©l azt mondj§k, a j©s§g
k¢tÆerej¦ben cselekszik.
MAGYAR·ZAT: A K‚‰†a-tudatÍ ember mindig az anyagi term¦szet
k¢tÆerÆi f¢l¢tt §ll. Nem v§gyik a r§b¨zott munka gy¤m¢lcseire, mert fel¤lemelkedett a hamis eg©n ¦s a b¤szkes¦gen, ennek ellen¦re m¦gis mindig
lelkesen v¦grehajtja feladatait. Nem agg©dik az ezzel j§r© neh¦zs¦gek
miatt, s mindig nagyon lelkes. A sikerrel vagy a kudarccal sem t¢rÆdik, ¦s sem a boldogs§g, sem a boldogtalans§g nem ingatja meg. Aki ¨gy
cselekszik, az a j©s§g minÆs¦g¦ben van.
27. VERS
r"AgAI k(maRP(la‘aeps$aulauRbDaAe ihM"s$aAtmak(Ae'zAuica: /

h"SaRzAAek(Ainvata: k(taAR r"Ajas$a: pair"k(LitaRta: //27//
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rƒgŒ karma-phala-prepsur lubdho hi„sƒtmako 'uci‹
har‰a-okƒnvita‹ kartƒ rƒjasa‹ parikŒrtita‹
rƒgŒ Ä a ragaszkod©; karma-phala Ä a munka gy¤m¢lcseire; prepsu‹ Ä
v§gyakoz©; lubdha‹ Ä moh©; hi„sƒ-ƒtmaka‹ Ä mindig irigy; auci‹ Ä
tiszt§talan; har‰a-oka-anvita‹ Ä ¢r¢m ¦s b§nat §ltal befoly§solt; kartƒ Ä
cselekvÆ; rƒjasa‹ Ä a szenved¦ly minÆs¦g¦ben l¦vÆ; parikŒrtita‹ Ä Így
mondj§k.
Az a cselekvÆ, aki ragaszkodik a tetthez ¦s annak gy¤m¢lcs¦hez, ¦lvezni
akarja azt, moh©, mindig irigy, tiszt§talan, s az ¢r¢m ¦s b§nat befoly§sa
alatt §ll, a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van.
MAGYAR·ZAT: Ha valaki nagyon materialista, azaz erÆs k¢tel¦kek
fÉzik otthon§hoz, feles¦g¦hez, gyermekeihez stb., akkor egy bizonyos
fajta cselekv¦shez vagy annak eredm¦ny¦hez is nagyon fog ragaszkodni.
Nem akar magasabb rendÉ l¦tform§ba ker¤lni, csup§n az ¦rdekli, hogy
ezt a vil§got anyagi szempontb©l min¦l k¦nyelmesebb¦ tegye. ·ltal§ban
rendk¨v¤l moh©, s azt hiszi, hogy amit egyszer m§r megszerzett, az ¢r¢kk¦
az ¢v¦ marad, ¦s soha t¢bb¦ nem vesz¨ti el. Az ilyen ember irigy m§sokra,
s mindenre hajland©, ha ¦rz¦kei kiel¦g¨t¦s¦rÆl van sz©, ¦ppen ez¦rt tiszt§talan, s nem ¦rdekli, hogy a p¦nz¦t tisztess¦ges vagy tisztess¦gtelen Íton
szerzi-e. Ha sikerre visz valamit, nagyon boldog, ha azonban tette nem j§r
eredm¦nnyel, v¦gtelen¤l elkeseredik. Ilyen az az ember, aki a szenved¦ly
k¢tÆerej¦ben cselekszik.
28. VERS
@yau·(: ‘aAk{(ta: stabDa: zAQ&Ae naESk{(itak(Ae'las$a: /
ivaSaAd"I d"IGaRs$aU‡aI ca k(taAR taAmas$a ocyatae //28//

ayukta‹ prƒk‚ta‹ stabdha‹ a‡ho nai‰k‚tiko 'lasa‹
vi‰ƒdŒ dŒrgha-strŒ ca kartƒ tƒmasa ucyate
ayukta‹ Ä a szent¨r§sok parancsait mellÆzÆ; prƒk‚ta‹ Ä materialista;
stabdha‹ Ä ¢nfejÉ; a‡ha‹ Ä csal©; nai‰k‚tika‹ Ä m§sokat folyton s¦rtegetÆ; alasa‹ Ä lusta; vi‰ƒdŒ Ä mogorva; dŒrgha-strŒ Ä halogat©; ca Ä ¦s;
kartƒ Ä cselekvÆ; tƒmasa‹ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ; ucyate Ä
Így mondj§k.
Az pedig, aki mindig olyan munk§t v¦gez, ami ellenkezik az ¨r§sok
parancsaival, materialista, ¢nfejÉ, csal©, elÆszeretettel s¦rteget m§sokat,
lusta, §lland©an mogorva ¦s halogat©, a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
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MAGYAR·ZAT: A szent¨r§sokban Ítmutat§st tal§lunk arra, milyen
cselekedeteket aj§nlatos v¦grehajtanunk, s melyektÆl kell tart©zkodnunk.
Akik ezt az Ítmutat§st figyelmen k¨v¤l hagyj§k, azok az ¨r§sok §ltal nem
aj§nlott tettekbe mer¤lnek, s §ltal§ban materialist§k. Nem az ¨r§sok utas¨t§sait k¢vetve, hanem az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi szerint cselekszenek.
Egy§ltal§n nem kedvesek, hanem §ltal§ban rendk¨v¤l alattomosak, s elÆszeretettel s¦rtegetnek m§sokat. Nagyon lust§k, s m¦g a k¢teless¦g¤ket
sem hajtj§k v¦gre idÆben, hanem k¦sÆbbre halasztj§k. Az ilyen emberek
¦ppen ez¦rt mindig mogorv§nak tÉnnek. Halogat©ak, s amit m§s egy ©ra
alatt elv¦gezne, az nekik ¦vekbe telik. Az ilyen cselekvÆk a tudatlans§g
k¢tÆerej¦ben vannak.
29. VERS
bauÜe"BaeRdM" Da{taeêEva gAuNAtaiñivaDaM Za{NAu /

‘aAecyamaAnamazAeSaeNA pa{Taftvaena DanaÃaya //29//
buddher bheda„ dh‚te caiva gu†atas tri-vidha„ ‚†u
procyamƒnam ae‰e†a p‚thaktvena dhanaŠjaya
buddhe‹ Ä az ¦rtelemnek; bhedam Ä k¤l¢nbs¦geit; dh‚te‹ Ä a hat§rozotts§gnak; ca Ä is; eva Ä bizony; gu†ata‹ Ä az anyagi term¦szet k¢tÆerÆinek k¢sz¢nhetÆen; tri-vidham Ä h§romf¦l¦t; ‚†u Ä halld h§t; procyamƒnam Ä amint le¨rom; ae‰e†a Ä r¦szletesen; p‚thaktvena Ä k¤l¢n-k¤l¢n;
dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja.
¹, gazdags§g megh©d¨t©ja, figyelj, mert r¦szletesen le¨rom neked az
anyagi term¦szet k¢tÆerÆi szerinti h§romf¦le ¦rtelmet ¦s elt¢k¦lts¦get!
MAGYAR·ZAT: Miut§n elmagyar§zta az anyagi term¦szet h§rom k¢tÆereje szerinti tud§st, a tud§s t§rgy§t ¦s a cselekvÆt, az Ýr most ugyan¨gy r¦szletesen besz¦lni fog a cselekvÆ ¦rtelm¦rÆl ¦s elt¢k¦lts¦g¦rÆl.
30. VERS
‘ava{iÔaM ca inava{iÔaM ca k(AyaARk(AyaeR BayaABayae /

banDaM maAeºaM ca yaA vaeiÔa bauiÜ": s$aA paATaR s$aAiÔvak(L //30//
prav‚tti„ ca niv‚tti„ ca kƒryƒkƒrye bhayƒbhaye
bandha„ mok‰a„ ca yƒ vetti buddhi‹ sƒ pƒrtha sƒttvikŒ
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prav‚ttim Ä cselekv¦st; ca Ä ¦s; niv‚ttim Ä nem cselekv¦st; ca Ä ¦s; kƒrya Ä
az elv¦gzendÆ tettet; akƒrye Ä a tiltott tettet; bhaya Ä f¦lelmet; abhaye Ä
¦s f¦lelemn¦lk¤lis¦get; bandham Ä k¢tel¦ket; mok‰am Ä felszabadul§st;
ca Ä ¦s; yƒ Ä amelyik; vetti Ä ismeri; buddhi‹ Ä ¦rtelem; sƒ Ä az; pƒrtha Ä
©, P‚thƒ fia; sƒttvikŒ Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ.
¹, P‚thƒ fia, az az ¦rtelem, aminek seg¨ts¦g¦vel az ember tudja, hogy
mit kell tennie, ¦s milyen cselekv¦stÆl kell tart©zkodnia, mitÆl kell f¦lnie ¦s mitÆl nem, mi az, ami lek¢ti, ¦s mi az, ami felszabad¨tja, a j©s§g
k¢tÆerej¦be tartozik.
MAGYAR·ZAT: Az ¨r§sok Ítmutat§sai szerint v¦gzett tetteket prav‚ttinek, azaz v¦grehajtand© cselekedeteknek nevezik. Azokat a tetteket, amelyekre az ¨r§sok nem utas¨tanak, nem szabad elv¦gezni. Aki nem ismeri az
¨r§sok Ítmutat§sait, azt a tettek okai ¦s azok visszahat§sai megk¢tik. Az
a l§t§sm©d, amely az ¦rtelem seg¨ts¦g¦vel k¦pes a megk¤l¢nb¢ztet¦sre,
a j©s§g minÆs¦g¦ben van.
31. VERS
yayaA DamaRmaDama< ca k(Aya< caAk(AyaRmaeva ca /

@yaTaAvat‘ajaAnaAita bauiÜ": s$aA paATaR r"Ajas$aI //31//
yayƒ dharmam adharma„ ca kƒrya„ cƒkƒryam eva ca
ayathƒvat prajƒnƒti buddhi‹ sƒ pƒrtha rƒjasŒ
yayƒ Ä ami §ltal; dharmam Ä a vall§s elveit; adharmam Ä a vall§stalans§got; ca Ä ¦s; kƒryam Ä a v¦grehajtand© tettet; ca Ä is; akƒryam Ä az
elker¤lendÆ tettet; eva Ä bizony; ca Ä is; ayathƒ-vat Ä t¢k¦letlen¤l; prajƒnƒti Ä ismeri; buddhi‹ Ä ¦rtelem; sƒ Ä az; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; rƒjasŒ Ä
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben l¦vÆ.
Az az ¦rtelem, amely nem tud k¤l¢nbs¦get tenni a vall§s ¦s a vall§stalans§g, valamint a v¦grehajtand© ¦s az elker¤lendÆ tettek k¢z¢tt,
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben van, ©, P‚thƒ fia.
32. VERS
@Dama< DamaRimaita yaA manyatae tamas$aAva{taA /

s$avaARTaARna, ivapar"ItaAMê bauiÜ": s$aA paATaR taAmas$aI //32//
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adharma„ dharmam iti yƒ manyate tamasƒv‚tƒ
sarvƒrthƒn viparŒtƒ„ ca buddhi‹ sƒ pƒrtha tƒmasŒ
adharmam Ä a vall§stalans§g; dharmam Ä vall§s; iti Ä ¨gy; yƒ Ä amelyik;
manyate Ä gondolja; tamasƒ Ä az illÍzi© §ltal; ƒv‚tƒ Ä befedett; sarvaarthƒn Ä minden dolgot; viparŒtƒn Ä ford¨tva; ca Ä is; buddhi‹ Ä ¦rtelem;
sƒ Ä az; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; tƒmasŒ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ.
¹, Pƒrtha, az illÍzi© ¦s a s¢t¦ts¦g var§zsa alatt a vall§stalans§got vall§snak, a vall§st vall§stalans§gnak v¦lÆ, mindig rossz ir§nyba t¢rekvÆ ¦rtelem a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
MAGYAR·ZAT: A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ ¦rtelem mindig ellent¦tesen mÉk¢dik, mint ahogyan kellene. Azt, ami val©j§ban nem vall§s,
elfogadja, §m az igazi vall§st elutas¨tja. A tudatlans§g k¢tÆerej¦ben ¦lÆk
a nagy lelket k¢z¢ns¦gesnek v¦lik, s egy k¢z¢ns¦ges embert nagy l¦leknek tekintenek. Az igazs§gr©l azt hiszik, val©tlan, a val©tlant pedig igaznak fogadj§k el. Minden tett¤kben a rossz utat v§lasztj§k, ez¦rt ¦rtelm¤k
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
33. VERS
Da{tyaA yayaA DaAr"yatae mana:‘aANAein‰"yai‚(yaA: /

yaAegAenaAvyaiBacaAir"NyaA Da{ita: s$aA paATaR s$aAiÔvak(L //33//
dh‚tyƒ yayƒ dhƒrayate mana‹-prƒ†endriya-kriyƒ‹
yogenƒvyabhicƒri†yƒ dh‚ti‹ sƒ pƒrtha sƒttvikŒ
dh‚tyƒ Ä elt¢k¦lts¦g §ltal; yayƒ Ä ami §ltal; dhƒrayate Ä az ember fenntartja; mana‹ Ä az elm¦nek; prƒ†a Ä az ¦letnek; indriya Ä ¦s az ¦rz¦keknek; kriyƒ‹ Ä a tetteit; yogena Ä a yoga gyakorl§sa §ltal; avyabhicƒri†yƒ Ä a t¢retlen §ltal; dh‚ti‹ Ä elt¢k¦lts¦g; sƒ Ä az; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ
fia; sƒttvikŒ Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ.
¹, P‚thƒ fia, az a t¢retlen hat§rozotts§g, amelyet a yoga gyakorl§sa
§ltal elsaj§t¨tott rend¨thetetlens¦ggel lehet fenntartani, s ami ily m©don
fegyelmezi az elme, az ¦let ¦s az ¦rz¦kek mÉk¢d¦s¦t, a j©s§g minÆs¦g¦ben van.
MAGYAR·ZAT: A yoga egy eszk¢z, melynek seg¨ts¦g¦vel meg¦rthetj¤k a LegfelsÆbb Lelket. Aki szil§rd elhat§roz§ssal a LegfelsÆbb L¦lekre
¢sszpontos¨t, elmemÉk¢d¦s¦t, ¦letfunkci©it ¦s ¦rz¦ktev¦kenys¦g¦t R§ ir§ny¨tja, az K‚‰†a-tudatban ¦l. Ez a fajta elt¢k¦lts¦g a j©s§g minÆs¦g¦ben
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van. Az avyabhicƒri†yƒ sz© nagyon fontos, mert arra utal, hogy a K‚‰†atudatot gyakorl© embert m§s tettek sohasem t¦r¨tik el.
34. VERS
yayaA tau DamaRk(AmaATaARnDa{tyaA DaAr"yatae'jauRna /

‘as$aËeÿna P(laAk(AÉÿL Da{ita: s$aA paATaR r"Ajas$aI //34//
yayƒ tu dharma-kƒmƒrthƒn dh‚tyƒ dhƒrayate 'rjuna
prasa…gena phalƒkƒ…k‰Œ dh‚ti‹ sƒ pƒrtha rƒjasŒ
yayƒ Ä ami §ltal; tu Ä de; dharma Ä a vall§soss§got; kƒma Ä az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦st; arthƒn Ä az anyagi gyarapod§st; dh‚tyƒ Ä hat§rozotts§ggal;
dhƒrayate Ä az ember fenntartja; arjuna Ä ©, Arjuna; prasa…gena Ä
ragaszkod§s miatt; phala-ƒkƒ…k‰Œ Ä gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekre v§gyva;
dh‚ti‹ Ä elt¢k¦lts¦g; sƒ Ä az; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; rƒjasŒ Ä a szenved¦ly
k¢tÆerej¦ben l¦vÆ.
¹, Arjuna, az a hat§rozotts§g, amely az embert szorosan a vall§s, az
anyagi gyarapod§s ¦s az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ter¦n el¦rhetÆ gy¤m¢lcs¢zÆ
eredm¦nyekhez k¢ti, a szenved¦ly minÆs¦g¦ben van.
MAGYAR·ZAT: Aki ¢r¢kk¦ gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyekre v§gyik, a gazdas§gi ¦s a vall§sos tettekben egyar§nt, akinek egyetlen v§gya ¦rz¦keinek
kiel¦g¨t¦se, s ¨gy elm¦je, ¦lete, valamint ¦rz¦kei egyed¤l ezzel t¢rÆdnek,
az a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek a rabja.
35. VERS
yayaA sva«aM BayaM zAAekM( ivaSaAdM" mad"maeva ca /

na ivamauÂaita äu"maeRDaA Da{ita: s$aA paATaR taAmas$aI //35//
yayƒ svapna„ bhaya„ oka„ vi‰ƒda„ madam eva ca
na vimuŠcati durmedhƒ dh‚ti‹ sƒ pƒrtha tƒmasŒ
yayƒ Ä ami §ltal; svapnam Ä §lmot; bhayam Ä f¦lelmet; okam Ä b§natot;
vi‰ƒdam Ä mogorvas§got; madam Ä illÍzi©t; eva Ä bizony; ca Ä is; na Ä
sohasem; vimuŠcati Ä elengedi; durmedhƒ Ä ostoba; dh‚ti‹ Ä elt¢k¦lts¦g;
sƒ Ä az; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; tƒmasŒ Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben l¦vÆ.
Az az ostoba elt¢k¦lts¦g pedig, ©, P‚thƒ fia, amely nem k¦pes tÍljutni
az §lmon, a f¦lelmen, a b§nk©d§son, a mogorvas§gon ¦s az illÍzi©n,
a tudatlans§g k¢tÆerej¦be tartozik.
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MAGYAR·ZAT: EbbÆl nem szabad arra k¢vetkeztetn¤nk, hogy a j©s§g
k¢tÆerej¦ben nem §lmodik az ember. Az ebben a versben eml¨tett À§lom"
a tÍl sok alv§sra utal. Az §lom term¦szetes, ¦s mindig jelen van, a j©s§g, a szenved¦ly ¦s a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben egyar§nt. Aki k¦ptelen
elker¤lni a felesleges alv§st, az anyagi dolgok ¦lvezet¦bÆl sz§rmaz© b¤szkes¦get, aki mindig az anyagi vil§g f¢l¢tti uralomr©l §br§ndozik, s akinek eg¦sz ¦lete, elm¦je ¦s ¦rz¦kei e k¢r¤l forognak, annak elt¢k¦lts¦ge
a tudatlans§g k¢tÆerej¦be tartozik.
36. VERS
s$auKaM itvad"AnaI%M i‡aivaDaM Za{NAu mae Bar"taSaRBa /

@ByaAs$aA‰"matae ya‡a äu":KaAntaM ca inagAcC$ita //36//
sukha„ tv idƒnŒ„ tri-vidha„ ‚†u me bharatar‰abha
abhyƒsƒd ramate yatra du‹khƒnta„ ca nigacchati
sukham Ä boldogs§got; tu Ä de; idƒnŒm Ä most; tri-vidham Ä h§romf¦l¦t;
‚†u Ä halld; me Ä TÆlem; bharata-‚‰abha Ä ©, Bhƒrat§k legkiv§l©bbja;
abhyƒsƒt Ä gyakorl§ssal; ramate Ä ¦lvez; yatra Ä ahol; du‹kha Ä boldogtalans§gnak; antam Ä a v¦g¦t; ca Ä is; nigacchati Ä el¦ri.
¹, legkiv§l©bb Bhƒrata, k¦rlek, hallj most TÆlem a h§romf¦le boldogs§gr©l, amit a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek ¦lvez, ¦s amely n¦ha minden
szenved¦s¦nek v¦get vet!
MAGYAR·ZAT: A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek Íjra meg Íjra ¦lvezni pr©b§lja az anyagi boldogs§got, azaz r§gja a m§r megr§gottat. N¦ha azonban
¦lvezete sor§n egy nagy l¦lek t§rsas§g§ban megszabadul az anyagi k¢tel¦kektÆl. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek mindig valamilyen ¦rz¦kkiel¦g¨t¦ssel foglalkozik, de ha a j© t§rsas§g hat§s§ra meg¦rti, hogy ez semmi Íjat
nem hoz sz§m§ra, ¦s igazi K‚‰†a-tudat§ra ¦bred, akkor megszabadulhat
att©l az Íjra ¦s Íjra ism¦tlÆdÆ dologt©l, amit boldogs§gnak nevez.
37. VERS
yaÔad"ƒae ivaSaimava pair"NAAmae'ma{taAepamama, /

tats$auKaM s$aAiÔvakM( ‘aAe·(maAtmabauiÜ"‘as$aAd"jama, //37//
yat tad agre vi‰am iva pari†ƒme 'm‚topamam
tat sukha„ sƒttvika„ proktam ƒtma-buddhi-prasƒda-jam
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yat Ä ami; tat Ä az; agre Ä az elej¦n; vi‰am iva Ä m¦reghez hasonl©;
pari†ƒme Ä a v¦g¦n; am‚ta Ä nekt§rhoz; upamam Ä hasonlatos; tat Ä az;
sukham Ä a boldogs§g; sƒttvikam Ä a j©s§g minÆs¦g¦ben l¦vÆ; proktam Ä
Így mondj§k; ƒtma Ä az ¢nval©ban l¦vÆ; buddhi Ä ¦rtelemnek; prasƒdajam Ä az el¦gedetts¦gbÆl sz¤letett.
Az a boldogs§g, ami kezdetben m¦regnek tÉnik, de v¦g¤l nekt§rr§ v§lik,
¦s ami r§¦breszti az embert az ¢nmegval©s¨t§sra, a j©s§g k¢tÆerej¦be
tartozik.
MAGYAR·ZAT: Annak, aki az ¢nmegval©s¨t§sra t¢rekszik, sz§mtalan
szab§lyt ¦s elÆ¨r§st be kell tartania, hogy fegyelmezni tudja elm¦j¦t ¦s
¦rz¦keit, s hogy elm¦j¦t k¦pes legyen az ¢nval©ra r¢gz¨teni. Ezek k¢z¤l
egyik sem k¢nnyÉ dolog. E szab§lyok betart§sa olyan keserÉnek tÉnik,
mint a m¦reg, de ha az ember sikeresen k¢veti Æket, ¦s el¦ri a transzcendent§lis s¨kot, akkor v¦gre meg¨zlelheti az igazi nekt§rt, ¦s ¦lvezheti az
¦let val©di ¢r¢m¦t.
38. VERS
ivaSayaein‰"yas$aMyaAegAAâÔad"ƒae'ma{taAepamama, /

pair"NAAmae ivaSaimava tats$auKaM r"Ajas$aM sma{tama, //38//
vi‰ayendriya-sa„yogƒd yat tad agre 'm‚topamam
pari†ƒme vi‰am iva tat sukha„ rƒjasa„ sm‚tam
vi‰aya Ä az ¦rz¦kek t§rgyainak; indriya Ä ¦s az ¦rz¦keknek; sa„yogƒt Ä
az egyes¤l¦s¦bÆl; yat Ä ami; tat Ä az; agre Ä az elej¦n; am‚ta-upamam Ä
olyan, mint a nekt§r; pari†ƒme Ä a v¦g¦n; vi‰am iva Ä mint a m¦reg;
tat Ä az; sukham Ä a boldogs§g; rƒjasam Ä a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben
l¦vÆ; sm‚tam Ä Így tartj§k.
Azt a boldogs§got, amit az ember az ¦rz¦keknek az ¦rz¦kt§rgyakkal val©
kapcsolat§b©l mer¨t, s ami az elej¦n nekt§rnak, §m k¦sÆbb m¦regnek
tÉnik, a szenved¦ly minÆs¦g¦be sorolj§k.
MAGYAR·ZAT: Amikor egy fiatal f¦rfi tal§lkozik egy fiatal nÆvel, az
¦rz¦kek arra k¦sztetik, hogy megn¦zze Æt, meg¦rintse, ¦s nemi kapcsolatba l¦pjen vele. Eleinte lehet, hogy mindez nagy ¢r¢met ad az ¦rz¦keknek, de elÆbb vagy ut©bb m¦regg¦ v§lik: ism¦t k¤l¢n ¦lnek, vagy elv§lnak,
szomorkodnak, b§nk©dnak ¦s ¨gy tov§bb. Az ilyen boldogs§g mindig a
szenved¦ly k¢tÆerej¦be tartozik. Az a boldogs§g, amely az ¦rz¦kek ¦s
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az ¦rz¦kt§rgyak kapcsolat§b©l sz§rmazik, mindig szenved¦st okoz, ez¦rt
mindenk¦ppen el kell ker¤ln¤nk.
39. VERS
yad"ƒae caAnaubanDae ca s$auKaM maAeh"namaAtmana: /

ina‰"Alasya‘amaAd"AetTaM taÔaAmas$amaud"Aô$tama, //39//
yad agre cƒnubandhe ca sukha„ mohanam ƒtmana‹
nidrƒlasya-pramƒdottha„ tat tƒmasam udƒh‚tam
yat Ä ami; agre Ä az elej¦n; ca Ä is; anubandhe Ä a v¦g¦n; ca Ä is;
sukham Ä boldogs§g; mohanam Ä illuz©rikus; ƒtmana‹ Ä az ¢nval© sz§m§ra; nidrƒ Ä alv§snak; ƒlasya Ä lustas§gnak; pramƒda Ä ¦s illÍzi©nak;
uttham Ä a term¦ke; tat Ä az; tƒmasam Ä a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben
l¦vÆ; udƒh‚tam Ä Így mondj§k.
Az a boldogs§g pedig, ami nem t¢rÆdik az ¢nmegval©s¨t§ssal, ami az
elej¦tÆl a v¦g¦ig illÍzi©, s alv§sb©l, tunyas§gb©l ¦s t¦veszm¦bÆl sz¤letik,
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van.
MAGYAR·ZAT: Aki a lust§lkod§sban ¦s az alv§sban leli ¢r¢m¦t, az
minden bizonnyal a s¢t¦ts¦g, a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben van, mint ahogy
az is, aki nem tudja, mit kell ¦s mit nem szabad tenni. Aki a tudatlans§g k¢tÆerej¦nek rabja, annak sz§m§ra minden illÍzi©. Boldogs§got sem
az elej¦n, sem a v¦g¦n nem tal§l. A szenved¦ly k¢tÆerej¦ben eleinte m¦g
¦rezhet egyfajta fut© ¢r¢m¢t az ember, amit k¦sÆbb szenved¦s k¢vet,
de a tudatlans§gban l¦vÆ ember sz§m§ra egyed¤l csak szenved¦s l¦tezik
elej¦tÆl a v¦g¦ig.
40. VERS
na tad"ista pa{iTavyaAM vaA id"iva de"vaeSau vaA pauna: /

s$aÔvaM ‘ak{(itajaEmauR·M( yade"iBa: syaAit‡aiBagAuRNAE: //40//
na tad asti p‚thivyƒ„ vƒ divi deve‰u vƒ puna‹
sattva„ prak‚ti-jair mukta„ yad ebhi‹ syƒt tribhir gu†ai‹
na Ä nem; tat Ä az; asti Ä van; p‚thivyƒm Ä a F¢ld¢n; vƒ Ä vagy; divi Ä
a felsÆbb bolyg©rendszerben; deve‰u Ä a f¦listenek k¢z¢tt; vƒ Ä vagy;
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puna‹ Ä ism¦t; sattvam Ä l¦t; prak‚ti-jai‹ Ä az anyagi term¦szetbÆl sz¤letett; muktam Ä szabad; yat Ä ami; ebhi‹ Ä ezek hat§s§t©l; syƒt Ä lenne;
tribhi‹ Ä h§rom; gu†ai‹ Ä k¢tÆerÆtÆl.
Nincsen olyan l¦ny, sem itt, sem a felsÆbb bolyg©k f¦listenei k¢z¢tt, aki
mentes lenne az anyagi term¦szetbÆl sz¤letÆ h§rom k¢tÆerÆtÆl.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr most ¢sszegzi mindazt, amit elmondott: a
h§rom k¢tÆerÆ szerte az univerzumban mindenkire hat.
41. VERS
“aAöNAºai‡ayaivazAAM zAU#‰"ANAAM ca par"ntapa /

k(maARiNA ‘aivaBa·(Aina svaBaAva‘aBavaEgAuRNAE: //41//
brƒhma†a-k‰atriya-viƒ„ drƒ†ƒ„ ca parantapa
karmƒ†i pravibhaktƒni svabhƒva-prabhavair gu†ai‹
brƒhma†a Ä a brƒhma†§knak; k‰atriya Ä a k‰atriy§knak; viƒm Ä ¦s a
vaiy§knak; drƒ†ƒm Ä a dr§knak; ca Ä ¦s; parantapa Ä ©, ellens¦g
legyÆzÆje; karmƒ†i Ä a tettei; pravibhaktƒni Ä felosztottak; svabhƒva Ä a
saj§t term¦szet¤kbÆl; prabhavai‹ Ä sz¤letett; gu†ai‹ Ä az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi hat§s§ra.
¹, ellens¦g feny¨tÆje, a brƒhma†§kat, k‰atriy§kat, vaiy§kat ¦s dr§kat az anyagi k¢tÆerÆk szerinti term¦szet¤kbÆl ad©d© tulajdons§gaik
alapj§n k¤l¢nb¢ztetik meg egym§st©l.
42. VERS
zAmaAe d"mastapa: zAAEcaM ºaAintar"AjaRvamaeva ca /

ÁaAnaM ivaÁaAnamaAistafyaM “aök(maR svaBaAvajama, //42//
amo damas tapa‹ auca„ k‰ƒntir ƒrjavam eva ca
jŠƒna„ vijŠƒnam ƒstikya„ brahma-karma svabhƒva-jam
ama‹ Ä nyugodts§g; dama‹ Ä ¢nfegyelem; tapa‹ Ä vezekl¦s; aucam Ä
tisztas§g; k‰ƒnti‹ Ä b¦ketÉr¦s; ƒrjavam Ä becs¤letess¦g; eva Ä bizony;
ca Ä ¦s; jŠƒnam Ä tud§s; vijŠƒnam Ä b¢lcsess¦g; ƒstikyam Ä vall§soss§g;
brahma Ä egy brƒhma†§nak; karma Ä k¢teless¦ge; svabhƒva-jam Ä saj§t
term¦szet¦bÆl sz§rmaz©.
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A brƒhma†§k munk§j§t az al§bbi, term¦szet¤kbÆl fakad© tulajdons§gok jellemzik: nyugalom, ¢nfegyelem, lemond§s, tisztas§g, b¦ketÉr¦s,
becs¤letess¦g, tud§s, b¢lcsess¦g ¦s vall§soss§g.
43. VERS
zAAEya< taejaAe Da{itad"ARºyaM yauÜe" caApyapalaAyanama, /

d"AnamaIìr"BaAvaê ºaA‡aM k(maR svaBaAvajama, //43//
aurya„ tejo dh‚tir dƒk‰ya„ yuddhe cƒpy apalƒyanam
dƒnam Œvara-bhƒva ca k‰ƒtra„ karma svabhƒva-jam
auryam Ä hÆsiess¦g; teja‹ Ä erÆ; dh‚ti‹ Ä elsz§nts§g; dƒk‰yam Ä lelem¦nyess¦g; yuddhe Ä a csat§ban; ca Ä ¦s; api Ä szint¦n; apalƒyanam Ä nem
megh§tr§l§s; dƒnam Ä bÆkezÉs¦g; Œvara Ä vezetÆ; bhƒva‹ Ä term¦szet;
ca Ä ¦s; k‰ƒtram Ä egy k‰atriy§nak; karma Ä k¢teless¦ge; svabhƒva-jam Ä
saj§t term¦szet¦bÆl sz§rmaz©.
HÆsiess¦g, erÆ, elsz§nts§g, lelem¦nyess¦g, b§tors§g a csat§ban, nagylelkÉs¦g ¦s vezetÆk¦pess¦g Ä ezek a term¦szet¤kbÆl ad©d© tulajdons§gok
jellemzik a k‰atriy§k tetteit.
44. VERS
k{(iSagAAer"ºyavaAiNAjyaM vaEzyak(maR svaBaAvajama, /

pair"cayaARtmakM( k(maR zAU#‰"syaAipa svaBaAvajama, //44//
k‚‰i-go-rak‰ya-vƒ†ijya„ vaiya-karma svabhƒva-jam
paricaryƒtmaka„ karma drasyƒpi svabhƒva-jam
k‚‰i Ä sz§nt§s; go Ä a teheneknek; rak‰ya Ä a v¦delmez¦se; vƒ†ijyam Ä
keresked¦s; vaiya Ä a vaiy§¦; karma Ä k¢teless¦g; svabhƒva-jam Ä saj§t
term¦szet¦bÆl eredÆ; paricaryƒ Ä szolg§latb©l; ƒtmakam Ä §ll©; karma Ä
k¢teless¦ge; drasya Ä a dr§nak; api Ä is; svabhƒva-jam Ä saj§t term¦szet¦bÆl ad©d©.
A vaiy§k term¦szet¦nek megfelelÆ munka a f¢ldmÉvel¦s, a teh¦nv¦delem ¦s a keresked¦s, a dr§k¦ pedig a k¦tkezi munka ¦s m§sok
szolg§lata.
45. VERS
svae svae k(maRNyaiBar"ta: s$aMis$aiÜM" laBatae nar": /

svak(maRinar"ta: is$aiÜM" yaTaA ivand"ita tacC+$NAu //45//
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sve sve karma†y abhirata‹ sa„siddhi„ labhate nara‹
sva-karma-nirata‹ siddhi„ yathƒ vindati tac ch‚†u
sve sve Ä mindegyik a saj§t; karma†i Ä tett¦t; abhirata‹ Ä k¢vetve; sa„siddhim Ä t¢k¦letess¦get; labhate Ä el¦ri; nara‹ Ä az ember; sva-karma Ä
saj§t k¢teless¦g¦ben; nirata‹ Ä elfoglalt; siddhim Ä t¢k¦letess¦get; yathƒ Ä
ahogyan; vindati Ä el¦ri; tat Ä azt; ‚†u Ä halld.
Mindenki el¦rheti a t¢k¦letess¦get, ha a r§ jellemzÆ tulajdons§goknak
megfelelÆ munk§t v¦gzi. Halld most TÆlem, hogyan lehets¦ges ez!
46. VERS
yata: ‘ava{iÔaBaURtaAnaAM yaena s$avaRimadM" tatama, /

svak(maRNAA tamaByacyaR is$aiÜM" ivand"ita maAnava: //46//
yata‹ prav‚ttir bhtƒnƒ„ yena sarvam ida„ tatam
sva-karma†ƒ tam abhyarcya siddhi„ vindati mƒnava‹
yata‹ Ä akibÆl; prav‚tti‹ Ä a ki§rad§sa; bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek;
yena Ä aki §ltal; sarvam Ä minden; idam Ä ez; tatam Ä §thatva; svakarma†ƒ Ä saj§t k¢teless¦ge §ltal; tam Ä Öt; abhyarcya Ä im§dva; siddhim Ä t¢k¦letess¦get; vindati Ä el¦ri; mƒnava‹ Ä az ember.
Ha a mindent §that© Urat, minden ¦lÆl¦ny eredet¦t im§dja az ember,
akkor a sz§m§ra elÆ¨rt tetteket v¦gezve el¦rheti a t¢k¦letess¦get.
MAGYAR·ZAT: A tizen¢t¢dik fejezet le¨rja, hogy minden ¦lÆl¦ny a
LegfelsÆbb Ýr par§nyi szerves r¦sze. Ez azt jelenti, hogy a LegfelsÆbb
Ýr minden ¦lÆl¦ny eredete. Ezt a Vedƒnta-stra is megerÆs¨ti: janmƒdy
asya yata‹. A LegfelsÆbb Ýrt©l sz§rmazik minden ¦lÆl¦ny. Ahogyan azt
a Bhagavad-gŒtƒ hetedik fejezete elmondja, a LegfelsÆbb Ýr k¦tf¦le energi§ja, a k¤lsÆ ¦s a belsÆ energia r¦v¦n mindent §that©. Energi§ival egy¤tt
kell teh§t im§dnunk Öt. A vai‰†av§k §ltal§ban belsÆ energi§j§val egy¤tt
im§dj§k a LegfelsÆbb Urat. Ennek az energi§nak az eltorzult t¤kr¢zÆd¦se a k¤lsÆ energia, amely h§tt¦rben van, de a LegfelsÆbb Ýr teljes
¦rt¦kÉ r¦sz¦nek kiterjed¦s¦ben, Paramƒtmƒk¦nt jelen van mindenhol. Ö a
FelsÆl¦lek valamennyi f¦listenben, emberben, §llatban, mindenben. Tudnunk kell teh§t, hogy a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦szeik¦nt k¢teless¦g¤nk
Öt szolg§lni. Ez a vers azt aj§nlja, hogy mindenki v¦gezzen teljes K‚‰†atudatban odaad© szolg§latot az Ýrnak.
Mindenkinek Így kell gondolkoznia, hogy H‚‰ŒkeŁa, az ¦rz¦kszervek
Ura foglalkoztatja Æt egy bizonyos fajta munk§ban, s hogy tettei gy¤m¢lcs¦vel ŽrŒ K‚‰†§t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t kell im§dnia.
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Ha valaki mindig ¨gy, teljes K‚‰†a-tudatban gondolkozik, az Ýr kegy¦bÆl mindenrÆl teljes tud§sra tehet szert. Ez az ¦let t¢k¦letess¦ge. Az Ýr
a Bhagavad-gŒtƒban (12.7) kijelenti: te‰ƒm aha„ samuddhartƒ. A LegfelsÆbb Ýr maga gondoskodik az ilyen bhakta felszabadul§s§r©l. Ez az ¦let
legmagasabb rendÉ t¢k¦letess¦ge. B§rmilyen foglalkoz§st Ézz¢n valaki,
ha a LegfelsÆbb Urat szolg§lja, el¦ri a legt¢k¦letesebb szintet.
47. VERS
™aeyaAna, svaDamaAeR ivagAuNA: par"DamaARtsvanauiï"taAta, /

svaBaAvainayataM k(maR ku(vaRªaA«aAeita ik(ilbaSama, //47//
reyƒn sva-dharmo vigu†a‹ para-dharmƒt sv-anu‰‡hitƒt
svabhƒva-niyata„ karma kurvan nƒpnoti kilbi‰am
reyƒn Ä jobb; sva-dharma‹ Ä az ember saj§t k¢teless¦ge; vigu†a‹ Ä t¢k¦letlen¤l v¦gezve; para-dharmƒt Ä mint m§s k¢teless¦ge; su-anu‰‡hitƒt Ä
t¢k¦letesen v¦gezve; svabhƒva-niyatam Ä az ember term¦szete szerint
elÆ¨rt; karma Ä munk§t; kurvan Ä v¦gezv¦n; na Ä sohasem; ƒpnoti Ä kap;
kilbi‰am Ä bÉn¢s visszahat§st.
M¦g ha t¢k¦letlen¤l hajtja is v¦gre saj§t k¢teless¦g¦t az ember, az jobb,
mint ha a m§s¦t v¦gzi el t¢k¦letesen. A term¦szete alapj§n elÆ¨rt k¢teless¦geinek eleget t¦ve sohasem ¦ri bÉn¢s visszahat§s.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ az emberek foglalkoz§s szerinti k¢teless¦g¦rÆl besz¦l. A kor§bbi versekben m§r sz© volt arr©l, hogy a brƒhma†a, k‰atriya, vaiya ¦s dra k¢teless¦geit az anyagi term¦szet r§juk
jellemzÆ k¢tÆerÆi hat§rozz§k meg. Senkinek sem szabad m§s k¢teless¦g¦t v¦geznie. Aki a term¦szete alapj§n a dr§k munk§j§hoz vonz©dik, ne
adja ki mag§t brƒhma†§nak m¦g akkor se, ha esetleg brƒhma†a csal§dban
sz¤letett. Az embernek saj§t term¦szete szerint kell cselekednie. A LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§ban nem l¦tezik alantas munka. A brƒhma†a foglalkoz§s szerinti k¢teless¦ge minden bizonnyal a j©s§g minÆs¦g¦ben van,
de ha valaki term¦szet¦n¦l fogva nincs ebben a k¢tÆerÆben, akkor nem
szabad egy brƒhma†a munk§j§t v¦geznie. A k‰atriya Ä vezetÆ Ä feladat§hoz p¦ld§ul sz§mtalan sz¢rnyÉ dolog hozz§tartozik: erÆszakot kell alkalmaznia, hogy elpuszt¨thassa ellens¦geit, n¦ha pedig diplom§ciai okokb©l
hazudnia kell. Az ilyen erÆszak ¦s k¦tsz¨nÉs¦g a politika velej§r©ja, s a
k‰atriy§nak nem szabad felhagynia elÆ¨rt k¢teless¦g¦vel, hogy ahelyett
egy brƒhma†a munk§j§t v¦gezze.

48. vers]

V¦gk¢vetkeztet¦s Ä a t¢k¦letes lemond§s

727

Mindenkinek Így kell cselekednie, hogy tetteivel ¢r¢met szerezzen a
LegfelsÆbb Ýrnak. Arjuna p¦ld§ul k‰atriya volt, §m m¦gis vonakodott
harcba sz§llni az ellens¦ggel. ·m ha a harc K‚‰†§nak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek az ¤gy¦t szolg§lja, akkor nem kell f¦lni att©l, hogy
§ltala m¦lyre s¤llyed az ember. Egy kereskedÆnek sokszor hazudnia kell
a haszon ¦rdek¦ben, s ha nem tenne ¨gy, nem lenne nyeres¦ge. A kereskedÆk sokszor mondj§k: À¹, kedves vevÆ, mag§nak odaadom ezt annyi¦rt, amennyi¦rt vettem, fel§r n¦lk¤l!" Tudnunk kell azonban, hogy egy
kereskedÆ nem ¦l meg haszon n¦lk¤l. Ha teh§t azt mondja, hogy az §ruj§t haszon n¦lk¤l adja el, akkor tudhatjuk, hogy hazudik. Ennek ellen¦re
m¦gsem szabad azt hinnie, hogy mivel a foglalkoz§sa megk¢veteli a hazugs§got, meg kell v§lnia tÆle, ¦s ahelyett ink§bb brƒhma†ak¦nt kell cselekednie. Ez nem aj§nlatos. Ha valaki a munk§j§val az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t szolg§lja, akkor nem sz§m¨t, hogy az illetÆ k‰atriya, vaiya vagy
¦pp dra. N¦ha m¦g az §ldozatokat v¦gzÆ brƒhma†§knak is kell §llatot
¢lni¤k, ha olyan §ldozatot v¦geznek, ami megk¢veteli ezt. Hasonl©an, ha
egy k‰atriya a k¢teless¦ge teljes¨t¦se k¢zben meg¢li az ellens¦g¦t, akkor
ezzel nem k¢vet el bÉnt. ErrÆl nagyon ¦rthetÆen ¦s r¦szletesen sz§mol
be a harmadik fejezet: minden embernek YajŠa, vagyis Vi‰†u, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¦rdek¦ben kell dolgoznia. Amit szem¦lyes
¦rz¦kkiel¦g¨t¦s¤nkre tesz¤nk, az lek¢t¢tts¦get okoz. A v¦gk¢vetkeztet¦s
teh§t az, hogy mindenkinek a r§ jellemzÆ saj§ts§gos k¢tÆerÆnek megfelelÆen kell tev¦kenykednie, azzal az egyed¤li sz§nd¦kkal, hogy a LegfelsÆbb
Ýr legfelsÆbb ¦rdek¦t szolg§lja.
48. VERS
s$ah"jaM k(maR k(AEntaeya s$ad"AeSamaipa na tyajaeta, /

s$avaARr"mBaA ih" d"AeSaeNA DaUmaenaAi¢air"vaAva{taA: //48//
saha-ja„ karma kaunteya sa-do‰am api na tyajet
sarvƒrambhƒ hi do‰e†a dhmenƒgnir ivƒv‚tƒ‹
saha-jam Ä a vele sz¤letett; karma Ä munk§t; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia;
sa-do‰am Ä hib§kkal teli; api Ä hab§r; na Ä sohasem; tyajet Ä szabad feladni; sarva-ƒrambhƒ‹ Ä minden pr©b§lkoz§s; hi Ä bizony; do‰e†a Ä hib§val; dhmena Ä f¤sttel; agni‹ Ä tÉz; iva Ä ahogyan; ƒv‚tƒ‹ Ä befedett.
Mint l§ngot a f¤st, Így takar be minden igyekezetet valamilyen hiba.
Ez¦rt, ©, KuntŒ fia, az embernek nem szabad felhagynia a term¦szet¦bÆl
fakad© munk§val m¦g akkor sem, ha az hib§kkal teli.
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MAGYAR·ZAT: A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦tben az anyagi term¦szet k¢tÆerÆi minden tettet beszennyeznek. M¦g a brƒhma†§nak is v¦geznie
kell olyan §ldozatokat, amelyek sz¤ks¦gess¦ teszik az §llatok meg¢l¦s¦t.
Ugyan¨gy b§rmennyire is j§mbor, a k‰atriy§nak harcolnia kell az ellens¦ggel, ez al©l nem bÍjhat ki. Az ¤zlete fenntart§sa ¦rdek¦ben m¦g a j§mbor
kereskedÆ is arra k¦nyszer¤l n¦ha, hogy eltitkolja a nyeres¦g¦t, vagy hogy
feket¦n ¤zleteljen. Ezek a dolgok sz¤ks¦gesek, s lehetetlen elker¤lni Æket.
Ehhez hasonl©an a rossz urat szolg§l© dr§nak is v¦gre kell hajtania gazd§ja parancsait, m¦g akkor is, ha azokat m§sk¦pp nem tenn¦ meg. Mindenkinek folytatnia kell elÆ¨rt k¢teless¦gei v¦grehajt§s§t e hib§k ellen¦re
is, mert ezek a k¢teless¦gek saj§t term¦szet¦bÆl fakadnak.
A vers nagyon sz¦p p¦ld§val illusztr§lja ezt. Noha a tÉz tiszta, m¦gis
f¤st¢l, ez azonban nem szennyezi be, ¦s f¤stje ellen¦re minden elem k¢z¤l
a legtiszt§bbnak sz§m¨t. Ha valaki k‰atriya k¢teless¦g¦rÆl lemondva egy
brƒhma†a foglalkoz§s§t akarja Ézni, semmi biztos¨t¦k sincs arra, hogy
Íj foglalkoz§sa sor§n nem kell kellemetlen feladatokkal szemben¦znie.
EbbÆl azt a k¢vetkeztet¦st vonhatjuk el, hogy az anyagi vil§gban senki
sem mentes teljesen az anyagi term¦szet szennyezÆd¦s¦tÆl. A tÉz ¦s a
f¤st p¦ld§ja nagyon szeml¦letes: t¦len, amikor k¢vet vesz¤nk ki a tÉzbÆl, szem¤nket ¦s m§s testr¦szeinket is b§ntja a f¤st, §m a zavar© k¢r¤lm¦nyek ellen¦re haszn§lnunk kell a t¤zet. ¶ppen ¨gy az embernek nem
szabad megv§lnia term¦szetes foglalkoz§s§t©l csup§n az¦rt, mert szembe
kell n¦znie n¦h§ny zavar© t¦nyezÆvel. Ink§bb legyen hat§rozott abban
a sz§nd¦k§ban, hogy elÆ¨rt k¢teless¦g¦vel a LegfelsÆbb Urat szolg§lja a
K‚‰†a-tudatban. Ez jelenti a t¢k¦letess¦get. Ha valaki a munk§j§t a LegfelsÆbb Ýr ¢r¢m¦re v¦gzi, akkor tetteiben t¢bb¦ nem lesz hiba. Amikor
az odaad© szolg§lattal ¢sszekapcsolt munka eredm¦nyei megtisztulnak,
az ember t¢k¦letesen l§thatja ¢nval©j§t. Ezt h¨vj§k ¢nmegval©s¨t§snak.
49. VERS
@s$a·(bauiÜ": s$avaR‡a ijataAtmaA ivagAtas$pa{h": /

naESk(myaRis$aiÜM" par"maAM s$aªyaAs$aenaAiDagAcC$ita //49//
asakta-buddhi‹ sarvatra jitƒtmƒ vigata-sp‚ha‹
nai‰karmya-siddhi„ paramƒ„ sannyƒsenƒdhigacchati
asakta-buddhi‹ Ä a ragaszkod§st©l mentes ¦rtelmÉ; sarvatra Ä mindenhol; jita-ƒtmƒ Ä az elm¦j¦t szab§lyoz©; vigata-sp‚ha‹ Ä az anyagi v§gyak
n¦lk¤li; nai‰karmya-siddhim Ä a visszahat§sok n¦lk¤li cselekv¦s t¢k¦letess¦g¦t; paramƒm Ä legfelsÆbbet; sannyƒsena Ä a lemondott ¦letrend
§ltal; adhigacchati Ä el¦ri.
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Aki ¢nfegyelmezett, nem ragaszkodik, ¦s nem t¢rÆdik az anyagi ¦lvezettel, az a lemond§s gyakorl§s§val el¦ri a visszahat§sokt©l mentes
legt¢k¦letesebb §llapotot.
MAGYAR·ZAT: Az igazi lemond§s azt jelenti, hogy az ember mindig
a LegfelsÆbb Ýr szerves r¦sz¦nek tekinti mag§t, s ¨gy azt gondolja, hogy
nincsen joga ¦lvezni tettei eredm¦ny¦t. Mivel a LegfelsÆbb Ýr szerves
r¦sze, tetteinek eredm¦nyeit is a LegfelsÆbb Ýrnak kell ¦lveznie. Ez az
igazi K‚‰†a-tudat. Aki K‚‰†a-tudatban cselekszik, az val©ban sannyƒsŒ, a
lemondott ¦letrend tagja. Ilyen mentalit§ssal az ember el¦gedett¦ v§lik,
mert mindent a LegfelsÆbb¦rt tesz. ¸gy azt§n nem ragaszkodik semmi
anyagihoz, ¦s megszokja, hogy az Ýr szolg§lat§b©l sz§rmaz© transzcendent§lis boldogs§gon k¨v¤l semmi m§sb©l nem mer¨t ¢r¢met. Egy sannyƒsŒnak mentesnek kell lennie kor§bbi cselekedeteinek minden visszahat§s§t©l. Ezt a t¢k¦letess¦get egy K‚‰†a-tudatÍ ember minden k¤l¢n
erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l el¦ri, m¦g akkor is, ha nem l¦p a lemondott rendbe.
Ezt az elme§llapotot yogƒrˆh§nak, a yoga t¢k¦letes szintj¦nek nevezik.
A harmadik fejezet megerÆs¨ti: yas tv ƒtma-ratir eva syƒt, aki el¦gedett
¢nmag§ban, az nem tart tetteinek semmilyen visszahat§s§t©l.
50. VERS
is$aiÜM" ‘aAæaAe yaTaA “aö taTaA«aAeita inabaAeDa mae /

s$amaAs$aenaEva k(AEntaeya inaï"A ÁaAnasya yaA par"A //50//
siddhi„ prƒpto yathƒ brahma tathƒpnoti nibodha me
samƒsenaiva kaunteya ni‰‡hƒ jŠƒnasya yƒ parƒ
siddhim Ä t¢k¦letess¦get; prƒpta‹ Ä el¦rve; yathƒ Ä ahogyan; brahma Ä
a LegfelsÆbbet; tathƒ Ä Így; ƒpnoti Ä el¦ri; nibodha Ä pr©b§ld meg¦rteni; me Ä TÆlem; samƒsena Ä ¢sszefoglal©an; eva Ä bizony; kaunteya Ä
©, KuntŒ fia; ni‰‡hƒ Ä szintje; jŠƒnasya Ä a tud§snak; yƒ Ä ami; parƒ Ä
transzcendent§lis.
¹, KuntŒ fia, tudd meg TÆlem, hogyan ¦rheti el valaki, aki erre a t¢k¦letess¦gre m§r szert tett, a t¢k¦letess¦g legfelsÆbb szintj¦t, a Brahmant, a legmagasabb rendÉ tud§s s¨kj§t! Elmondom most, hogyan kell
cselekednie ehhez.
MAGYAR·ZAT: Az Ýr elmondja Arjun§nak, hogyan ¦rheti el valaki a
legt¢k¦letesebb s¨kot csup§n a foglalkoz§sa szerinti k¢teless¦g¦t v¦gezve,
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦¦rt cselekedve. A legfelsÆbb szintet,
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a Brahmant Így ¦ri el az ember, hogy a LegfelsÆbb Ýr el¦gedetts¦ge ¦rdek¦ben lemond tettei eredm¦ny¦rÆl. Ez az Ít vezet az ¢nmegval©s¨t§shoz.
A tud§s val©di t¢k¦letess¦ge a tiszta K‚‰†a-tudat el¦r¦se. ErrÆl sz©lnak
a k¢vetkezÆ versek.
51Ä53. VERS
bauÜ"YaA ivazAuÜ"yaA yau·(Ae Da{tyaAtmaAnaM inayamya ca /

zAbd"Ad"Ina, ivaSayaAMstyaftvaA r"AgAãe"SaAE vyaud"sya ca //51//
ivaiva·(s$aevaI laGvaAzAI yatavaAfk(AyamaAnas$a: /

DyaAnayaAegApar"Ae inatyaM vaEr"AgyaM s$amaupaAi™ata: //52//
@h"ÆÿArM" balaM d"pa< k(AmaM ‚(AeDaM pair"ƒah"ma, /

ivamaucya inamaRma: zAAntaAe “aöBaUyaAya k(lpatae //53//
buddhyƒ viuddhayƒ yukto dh‚tyƒtmƒna„ niyamya ca
abdƒdŒn vi‰ayƒ„s tyaktvƒ rƒga-dve‰au vyudasya ca
vivikta-sevŒ laghv-ƒŒ yata-vƒk-kƒya-mƒnasa‹
dhyƒna-yoga-paro nitya„ vairƒgya„ samupƒrita‹
aha…kƒra„ bala„ darpa„ kƒma„ krodha„ parigraham
vimucya nirmama‹ ƒnto brahma-bhyƒya kalpate
buddhyƒ Ä ¦rtelemmel; viuddhayƒ Ä teljesen megtisztulttal; yukta‹ Ä
v¦gezve; dh‚tyƒ Ä elt¢k¦lts¦ggel; ƒtmƒnam Ä az ¢nval©t; niyamya Ä szab§lyozva; ca Ä is; abda-ƒdŒn Ä mint a hang; vi‰ayƒn Ä az ¦rz¦kek t§rgyait; tyaktvƒ Ä elhagyva; rƒga Ä vonz©d§st; dve‰au Ä ¦s gyÉl¢letet; vyudasya Ä f¦lret¦ve; ca Ä is; vivikta-sevŒ Ä a mag§nyos helyen ¦lÆ; laghu-ƒŒ Ä
keveset evÆ; yata Ä szab§lyozott; vƒk Ä besz¦dÉ; kƒya Ä testÉ; mƒnasa‹ Ä ¦s elm¦jÉ; dhyƒna-yoga-para‹ Ä a transzba mer¤lt; nityam Ä napi
huszonn¦gy ©r§n §t; vairƒgyam Ä lemond§sn§l; samupƒrita‹ Ä mened¦ket keresÆ; aha…kƒram Ä hamis eg©t; balam Ä hamis erÆt; darpam Ä
§lb¤szkes¦get; kƒmam Ä k¦jv§gyat; krodham Ä d¤h¢t; parigraham Ä ¦s
az anyagi dolgok elfogad§s§t; vimucya Ä elengedve; nirmama‹ Ä a birtokl§s¦rzet n¦lk¤li; ƒnta‹ Ä a b¦k¦s; brahma-bhyƒya Ä az ¢nmegval©s¨t§sra; kalpate Ä alkalmas.
Aki megtisztult az ¦rtelme §ltal, elm¦j¦t elt¢k¦lts¦ggel fegyelmezi, elt§volodott az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyait©l, megszabadult a ragaszkod§st©l
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¦s a gyÉl¢lettÆl, mag§nyos helyen ¦l, keveset eszik, test¦t, elm¦j¦t ¦s
besz¦d¦t fegyelmezi, mindig transzba mer¤l, lemond§st gyakorol, mentes a hamis eg©t©l, az alaptalan b¤szkes¦gtÆl, nem v§gyik testi erÆbÆl
sz§rmaz© hatalomra, megszabadult a k¦jv§gyt©l, a d¤htÆl, nem fogad el
anyagi dolgokat, mentes a hamis birtokl§s¦rzettÆl, valamint b¦k¦s, az
k¦ts¦gtelen¤l el¦rte az ¢nmegval©s¨t§st.
MAGYAR·ZAT: Az ¦rtelme r¦v¦n megtisztult ember mindig a j©s§g
k¢tÆerej¦ben van. Ennek k¢vetkezt¦ben k¦pes uralkodni az elm¦j¦n, s
mindig transzba mer¤l. Nem k¢tÆdik az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s t§rgyaihoz, s tettei sor§n mentes minden ragaszkod§st©l ¦s gyÉl¢lettÆl. Az ilyen ember
term¦szet¦n¦l fogva szeret mag§nyos helyen ¦lni, nem eszik a kellet¦n¦l
t¢bbet, s uralkodik a test ¦s az elme tev¦kenys¦gei f¢l¢tt. Nem hiszi mag§t a test¦nek, ez¦rt nincs hamis eg©ja. Arra sem v§gyik, hogy megannyi
anyagi dolog megszerz¦s¦vel a test¦t naggy§ vagy erÆss¦ tegye. Nem testi
¦letfelfog§sban ¦l, ez¦rt az alaptalan b¤szkes¦g sem tal§lhat© meg benne. El¦gedett mindazzal, amit Isten kegy¦bÆl kap, ¦s sohasem d¤h¢s, ha
nem tudja ¦rz¦keit kiel¦g¨teni. Az ¦rz¦kek t§rgyainak megszerz¦s¦re sem
t¢rekszik. Ha ez§ltal teljesen megszabadul a hamis eg©t©l, akkor nem
ragaszkodik t¢bb¦ semmi anyagi dologhoz. Ez a Brahman megval©s¨t§s§nak szintje, melyet brahma-bht§nak neveznek. Amikor valaki megszabadul az anyagi ¦letfelfog§st©l, akkor b¦k¦ss¦ v§lik, ¦s soha semmi nem
zavarhatja meg. ErrÆl ¨r a Bhagavad-gŒtƒ 2.70 verse:
ƒpryamƒ†am acala-prati‰‡ha„
samudram ƒpa‹ pravianti yadvat
tadvat kƒmƒ ya„ pravianti sarve
sa ƒntim ƒpnoti na kƒma-kƒmŒ
ÀA b¦k¦t nem az ¦ri el, aki igyekszik v§gyait beteljes¨teni, hanem egyed¤l az, akit nem zavar a k¨v§ns§gok szakadatlan ¢z¢ne, amik Így ¢mlenek bele, mint a foly©k az §lland©an t¢ltÆdÆ, §m mindig mozdulatlan
©ce§nba."
54. VERS
“aöBaUta: ‘as$aªaAtmaA na zAAecaita na k(AÉÿita /

s$ama: s$avaeRSau BaUtaeSau maà"i·M( laBatae par"Ama, //54//
brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ na ocati na kƒ…k‰ati
sama‹ sarve‰u bhte‰u mad-bhakti„ labhate parƒm
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brahma-bhta‹ Ä az AbszolÍttal egys¦gben l¦vÆ; prasanna-ƒtmƒ Ä teljesen ¢r¢mteli; na Ä sohasem; ocati Ä b§nk©dik; na Ä sohasem; kƒ…k‰ati Ä
v§gyakozik; sama‹ Ä egyenlÆ; sarve‰u Ä minden; bhte‰u Ä ¦lÆl¦nyhez;
mat-bhaktim Ä az ¶n odaad© szolg§latomat; labhate Ä elnyeri; parƒm Ä
transzcendent§lisat.
Aki ekk¦ppen eljutott a transzcendent§lis s¨kra, az egyszerre tudat§ra
¦bred a LegfelsÆbb Brahmannak, ¦s teljes boldogs§g t¢lti el. Sohasem
b§nk©dik, nem v§gyik semmire, ¦s egyform§n viszonyul minden ¦lÆl¦nyhez. Ebben az §llapotban tiszta odaad© szolg§latot v¦gezhet Nekem.
MAGYAR·ZAT: Az imperszonalista sz§m§ra a brahma-bhta szint el¦r¦s¦n¦l, vagyis az AbszolÍttal val© eggy¦ v§l§sn§l nincs magasabb rendÉ
c¦l. A szem¦lyes filoz©fia k¢vetÆj¦nek, azaz a tiszta bhakt§nak azonban
m¦g tov§bb kell l¦pnie, hogy tiszta odaad© szolg§latot v¦gezhessen. Ez
azt jelenti, hogy aki a LegfelsÆbb Ýr tiszta odaad© szolg§lat§ba mer¤l, az
m§r a felszabadul§s s¨kj§n van, melyet brahma-bht§nak, az AbszolÍttal
val© egys¦g s¨kj§nak h¨vnak. A LegfelsÆbbet, az AbszolÍtat az ember nem
tudja szolg§lni, ha nem v§lt eggy¦ Vele. Az abszolÍt szinten nincs k¤l¢nbs¦g a szolg§lt ¦s a szolga k¢z¢tt, ugyanakkor azonban egy magasabb
lelki ¦rtelemben v¦ve m¦gis van k¤l¢nbs¦g.
Az anyagi l¦tfelfog§s, amikor az ember az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ¦rdek¦ben
cselekszik, tengernyi szenved¦ssel j§r. Az abszolÍt vil§gban azonban, ahol
a l¦lek tiszta odaad© szolg§latot v¦gez, nem l¦tezik szenved¦s. A K‚‰†atudatÍ bhakta semmi miatt nem b§nk©dik, ¦s nem v§gyik semmire. Mivel
Isten teljes mag§ban, a szolg§lat§ban ¦lÆ, K‚‰†a-tudatÍ ¦lÆl¦ny szint¦n
teljess¦ v§lik. Olyan lesz, mint egy foly©, ami megtisztult minden szennytÆl. A tiszta bhakta egyed¤l K‚‰†§ra gondol, ez¦rt term¦szetesen mindig
boldog. Az Ýr odaad© szolg§lat§ban teljess¦ v§lva nem b§nk©dik semmif¦le anyagi vesztes¦g miatt, ¦s nyerni sem akar. Nem v§gyik anyagi ¦lvezetre, mert tudja, hogy minden ¦lÆl¦ny a LegfelsÆbb Ýr t¢red¦k szerves
r¦sze, s ez¦rt valamennyien az Ö ¢r¢k szolg§i. Az anyagi vil§gban nem
tekint senkit sem alacsonyabb vagy magasabb rendÉnek. Az eff¦le k¤l¢nbs¦gek §tmenetiek, s a bhakt§t e muland© megnyilv§nul§sok nem ¦rdeklik. Sz§m§ra a kÆdarab ¦s az aranyr¢g ugyanolyan ¦rt¦kÉ. Ez teh§t
a brahma-bhta szint, amelyre a tiszta bhakta nagyon k¢nnyen eljuthat.
Ezen a s¨kon a LegfelsÆbb Brahmannal val© eggy¦ v§l§s ¦s az egy¦ni
l¦t megszÉn¦se pokoli gondolatnak tÉnik sz§m§ra, a felsÆbb bolyg©k, a
mennyek el¦r¦s¦t sem tekinti t¢bbnek §br§ndoz§sn§l, ¦rz¦kei pedig olyan
k¨gy©k csup§n, melyeknek m¦regfoga m§r ki van t¢rve. Nem kell tartania ¦rz¦keitÆl, mert minden erÆfesz¨t¦s n¦lk¤l uralkodni k¦pes f¢l¢tt¤k,
s ¨gy §rtalmatlanok, mint a kit¢rt fogÍ k¨gy©k. Az anyag fertÆz¦s¦ben ¦lÆ
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ember sz§m§ra ez a vil§g nyomorÍs§gos, m¨g egy bhakta szem¦ben ¦pp
olyan j©, mint Vaiku†‡ha, azaz a lelki vil§g. Sz§m§ra az anyagi univerzum
legnagyobb szem¦lyis¦ge sem jelentÆsebb a hangy§n§l. Erre a szintre az
Ýr Caitanya kegy¦bÆl lehet eljutni, aki a tiszta odaad© szolg§latr©l pr¦dik§lt ebben a korszakban.
55. VERS
BaftyaA maAmaiBajaAnaAita yaAvaAna, yaêAisma taÔvata: /

tataAe maAM taÔvataAe ÁaAtvaA ivazAtae tad"nantar"ma, //55//
bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti yƒvƒn ya cƒsmi tattvata‹
tato mƒ„ tattvato jŠƒtvƒ viate tad-anantaram
bhaktyƒ Ä tiszta odaad© szolg§lat §ltal; mƒm Ä Engem; abhijƒnƒti Ä megismerhet; yƒvƒn Ä amennyire; ya‹ ca asmi Ä ahogyan vagyok; tattvata‹ Ä
a val©s§gban; tata‹ Ä azut§n; mƒm Ä Engem; tattvata‹ Ä a val©s§gban;
jŠƒtvƒ Ä ismerve; viate Ä bel¦p; tat-anantaram Ä azut§n.
Engem, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t egyed¤l az odaad© szolg§lat §ltal lehet igaz§n meg¦rteni. Ha valaki az ilyen odaad§s r¦v¦n
tudat§t teljesen Bennem mer¨tette el, bel¦phet Isten birodalm§ba.
MAGYAR·ZAT: K‚‰†§t, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t vagy teljes ¦rt¦kÉ r¦szeit lehetetlen elmebeli spekul§ci© Ítj§n meg¦rteni, ¦s az
abhakt§k sem ¦rthetik meg Öt. Ha valaki az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek megismer¦s¦re v§gyik, akkor egy tiszta bhakta ir§ny¨t§s§val el
kell kezdenie a tiszta odaad© szolg§latot, m§sk¦pp az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl sz©l© igazs§g ¢r¢kre rejtve marad elÆtte. Ahogyan
a Bhagavad-gŒtƒ (7.25) m§r elmondta, az Ýr nem nyilv§nul meg mindenki
elÆtt (nƒha„ prakƒa‹ sarvasya). Puszt§n elm¦leti tud§s vagy elmebeli
spekul§ci© §ltal senki sem ismerheti meg Istent. Csakis az ismerheti meg
Öt, aki val©ban K‚‰†a-tudatban cselekszik, ¦s odaad© szolg§latot v¦gez.
Az egyetemi diplom§k nem seg¨tenek.
Aki elsaj§t¨tja a K‚‰†§r©l sz©l© teljes tudom§nyt, az alkalmass§ v§lik
arra, hogy bel¦pjen a lelki birodalomba, K‚‰†a hajl¦k§ra. A Brahmann§ v§l§s nem azt jelenti, hogy az ember elvesz¨ti azonoss§g§t. Az odaad© szolg§lat tov§bb l¦tezik, ¦s ez azt jelenti, hogy Isten, az Ö h¨vei ¦s
az odaad© szolg§lat folyamata is l¦tezik. Az ilyen tud§s soha, m¦g a felszabadul§s ut§n sem szÉnik meg. Felszabadul§s alatt azt ¦rtj¤k, hogy az
ember megszabadul az anyagi l¦tfelfog§st©l. A lelki ¦letben is jelen van
ugyanez a k¤l¢nb¢zÆs¦g, ugyanez az individualit§s, de ott tiszta K‚‰†a-
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tudatban. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a viate (ÀBel¦m hatol")
sz© azt a monista elm¦letet t§masztja al§, hogy a l¦lek ¦s a szem¦lytelen
Brahman homog¦n egys¦gg¦ v§lik. Nem, a viate sz© arra utal, hogy bel¦phet¤nk a LegfelsÆbb Ýr hajl¦k§ra, ahol az egy¦ni l¦lek az Ö t§rsas§g§ban ¦l, ¦s Öt szolg§lja. Ha egy z¢ld mad§r lesz§ll egy z¢ld f§ra, c¦lja
nem az, hogy eggy¦ v§ljon vele, hanem hogy ¦lvezze a fa gy¤m¢lcseit. Az
imperszonalist§k §ltal§ban az ©ce§nba ¢mlÆ ¦s abban eltÉnÆ foly© p¦ld§j§val ¦rvelnek. Lehet, hogy ez nekik ¢r¢met ad, de a szem¦lyes filoz©fia k¢vetÆi megtartj§k egy¦nis¦g¤ket, hasonl©an a tenger v¨zi l¦nyeihez.
Az ©ce§n megismer¦s¦hez, melynek m¦ly¦n sz§mtalan ¦lÆl¦ny lakik, nem
el¦g, ha csak a felsz¨nt vizsg§ljuk. A v¨z m¦ly¦n ¦lÆkrÆl is teljes tud§ssal
kell rendelkezn¤nk.
Tiszta odaad© szolg§lata r¦v¦n a bhakta k¦pes igaz§n meg¦rteni a LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis tulajdons§gait ¦s fens¦g¦t. A tizenegyedik
fejezet is elmondta m§r, hogy meg¦rt¦sre csakis az odaad© szolg§lat §ltal
lehet szert tenni. Ez a vers ugyanazt erÆs¨ti meg: az odaad© szolg§lat r¦v¦n
az ember meg¦rtheti az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t, ¦s bel¦phet
birodalm§ba.
Az ember a brahma-bhta szint el¦r¦s¦t k¢vetÆen, vagyis miut§n megszabadult az anyagi felfog§st©l, az Ýrr©l hallva az odaad© szolg§latba
kezd. Ha valaki a LegfelsÆbb Ýrr©l hall, automatikusan el¦ri a brahmabhta szintet, ¦s megtisztul az anyagi szennyezÆd¦stÆl, vagyis az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s ut§ni moh©s§gt©l ¦s v§gyakoz§st©l. Amint a s©v§rg§s ¦s a
v§gyak lassan eltÉnnek a sz¨v¦bÆl, a bhakta egyre jobban ragaszkodni
kezd az Ýr szolg§lat§hoz, s ez a ragaszkod§s teljesen megszabad¨tja minden anyagi szennytÆl. Az ¦letnek ezen a szintj¦n meg¦rtheti a LegfelsÆbb
Urat. Ezt mondja ki a ÷rŒmad-Bhƒgavatam is. A bhakti, a transzcendent§lis szolg§lat a felszabadul§s ut§n is folytat©dik. A Vedƒnta-stra (4.1.12)
megerÆs¨ti: ƒ-prƒya†ƒt tatrƒpi hi d‚‰‡am. Ez azt jelenti, hogy az odaad©
szolg§lat a felszabadul§s ut§n sem szÉnik meg. A ÷rŒmad-Bhƒgavatam
meghat§roz§sa szerint az igazi felszabadul§s nem m§s, mint az ¦lÆl¦ny
¢nazonoss§g§nak, ¢r¢k term¦szet¦nek vissza§ll¨t§sa. Az ¦lÆl¦nyek ¢r¢k
term¦szet¦rÆl m§r volt sz©: minden l¦lek a LegfelsÆbb Ýr t¢red¦k, szerves r¦sze, ¦ppen ez¦rt ¢r¢k feladata az, hogy szolg§ljon. Ez m¦g a felszabadul§s ut§n sem szÉnik meg. A val©di felszabadul§s azt jelenti, hogy
megszabadulunk a t¦ves ¦letfelfog§st©l.
56. VERS
s$avaRk(maARNyaipa s$ad"A ku(vaARNAAe maã"YapaA™aya: /

mat‘as$aAd"Ad"vaA«aAeita zAAìtaM pad"mavyayama, //56//
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sarva-karmƒ†y api sadƒ kurvƒ†o mad-vyapƒraya‹
mat-prasƒdƒd avƒpnoti ƒvata„ padam avyayam
sarva Ä minden; karmƒ†i Ä tettet; api Ä hab§r; sadƒ Ä mindig; kurvƒ†a‹ Ä v¦gezve; mat-vyapƒraya‹ Ä az ¶n v¦delmem alatt; mat-prasƒdƒt Ä
az ¶n kegyembÆl; avƒpnoti Ä el¦ri; ƒvatam Ä az ¢r¢kk¦val©t; padam Ä
hajl¦kot; avyayam Ä az elpuszt¨thatatlant.
Noha sz§mtalan tettet v¦gez, az ¶n v¦delmemet ¦s kegyemet ¦lvezve
tiszta bhakt§m eljut az ¢r¢kk¦val© ¦s elpuszt¨thatatlan birodalomba.
MAGYAR·ZAT: A mad-vyapƒraya‹ sz© jelent¦se: a LegfelsÆbb Ýr
v¦delme alatt. Hogy t§vol tartsa mag§t az anyagi szennyezÆd¦stÆl, a tiszta
bhakta a LegfelsÆbb Ýr vagy az Ö k¦pviselÆje, a lelki tan¨t©mester ir§ny¨t§sa alatt cselekszik. A tiszta bhakt§t nem k¢ti korl§tokhoz az idÆ.
Mindig, napi huszonn¦gy ©r§n kereszt¤l, t¢k¦letesen elmer¤l tetteiben,
melyeket a LegfelsÆbb Ýr Ítmutat§sa szerint v¦gez. Az Ýr v¦gtelen¤l
kedves a K‚‰†a-tudatban ennyire elm¦ly¤lt bhakt§hoz, aki a sz§mtalan
megpr©b§ltat§s ellen¦re v¦g¤l K‚‰†alok§ra, K‚‰†a transzcendent§lis hajl¦k§ra ker¤l. Bejut§sa biztos, semmi k¦ts¦g nem f¦rhet hozz§. E legfelsÆbb birodalomban semmi sem v§ltozik: minden ¢r¢kk¦val©, elpuszt¨thatatlan ¦s tud§ssal teli.
57. VERS
caetas$aA s$avaRk(maARiNA maiya s$aªyasya matpar": /

bauiÜ"yaAegAmaupaAi™atya mai»aÔa: s$atataM Bava //57//
cetasƒ sarva-karmƒ†i mayi sannyasya mat-para‹
buddhi-yogam upƒritya mac-citta‹ satata„ bhava
cetasƒ Ä ¦rtelem §ltal; sarva-karmƒ†i Ä mindenf¦le tettet; mayi Ä Nekem;
sannyasya Ä §tadva; mat-para‹ Ä az ¶n v¦delmem alatt; buddhi-yogam Ä
odaad© tettekn¦l; upƒritya Ä mened¦ket keresve; mat-citta‹ Ä Bennem
elmer¤lÆ tudatÍ; satatam Ä napi huszonn¦gy ©r§n §t; bhava Ä legy¦l.
Minden cselekedetedben csak ¶nr§m b¨zd magad, s dolgozz mindig az
¶n v¦delmem alatt! Ilyen odaad© szolg§latot v¦gezve tudatod mer¤lj¢n
el teljesen Bennem!
MAGYAR·ZAT: Amikor valaki K‚‰†a-tudatban cselekszik, nem Így
viselkedik, mintha a vil§g ura lenne. Az embernek szolgak¦nt, teljesen
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a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa alatt kell v¦geznie tetteit. Egy szolg§nak nincsen f¤ggetlens¦ge, csakis ura parancs§ra cselekszik. A LegfelsÆbb Ýrnak
dolgoz© szolg§t nem befoly§solja a nyeres¦g ¦s a vesztes¦g, csup§n hÉs¦gesen eleget tesz k¢teless¦g¦nek, az Ýr utas¨t§sai szerint. Ezzel kapcsolatban azzal ¦rvelhetne valaki, hogy Arjuna K‚‰†a szem¦lyes ir§ny¨t§s§t
k¢vetve cselekedett, de mit tegyen az, aki mellett K‚‰†a nincs jelen? Ha
valaki e k¢nyv alapj§n, K‚‰†a utas¨t§sa szerint, valamint az Ö k¦pviselÆje
ir§ny¨t§sa alatt cselekszik, az eredm¦ny ugyanaz lesz. Ebben a versben a
szanszkrit mat-para‹ sz© nagyon fontos. Azt jelenti, hogy az embernek
a K‚‰†a ¢r¢m¦re, K‚‰†a-tudatban v¦gzett tetteken k¨v¤l ne legyen m§s
¦letc¦lja, s tettei k¢zben egyed¤l K‚‰†§ra gondoljon: ÀK‚‰†a b¨zott meg,
hogy v¦grehajtsam ezt a feladatot." Ha az ember ily m©don cselekszik,
akkor term¦szetes, hogy csakis K‚‰†§ra gondol. Ez a t¢k¦letes K‚‰†atudat. Ugyanakkor nem szabad elfelejten¤nk, hogy az ¢nk¦nyesen v¦grehajtott tettek eredm¦ny¦t nem szabad felaj§nlanunk a LegfelsÆbb Ýrnak.
Az eff¦le cselekedet nem tekinthetÆ K‚‰†a-tudatÍ odaad© szolg§latnak.
Nagyon fontos, hogy mindent K‚‰†a utas¨t§sai alapj§n kell tenn¤nk. K‚‰†a
utas¨t§sait a tan¨tv§nyi l§ncolaton kereszt¤l a hiteles lelki tan¨t©mestertÆl kapjuk meg, ¦ppen ez¦rt a lelki tan¨t©mester utas¨t§sait ¦let¤nk legfÆbb k¢teless¦g¦nek kell tekinten¤nk. Ha valaki elfogad egy hiteles lelki
tan¨t©mestert, ¦s az Æ ir§ny¨t§s§t k¢vetve cselekszik, akkor K‚‰†a-tudatÍ
¦lete minden k¦ts¦get kiz§r©an t¢k¦letess¦ v§lik.

58. VERS
mai»aÔa: s$avaRäu"gAARiNA mat‘as$aAd"AÔair"Syais$a /

@Ta caeÔvamah"ÆÿAr"Aªa ™aAeSyais$a ivanaÉÿYais$a //58//
mac-citta‹ sarva-durgƒ†i mat-prasƒdƒt tari‰yasi
atha cet tvam aha…kƒrƒn na ro‰yasi vina…k‰yasi
mat Ä R©lam; citta‹ Ä gondolkozva; sarva Ä minden; durgƒ†i Ä akad§lyt;
mat-prasƒdƒt Ä kegyembÆl; tari‰yasi Ä le fogsz gyÆzni; atha Ä de; cet Ä
ha; tvam Ä te; aha…kƒrƒt Ä a hamis ego §ltal; na ro‰yasi Ä nem hallasz;
vina…k‰yasi Ä el fogsz veszni.
Ha tudatod Bennem mer¤l el, kegyembÆl legyÆzheted majd a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦let minden akad§ly§t. Ha azonban nem ilyen tudatban,
hanem a hamis eg©n kereszt¤l cselekszel, s nem hallgatsz meg Engem,
elveszt¦l.
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MAGYAR·ZAT: A teljesen K‚‰†a-tudatÍ ember nem t¢rÆdik k¤l¢n¢sebben a l¦te fenntart§s§t szolg§l© k¢teless¦gek v¦grehajt§s§val. Az ostob§k k¦ptelenek meg¦rteni ezt a v¦gtelen, minden aggodalomt©l mentes
szabads§got. Az Ýr K‚‰†a a legbensÆs¦gesebb bar§tj§v§ v§lik annak,
aki K‚‰†a-tudatban cselekszik. Mindig gondoskodik bar§tja k¦nyelm¦rÆl, s teljesen §tadja mag§t annak, aki oly odaad©an szolg§lja Öt napi
huszonn¦gy ©r§n §t, hogy ¢r¢met szerezzen Neki. ¶ppen ez¦rt nem szabad, hogy b§rkit is elragadjon a testi ¦letfelfog§s hamis eg©ja. Ne gondolja senki t¦vesen azt, hogy f¤ggetlen az anyagi term¦szet t¢rv¦nyeitÆl,
sem azt, hogy b§rmit szabadon megtehet, hiszen engedelmeskednie kell a
szigorÍ anyagi t¢rv¦nyeknek. Amint azonban valaki K‚‰†a-tudatban cselekszik, nyomban felszabadul, s megszÉnik sz§m§ra minden anyagi bonyodalom. J©l jegyezz¤k meg, hogy aki nem K‚‰†a-tudatban v¦gzi tetteit, azt
a sz¤let¦s ¦s hal§l ©ce§nj§nak anyagi ¢rv¦nye a m¦lybe r§ntja. Egyetlen
felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek sem tudja, mit tegyen ¦s mit ne, §m aki K‚‰†atudatban ¦l, az szabadon megtehet b§rmit, mert bel¤lrÆl K‚‰†a ¢szt¢nzi
Æt, k¨v¤lrÆl pedig a lelki tan¨t©mester erÆs¨ti meg tetteit.
59. VERS
yad"h"ÆÿAr"maAi™atya na yaAetsya wita manyas$ae /

imaTyaESa vyavas$aAyastae ‘ak{(itastvaAM inayaAeºyaita //59//
yad aha…kƒram ƒritya na yotsya iti manyase
mithyai‰a vyavasƒyas te prak‚tis tvƒ„ niyok‰yati
yat Ä ha; aha…kƒram Ä a hamis eg©n§l; ƒritya Ä mened¦ket keresve; na
yotsye Ä nem fogok harcolni; iti Ä ¨gy; manyase Ä gondolkodsz; mithyƒ
e‰a‹ Ä ez mind val©tlan; vyavasƒya‹ Ä elt¢k¦lts¦g; te Ä ti¦d; prak‚ti‹ Ä
az anyagi term¦szet; tvƒm Ä t¦ged; niyok‰yati Ä tettre k¦sztet majd.
Ha nem cselekszel az utas¨t§som szerint, ¦s megtagadod a harcot, t¦vÍtra l¦psz. Term¦szeted miatt a j¢vÆben mindenk¦ppen h§borÍskodnod
kell majd.
MAGYAR·ZAT: Arjuna katona volt, k‰atriya term¦szettel sz¤letett,
ez¦rt term¦szet¦bÆl ad©d©an a harc volt a k¢teless¦ge. Hamis eg©ja miatt
azonban att©l tartott, hogy bÉn¦¦rt, ha meg¢li tan§r§t, nagyatyj§t ¦s bar§tait, el kell szenvednie a visszahat§sokat. Val©j§ban tettei ur§nak gondolta
mag§t, aki ir§ny¨tani k¦pes, hogy azok j© vagy rossz eredm¦nnyel j§rnak-e,
s megfeledkezett r©la, hogy az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ott §llt
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mellette, ¦s utas¨t§sa az volt, hogy harcoljon. Ez a feled¦kenys¦g jellemzÆ
a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lekre. Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge megmondja neki,
hogy mi a helyes ¦s mi a helytelen, ¦s csup§n K‚‰†a-tudatban kell cselekednie ahhoz, hogy el¦rje az ¦let t¢k¦letess¦g¦t. Senki sem ismeri a sors§t Így, mint a LegfelsÆbb Ýr, ez¦rt a legjobb elfogadni a LegfelsÆbb
Ýr utas¨t§s§t ¦s aszerint cselekedni. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek vagy k¦pviselÆj¦nek, a lelki tan¨t©mesternek az utas¨t§s§t senki se
hagyja figyelmen k¨v¤l. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek parancs§t haboz§s n¦lk¤l v¦gre kell hajtani. Ez az, ami minden k¢r¤lm¦nyek
k¢z¢tt v¦delmet nyÍjt az embernek.
60. VERS
svaBaAvajaena k(AEntaeya inabaÜ": svaena k(maRNAA /

k(tau< naecC$is$a yanmaAeh"Atk(ir"SyasyavazAAe'ipa tata, //60//
svabhƒva-jena kaunteya nibaddha‹ svena karma†ƒ
kartu„ necchasi yan mohƒt kari‰yasy avao 'pi tat
svabhƒva-jena Ä term¦szetedbÆl ad©d©an; kaunteya Ä ©, KuntŒ fia; nibaddha‹ Ä felt¦telekhez k¢t¢tt; svena Ä saj§t; karma†ƒ Ä tetteid §ltal;
kartum Ä cselekedni; na Ä nem; icchasi Ä k¨v§nsz; yat Ä amit; mohƒt Ä
illÍzi© miatt; kari‰yasi Ä cselekedni fogsz; avaa‹ Ä sz§nd¦kod ellen¦re;
api Ä m¦g; tat Ä azt.
¹, KuntŒ fia, az illÍzi© hat§sa alatt most megtagadod az utas¨t§somat,
de a saj§t term¦szetedbÆl eredÆ tettek Ígyis arra fognak k¦nyszer¨teni,
hogy ¨gy cselekedj.
MAGYAR·ZAT: Ha valaki megtagadja a LegfelsÆbb Ýr parancsait, akkor arra k¦nyszer¤l, hogy a r§ hat© k¢tÆerÆk szerint cselekedj¦k. Mindenki a term¦szet k¢tÆerÆi adott kombin§ci©j§nak a hat§sa alatt §ll, ¦s
aszerint cselekszik. De ha valaki ¢nsz§nt§b©l a LegfelsÆbb Ýr ir§ny¨t§sa
al§ rendeli mag§t ¦s annak megfelelÆen cselekszik, dicsÆs¦g v§r r§.
61. VERS
wRìr": s$avaRBaUtaAnaAM ô$Úe"zAe'jauRna itaï"ita /

”aAmayana, s$avaRBaUtaAina yan‡aAè&X#Aina maAyayaA //61//
Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„ h‚d-dee 'rjuna ti‰‡hati
bhrƒmayan sarva-bhtƒni yantrƒrˆhƒni mƒyayƒ
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Œvara‹ Ä a LegfelsÆbb Ýr; sarva-bhtƒnƒm Ä minden ¦lÆl¦nynek; h‚tdee Ä a sz¨v¦ben; arjuna Ä ©, Arjuna; ti‰‡hati Ä lakozik; bhrƒmayan Ä
v§ndorl§sra k¦sztetve; sarva-bhtƒni Ä minden ¦lÆl¦nyt; yantra Ä j§rmÉre;
ƒrˆhani Ä felsz§ll©kat; mƒyayƒ Ä az anyagi energia var§zsa alatt.
¹, Arjuna, a LegfelsÆbb Ýr mindenki sz¨v¦ben jelen van. Ö ir§ny¨tja az
¦lÆl¦nyek v§ndorÍtj§t, akik az anyagi energia szeker¦n ¤lnek.
MAGYAR·ZAT: Arjuna nem volt mindentud©, ¨gy d¢nt¦s¦t, hogy harcoljon-e vagy sem, korl§tokhoz k¢t¢tt szeml¦lete befoly§solta. Az Ýr
K‚‰†a arra tan¨t, hogy nemcsak az egy¦n l¦tezik, hanem K‚‰†a, az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is, aki helyhez k¢t¢tt FelsÆl¦lekk¦nt jelen van
minden l¦ny sz¨v¦ben. A testcser¦t k¢vetÆen az ¦lÆl¦ny elfelejti kor§bbi
tetteit, de a mÍltat, jelent ¦s j¢vÆt ismerÆ FelsÆl¦lek tanÍja minden cselekedet¦nek. ¸gy teh§t a FelsÆl¦lek ir§ny¨tja az ¦lÆl¦nyek minden tett¦t. Az
¦lÆl¦ny azt kapja, amit meg¦rdemel, ¦s egy olyan testbe ker¤l, melyet az
anyagi energia hoz l¦tre a FelsÆl¦lek Ítmutat§sa alapj§n. Amint ez megt¢rt¦nik, azonnal a test §ltal meghat§rozott felt¦telek szerint k¦nytelen
cselekedni. Egy robog© versenyaut© vezetÆje gyorsabban halad ann§l, aki
egy lassÍ j§rmÉv¢n ¤l, noha a vezetÆ mindk¦t esetben egy ¦lÆl¦ny. Hasonl©an, a LegfelsÆbb L¦lek utas¨t§s§ra az anyagi term¦szet szabja meg az
¦lÆl¦ny saj§ts§gos test¦t, hogy az mÍltbeli v§gyai szerint cselekedhessen.
Az ¦lÆl¦ny nem f¤ggetlen. Sohasem szabad azt hinn¤nk, hogy f¤ggetlenek vagyunk az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl. Az egy¦n mindig
az Ýr ir§ny¨t§sa alatt §ll, s ez¦rt k¢teless¦ge megh©dolni. Erre utas¨t
a k¢vetkezÆ vers.
62. VERS
tamaeva zAr"NAM gAcC$ s$avaRBaAvaena BaAr"ta /

tat‘as$aAd"Atpar"AM zAAintaM sTaAnaM ‘aApsyais$a zAAìtama, //62//
tam eva ara†a„ gaccha sarva-bhƒvena bhƒrata
tat-prasƒdƒt parƒ„ ƒnti„ sthƒna„ prƒpsyasi ƒvatam
tam Ä Neki; eva Ä bizony; ara†am gaccha Ä h©dolj meg; sarva-bhƒvena Ä minden tekintetben; bhƒrata Ä ©, Bharata fia; tat-prasƒdƒt Ä az Ö
kegy¦bÆl; parƒm Ä transzcendent§lis; ƒntim Ä b¦k¦t; sthƒnam Ä hajl¦kot; prƒpsyasi Ä el fogod ¦rni; ƒvatam Ä az ¢r¢kk¦val©t.
¹, Bharata lesz§rmazottja, h©dolj meg ElÆtte teljesen! Az Ö kegy¦bÆl transzcendent§lis b¦ke §raszt majd el, ¦s el¦red a legfelsÆbb, ¢r¢k
lakhelyet.
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MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nynek §t kell adnia mag§t a mindenki sz¨v¦ben jelen l¦vÆ Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek, s ez megszabad¨tja
majd az anyagi l¦t minden szenved¦s¦tÆl. Ezzel a megh©dol§ssal nemcsak
a szenved¦seknek vet v¦get ebben az ¦let¦ben, de v¦g¤l eljut a LegfelsÆbb
Istenhez. A v¦dikus irodalom (’g-veda 1.22.20) ¨gy ¨r a transzcendent§lis
vil§gr©l: tad vi‰†o‹ parama„ padam. Az eg¦sz teremt¦s Isten birodalma,
¨gy azt§n val©j§ban m¦g az anyag is lelkinek sz§m¨t, de a parama„ padam
fÆleg az ¢r¢k lakhelyre, a lelki vil§gra, a Vaiku†‡h§ra utal.
A Bhagavad-gŒtƒ tizen¢t¢dik fejezete kijelenti: sarvasya cƒha„ h‚di
sannivi‰‡a‹, az Ýr mindenki sz¨v¦ben jelen van. Ez¦rt az a felsz©l¨t§s,
hogy h©doljunk meg a benn¤nk lakoz© FelsÆl¦leknek, tulajdonk¦ppen
azt jelenti, hogy h©doljunk meg az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek,
K‚‰†§nak. Arjuna a tizedik fejezetben m§r elfogadta, hogy K‚‰†a para„
brahma para„ dhƒma. Elfogadta, hogy Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ¦s minden ¦lÆl¦ny legfelsÆbb hajl¦ka, s ezt nemcsak a saj§t tapasztalata alapj§n, hanem a nagy tekint¦lyekre, p¦ld§ul Nƒrad§ra, Asit§ra,
Deval§ra ¦s Vyƒs§ra hivatkozva tette.

63. VERS
wita tae ÁaAnamaAKyaAtaM gAu÷AÖ"÷tarM" mayaA /

ivama{zyaEtad"zAeSaeNA yaTaecC$is$a taTaA ku(ç& //63//
iti te jŠƒnam ƒkhyƒta„ guhyƒd guhyatara„ mayƒ
vim‚yaitad ae‰e†a yathecchasi tathƒ kuru
iti Ä ily m©don; te Ä neked; jŠƒnam Ä tud§s; ƒkhyƒtam Ä elmondatott;
guhyƒt Ä bizalmasn§l; guhya-taram Ä m¦g bizalmasabb; mayƒ Ä ·ltalam;
vim‚ya Ä gondolkozva; etat Ä ezen; ae‰e†a Ä teljesen; yathƒ Ä ahogyan;
icchasi Ä k¨v§nod; tathƒ Ä Így; kuru Ä t¦gy.
¸me, §tadtam neked e m¦g bizalmasabb tud§st! Fontold meg j©l, s azt§n
t¦gy Így, ahogyan j©nak l§tod!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr m§r elmagyar§zta Arjun§nak a brahmabht§r©l sz©l© tud§st. A brahma-bhta §llapotba jutott ember mindig
¢r¢mteli, sohasem b§nk©dik semmi miatt, ¦s nem is k¨v§n semmit. Ezt a
birtok§ban l¦vÆ titkos tud§snak k¢sz¢nheti. K‚‰†a azut§n a FelsÆl¦lekrÆl sz©l© tud§st t§rja fel. Ez is Brahman-tud§s, Brahmanr©l sz©l© tud§s,
de magasabb rendÉ.
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A yathecchasi tathƒ kuru szavak Ä ÀT¦gy, ahogy j©nak l§tod!" Ä arra
utalnak, hogy Isten nem korl§tozza az ¦lÆl¦ny par§nyi f¤ggetlens¦g¦t.
A Bhagavad-gŒtƒban az Ýr r¦szletesen elmagyar§zta, hogyan emelkedhet
az ember egy magasabb rendÉ l¦tbe. Az Arjun§nak sz©l© legfontosabb
tan§csa az volt, hogy h©doljon meg a sz¨v¦ben lakoz© FelsÆl¦lek elÆtt. Az
embernek j©zan ¨t¦lÆk¦pess¦g¦re hallgatva Így kell d¢ntenie, hogy a FelsÆl¦lek utas¨t§sai szerint cselekszik. Ez seg¨teni fogja abban, hogy §lland©an K‚‰†a-tudatban, az emberi ¦let legt¢k¦letesebb szintj¦n maradjon.
Arjun§t maga az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge utas¨totta a harcra.
Ha valaki megh©dol az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtt, az nem
a LegfelsÆbb, hanem az ¦lÆl¦nyek jav§t szolg§lja. E megh©dol§s elÆtt az
embernek lehetÆs¦ge van arra, hogy Ä amennyire ¦rtelme megengedi Ä
§tgondolja a dolgot. Ez a legjobb m©dja annak, hogy elfogadja az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge utas¨t§sait. Az utas¨t§sokat K‚‰†a hiteles
k¦pviselÆj¦tÆl, a lelki tan¨t©mestertÆl is megkaphatjuk.

64. VERS
s$avaRgAu÷tamaM BaUya: Za{NAu mae par"maM vaca: /

wí"Ae'is$a mae ä{"X#imaita tataAe vaºyaAima tae ih"tama, //64//
sarva-guhyatama„ bhya‹ ‚†u me parama„ vaca‹
i‰‡o 'si me d‚ˆham iti tato vak‰yƒmi te hitam
sarva-guhya-tamam Ä a legtitkosabbat; bhya‹ Ä ism¦t; ‚†u Ä halld;
me Ä TÆlem; paramam Ä a legfÆbbet; vaca‹ Ä utas¨t§st; i‰‡a‹ asi Ä kedves
vagy; me Ä Nekem; d‚ˆham Ä nagyon; iti Ä ¨gy; tata‹ Ä ez¦rt; vak‰yƒmi Ä
besz¦lek; te Ä a te; hitam Ä ¦rdekedben.
Mivel nagyon kedves bar§tom vagy, elmondom neked legfÆbb utas¨t§somat, minden tud§s legbizalmasabb r¦sz¦t. Halld h§t TÆlem, mert a
javadat szolg§lja!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr m§r megaj§nd¦kozta Arjun§t a titkos (a Brahmanr©l sz©l©) tud§ssal, azt§n a m¦g titkosabb tud§ssal (ami a sz¨vben
lakoz© FelsÆl¦lekrÆl sz©l), most pedig a tud§s legbizalmasabb r¦sz¦rÆl, az
Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge elÆtti teljes megh©dol§sr©l fog besz¦lni.
A kilencedik fejezet v¦g¦n azt mondta: man-manƒ‹ Ä ÀGondolj mindig
R§m!" Ugyanezt az utas¨t§st ism¦tli itt el, kihangsÍlyozva a BhagavadgŒtƒ tan¨t§s§nak l¦nyeg¦t. Ezt a k¢z¢ns¦ges ember k¦ptelen felfogni, de
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aki igaz§n kedves K‚‰†§nak, vagyis K‚‰†a tiszta bhakt§ja, az meg¦rtheti.
Ez az eg¦sz v¦dikus irodalom legl¦nyegesebb tan¨t§sa. Amit K‚‰†a ezzel
kapcsolatban mond, az a tud§s legfontosabb r¦sze, s nemcsak Arjun§nak,
hanem minden ¦lÆl¦nynek ennek alapj§n kell cselekednie.
65. VERS
manmanaA Bava maà"·(Ae maâAjaI maAM namas$ku(ç& /

maAmaevaESyais$a s$atyaM tae ‘aitajaAnae i‘ayaAe'is$a mae //65//
man-manƒ bhava mad-bhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namaskuru
mƒm evai‰yasi satya„ te pratijƒne priyo 'si me
mat-manƒ‹ Ä R§m gondolva; bhava Ä legy¦l; mat-bhakta‹ Ä az ¶n bhakt§m; mat-yƒjŒ Ä az ¶n im§d©m; mƒm Ä Nekem; namaskuru Ä aj§nld fel
h©dolatodat; mƒm Ä Hozz§m; eva Ä bizony; e‰yasi Ä j¢nni fogsz; satyam Ä
igaz§n; te Ä neked; pratijƒne Ä meg¨g¦rem; priya‹ Ä kedves; asi Ä vagy;
me Ä Nekem.
Gondolj mindig R§m, l¦gy az ¶n h¨vem! Im§dj Engem, ¦s aj§nld tiszteletedet ElÆttem, s ¨gy k¦ts¦gtelen¤l el fogsz jutni Hozz§m! Ezt meg¨g¦rem
neked, mert nagyon kedves bar§tom vagy.
MAGYAR·ZAT: A tud§s legbizalmasabb r¦sze az, hogy az ember legyen K‚‰†a tiszta bhakt§ja, gondoljon mindig R§, ¦s Ö¦rte tegyen mindent. Nem szabad csup§n l§tszatmedit§l§st v¦gezn¤nk. ¶let¤nket Így kell
alak¨tanunk, hogy mindig legyen lehetÆs¦g¤nk K‚‰†§ra gondolni, ¦s Így
kell cselekedn¤nk, hogy minden tett¤nk Vele kapcsolatos legyen. ¶lj¤nk
Így, hogy huszonn¦gy ©r§n kereszt¤l csak K‚‰†§ra tudjunk gondolni. Az
Ýr meg¨g¦ri, hogy aki ilyen tiszta K‚‰†a-tudatba mer¤l, az visszat¦r az
Ö hajl¦k§ra, ahol szem¦lyesen ¦lvezheti az Ö t§rsas§g§t. K‚‰†a az¦rt
t§rja fel Arjun§nak a tud§s e legbizalmasabb r¦sz¦t, mert Arjuna kedves
bar§tja. Aki k¢veti Arjuna Ítj§t, szint¦n K‚‰†a kedves bar§tja lehet, ¦s
el¦rheti ugyanazt a t¢k¦letess¦get, amire Arjuna szert tett.
Ezek a szavak azt hangsÍlyozz§k, hogy az embernek K‚‰†§ra kell ¢sszpontos¨tania gondolatait, a k¦tkarÍ, fuvol§t tart©, k¦k sz¨nÉ fiÍra, akinek
csod§latos arca van, ¦s p§vatollat hord a haj§ban. K‚‰†§r©l sz©l© le¨r§sokat a Brahma-sa„hitƒban ¦s m§s szent¨r§sokban tal§lhatunk. Istennek
erre az eredeti form§j§ra, K‚‰†§ra kell teh§t r¢gz¨ten¤nk az elm¦nket.
Nem szabad m¦g azt sem hagynunk, hogy figyelm¤nk az Ýr m§s form§ira terelÆdj¢n. Az Ýrnak sz§mtalan form§ja van Ä Vi‰†u, Nƒrƒya†a,
Rƒma, Varƒha ¦s m§sok Ä, de a bhakt§nak arra a form§ra kell r¢gz¨tenie az elm¦j¦t, amelyik jelen volt Arjuna elÆtt. A legbizalmasabb tud§st
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az jelenti, ha R§ ir§ny¨tjuk az elm¦nket. Ezt t§rja fel K‚‰†a Arjun§nak,
mert Arjuna a legkedvesebb bar§tja.
66. VERS
s$avaRDamaARna, pair"tyajya maAmaekM( zAr"NAM ˜aja /

@hM" tvaAM s$avaRpaApaeByaAe maAeºaiyaSyaAima maA zAuca: //66//
sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
sarva-dharmƒn Ä a vall§s minden v§ltozat§val; parityajya Ä felhagyva;
mƒm Ä Hozz§m; ekam Ä egyed¤l; ara†am Ä megh©dol§s¦rt; vraja Ä
menj; aham Ä ¶n; tvƒm Ä t¦ged; sarva Ä minden; pƒpebhya‹ Ä bÉn¢s
visszahat§st©l; mok‰ayi‰yƒmi Ä meg foglak szabad¨tani; mƒ Ä ne; uca‹ Ä
agg©dj.
Hagyj fel a vall§s minden v§ltozat§val, s h©dolj meg egyed¤l ¶nelÆttem!
¶n megszabad¨talak minden bÉn¢s visszahat§st©l, ne f¦lj!
MAGYAR·ZAT: Az Ýr besz¦lt a tud§s ¦s a vall§sos utak k¤l¢nf¦le fajt§ir©l: a LegfelsÆbb Brahmanr©l, a FelsÆl¦lekrÆl, a t§rsadalom k¤l¢nf¦le
oszt§lyair©l ¦s rendjeirÆl, a lemondott ¦letrendrÆl, a ragaszkod§smentess¦grÆl, az ¦rz¦kek ¦s az elme szab§lyoz§s§r©l, a medit§ci©r©l sz©l© tud§sr©l ¦s megannyi m§sr©l. A vall§s sz§mtalan form§j§t is le¨rta, §m most
a Bhagavad-gŒtƒ ¢sszefoglal§sak¦ppen azt tan§csolja Arjun§nak, hogy felejtse el mindazokat a folyamatokat, amelyekrÆl eddig besz¦lt, ¦s egyszerÉen h©doljon meg Neki. Ez a megh©dol§s megmenti majd minden bÉn¢s
visszahat§st©l, mert az Ýr szem¦lyesen ¨g¦ri meg, hogy v¦delmezni fogja.
A hetedik fejezetben elhangzott, hogy egyed¤l az kezdheti el az Ýr
K‚‰†a im§dat§t, aki m§r megszabadult minden bÉn¢s visszahat§st©l. Ennek alapj§n azt hihetn¦ valaki, hogy addig, am¨g meg nem szabadult e
visszahat§sokt©l, nem l¦phet a megh©dol§s Ítj§ra. E k¦ts¦gek eloszlat§sa ¦rdek¦ben ŽrŒ K‚‰†a kijelenti, hogy m¦g ha nem is mentes valaki
minden bÉn¢s visszahat§st©l, term¦szetes m©don megszabadul azokt©l,
ha megh©dol ElÆtte. Nincs sz¤ks¦g teh§t k¤l¢n¢sebb erÆfesz¨t¦sre, hogy
megszabaduljunk tÆl¤k. Ne t¦tov§zzunk, fogadjuk el K‚‰†§t az ¦lÆl¦nyek
egyed¤li megmentÆjek¦nt, s h©doljunk meg ElÆtte hittel ¦s szeretettel.
A K‚‰†a elÆtti megh©dol§s m©dj§t a Hari-bhakti-vilƒsa (11.676) ¨rja le:
ƒnuklyasya sa…kalpa‹ prƒtiklyasya varjanam
rak‰i‰yatŒti vivƒso gopt‚tve vara†a„ tathƒ
ƒtma-nik‰epa-kƒrpa†ye ‰aˆ-vidhƒ ara†ƒgati‹
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Az odaad§s Ítj§n az embernek csak azokat a vall§sos elveket szabad elfogadnia, melyek v¦g¤l az Ýr odaad© szolg§lat§hoz vezetnek. V¦gezheti
valaki a t§rsadalmi helyzete szerinti k¢teless¦g¦t, ha azonban ezzel nem
jut el a K‚‰†a-tudatig, akkor minden tette hi§baval© volt. Mindent el kell
ker¤ln¤nk, ami nem seg¨t benn¤nket a K‚‰†a-tudat t¢k¦letes szintj¦nek
el¦r¦s¦ben. Az embernek b¨znia kell abban, hogy K‚‰†a minden megpr©b§ltat§st©l meg©vja. Nem kell agg©dnia teste ¦s lelke egy¤tt tart§sa miatt,
mert K‚‰†a gondoskodni fog r©la. Sohasem szabad azt hinnie, hogy tud
mag§n seg¨teni, ink§bb ismerje el, hogy K‚‰†a a fejlÆd¦se egyetlen alapja.
Amint komolyan, teljes K‚‰†a-tudatban az Ýr odaad© szolg§lat§hoz l§t,
azonnal megszabadul az anyagi term¦szet minden szennyezÆd¦s¦tÆl. Sokf¦le vall§s ¦s tiszt¨t© folyamat l¦tezik, mint p¦ld§ul a tud§s mÉvel¦se, a
medit§ci© a misztikus yoga-rendszer szerint stb., de aki megh©dolt K‚‰†a
elÆtt, annak nem kell ezeket v¦gigj§rnia. Ha egyszerÉen csak megh©dol
K‚‰†§nak, megmenek¤l att©l, hogy idej¦t f¢l¢slegesen elvesztegesse. ¸gy
egyetlen l¦p¦ssel megteheti a sz¤ks¦ges fejlÆd¦st, ¦s megszabadul minden
bÉn¢s visszahat§st©l.
Vonz©dnunk kell K‚‰†a sz¦ps¦ges l§tv§ny§hoz. Öt az¦rt h¨vj§k K‚‰†§nak, mert mindenkit vonz©. Nagyon szerencs¦s az, akit elbÉv¢lt a gy¢ny¢rÉs¦ges, v¦gtelen¤l hatalmas, mindenhat© ŽrŒ K‚‰†a l§tv§nya. A
transzcendentalist§knak t¢bb fajt§ja van. N¦melyek a szem¦lytelen Brahmanhoz, m§sok a FelsÆl¦lek form§j§hoz vonz©dnak, de aki az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge szem¦lyes arculata ¦s mindenek felett az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek K‚‰†a-form§ja ir§nt ¦rez vonzalmat, az
a legt¢k¦letesebb transzcendentalista. M§s sz©val K‚‰†a teljesen tudatos,
odaad© szolg§lata a tud§s legbizalmasabb r¦sze. Ez az eg¦sz BhagavadgŒtƒ mondanival©j§nak l¦nyege. A karma-yogŒkat, az empirikus filoz©fusokat, a misztikusokat ¦s a bhakt§kat mind transzcendentalist§knak h¨vj§k, de k¢z¤l¤k a tiszta bhakta a legkiv§l©bb. A mƒ uca‹ (Àne f¦lj, ne
k¦slekedj, ne agg©dj") szavak, melyekkel a versben tal§lkozunk, nagyon
fontosak. Lehet, hogy valaki elcsod§lkozik, hogyan lehet felhagyni a vall§s valamennyi form§j§val, hogy azut§n az ember egyszerÉen csak megh©doljon K‚‰†a elÆtt, de az ilyen aggodalom teljesen felesleges.
67. VERS
wdM" tae naAtapas$k(Aya naABa·(Aya k(d"Acana /

na caAzAu™aUSavae vaAcyaM na ca maAM yaAe'Byas$aUyaita //67//
ida„ te nƒtapaskƒya nƒbhaktƒya kadƒcana
na cƒur‰ave vƒcya„ na ca mƒ„ yo 'bhyasyati
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idam Ä ez; te Ä §ltalad; na Ä sohasem; atapaskƒya Ä a nem lemondottnak; na Ä sohasem; abhaktƒya Ä a nem bhakt§nak; kadƒcana Ä b§rmikor;
na Ä sohasem; ca Ä is; aur‰ave Ä a odaad© szolg§latot nem v¦gzÆnek;
vƒcyam Ä elmondand©; na Ä sohasem; ca Ä is; mƒm Ä R§m; ya‹ Ä b§rki;
abhyasyati Ä irigykedik.
Ezt a meghitt tud§st soha nem szabad §tadni azoknak, akik nem ¢nfegyelmezettek, nem odaad©ak, nem v¦geznek odaad© szolg§latot, vagy
irigyek R§m.
MAGYAR·ZAT: A tud§s e legbizalmasabb r¦sz¦t nem szabad elmondani azoknak, akik nem v§llalj§k a vall§sos folyamatok lemond§sait,
sohasem akartak K‚‰†a-tudatÍ odaad© szolg§latot v¦gezni, vagy nem
szolg§ltak egy tiszta bhakt§t. FÆk¦nt azokat kell elker¤lni, akik K‚‰†§t
t¢rt¦nelmi szem¦lyis¦gnek v¦lik vagy irigyek hatalm§ra. N¦ha az is elÆfordul, hogy a K‚‰†§ra irigy, d¦monikus emberek, akik m§sk¦pp im§dj§k
K‚‰†§t, a j© ¤zlet rem¦ny¦ben, hivat§sszerÉen ¦s elferd¨tve magyar§zz§k a Bhagavad-gŒtƒt. Aki azonban szeretn¦ igaz§n meg¦rteni K‚‰†§t, az
ker¤lje el az eff¦le magyar§zatokat. A Bhagavad-gŒtƒ mondanival©j§t val©j§ban nem k¦pesek felfogni sem az ¦rz¦ki ¦lvezetekkel t¢rÆdÆ emberek,
sem azok, akik szigorÍan k¢vetik ugyan a v¦dikus ¨r§sok szab§lyait, de
nem bhakt§k, sÆt m¦g azok sem, akik bhakt§knak t¤ntetik fel magukat,
de nem v¦geznek K‚‰†a-tudatos tetteket. Sokan irigyek K‚‰†§ra, mert a
Bhagavad-gŒtƒban elmondta, hogy Ö a LegfelsÆbb, hogy senki sem nagyobb N§la ¦s senki sem egyenlÆ Vele. Az ilyen irigy embereknek nem
szabad elmondanunk a Bhagavad-gŒtƒt, mert Ígysem ¦rtik meg. A hitetlenek nem k¦pesek meg¦rteni sem ezt az ¨r§st, sem azt, hogy kicsoda
K‚‰†a. Senkinek sem szabad azzal pr©b§lkoznia, hogy magyar§zatot fÉzz¢n a Bhagavad-gŒtƒhoz, am¨g egy hiteles, tiszta bhakta seg¨ts¦g¦vel meg
nem ismerte K‚‰†§t.
68. VERS
ya wdM" par"maM gAu÷M maà"·e(SvaiBaDaAsyaita /

Bai·M( maiya par"AM k{(tvaA maAmaevaESyatyas$aMzAya: //68//
ya ida„ parama„ guhya„ mad-bhakte‰v abhidhƒsyati
bhakti„ mayi parƒ„ k‚tvƒ mƒm evai‰yaty asa„aya‹
ya‹ Ä b§rki; idam Ä ezt; paramam Ä legfÆbb; guhyam Ä bizalmas titkot;
mat Ä az ¶n; bhakte‰u Ä bhakt§im k¢z¢tt; abhidhƒsyati Ä elmagyar§zza;
bhaktim Ä odaad© szolg§lathoz; mayi Ä Nekem; parƒm Ä transzcenden-
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t§lis; k‚tvƒ Ä v¦gzett; mƒm Ä Hozz§m; eva Ä bizony; e‰yati Ä j¢nni fog;
asa„aya‹ Ä k¦ts¦gk¨v¤l.
Aki ezt a legnagyobb titkot a bhakt§knak elmagyar§zza, az k¦ts¦gtelen¤l eljut a tiszta odaad© szolg§latig, s v¦g¤l visszat¦r Hozz§m.
MAGYAR·ZAT: Aj§nlatos, hogy a Bhagavad-gŒtƒr©l csakis bhakt§k
k¢z¢tt besz¦lj¤nk, mert az abhakt§k sem K‚‰†§t, sem pedig a BhagavadgŒtƒt nem fogj§k meg¦rteni. Azoknak, akik nem fogadj§k el K‚‰†§t, ahogyan Ö van, ¦s a Bhagavad-gŒtƒt Így, ahogyan az van, nem szabad saj§t
szesz¦lyeik szerint magyar§zatot fÉzni¤k e k¢nyvh¢z, mert azzal s¦rt¦st
k¢vetnek el. A Bhagavad-gŒtƒt csak olyan embereknek lehet elmagyar§zni, akik m§r elfogadt§k, hogy K‚‰†a az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
Ez a t¦ma egyed¤l bhakt§knak val©, nem pedig filoz©fiai spekul§l©knak.
B§rki pr©b§lja meg azonban komolyan ismertetni a Bhagavad-gŒtƒt, Így,
ahogy az van, fejlÆdni fog az odaad© szolg§latban, ¦s el¦ri a tiszta odaad§s szintj¦t. Ennek k¢sz¢nhetÆen eg¦szen biztosan hazat¦r, vissza Istenhez.
69. VERS
na ca tasmaAnmanauSyaeSau k(iênmae i‘ayak{(Ôama: /

BaivataA na ca mae tasmaAd"nya: i‘ayatar"Ae Bauiva //69//
na ca tasmƒn manu‰ye‰u kacin me priya-k‚ttama‹
bhavitƒ na ca me tasmƒd anya‹ priyataro bhuvi
na Ä sohasem; ca Ä ¦s; tasmƒt Ä n§la; manu‰ye‰u Ä az emberek k¢z¢tt;
kacit Ä b§rki; me Ä Nekem; priya-k‚t-tama‹ Ä kedvesebb; bhavitƒ Ä lesz;
na Ä sem; ca Ä ¦s; me Ä Nekem; tasmƒt Ä n§la; anya‹ Ä m§s; priya-tara‹ Ä
kedvesebb; bhuvi Ä ezen a vil§gon.
Nincs ¦s nem is lesz soha n§la kedvesebb szolg§m ezen a vil§gon.
70. VERS
@DyaeSyatae ca ya wmaM Damya< s$aMvaAd"maAvayaAe: /

ÁaAnayaÁaena taenaAh"imaí": syaAimaita mae maita: //70//
adhye‰yate ca ya ima„ dharmya„ sa„vƒdam ƒvayo‹
jŠƒna-yajŠena tenƒham i‰‡a‹ syƒm iti me mati‹
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adhye‰yate Ä tanulm§nyozni fogja; ca Ä szint¦n; ya‹ Ä aki; imam Ä ezt;
dharmyam Ä szent; sa„vƒdam Ä p§rbesz¦det; ƒvayo‹ Ä a kettÆnk¦t;
jŠƒna Ä a tud§s; yajŠena Ä §ldozata §ltal; tena Ä az§ltal; aham Ä ¶n;
i‰‡a‹ Ä im§dott; syƒm Ä leszek; iti Ä ¨gy; me Ä Eny¦m; mati‹ Ä v¦lem¦ny.
Kijelentem, hogy aki tanulm§nyozza ezt a szent p§rbesz¦det, az az
¦rtelm¦vel im§d Engem.
71. VERS
™aÜ"AvaAnanas$aUyaê Za{NAuyaAd"ipa yaAe nar": /

s$aAe'ipa mau·(: zAuBaA*éaAek(Ana, ‘aA«auyaAtpauNyak(maRNAAma, //71//
raddhƒvƒn anasya ca ‚†uyƒd api yo nara‹
so 'pi mukta‹ ubhƒ lokƒn prƒpnuyƒt pu†ya-karma†ƒm
raddhƒ-vƒn Ä h¨vÆ; anasya‹ Ä nem irigy; ca Ä ¦s; ‚†uyƒt Ä hallja; api Ä
bizony; ya‹ Ä aki; nara‹ Ä ember; sa‹ Ä Æ; api Ä szint¦n; mukta‹ Ä felszabadult; ubhƒn Ä a kedvezÆeket; lokƒn Ä bolyg©kat; prƒpnuyƒt Ä el¦ri;
pu†ya-karma†ƒm Ä a j§mborok¦t.
Aki pedig hittel ¦s irigys¦g n¦lk¤l hallgatja, az megszabadul a bÉn¢s
visszahat§sokt©l, s eljut a j§mborok lakta §ldott bolyg©kra.
MAGYAR·ZAT: A hatvanhetedik versben az Ýr egy¦rtelmÉen megtiltotta, hogy a Bhagavad-gŒtƒt elmondjuk azoknak, akik irigyek az Ýrra Ä ez
a tud§s egyed¤l a bhakt§knak val©. N¦ha azonban elÆfordul, hogy az Ýr
bhakt§ja nyilv§nos elÆad§st tart, ahol a hallgat©k k¢z¢tt nem csak bhakt§k vannak. Hogyan tarthat h§t ilyen elÆad§st? E versbÆl kider¤l, hogy
ha nem is bhakta mindenki, sokan vannak, akik nem irigyek K‚‰†§ra, ¦s
hiszik, hogy Ö az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge. Ha az ilyen emberek egy igaz bhakt§t©l hallanak az Ýrr©l, azonnal megszabadulnak minden bÉn¢s visszahat§st©l, azt§n pedig eljutnak abba a bolyg©rendszerbe,
ahol a j§mbor l¦nyek ¦lnek. A Bhagavad-gŒtƒ hallgat§s§val teh§t m¦g az
is szert tehet a j§mbor tettek eredm¦ny¦re, aki esetleg nem t¢rekszik
arra, hogy tiszta bhakta legyen. Az Ýr tiszta bhakt§ja ¨gy mindenkinek
es¦lyt ad arra, hogy megszabaduljon minden bÉn¢s visszahat§st©l, s az Ýr
bhakt§j§v§ v§ljon.
A bÉn¢s visszahat§sokt©l mentes, j§mbor emberek §ltal§ban k¢nnyen
elfogadj§k a K‚‰†a-tudatot. A pu†ya-karma†ƒm sz©nak nagy jelentÆs¦ge van: a v¦dikus irodalomban eml¨tett nagy §ldozatok, p¦ld§ul az
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avamedha-yajŠa v¦gz¦s¦re utal. A j§mborok, akik odaad© szolg§latot
v¦geznek ugyan, de nem tiszt§k, eljuthatnak a Sarkcsillagra, vagyis Dhruvalok§ra, ahol Dhruva Mahƒrƒja ¦l. Dhruva Mahƒrƒja nagy bhakta, akit
az Ýr egy k¤l¢nleges bolyg©val, a Sarkcsillaggal aj§nd¦kozott meg.
72. VERS
k(i»ade"tacC_$taM paATaR tvayaEk(AƒaeNA caetas$aA /

k(i»ad"ÁaAnas$ammaAeh": ‘aNAí"stae DanaÃaya //72//
kaccid etac chruta„ pƒrtha tvayaikƒgre†a cetasƒ
kaccid ajŠƒna-sammoha‹ pra†a‰‡as te dhanaŠjaya
kaccit Ä vajon; etat Ä ez; rutam Ä hallott; pƒrtha Ä ©, P‚thƒ fia; tvayƒ Ä
§ltalad; eka-agre†a Ä teljes figyelemmel; cetasƒ Ä az elme §ltal; kaccit Ä
vajon; ajŠƒna Ä tudatlans§g; sammoha‹ Ä illÍzi©; pra†a‰‡a‹ Ä szertefoszlott; te Ä ti¦d; dhanaŠjaya Ä ©, gazdags§g megh©d¨t©ja (Arjuna).
¹, P‚thƒ fia, ©, gazdags§g megh©d¨t©ja, teljes figyelemmel hallgattad-e
szavaimat? Eloszlott-e tudatlans§god ¦s illÍzi©d?
MAGYAR·ZAT: Az Ýr Arjuna lelki tan¨t©mesterek¦nt cselekedett,
ez¦rt k¢teless¦g¦hez tartozott, hogy megk¦rdezze tan¨tv§ny§t, meg¦rtette-e a helyes szeml¦let alapj§n az eg¦sz Bhagavad-gŒtƒt. Ha nem, akkor
az Ýr k¦sz b§rmely r¦sz, sÆt az eg¦sz Bhagavad-gŒtƒ megism¦tl¦s¦re is,
ha sz¤ks¦g van r§. Val©j§ban ha valaki egy hiteles lelki tan¨t©mestertÆl,
K‚‰†§t©l vagy az Ö k¦pviselÆj¦tÆl hallja a Bhagavad-gŒtƒt, l§tni fogja, hogy
minden tudatlans§ga eloszlik. A Bhagavad-gŒtƒt az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge besz¦lte el, ez¦rt nem k¢z¢ns¦ges k¢nyv, holmi k¢ltÆ vagy
reg¦ny¨r© mÉve. Legyen az b§rki, ha olyan szerencs¦s, hogy hallhatja ezt
a tan¨t§st K‚‰†§t©l vagy az Öt k¦pviselÆ hiteles lelki tan¨t©mestertÆl, az
biztosan felszabadul, ¦s kital§l a tudatlans§g s¢t¦ts¦g¦bÆl.
73. VERS
@jauRna ovaAca

naí"Ae maAeh": sma{italaRbDaA tvat‘as$aAd"AnmayaAcyauta /

isTataAe'isma gAtas$ande"h": k(ir"Syae vacanaM tava //73//
arjuna uvƒca
na‰‡o moha‹ sm‚tir labdhƒ tvat-prasƒdƒn mayƒcyuta
sthito 'smi gata-sandeha‹ kari‰ye vacana„ tava
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arjuna‹ uvƒca Ä Arjuna mondta; na‰‡a‹ Ä eloszlott; moha‹ Ä illÍzi©;
sm‚ti‹ Ä eml¦kezet; labdhƒ Ä visszanyert; tvat-prasƒdƒt Ä a Te kegyedbÆl; mayƒ Ä §ltalam; acyuta Ä ©, t¦vedhetetlen K‚‰†a; sthita‹ Ä helyzetben; asmi Ä vagyok; gata Ä t§vozott; sandeha‹ Ä minden k¦tely; kari‰ye Ä
v¦gre fogom hajtani; vacanam Ä a parancsot; tava Ä Ti¦d.
Arjuna ¨gy sz©lt: Kedves K‚‰†§m, ©, t¦vedhetetlen, illÍzi©m most szertefoszlott! KegyedbÆl visszanyertem eml¦kezetem, s most szil§rd vagyok,
k¦telyektÆl mentes. K¦szen §llok arra, hogy utas¨t§said szerint cselekedjek.
MAGYAR·ZAT: Az ¦lÆl¦nyeknek Ä akiket most Arjuna k¦pvisel Ä eredeti term¦szet¤knek megfelelÆen a LegfelsÆbb Ýr parancsa szerint kell
cselekedni¤k, s fegyelmezni¤k kell ¢nmagukat. ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu
kijelentette, hogy az ¦lÆl¦ny ¢r¢k term¦szet¦bÆl fakad©an a LegfelsÆbb
Ýr ¢r¢k szolg§ja, §m errÆl az alapvetÆ elvrÆl megfeledkezve az anyagi
term¦szet rabj§v§ v§lik. Ha azonban ism¦t a LegfelsÆbb Ýr szolg§lat§ba §ll, akkor Isten felszabadult szolg§ja lesz. Eredeti term¦szet¦t tekintve szolga: vagy az illÍzi©keltÆ mƒyƒt, vagy pedig a LegfelsÆbb Urat kell
szolg§lnia. Ha az Ýr szolg§lata mellett d¢nt, akkor term¦szetes helyzet¦ben van, ha azonban az illÍzi©keltÆ, k¤lsÆ energia szolg§lat§t v§lasztja,
akkor k¦ts¦gtelen¤l az anyagi k¢tel¦kekbe bonyol©dik. Az ¦lÆl¦ny illÍzi©ja k¢vetkezt¦ben az anyagi vil§gban szolg§l. K¦jes anyagi v§gyainak a
rabja, m¦gis a vil§g ur§nak hiszi mag§t Ä ezt h¨vj§k illÍzi©nak. Ha felszabadul, ez az illÍzi© szertefoszlik, Æ pedig ¢nsz§nt§b©l megh©dol a LegfelsÆbb elÆtt, s az Ö k¨v§ns§ga szerint cselekszik. A mƒyƒ legv¦g¤l azzal
az illÍzi©val pr©b§lja meg csapd§ba csalni az ¦lÆl¦nyt, hogy elhiteti vele:
Æ Isten. Az ¦lÆl¦ny t¢bb¦ nem felt¦telekhez k¢t¢tt l¦leknek, hanem Istennek hiszi mag§t. Olyannyira ostoba, hogy nem ismeri fel: ha Isten lenne, hogyan lehetn¦nek k¦ts¦gei? Erre egy§ltal§n nem gondol. Ez teh§t az
illÍzi© utols© csapd§ja. Az illÍzi©keltÆ energi§b©l Így lehet megszabadulni, hogy meg¦rtj¤k, kicsoda K‚‰†a, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, ¦s beleegyez¤nk, hogy k¢vetj¤k utas¨t§sait.
A moha sz© nagyon fontos ebben a versben. Arra utal, ami a tud§s
ellent¦te. Az igazi tud§st az a meg¦rt¦s jelenti, hogy minden ¦lÆl¦ny az Ýr
¢r¢k szolg§ja. Az ¦lÆl¦ny azonban hajlamos azt hinni, hogy Æ nem szolga,
hanem az anyagi vil§g ura, mert az anyagi term¦szetet szeretn¦ ir§ny¨tani. Ezt h¨vj§k illÍzi©nak, melyet az Ýr vagy tiszta bhakt§ja kegy¦bÆl
lehet eloszlatni. Ha megszabadul az illÍzi©t©l, az ¦lÆl¦ny elkezdi K‚‰†atudatos tetteit.
A K‚‰†a-tudat azt jelenti, hogy az ember K‚‰†a utas¨t§sai szerint cselekszik. A felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek, akit a k¤lsÆ anyagi energia illÍzi©ban tart, nem tudja, hogy a mindentud© LegfelsÆbb Ýr, mindennek a
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tulajdonosa az igazi Ýr. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge azt adhat a
bhakt§nak, amit csak akar. Mindenkinek a bar§tja, de legink§bb a bhakt§it kedveli. Ö az anyagi term¦szet, az ¦lÆl¦nyek ¦s a kimer¨thetetlen idÆ
ir§ny¨t©ja, aki minden fens¦ges jellemvon§ssal ¦s hatalommal azok teljess¦g¦ben rendelkezik. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge m¦g mag§t is
oda tudja adni bhakt§j§nak. Aki nem ismeri Öt, az illÍzi©ban van, s nem
bhakta lesz, hanem a mƒyƒ szolg§ja. Arjuna azonban, miut§n v¦gighallgatta a Bhagavad-gŒtƒt az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦tÆl, megszabadult minden illÍzi©t©l. Meg¦rtette, hogy K‚‰†a nemcsak a bar§tja, de
az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge is. Arjuna teh§t val©ban meg¦rtette,
kicsoda K‚‰†a. A Bhagavad-gŒtƒ tanulm§nyoz§s§nak c¦lja K‚‰†a val©di
megismer¦se. Az, aki teljes tud§sra tesz szert, megh©dol K‚‰†a elÆtt.
Amikor Arjuna meg¦rtette, hogy K‚‰†a terve a tÍlzott n¦pess¦gn¢veked¦s cs¢kkent¦se volt, beleegyezett, hogy az Ö v§gy§t teljes¨tve harcoljon. Ism¦t megragadta h§t fegyvereit Ä ¨j§t ¦s nyilait Ä, hogy az Istens¦g
LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek utas¨t§sa szerint megk¤zdj¢n az ellens¦ggel.
74. VERS
s$aÃaya ovaAca

wtyahM" vaAs$aude"vasya paATaRsya ca mah"Atmana: /
s$aMvaAd"imamama™aAESamaàu"taM r"Aemah"SaRNAma, //74//

saŠjaya uvƒca
ity aha„ vƒsudevasya pƒrthasya ca mahƒtmana‹
sa„vƒdam imam arau‰am adbhuta„ roma-har‰a†am
saŠjaya‹ uvƒca Ä SaŠjaya mondta; iti Ä ¨gy; aham Ä ¦n; vƒsudevasya Ä
K‚‰†§nak; pƒrthasya Ä ¦s Arjun§nak; ca Ä is; mahƒ-ƒtmana‹ Ä a nagy
l¦leknek; sa„vƒdam Ä p§rbesz¦d¦t; imam Ä ezt; arau‰am Ä hallottam;
adbhutam Ä csod§latosat; roma-har‰a†am Ä a testemet borzongat©t.
SaŠjaya sz©lt: ¸gy hallottam a k¦t nagy l¦lek, K‚‰†a ¦s Arjuna p§rbesz¦d¦t. Ez az ¤zenet annyira csod§latos, hogy eg¦sz testemet borzong§s
j§rja §t.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ elej¦n Dh‚tarƒ‰‡ra a tan§csos§t©l,
SaŠjay§t©l ¦rdeklÆd¢tt: ÀMi t¢rt¦nt a kuruk‰etrai csatamezÆn?" A tan¨t§s
Vyƒsa, SaŠjaya lelki tan¨t©mestere kegy¦bÆl nyilv§nult meg SaŠjaya sz¨v¦ben, aki ¨gy el tudta mes¦lni a csatat¦ren t¢rt¦nteket. A p§rbesz¦d csod§latos volt, hiszen ilyen fontos besz¦lget¦s k¦t nagy l¦lek k¢z¢tt m¦g soha
nem hangzott el, ¦s a j¢vÆben sem fog. Csod§latos volt, mert az Istens¦g
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LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge ²nmag§r©l ¦s energi§ir©l besz¦lt az ¦lÆl¦nynek,
Arjun§nak, az Ýr nagy bhakt§j§nak. Ha k¢vetj¤k Arjuna p¦ld§j§t, hogy
megismerj¤k K‚‰†§t, ¦let¤nk boldog ¦s sikeres lesz. SaŠjaya felismerte
mindezt, s mik¢zben a hallottakat §tadta Dh‚tarƒ‰‡r§nak, egyre t¢bbet
meg¦rtett e tan¨t§sokb©l. Most eljutott a v¦gk¢vetkeztet¦sig, miszerint
K‚‰†a ¦s Arjuna megjelen¦s¦t mindenhol gyÆzelem k¨s¦ri.
75. VERS
vyaAs$a‘as$aAd"AcC_$tavaAnaetaÖ"÷mahM" par"ma, /

yaAegAM yaAegAeìr"Atk{(SNAAts$aAºaAtk(Tayata: svayama, //75//
vyƒsa-prasƒdƒc chrutavƒn etad guhyam aha„ param
yoga„ yogevarƒt k‚‰†ƒt sƒk‰ƒt kathayata‹ svayam
vyƒsa-prasƒdƒt Ä Vyƒsadeva kegy¦bÆl; rutavƒn Ä hallottam; etat Ä ezt;
guhyam Ä titkos; aham Ä ¦n; param Ä a legfelsÆbb; yogam Ä misztik§t;
yoga-Œvarƒt Ä minden misztika mester¦tÆl; k‚‰†ƒt Ä K‚‰†§t©l; sƒk‰ƒt Ä
k¢zvetlen¤l; kathayata‹ Ä elmondva; svayam Ä szem¦lyesen.
Vyƒsa kegy¦bÆl ezt a legtitkosabb besz¦lget¦st k¢zvetlen¤l minden misztika mester¦tÆl, K‚‰†§t©l hallottam, amint Ö maga sz©lt Arjun§hoz.
MAGYAR·ZAT: Vyƒsa SaŠjaya lelki tan¨t©mestere volt, ¦s SaŠjaya elismeri, hogy az Æ kegy¦nek k¢sz¢nhetÆen ¦rthette meg az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦t. Ez annyit jelent, hogy az embernek nem k¢zvetlen¤l, hanem a lelki tan¨t©mester k¢zvet¨t¦s¦vel kell meg¦rtenie, kicsoda
K‚‰†a. A lelki tan¨t©mester §ttetszÆ k¢zvet¨tÆ k¢zeg, ¨gy a tapasztalat m¦g
rajta kereszt¤l is k¢zvetlen. Ez a tan¨tv§nyi l§nc miszt¦riuma. Egy igaz
lelki tan¨t©mestertÆl tan¨tv§nya olyan k¢zvetlen¤l hallhatja a BhagavadgŒtƒt, mint ahogy Arjuna hallotta. Sok misztikus ¦s yogŒ ¦l a vil§gon, de
K‚‰†a valamennyi yoga-¢sv¦ny mestere. Utas¨t§s§t a Bhagavad-gŒtƒ t§rja
fel rendk¨v¤l ¦rthetÆen: meg kell h©dolnunk ElÆtte. Aki ¨gy tesz, az a legkiv§l©bb yogŒ. Ezt erÆs¨ti meg a hatodik fejezet utols© verse is: yoginƒm
api sarve‰ƒm.
Nƒrada K‚‰†a k¢zvetlen tan¨tv§nya ¦s Vyƒsa lelki tan¨t©mestere. Ez¦rt
azt§n Vyƒsa ¦ppen olyan hiteles forr§s, mint Arjuna, mivel a tan¨tv§nyi
l§ncolathoz tartozik. SaŠjaya Vyƒsa k¢zvetlen tan¨tv§nya, ez¦rt tan¨t©mestere kegy¦bÆl ¦rz¦kei megtisztultak, s ¨gy k¢zvetlen¤l l§thatta ¦s hallhatta K‚‰†§t. Aki k¢zvetlen¤l hallhatja Öt, az meg¦rtheti ezt a legbensÆs¦gesebb tud§st. K‚‰†§t k¦ptelen meghallani az, aki nem fordul a tan¨tv§nyi
l§ncolathoz, s ¨gy tud§sa t¢k¦letlen marad, legal§bbis ami a BhagavadgŒtƒ meg¦rt¦s¦t illeti.
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A Bhagavad-gŒtƒ valamennyi yoga-rendszerrÆl besz¦l: a karma-yog§r©l,
jŠƒna-yog§r©l ¦s a bhakti-yog§r©l. K‚‰†a mindnek a mestere. ·m Arjuna
olyan szerencs¦s volt, hogy k¢zvetlen¤l ¦rthette meg K‚‰†§t, ahogyan
Vyƒsa kegy¦bÆl SaŠjaya is k¢zvetlen¤l hallhatta Öt. Val©j§ban ak§r mag§t©l K‚‰†§t©l, ak§r a hiteles lelki tan¨t©mesteren kereszt¤l (mint amilyen
Vyƒsa) halljuk ezt a tan¨t§st, a kettÆ k¢z¢tt nincsen k¤l¢nbs¦g. A lelki
tan¨t©mester Vyƒsadeva k¦pviselÆje is. A v¦dikus szok§sok szerint a lelki
tan¨t©mestert sz¤let¦snapj§n tan¨tv§nyai a vyƒsa-pjƒ elnevez¦sÉ cerem©ni§val k¢sz¢ntik.
76. VERS
r"Ajana, s$aMsma{tya s$aMsma{tya s$aMvaAd"imamamaàu"tama, /

ke(zAvaAjauRnayaAe: pauNyaM ô$SyaAima ca mauò"mauRò": //76//
rƒjan sa„sm‚tya sa„sm‚tya sa„vƒdam imam adbhutam
keavƒrjunayo‹ pu†ya„ h‚‰yƒmi ca muhur muhu‹
rƒjan Ä ©, kir§ly; sa„sm‚tya Ä eml¦kezve; sa„sm‚tya Ä eml¦kezve; sa„vƒdam Ä az ¤zenetre; imam Ä erre; adbhutam Ä csod§latosra; keava Ä
az Ýr K‚‰†§nak; arjunayo‹ Ä ¦s Arjun§nak; pu†yam Ä a j§mborra;
h‚‰yƒmi Ä ¢r¢m¢met lelem; ca Ä szint¦n; muhu‹ muhu‹ Ä Íjra meg Íjra.
¹, kir§ly, amint Íjra ¦s Íjra visszaeml¦kezem K‚‰†a ¦s Arjuna csod§latos ¦s szent p§rbesz¦d¦re, minden pillanatban az ¢r¢m hull§mai
j§rnak §t!
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ olyannyira transzcendent§lis, hogy
b§rki, aki megismeri ¦s meg¦rti Arjuna ¦s K‚‰†a p§rbesz¦d¦t, j§mbor
¦letet kezd, ¦s nem tudja elfelejteni e besz¦lget¦st. Ez a lelki ¦let transzcendent§lis term¦szete. M§s sz©val aki a GŒtƒt a megfelelÆ forr§st©l, k¢zvetlen¤l K‚‰†§t©l hallja, az teljesen K‚‰†a-tudatÍv§ v§lik, ennek k¢vetkezt¦ben pedig egyre jobban megvil§gosodik, s nemcsak ideig-©r§ig, hanem
minden pillanatban ¢r¢mmel ¦lvezi az ¦letet.
77. VERS
ta»a s$aMsma{tya s$aMsma{tya è&pamatyaàu"taM h"re": /

ivasmayaAe mae mah"Ana, r"Ajana, ô$SyaAima ca pauna: pauna: //77//
tac ca sa„sm‚tya sa„sm‚tya rpam aty-adbhuta„ hare‹
vismayo me mahƒn rƒjan h‚‰yƒmi ca puna‹ puna‹
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tat Ä arra; ca Ä is; sa„sm‚tya Ä eml¦kezve; sa„sm‚tya Ä eml¦kezve;
rpam Ä a form§ra; ati Ä a nagyon; adbhutam Ä csod§latosra; hare‹ Ä az
Ýr K‚‰†§nak; vismaya‹ Ä a csod§lat; me Ä eny¦m; mahƒn Ä nagy; rƒjan Ä
©, kir§ly; h‚‰yƒmi Ä ¦lvezem; ca Ä is; puna‹ puna‹ Ä Íjra meg Íjra.
¹, kir§ly! Az Ýr K‚‰†a csod§latos form§j§ra eml¦kezve egyre nagyobb
csod§lat t¢lt el, s Íjra meg Íjra el§raszt a boldogs§g.
MAGYAR·ZAT: E versbÆl kider¤l, hogy SaŠjaya Vyƒsa kegy¦bÆl szint¦n l§thatta K‚‰†a kozmikus form§j§t, amit K‚‰†a Arjun§nak megmutatott. Tudjuk azonban, hogy K‚‰†a azelÆtt sohasem nyilv§n¨totta ki ezt
az alakj§t: egyed¤l Arjuna ¦s vele egy idÆben m¦g n¦h§ny nagy bhakta
l§thatta. K¢z¢tt¤k volt Vyƒsa is, az Ýr nagy bhakt§ja, akit K‚‰†a nagy
hatalmÍ inkarn§ci©j§nak tartanak. Ö mutatta meg a kozmikus form§t
tan¨tv§ny§nak, SaŠjay§nak, aki most visszaeml¦kezik K‚‰†§nak erre a
csod§latos form§j§ra, amely Arjuna elÆtt felt§rult, s ez¦rt Íjra meg Íjra
¢r¢m t¢lti el.
78. VERS
ya‡a yaAegAeìr": k{(SNAAe ya‡a paATaAeR DanauDaRr": /

ta‡a ™aIivaRjayaAe BaUita‹auRvaA naIitamaRitamaRma //78//
yatra yogevara‹ k‚‰†o yatra pƒrtho dhanur-dhara‹
tatra rŒr vijayo bhtir dhruvƒ nŒtir matir mama
yatra Ä ahol; yoga-Œvara‹ Ä minden misztika mestere; k‚‰†a‹ Ä az Ýr
K‚‰†a; yatra Ä ahol; pƒrtha‹ Ä P‚thƒ fia; dhanu‹-dhara‹ Ä az ¨j ¦s a ny¨l
hordoz©ja; tatra Ä ott; rŒ‹ Ä gazdags§g; vijaya‹ Ä gyÆzelem; bhti‹ Ä
kiv¦teles hatalom; dhruvƒ Ä bizonyos; nŒti‹ Ä erk¢lcs; mati‹ mama Ä
v¦lem¦nyem szerint.
B§rhol is legyen K‚‰†a, minden misztika mestere, ¦s Arjuna, a legkiv§l©bb ¨j§sz, ott biztos a gazdags§g, a gyÆzelem, a rendk¨v¤li erÆ ¦s az
er¦ny. Ez az ¦n v¦lem¦nyem.
MAGYAR·ZAT: A Bhagavad-gŒtƒ Dh‚tarƒ‰‡ra k¦rd¦s¦vel kezdÆd¢tt.
Az ¢reg kir§ly rem¦nykedett fiai gyÆzelm¦ben, akiket nagy harcosok Ä
BhŒ‰ma, Dro†a ¦s Kar†a Ä t§mogattak. B¨zott benne, hogy serege gyÆzedelmeskedni fog. A csatamezÆ esem¦nyeinek le¨r§sa ut§n azonban SaŠjaya ¨gy sz©lt a kir§lyhoz: ÀGyÆzelemre sz§m¨tasz, §m az ¦n v¦lem¦nyem
az, hogy a j© szerencse ott van, ahol K‚‰†a ¦s Arjuna." Ny¨ltan kimondta,
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hogy Dh‚tarƒ‰‡ra nem rem¦lhet gyÆzelmet sereg¦tÆl: a diadal k¦ts¦gtelen¤l Arjun§¦kra v§r, mert K‚‰†a vel¤k van. K‚‰†a Arjuna kocsihajt©j§nak
szerep¦t v§llalta mag§ra, s ez egyik fens¦ges jellemvon§s§nak megnyilv§nul§sa volt. K‚‰†a minden fens¦ges tulajdons§ggal teljes, s a lemond§s egyike ezeknek. Lemond§s§ra sz§mtalan p¦ld§t tal§lunk, hiszen Ö
a mestere a lemond§snak is.
A harc val©j§ban Duryodhana ¦s Yudhi‰‡hira k¢z¢tt dÍlt. Arjuna Yudhi‰‡hira, idÆsebb fiv¦re ¦rdek¦ben k¤zd¢tt, s mivel K‚‰†a ¦s Arjuna
Yudhi‰‡hira oldal§n §llt, Yudhi‰‡hira gyÆzelm¦hez nem f¦rhetett k¦ts¦g.
A csata c¦lja az volt, hogy eld¢ntse, ki fog uralkodni a vil§gon, ¦s SaŠjaya
elÆre megj©solta, hogy a hatalom Yudhi‰‡hir§ra fog sz§llni. Ez a vers azt
is megmondja, hogy a csata megnyer¦se ut§n Yudhi‰‡hira birodalma egyre
ink§bb vir§gz§snak indul majd, mert a kir§ly nemcsak igazs§gos ¦s j§mbor, de szigorÍan erk¢lcs¢s ember is volt. Eg¦sz ¦let¦ben egyetlen hazug
sz© sem hagyta el az ajk§t.
Sok olyan kev¦ss¦ intelligens ember van, aki azt hiszi, hogy a BhagavadgŒtƒ k¦t k¢z¢ns¦ges bar§t besz¦lget¦se a csatat¦ren. Egy ilyen k¢nyv azonban nem lehetne szent ¨r§s. Vannak, akik amiatt h§borognak, hogy K‚‰†a
szerint¤k nem ¦ppen erk¢lcs¢s m©don harcra biztatta Arjun§t. Az igazs§g
azonban az, hogy a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§sa az erk¢lcs legmagasabb szintj¦t
k¦pviseli. Az erre vonatkoz© legfontosabb utas¨t§st a kilencedik fejezet
harmincnegyedik verse fogalmazza meg: man-manƒ bhava mad-bhakta‹.
K‚‰†a bhakt§j§v§ kell v§lnunk. Minden vall§s l¦nyege, hogy h©doljunk
meg K‚‰†a elÆtt (sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja).
A Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§sa a vall§s ¦s erk¢lcs legmagasztosabb Ítj§t alapozza meg. M§s lelki ¢sv¦nyeknek is lehet tiszt¨t© hat§suk, s v¦g¤l elvezethetnek ehhez az Íthoz, §m a GŒtƒ v¦gsÆ utas¨t§sa minden vall§s ¦s erk¢lcs
l¦nyeg¦t fogalmazza meg: meg kell h©dolnunk K‚‰†a elÆtt. Ezt az ¤zenetet
adja §t a tizennyolcadik fejezet.
A Bhagavad-gŒtƒb©l meg¦rthetj¤k, hogy a filoz©fiai spekul§ci© ¦s a
medit§ci© az ¢nmegval©s¨t§s egyik m©dszere, de a legmagasabb rendÉ
t¢k¦letess¦g az, ha megh©dolunk K‚‰†a elÆtt. Ez a Bhagavad-gŒtƒ tan¨t§s§nak l¦nyege. Igaz, hogy a t§rsadalom rendjeire vonatkoz© k¤l¢nb¢zÆ
vall§sos folyamatok szab§lyoz© elveinek k¢vet¦se lehet a tud§s megszerz¦s¦nek bensÆs¦ges Ítja. ·m annak ellen¦re, hogy a vall§s szertart§sai bensÆs¦gesek, a medit§ci© ¦s a tud§s mÉvel¦se m¦g bensÆs¦gesebb,
a legbizalmasabb tan¨t§s pedig az, hogy h©doljunk meg K‚‰†§nak, teljes K‚‰†a-tudatban ¦s odaad© szolg§latban. Ez a tizennyolcadik fejezet
mondanival©ja.
A Bhagavad-gŒtƒ azt is felt§rja, hogy a val©di igazs§g az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a. A gyakorl©k h§rom aspektus§ban ¦bredhetnek a tudat§ra a LegfelsÆbb Igazs§gnak: mint szem¦lytelen Brahman,
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mint helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒ ¦s v¦g¤l mint az Istens¦g LegfelsÆbb
Szem¦lyis¦ge, K‚‰†a. Az AbszolÍt Igazs§gr©l sz©l© t¢k¦letes tud§s teh§t K‚‰†a t¢k¦letes ismeret¦t jelenti. Ha valaki meg¦rtette, kicsoda
K‚‰†a, akkor ezzel minden m§s tud§snak is birtok§ba jut. K‚‰†a transzcendent§lis, mert mindig ¢r¢k belsÆ energi§j§ban van. Az ¦lÆl¦nyek az
Ö energi§j§b©l nyilv§nulnak meg, ¦s k¦t csoportra oszthat©k: az ¢r¢kk¦
felt¦telekhez k¢t¢tt ¦s az ¢r¢kre felszabadult lelkekre. Ezeknek az ¦lÆl¦nyeknek a sz§ma v¦gtelen, s valamennyien K‚‰†a alapvetÆ r¦szei. Az
anyagi energia huszonn¦gy elemre oszthat© fel. A teremt¦s az ¢r¢k idÆ
hat§sa alatt §ll, s a k¤lsÆ energia r¦v¦n j¢n l¦tre, illetve semmis¤l meg.
A kozmikus vil§g megnyilv§nul§sa hol l§that©v§, hol l§thatatlann§ v§lik.
A Bhagavad-gŒtƒ ¢t fÆ t¦m§r©l tan¨t: az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦rÆl, az anyagi term¦szetrÆl, az ¦lÆl¦nyekrÆl, az ¢r¢k idÆrÆl ¦s a
k¤l¢nf¦le tettekrÆl. Mindegyik K‚‰†§nak, az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦g¦nek van al§rendelve. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge megismer¦s¦nek kateg©ri§ja mag§ban foglalja az AbszolÍt Igazs§g valamennyi
felfog§s§t Ä a szem¦lytelen Brahmant, a helyhez k¢t¢tt Paramƒtmƒt ¦s
minden m§s transzcendent§lis aspektust. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge, az ¦lÆl¦ny, az anyagi term¦szet ¦s az idÆ l§tsz©lag k¤l¢nb¢znek
egym§st©l, de val©j§ban semmi sem k¤l¢nb¢zik a LegfelsÆbbtÆl. Ö azonban m¦gis mindig k¤l¢nb¢zik mindentÆl. Ez az a filoz©fia, melyet az Ýr
Caitanya ismertetett: Àa felfoghatatlan azonoss§g ¦s k¤l¢nb¢zÆs¦g tana".
Ez a filoz©fiai rendszer k¦pviseli az AbszolÍt Igazs§gr©l sz©l© t¢k¦letes
tud§st.
Az ¦lÆl¦ny eredeti helyzete szerint tiszta l¦lek, a LegfelsÆbb L¦lek
atomnyi r¦szecsk¦je. Az Urat a naphoz hasonl¨thatjuk, az ¦lÆl¦nyeket
pedig a napf¦nyhez. Mivel az ¦lÆl¦nyek K‚‰†a hat§renergi§j§t alkotj§k,
az anyagi ¦s a lelki energi§val val© kapcsolatra egyar§nt hajlamosak. M§s
sz©val teh§t az Ýr k¦t energi§ja k¢z¢tt helyezkednek el, de mivel az Ýr
felsÆbbrendÉ energi§j§hoz tartoznak, par§nyi m¦rt¦kben f¤ggetlens¦ggel is rendelkeznek. Ha ezt a megfelelÆ m©don haszn§lj§k, akkor K‚‰†a
k¢zvetlen ir§ny¨t§sa al§ ker¤lnek, s ¨gy visszat¦rhetnek term¦szetes §llapotukba, a gy¢ny¢renergi§ba.
¸gy v¦gzÆdnek a Bhaktivedanta-magyar§zatok a ŽrŒmad Bhagavad-gŒtƒ
tizennyolcadik fejezet¦hez, melynek c¨me: ÀV¦gk¢vetkeztet¦s Ä a t¢k¦letes
lemond§s".

F¤ggel¦k

Megjegyz¦s a m§sodik angol kiad§shoz
Azoknak az olvas©knak a kedv¦¦rt, akik a Bhagavad-gŒtƒ elsÆ kiad§s§val m§r megismerkedtek, sz¤ks¦gesnek l§ttuk, hogy n¦h§ny sz©t sz©ljunk
a jelenlegi m§sodik kiad§sr©l.
Noha a legt¢bb szempontb©l a k¦t kiad§s azonos, a Bhaktivedanta
Book Trust szerkesztÆi visszat¦rtek arch¨vumuk legr¦gebbi k¦zirataihoz,
hogy a m§sodik kiad§s m¦g hÉebb lehessen ŽrŒla Prabhupƒda eredeti
mÉv¦hez.
ŽrŒla Prabhupƒda 1967-ben fejezte be A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van-t,
k¦t ¦vvel azut§n, hogy Indi§b©l Amerik§ba ¦rkezett. A MacMillan Kiad©
1968-ban kiadta a k¢nyv egy r¢vid¨tett v§ltozat§t, 1972-ben pedig megjelent az elsÆ teljes kiad§s.
Az Íj amerikai tan¨tv§nyoknak, akik seg¨tettek ŽrŒla Prabhupƒd§nak
a k¦zirat elk¦sz¨t¦s¦ben, sz§mtalan akad§llyal kellett megk¤zdeni¤k.
Azok, akik magn©szalagra r¢gz¨tett dikt§l§s§t lejegyezt¦k, nehezen ¦rtett¦k meg erÆs akcentus§t, ¦s a szanszkrit id¦zetek is idegen¤l hangzottak sz§mukra. A szanszkrit nyelvi lektorok alig tudtak t¢bbet a nyelvrÆl
egy a szanszkrit nyelvvel csak most ismerkedÆ di§kn§l. Azok, akiknek az
angol sz¢veg lektor§l§sa volt a feladatuk, mindent megtettek, hogy a hi§nyos ¦s n¦ha csak a hangz§s alapj§n megk¢zel¨tÆleg lejegyzett k¦ziratot
feldolgozz§k. ŽrŒla Prabhupƒda mÉv¦nek kiad§s§¦rt tett erÆfesz¨t¦s¤ket
azonban m¦gis siker koron§zta, s A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van e kiad§s§t a tud©sok ¦s h¨vÆk szerte a vil§gon hiteles mÉnek fogadt§k el.
A m§sodik kiad§sig eltelt tizen¢t ¦v alatt azonban ŽrŒla Prabhupƒda
tan¨tv§nyai, akik k¢nyvein dolgoztak, rengeteg tapasztalatot szereztek.
Az angol nyelvi lektorok megismert¦k filoz©fi§j§t ¦s kifejez¦sm©dj§t, a
szanszkrit lektorokb©l pedig idÆk¢zben kiv§l© tud©sok lettek. Ugyanazokat a szanszkritul ¨rt magyar§zatokat felhaszn§lva, melyeket ŽrŒla
Prabhupƒda haszn§lt, amikor A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van-t ¨rta, m§r
k¦pesek voltak megbirk©zni a bonyolult k¦zirat jelentette feladattal.
Az eredm¦ny egy m¦g gazdagabb ¦s hitelesebb mÉ lett. A szanszkritÄ
angol szavank¦nti ford¨t§s szorosabban k¢veti a ŽrŒla Prabhupƒda t¢bbi
k¢nyv¦ben megszokottakat, ez¦rt sokkal tiszt§bb ¦s pontosabb. Egyes
helyeken a ford¨t§sokat Ä noha eredetileg is helyesek voltak Ä §tdolgozt§k,
hogy m¦g hÉebbek legyenek az eredeti szanszkrithoz ¦s ŽrŒla Prabhupƒda
eredeti dikt§l§s§hoz. A Bhaktivedanta-magyar§zatokban sz§mos r¦szlet,
amely az elsÆ kiad§s sor§n elkall©dott, most visszaker¤lt a hely¦re. A
szanszkrit id¦zetek, amelyeknek forr§sa az elsÆ kiad§sban ismeretlen volt,
most a fejezetre ¦s a versre val© teljes utal§ssal jelennek meg.

Az ¨r©r©l
Ö Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupƒda 1896-ban
sz¤letett Kalkutt§ban, Indi§ban. Lelki tan¨t©mester¦vel, ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒval elÆsz¢r 1922-ben, sz¤lÆv§ros§ban tal§lkozott. Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ, a V¦d§k kiv§l© tud©sa ¦s a GauˆŒya
Ma‡ha nevÉ v¦dikus int¦zm¦ny hatvann¦gy ƒram§j§nak alap¨t©ja megkedvelte a fiatalembert, ¦s meggyÆzte, hogy szentelje ¦let¦t a v¦dikus tudom§ny tan¨t§s§nak. ŽrŒla Prabhupƒda ¨gy ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ tan¨tv§nya lett, majd 1933-ban hivatalosan is avat§st kapott tÆle.
ElsÆ tal§lkoz§suk alkalm§val, 1922-ben ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ arra k¦rte ŽrŒla Prabhupƒd§t, hogy terjessze angol nyelven a v¦dikus
tud§st. Az elk¢vetkezendÆ ¦vekben ŽrŒla Prabhupƒda magyar§zatot ¨rt
a Bhagavad-gŒtƒhoz ¦s seg¨tette a GauˆŒya Ma‡ha munk§j§t. 1944-ben
minden seg¨ts¦g n¦lk¤l elkezdte egy k¦thetente megjelenÆ angol nyelvÉ foly©irat, a Back to Godhead (Vissza Istenhez) szerkeszt¦s¦t. Minden
munk§t egyed¤l v¦gzett: g¦pelte a k¦ziratot, ellenÆrizte a kefelenyomatokat, sÆt, az egyes sz§mokat is Æ maga terjesztette. Ez a foly©irat az©ta
sem szÉnt meg Ä ŽrŒla Prabhupƒda tan¨tv§nyai folytatj§k a kiad§s§t.
1950-ben, a csal§di ¦letet maga m¢g¢tt hagyva, ŽrŒla Prabhupƒda
a vƒnaprastha (visszavonult) ¦letrendbe l¦pett, hogy m¦g t¢bb idÆt
szentelhessen tanulm§nyainak ¦s az ¨r§snak. V‚ndƒvana szent v§ros§ba
utazott, ahol nagyon szer¦ny k¢r¤lm¦nyek k¢z¢tt, a k¢z¦pkori RƒdhƒÄ
Dƒmodara-templomban ¦lt. HosszÍ ¦veket t¢lt¢tt itt el tanul§ssal ¦s ¨r§ssal. 1959-ben a sannyƒsa (szerzetesi) rendbe l¦pett. A RƒdhƒÄDƒmodaratemplomban kezdte el ¦let¦nek fÆ mÉv¦t, a t¢bbk¢tetes, tizennyolcezer
versbÆl §ll© ÷rŒmad-Bhƒgavatam (Bhƒgavata-purƒ†a) ford¨t§s§t ¦s magyar§z§s§t. Ekkor ¨rta a K¢nnyÉ utaz§s m§s bolyg©kra c¨mÉ r¢videbb
k¢nyvet is.
Miut§n kiadta a Bhƒgavatam elsÆ h§rom k¢tet¦t, 1965 szeptember¦ben Amerik§ba indult, hogy eleget tegyen lelki tan¨t©mestere k¨v§ns§g§nak. Ezt k¢vetÆen t¢bb mint ¢tven k¢tetet adott ki, egyebek k¢z¢tt
India filoz©fiai ¦s vall§si klasszikusainak hiteles komment§rokkal ell§tott
ford¨t§sait ¦s t¢bb ¢sszefoglal© tanulm§nyt.
Amikor elsÆ alkalommal ¦rt partot New Yorkban egy teherhaj© fed¦lzet¦n, gyakorlatilag egy fill¦r n¦lk¤l ¦rkezett. K¢zel egy ¦ven keresz-
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t¤l nagy neh¦zs¦gekkel kellett szemben¦znie, m¨g 1966 jÍlius§ban megalap¨totta a Krisna-tudatÍ H¨vÆk Nemzetk¢zi K¢z¢ss¦g¦t (International
Society for Krishna Consciousness, ISKCON). Eg¦szen elt§voz§sa napj§ig Ä 1977. november 14-ig Ä ir§ny¨totta a szervezetet, s tanÍja volt, hogyan
nÆtt sz§zn§l is t¢bb ƒram§t, iskol§kat, templomokat, int¦zm¦nyeket ¦s
gazd§lkod© k¢z¢ss¦geket mag§ban foglal© vil§gm¦retÉ mozgalomm§.
ŽrŒla Prabhupƒda 1972-ben gurukul§t, v¦dikus elveken nyugv© iskol§t
alap¨tott Dallasban, Texas §llamban, s ezzel Nyugaton is bevezette a v¦dikus rendszerÉ §ltal§nos ¦s k¢z¦piskolai oktat§st. Tan¨tv§nyai az©ta sz§mtalan hasonl© iskol§t l¦tes¨tettek Amerik§ban ¦s szerte a vil§gon.
Az Æ kezdem¦nyez¦s¦re ¦s biztat§s§ra sz§mos nagy nemzetk¢zi kultur§lis k¢zpont l¦tes¤lt Indi§ban. A nyugat-beng§li ŽrŒdhƒma Mƒyƒpurban
a bhakt§k egy lelki v§rost ¦p¨tenek, k¢zpontj§ban egy hatalmas, pazar
templommal, melynek befejez¦si munk§latai m¦g ¦veket vesznek majd
ig¦nybe. V‚ndƒvan§ban a K‚‰†a-Balarƒma Mandira ¦s Nemzetk¢zi Vend¦gh§z, a gurukula, valamint a ŽrŒla Prabhupƒda Eml¦khely ¦s MÍzeum
tal§lhat©. JelentÆs templom ¦s kultur§lis k¢zpont l¦tes¤lt m¦g Mumbaiban, Ýj-delhiben, Ahmedabadban, Siliguriban ¦s Ujjainban, s az indiai
szubkontinens sz§mos nagyv§ros§ban szeretn¦nek hasonl© k¢zpontokat
l¦trehozni.
ŽrŒla Prabhupƒda legjelentÆsebb hagyat¦k§t azonban a k¢nyvek jelentik, melyeket a vil§g tudom§nyos k¢z¢ss¦ge nagyra becs¤l hiteless¦g¤k¦rt, m¦ly gondolatis§guk¦rt, tisztas§guk¦rt. A vil§gon sz§mos egyetem
¦s fÆiskola haszn§lja tank¢nyvk¦nt ŽrŒla Prabhupƒda mÉveit. ¸r§sai ma
m§r t¢bb mint ¢tven nyelven jelennek meg. A Bhaktivedanta Book Trust,
melyet 1972-ben ŽrŒla Prabhupƒda k¢nyveinek kiad§sa c¦lj§b©l l¦tes¨tettek, az indiai vall§s ¦s filoz©fia ter¦n a vil§g legnagyobb k¢nyvkiad©j§v§ v§lt.
IdÆs kora ellen¦re ŽrŒla Prabhupƒda tizenk¦t ¦v leforg§sa alatt tizenn¦gyszer utazta k¢r¤l a f¢ldet, ¦s hat kontinensre l§togatott el, hogy
elÆad§sokat tartson a vil§g minden t§j§n. Emellett ¦lete v¦g¦ig szakadatlanul ¨rta k¢nyveit. A v¦dikus filoz©fia, vall§s, irodalom ¦s kultÍra legk¤l¢nf¦l¦bb t¦mak¢reit fel¢lelÆ ¨r§sai egy eg¦sz k¢nyvt§rat tesznek ki.

Az id¦zett irodalom jegyz¦ke
A Bhagavad-gŒtƒhoz fÉz¢tt magyar§zatokat a v¦dikus szaktekint¦lyek
mind al§t§masztj§k. Az ebben a k¢tetben id¦zett hiteles ¨r§sok jegyz¦ke
a k¢vetkezÆ:
Am‚ta-bindu-upani‰ad

Mu†ˆaka-upani‰ad

Atharva-veda

Nƒrada-paŠcarƒtra

Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu

Nƒrƒya†a-upani‰ad

Brahma-sa„hitƒ

Nƒrƒya†Œya

Brahma-stra

Nirukti (¦rtelmezÆ sz©t§r)

B‚had-ƒra†yaka-upani‰ad

N‚si„ha-purƒ†a

B‚had-vi‰†u-sm‚ti

Padma-purƒ†a

B‚han-nƒradŒya-purƒ†a

Parƒara-sm‚ti

Caitanya-caritƒm‚ta

Prana-upani‰ad

Chƒndogya-upani‰ad

Puru‰a-bodhinŒ-upani‰ad

Garga-upani‰ad

’g-veda

GŒtƒ-mƒhƒtmya

Sƒtvata-tantra

Gopƒla-tƒpanŒ-upani‰ad

÷rŒmad-Bhƒgavatam

Hari-bhakti-vilƒsa

Stotra-ratna

œopani‰ad

Subala-upani‰ad

Ka‡ha-upani‰ad

÷vetƒvatara-upani‰ad

Kau‰ŒtakŒ-upani‰ad

TaittirŒya-upani‰ad

Kurma-purƒ†a

Upadeƒm‚ta

Mƒdhyandinƒyana-ruti

Varƒha-purƒ†a

Mahƒbhƒrata

Vedƒnta-stra

Mahƒ-upani‰ad

Vi‰†u-purƒ†a

Mƒ†ˆkya-upani‰ad

Yoga-stra

Mok‰a-dharma

Sz©jegyz¦k
ƒcƒrya Ide§lis tan¨t©, aki p¦ldamutat§ssal tan¨t; lelki tan¨t©mester.
acintya-bhedƒbheda-tattva Az Ýr Caitanya ÀegyidejÉ azonoss§g ¦s k¤l¢nb¢zÆs¦g" elm¦lete IstenrÆl ¦s energi§ir©l.
agni A tÉz f¦listene.
agnihotra-yajŠa TÉz§ldozat a v¦dikus szertart§sok sor§n.
aha…kƒra Hamis ego; amikor a l¦lek a testnek hiszi mag§t.
ahi„sƒ ErÆszakmentess¦g.
akarma ÀNem cselekv¦s"; olyan lelki tev¦kenys¦g, ami nem von maga
ut§n visszahat§st.
ƒnanda Lelki gy¢ny¢r.
aparƒ-prak‚ti Az Ýr als©bbrendÉ, anyagi energi§ja (az anyag).
arcana Az arcƒ-vigraha im§dat§nak folyamata.
arcƒ-vigraha Isten anyagi elemeken kereszt¤l megnyilv§nul© form§ja,
K‚‰†§t §br§zol© festm¦ny vagy szobor, melyet az ember az otthon§ban vagy a templomban im§d. Az Ýr jelen van ebben a form§ban,
¦s szem¦lyesen elfogadja bhakt§i im§dat§t.
ƒrya A v¦dikus kultÍra k¢vetÆje, civiliz§lt ember, akinek c¦lja a lelki
fejlÆd¦s.
ƒram§k A v¦dikus kultÍra alapj§n a n¦gy lelki rend: brahmacarya (tanul©¦let), g‚hastha (csal§dos ¦let), vƒnaprastha (visszavonult ¦let) ¦s
sannyƒsa (lemondott ¦let).
a‰‡ƒ…ga-yoga A nyolcfokÍ yoga-rendszer, amely a yama ¦s niyama (az
erk¢lcsi szab§lyok betart§sa), az ƒsana (a k¤l¢nf¦le testhelyzetek gyakorl§sa), a prƒ†ƒyama (a l¦gz¦s szab§lyoz§sa), a pratyƒhƒra
(az ¦rz¦kek megtart©ztat§sa), a dhƒra†ƒ (az elme fegyelmez¦se),
a dhyƒna (a medit§ci©) ¦s a samƒdhi (m¦ly medit§ci© a sz¨vben
lakoz© Vi‰†un) folyamat§b©l §ll.
asura Aki tiltakozik az Ýr szolg§lata ellen.
ƒtmƒ Az ¢nval©. Jelentheti a testet, az elm¦t, az ¦rtelmet ¦s a LegfelsÆbb
²nval©t is, de §ltal§ban az egy¦ni l¦lekre utal.
avatƒra ÀAki al§sz§ll"; Isten teljesen vagy r¦szben felhatalmazott inkarn§ci©ja, aki meghat§rozott misszi©val sz§ll al§ a lelki vil§gb©l az
anyagi vil§gba.
avidyƒ Tudatlans§g.

Sz©jegyz¦k
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Bhagavƒn A Àminden fens¦ggel teljes", a LegfelsÆbb Ýr, aki minden
sz¦ps¦g, erÆ, dicsÆs¦g, gazdags§g, tud§s ¦s lemond§s t§rh§za.
bhakta H¨vÆ.
bhakti A LegfelsÆbb Ýr odaad© szolg§lata.
Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu ŽrŒla Rłpa GosvƒmŒ k¢nyve, melyet a tizenhatodik sz§zadban, szanszkrit nyelven ¨rt az odaad© szolg§latr©l.
bhakti-yoga ²sszekapcsol©d§s a LegfelsÆbb Ýrral az odaad© szolg§laton
kereszt¤l.
Bharata India hajdani kir§lya, akitÆl a Pƒ†ˆav§k sz§rmaztak.
bhƒva Ekszt§zis, a bhaktinak az Isten ir§nti tiszta szeretetet megelÆzÆ
szintje.
BhŒ‰ma A Kuru-dinasztia nemes hadvez¦re, akit a Kuru-dinasztia Ànagyatyjak¦nt" tiszteltek.
Brahmƒ A vil§gegyetem elsÆ teremtm¦nye, aki az Ýr Vi‰†u ir§ny¨t§s§val megteremtette valamennyi l¦tform§t az univerzumban, s aki a
szenved¦ly k¢tÆereje f¢l¢tt uralkodik.
brahmacƒrŒ A v¦dikus t§rsadalomban a nÆtlens¦gben ¦lÆ tanul© (l§sd
ƒram§k).
brahma-jijŠƒsƒ ¶rdeklÆd¦s a lelki tud§s ir§nt.
brahmajyoti Az Ýr K‚‰†a transzcendent§lis test¦bÆl §rad© lelki sug§rz§s,
ami bevil§g¨tja a lelki vil§got.
Brahmaloka Az Ýr Brahmƒ lakhelye, e vil§g legfelsÆbb bolyg©ja.
Brahman 1. Az egy¦ni l¦lek. 2. A LegfelsÆbb szem¦lytelen, mindent §that© aspektusa. 3. Az Istens¦g LegfelsÆbb Szem¦lyis¦ge.
4. A mahat-tattva, azaz a tot§lis anyag§llom§ny.
brƒhma†a A t§rsadalom v¦dikus, foglalkoz§s szerinti feloszt§sa alapj§n
az, aki a legink§bb ¦rtelmes emberek oszt§ly§ba tartozik.
Brahma-sa„hitƒ Ösi ¨r§s, az Ýr Brahmƒ K‚‰†§hoz sz©l© im§inak gyÉjtem¦nye. Az Ýr Caitanya Mahƒprabhu tal§lta meg D¦l-Indi§ban.
buddhi-yoga A bhakti-yoga (K‚‰†a odaad© szolg§lata) m§sik elnevez¦se, ami arra utal, hogy a legmagasabb rendÉ ¦rtelmet (buddhi) k¦pviseli.
Caitanya-caritƒm‚ta ŽrŒla K‚‰†adƒsa Kavirƒj§nak a tizenhatodik sz§zad
m§sodik fel¦ben beng§li nyelven ¨rt ¦letrajzi ¨r§sa ŽrŒ Caitanya
Mahƒprabhur©l.
Caitanya Mahƒprabhu Az Ýr K‚‰†a inkarn§ci©ja a Kali-korszakban.
NavadvŒp§ban, Nyugat-Beng§lban jelent meg a tizen¢t¢dik sz§zad
v¦g¦n, s megalapozta a yuga-dharm§t, amely nem m§s, mint Isten
szent neveinek k¢z¢s ¦nekl¦se.
ca†ˆƒla KutyaevÆ, kaszton k¨v¤li.
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Candra A Hold (Candraloka) uralkod© istens¦ge.
cƒturmƒsya Az esÆs ¦vszak n¦gy h©napja Indi§ban. Ez alatt az idÆ alatt
Vi‰†u h¨vei k¤l¢nleges vezekl¦seket hajtanak v¦gre.
deva F¦listen vagy isteni jellemÉ ember.
dharma (1) Vall§sos elvek. (2) Az ¦lÆl¦ny ¢r¢k, term¦szetes elfoglalts§ga
(az Ýr odaad© szolg§lata).
dhyƒna Medit§ci©.
Dvƒpara-yuga L§sd yug§k.
gandharv§k A f¦listenek mennyei ¦nekesei ¦s zen¦szei.
GarbhodakaƒyŒ Vi‰†u L§sd puru‰a-avatƒr§k.
Garuˆa Az Ýr Vi‰†u mad§rtestÉ hordoz©ja.
Goloka K‚‰†aloka, az Ýr K‚‰†a ¢r¢k hajl¦ka.
gosvƒmŒ SvƒmŒ, aki t¢k¦letesen uralkodik az ¦rz¦kei f¢l¢tt.
g‚hastha A v¦dikus t§rsadalomban a csal§dos ember.
gu†§k Az anyagi vil§g h§rom k¢tÆereje vagy minÆs¦ge; j©s§g, szenved¦ly
¦s tudatlans§g.
guru Lelki tan¨t©mester.
Indra A mennyek egyed¤li uralkod©ja, az esÆt ir§ny¨t© istens¦g.
jŒva (jŒvƒtmƒ) Az ¢r¢kk¦val© egy¦ni l¦lek.
jŠƒna Transzcendent§lis tud§s.
jŠƒna-yoga A lelki megval©s¨t§s Ítja az igazs§g spekulat¨v filoz©fiai kutat§s§n kereszt¤l.
jŠƒnŒ Aki a jŠƒna-yoga Ítj§t j§rja.
kƒla IdÆ.
Kali-yuga A vitatkoz§s ¦s k¦pmutat§s korszaka. ²tezer ¦vvel ezelÆtt
kezdÆd¢tt el, s ¢sszesen n¦gysz§zharminck¦tezer ¦vig tart.
karma Anyagi tettek, amelyek¦rt visszahat§s j§r.
karma-yoga Isten el¦r¦s¦nek Ítja, amelyet k¢vetve az ember tettei gy¤m¢lcs¦t Istennek aj§nlja fel.
karmŒ Aki a karma (gy¤m¢lcs¢zÆ tettek) v¦gz¦s¦be mer¤l; materialista.
K‚‰†aloka Az Ýr K‚‰†a legfelsÆbb hajl¦ka.
K‰ŒrodakaƒyŒ Vi‰†u L§sd puru‰a-avatƒr§k.
Kuruk Kuru lesz§rmazottai, fÆk¦nt Dh‚tarƒ‰‡ra fiai.
lŒlƒ A LegfelsÆbb Ýr transzcendent§lis kedvtel¦se, cselekedete.
loka Bolyg©.
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mahƒ-mantra A Ànagy mantra": Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a,
Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
mahƒtmƒ ÀNagy l¦lek", teljesen K‚‰†a-tudatÍ, felszabadult l¦lek.
mahat-tattva A teljes anyagi energia.
mantra Transzcendent§lis hang, v¦dikus himnusz.
Manu F¦listen, az emberis¦g atyja.
mƒyƒ IllÍzi©; a LegfelsÆbb Ýr energi§ja, amelynek hat§s§ra az ¦lÆl¦nyek
megfeledkeznek lelki term¦szet¤krÆl ¦s IstenrÆl.
mƒyƒvƒdŒ A szem¦lytelen filoz©fia h¨ve; imperszonalista.
mukti Megszabadul§s az anyagi l¦tez¦stÆl.
muni B¢lcs.
nai‰karma Akarma.
Nƒrƒya†a Az Ýr K‚‰†a n¦gykarÍ form§ja, aki a Vaiku†‡ha-bolyg©kon
uralkodik; az Ýr Vi‰†u.
nirgu†a Tulajdons§gok n¦lk¤li. A LegfelsÆbb Ýrral kapcsolatban arra
utal, hogy Ö az anyagi tulajdons§gok f¢l¢tt §ll.
nirvƒ†a Megszabadul§s az anyagi l¦ttÆl.
o„ (o„kƒra) Az AbszolÍt Igazs§got k¦pviselÆ szent sz©tag.
Pƒ†ˆav§k Pƒ†ˆu kir§ly ¢t fia: Yudhi‰‡hira, BhŒma, Arjuna, Nakula ¦s
Sahadeva.
Pƒ†ˆu Dh‚tarƒ‰‡ra fiv¦re ¦s a Pƒ†ˆav§k apja.
Paramƒtmƒ A FelsÆl¦lek; a LegfelsÆbb Ýr helyhez k¢t¢tt aspektusa, aki
minden ¦lÆl¦nyben jelen van szemtanÍk¦nt ¦s ir§ny¨t©k¦nt.
paramparƒ Tan¨tv§nyi l§nc.
prak‚ti Energia vagy term¦szet.
prƒ†ƒyƒma A l¦gz¦s szab§lyoz§sa a yog§ban tett elÆrel¦p¦s ¦rdek¦ben.
prasƒda Szent ¦tel, amelyet odaad§ssal aj§nlottak fel K‚‰†§nak.
pratyƒhƒra Az ¦rz¦kek visszafog§sa a yog§ban tett fejlÆd¦s ¦rdek¦ben.
prema Tiszta, ¢szt¢n¢s odaad§s ¦s szeretet Isten ir§nt.
P‚thƒ KuntŒ, Pƒ†ˆu kir§ly feles¦ge, a Pƒ†ˆav§k anyja.
purƒ†§k A V¦d§kat kieg¦sz¨tÆ tizennyolc t¢rt¦nelmi mÉ.
puru‰a ÀAz ¦lvezÆ"; az egy¦ni l¦lek vagy a LegfelsÆbb Ýr.
puru‰a-avatƒr§k Az Ýr Vi‰†u elsÆdleges kiterjed¦sei, akik az anyagi univerzumok teremt¦s¦t, fenntart§s§t ¦s megsemmis¨t¦s¦t v¦gzik. Kƒra†odakaŁƒyŒ Vi‰†u (Mahƒ-vi‰†u), aki az Okozati-©ce§non fekszik,
megsz§ml§lhatatlan univerzumot l¦legez ki. GarbhodakaŁƒyŒ Vi‰†u
minden egyes univerzumba behatolva megteremti azok v§ltozatos-
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s§g§t, K‰ŒrodakaŁƒyŒ Vi‰†u pedig behatol minden ¦lÆl¦ny sz¨v¦be ¦s
minden atomba.

rajo-gu†a A szenved¦ly k¢tÆereje.
rƒk‰as§k EmberevÆ d¦monok.
Rƒma 1. Az Ýr K‚‰†a egyik neve, jelent¦se: Àminden gy¢ny¢r forr§sa".
2. Az Ýr Rƒmacandra, K‚‰†a inkarn§ci©ja, a t¢k¦letes kir§ly.
Rpa GosvƒmŒ A v‚ndƒvanai hat gosvƒmŒnak, ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu
legfÆbb k¢vetÆinek a vezetÆje.
sac-cid-ƒnanda ²r¢k, gy¢ny¢rrel ¦s tud§ssal teljes.
sƒdhu Szent; K‚‰†a-tudatÍ ember.
sagu†a ÀTulajdons§gokkal rendelkezÆ". A LegfelsÆbb Ýrral kapcsolatban arra utal, hogy lelki, transzcendent§lis tulajdons§gai vannak.
samƒdhi Transz; teljes elmer¤l¦s az Isten-tudatban.
sa„sƒra A sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa az anyagi vil§gban.
sanƒtana-dharma Az ¢r¢k vall§s; az odaad© szolg§lat.
÷a…kara (÷a…karƒcƒrya) Nagy filoz©fus, aki megalapozta az advaita
(kettÆss¦g-n¦lk¤lis¦g) filoz©fiai doktr¨n§j§t, ami Isten szem¦lytelen
term¦szet¦t hangsÍlyozza, valamint azt, hogy a lelkek azonosak a
nem differenci§lt Brahmannal.
sƒ…khya 1. Anyag ¦s szellem analitikus megk¤l¢nb¢ztet¦se. 2. Az odaad© szolg§lat Ítja, melyet az Ýr Kapila, Devahłti fia ¨rt le.
sa…kŒrtana Isten k¢z¢s dicsÆ¨t¦se, k¤l¢n¢sen szent neveinek ¦nekl¦se
§ltal.
sannyƒsa Az ¦let lemondott rendje, melynek c¦lja a lelki fejlÆd¦s.
sannyƒsŒ A lemondott rendben ¦lÆ szem¦ly.
ƒstra Kinyilatkoztatott szent¨r§s; v¦dikus ¨r§s.
sattva-gu†a A j©s§g k¢tÆereje.
Satya-yuga L§sd yug§k.
÷iva Az anyagi term¦szet tudatlans§g k¢tÆerej¦¦rt (tamo-gu†a) felelÆs
f¦listen, aki megsemmis¨ti az anyagi kozmoszt.
smara†a Odaad§sal eml¦kezni (az Ýr K‚‰†§ra); a bhakti-yoga kilenc
alapvetÆ form§ja k¢z¤l az egyik.
sm‚ti A V¦d§kat kieg¦sz¨tÆ kinyilatkoztatott ¨r§sok, p¦ld§ul a purƒ†§k.
soma-rasa A f¦listenek mennyei itala.
rava†a Hallani az Ýrr©l; az odaad© szolg§lat kilenc alapvetÆ folyamata
k¢z¤l az egyik.
÷rŒmad-Bhƒgavatam Az a purƒ†a, azaz t¢rt¦nelmi ¨r§s, melyet Vyƒsadeva legink§bb azzal a sz§nd¦kkal ¨rt, hogy megismerhess¤k §ltala
az Ýr ŽrŒ K‚‰†§t.
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ruti A V¦d§k.
dra A v¦dikus t§rsadalomban a k¦tkezi munk§sok oszt§ly§hoz tartoz© ember.
svƒmŒ Aki t¢k¦letesen ura az ¦rz¦kszerveinek; a lemondott rend tagja.
Svargaloka A mennyek anyagi bolyg©i, a f¦listenek birodalma.
svarpa A l¦lek eredeti lelki form§ja, ¢r¢k helyzete.
tamo-gu†a A tudatlans§g k¢tÆereje.
Tretƒ-yuga L§sd yug§k.
upani‰adok A V¦d§kban tal§lhat© sz§znyolc filoz©fiai mÉ.
Vaiku†‡h§k A lelki vil§g ¢r¢k bolyg©i.
vai‰†ava A LegfelsÆbb Ýr h¨ve.
vaiya A v¦dikus t§rsadalom foglalkoz§s szerinti n¦gyes feloszt§sa alapj§n a kereskedÆk ¦s gazd§lkod©k oszt§ly§ba tartoz© ember.
vƒnaprastha A v¦dikus t§rsadalomban a csal§di ¦lettÆl visszavonult, lemond§sban ¦lÆ ember.
var†ƒrama-dharma A v¦dikus t§rsadalmi rendszer, amely n¦gy foglalkoz§s szerinti ¦s n¦gy lelki rendre oszlik.
Vasudeva Az Ýr K‚‰†a apja.
Vƒsudeva K‚‰†a, Vasudeva fia.
Vedƒnta-stra Vyƒsadeva filoz©fiai tanulm§nya, amely t¢m¢r aforizm§kban fejezi ki az upani‰adok l¦nyeg¦t.
V¦d§k A n¦gy eredeti szent¨r§s (’g, Sƒma, Atharva ¦s Yajur).
vidyƒ Tud§s.
vikarma A szent¨r§sok utas¨t§saival ellent¦tben §ll© tett; bÉn¢s tett.
virƒ‡-rpa A LegfelsÆbb Ýr kozmikus form§ja.
Vi‰†u Az Istens¦g Szem¦lyis¦ge.
vi‰†u-tattva Isten helyzete, illetve kateg©ri§ja.
viva-rpa A LegfelsÆbb Ýr kozmikus form§ja.
V‚ndƒvana Az Ýr K‚‰†a transzcendent§lis hajl¦ka; Goloka-V‚ndƒvan§nak vagy K‚‰†alok§nak is nevezik. Az indiai Uttar Prades §llam
Mathurƒ k¢rzet¦nek V‚ndƒvana v§rosa, ahol K‚‰†a ¢tezer ¦vvel
ezelÆtt megjelent; K‚‰†a lelki vil§gbeli otthon§nak f¢ldi megnyilv§nul§sa.
Vyƒsadeva A V¦d§k szerkesztÆje, valamint a purƒ†§k, a Mahƒbhƒrata ¦s
a Vedƒnta-stra szerzÆje.
yajŠa ·ldozat.
yak‰§k Kuvera f¦listen szellem-k¢vetÆi.
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Yamarƒja Az a f¦listen, aki a bÉn¢s¢ket hal§luk ut§n megb¤nteti.
yoga Lelki folyamat a LegfelsÆbbel val© ¢sszekapcsol©d§s ¦rdek¦ben.
yoga-mƒyƒ Az Ýr belsÆ, lelki energi§ja.
yuga Korszak. N¦gy yuga van, melyek ¢r¢k¢s k¢rforg§sban k¢vetik
egym§st: Satya-, Tretƒ-, Dvƒpara- ¦s Kali-yuga. A Satya-yug§t©l a
Kali-yug§ig a vall§s ¦s az emberek j© tulajdons§gai fokozatosan
hanyatlanak.

Szanszkrit kiejt¦si Ítmutat©
A sz§zadok folyam§n a szanszkrit nyelvet a legk¤l¢nf¦l¦bb §b¦c¦k szerint ¨rt§k le. Azt az ¨r§sm©dot, amelyet Indi§ban a legsz¦lesebb k¢rben
haszn§lnak, devanƒgarŒnak nevezik, ami sz© szerint azt jelenti: az ¨r§s,
melyet Àa f¦listenek v§rosaiban" haszn§lnak. A devanƒgarŒ §b¦c¦ negyvennyolc hangb©l §ll: tizenh§rom mag§nhangz©b©l ¦s harminc¢t m§ssalhangz©b©l. Az elmÍlt idÆk szanszkrit nyelv¦szeinek a fonetikai szab§lyok
alapj§n fel§ll¨tott betÉrendj¦t k¢vetik a nyugati tud©sok is. Az ebben a
k¢nyvben haszn§lt betÉ szerinti §t¨r§s alkalmazkodik ahhoz a rendszerhez, amelyet a tud©sok az elmÍlt ¦vtizedek sor§n elfogadtak mint olyan
rendszert, amely minden egyes szanszkrit hang kiejt¦s¦t jelzi.
Mag§nhangz©k

@ a @A ƒ
la{ 

wi

wR Œ

We

o u

O [ ‚

We ai @Ae o

\ 

@AE au

M§ssalhangz©k
Guttur§lis:

k ka

Ka kha

gA ga

Ga gha

x~ …a

Palat§lis:

ca ca

C cha

ja ja

Ja jha

Ha Ša

Cerebr§lis:

q ‡a

Q ‡ha

x ˆa

X ˆha

NA †a

Dent§lis:

ta ta

Ta tha

d da

Da dha

na na

Labi§lis:

pa pa

P pha

ba ba

Ba bha

ma ma

F¦lhangz©k:

ya ya

r ra

la la

va va

R¦shangok:

zA a

Sa ‰a

sA sa

Hehezet:

h ha

Anusvƒra: – „
M

Visarga: : ‹
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Sz§mok

0- 0

1- 1

2- 2

3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7 8- 8

9- 9

A m§ssalhangz©t k¢vetÆ mag§nhangz©k ¨r§sa a k¢vetkezÆ:

a ƒ

i i

P¦ld§ul:

I Œ

u u

U 

{ ‚

| 

e

e

E

ai

ae o

aE au

k ka k(A kƒ ik ki

k(L kŒ

k{( k‚

kE kai k(Ae ko k(AE kau

k|( k

ke ke

ku ku kU k

K¦t vagy t¢bb m§ssalhangz© ¢sszekapcsolva §ltal§ban saj§tos form§t alkot, amely ¢n§ll© betÉk¦nt viselkedik: ºa k‰a
‡a tra
A mag§nhangz©ra utal© jel n¦lk¤li m§ssalhangz©kkal az Àa" mindig
egy¤tt¦rtendÆ.
A virƒma jel ( , ) arra utal, hogy nincs z§r© mag§nhangz©: k,
A mag§nhangz©k kiejt¦se a k¢vetkezÆ:
a
ƒ
i
Œ
u


Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

mint
mint
mint
mint
mint
mint

a az alma sz©ban
§ az ak§c sz©ban
i az iszik sz©ban
¨ az ¨gy sz©ban
u az ugrik sz©ban
az Í a hÍz sz©ban

‚


e
ai
o
au

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

mint ri a karika sz©ban
mint az au az aut© sz©ban
mint li a liliom sz©ban
mint ¦ az ¦let sz©ban
mint ai a bogarai sz©ban
mint © az ©ra sz©ban
mint au az aut© sz©ban

A m§ssalhangz©k kiejt¦se a k¢vetkezÆ:
Guttur§lis
(torokban k¦pzett) hangok
k Ä mint k a kev¦ly sz©ban
kh Ä mint a kh a lakhely
sz©ban
g Ä mint g a g¦m sz©ban
gh Ä mint a gh a Gh§na
sz©ban
… Ä mint az n az ing
sz©ban

Palat§lis
(a nyelv k¢z¦psÆ r¦sz¦vel a
sz§jpadl§son k¦pzett) hangok
c Ä mint a cs a cser¦p sz©ban
ch Ä mint a csh az §cshoz sz©ban
j Ä mint a dzs a l§ndzsa sz©ban
jh Ä mint a dzs ¦s a h egy¤tt
Š Ä mint a ny a kanyar sz©ban

Szanszkrit kiejt¦si Ítmutat©
Cerebr§lis hangok
‡, ‡h, ˆ, ˆh, † Ä a nyelv
hegy¦vel a sz§jpadl§son
(Àpal©cosan") k¦pzett
t, th, d, dh ¦s n.

Dent§lis
(foghoz pr¦selt nyelvvel
k¦pzett) hangok
t Ä mint a t a tutaj sz©ban
th Ä mint a th a h§tha sz©ban
d Ä mint a d a d¦r sz©ban
dh Ä mint a d ¦s a h egy¤tt
n Ä mint az n a nem sz©ban

Labi§lis
(ajakkal k¦pzett) hangok
p Ä mint a p a piros sz©ban
ph Ä mint a ph a telephely
sz©ban (nem f)
b Ä mint a b a b¨r© sz©ban
bh Ä mint a b ¦s a h egy¤tt
m Ä mint az m a m¦ly sz©ban

F¦lhangz©k
y Ä mint a j a j¦g sz©ban
r Ä mint az r az ural sz©ban
l Ä mint az l a liget sz©ban
v Ä mint a v a v§ros sz©ban

R¦shangok
 Ä mint az s a n¦met
sprechen sz©ban
‰ Ä mint az s a s©haj sz©ban
s Ä mint az sz a szellÆ
sz©ban

Z¢ng¦s h hang
h Ä mint a h a h§z sz©ban

Visarga
‹ Ä befejezÆ h hang:
az a‹ aha-k¦nt,
az i‹ ihi-k¦nt ejtendÆ

Anusvƒra
„ Ä zengÆ orrhang,
mint a francia bon
sz©ban.
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A szanszkritban nincs sem kem¦ny sz©taghangsÍlyoz§s, sem sz¤net egy
sorban a szavak k¢z¢tt, csup§n r¢vid ¦s hosszÍ (k¦tszer olyan hosszÍ,
mint a r¢vid) sz©tagok folyamatos v§ltakoz§sa. A hosszÍ sz©tagok azok,
amelyeknek mag§nhangz©i hosszÍak (ƒ, ai, au, e, Œ, o, , ), vagy amelyek
r¢vid mag§nhangz©it egyn¦l t¢bb m§ssalhangz© k¢ti ¢ssze (bele¦rtve az
anusvƒr§t ¦s a visarg§t is). A ‹ ¦s az „ hangok m§ssalhangz©k. A hehezettel ejtett m§ssalhangz©k (olyan m§ssalhangz©k, melyeket h k¢vet, pl.
kha, gha) egyjegyÉ m§ssalhangz©nak sz§m¨tanak.

A szanszkrit
versek jegyz¦ke
A Bhagavad-gŒtƒban szereplÆ szanszkrit versek jegyz¦ke betÉrendbe
szedve. A k¦tsoros versek eset¦ben az elsÆ ¦s a m§sodik, a n¦gysoros
versek¦ben az elsÆ ¦s a harmadik sort adjuk meg.
abhaya„ sattva-sa„uddhir 16.1
abhisandhƒya tu phala„ 17.12
abhito brahma-nirvƒ†a„ 5.26
abhyƒsƒd ramate yatra 18.36
abhyƒsa-yoga-yuktena 8.8
abhyƒsa-yogena tato 12.9
abhyƒse 'py asamartho 'si 12.10
abhyƒsena tu kaunteya 6.35
abhyutthƒnam adharmasya 4.7
ƒ-brahma-bhuvanƒl lokƒ‹ 8.16
ƒcaraty ƒtmana‹ reyas 16.22
ƒcƒryƒ‹ pitara‹ putrƒs 1.33
ƒcƒryam upasa…gamya 1.2
ƒcƒryƒn mƒtulƒn bhrƒtn 1.26
ƒcƒryopƒsana„ auca„ 13.8
acchedyo 'yam adƒhyo 'yam 2.24
adea-kƒle yad dƒnam 17.22
adharmƒbhibhavƒt k‚‰†a 1.40
adharma„ dharmam iti yƒ 18.32
adha ca mlƒny anusantatƒni 15.2
adha cordhva„ pras‚tƒs tasya 15.2
adhibhta„ ca ki„ proktam 8.1
adhibhta„ k‰aro bhƒva‹ 8.4
adhi‰‡hƒna„ tathƒ kartƒ 18.14
adhi‰‡hƒya mana cƒya„ 15.9
adhiyajŠa‹ katha„ ko 'tra 8.2
adhiyajŠo 'ham evƒtra 8.4
adhyƒtma-jŠƒna-nityatva„ 13.12
adhyƒtma-vidyƒ vidyƒnƒ„ 10.32
adhye‰yate ca ya ima„ 18.70
ƒˆhyo 'bhijanavƒn asmi 16.15
ƒdityƒnƒm aha„ vi‰†ur 10.21
ad‚‰‡a-prva„ h‚‰ito 'smi d‚‰‡vƒ 11.45
adve‰‡ƒ sarva-bhtƒnƒ„ 12.13
ƒdy-antavanta‹ kaunteya 5.22
ƒgamƒpƒyino 'nityƒs 2.14

aghƒyur indriyƒrƒmo 3.16
agnir jyotir aha‹ ukla‹ 8.24
aham ƒdir hi devƒnƒ„ 10.2
aham ƒdi ca madhya„ ca 10.20
aham ƒtmƒ guˆƒkea 10.20
aham evƒk‰aya‹ kƒlo 10.33
aha„ hi sarva-yajŠƒnƒ„ 9.24
aha„ kratur aha„ yajŠa‹ 9.16
aha„ k‚tsnasya jagata‹ 7.6
aha„ sarvasya prabhavo 10.8
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo 18.66
aha„ vaivƒnaro bhtvƒ 15.14
aha…kƒra itŒya„ me 7.4
aha…kƒra„ bala„ darpa„ 18.53
aha…kƒra„ bala„ darpa„ 16.18
aha…kƒra-vimˆhƒtmƒ 3.27
ƒhƒrƒ rƒjasasye‰‡ƒ 17.9
ƒhƒras tv api sarvasya 17.7
ahi„sƒ samatƒ tu‰‡is 10.5
ahi„sƒ satyam akrodhas 16.2
aho bata mahat pƒpa„ 1.44
ƒhus tvƒm ‚‰aya‹ sarve 10.13
airƒvata„ gajendrƒ†ƒ„ 10.27
ajƒnatƒ mahimƒna„ taveda„ 11.41
ajŠƒna„ cƒbhijƒtasya 16.4
ajŠƒnenƒv‚ta„ jŠƒna„ 5.15
ajŠa cƒraddadhƒna ca 4.40
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o 2.20
ajo 'pi sann avyayƒtmƒ 4.6
akarma†a ca boddhavya„ 4.17
ƒkhyƒhi me ko bhavƒn ugra-rpo 11.31
akŒrti„ cƒpi bhtƒni 2.34
ak‰ara„ brahma parama„ 8.3
ak‰arƒ†ƒm a-kƒro 'smi 10.33
amƒnitvam adambhitvam 13.8
amŒ ca tvƒ„ dh‚tarƒ‰‡rasya putrƒ‹ 11.26

A szanszkrit versek jegyz¦ke
amŒ hi tvƒ„ sura-sa…ghƒ vianti 11.21
am‚ta„ caiva m‚tyu ca 9.19
anƒdi mat-para„ brahma 13.13
anƒdi-madhyƒntam ananta-vŒryam 11.19
anƒditvƒn nirgu†atvƒt 13.32
ananta devea jagan-nivƒsa 11.37
ananta cƒsmi nƒgƒnƒ„ 10.29
anantavijaya„ rƒjƒ 1.16
ananta-vŒryƒmita-vikramas tva„ 11.40
ananya-cetƒ‹ satata„ 8.14
ananyƒ cintayanto mƒ„ 9.22
ananyenaiva yogena 12.6
anapek‰a‹ ucir dak‰a 12.16
anƒrya-ju‰‡am asvargyam 2.2
anƒino 'prameyasya 2.18
anƒrita‹ karma-phala„ 6.1
anƒtmanas tu atrutve 6.6
aneka-bƒhdara-vaktra-netra„ 11.16
aneka-citta-vibhrƒntƒ 16.16
aneka-divyƒbhara†a„ 11.10
aneka-janma-sa„siddhas 6.45
aneka-vaktra-nayanam 11.10
anena prasavi‰yadhvam 3.10
anicchann api vƒr‰†eya 3.36
aniketa‹ sthira-matir 12.19
ani‰‡am i‰‡a„ mira„ ca 18.12
anityam asukha„ lokam 9.33
annƒd bhavanti bhtƒni 3.14
anta-kƒle ca mƒm eva 8.5
antavanta ime dehƒ 2.18
antavat tu phala„ te‰ƒ„ 7.23
anubandha„ k‰aya„ hi„sƒm 18.25
anudvega-kara„ vƒkya„ 17.15
anye ca bahava‹ rƒ 1.9
anye sƒ…khyena yogena 13.25
anye tv evam ajƒnanta‹ 13.26
apƒne juhvati prƒ†a„ 4.29
apara„ bhavato janma 4.4
aparaspara-sambhta„ 16.8
apare niyatƒhƒrƒ‹ 4.29
apareyam itas tv anyƒ„ 7.5
aparyƒpta„ tad asmƒka„ 1.10
apayad deva-devasya 11.13
aphalƒkƒ…k‰ibhir yajŠo 17.11
aphalƒkƒ…k‰ibhir yuktai‹ 17.17
aphala-prepsunƒ karma 18.23
api ced asi pƒpebhya‹ 4.36
api cet su-durƒcƒro 9.30
api trailokya-rƒjyasya 1.35
aprakƒo 'prav‚tti ca 14.13
aprƒpya mƒ„ nivartante 9.3
aprƒpya yoga-sa„siddhi„ 6.37
aprati‰‡ho mahƒ-bƒho 6.38
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ƒpryamƒ†am acala-prati‰‡ha„ 2.70
ƒrto jijŠƒsur arthƒrthŒ 7.16
ƒruruk‰or muner yoga„ 6.3
asad ity ucyate pƒrtha 17.28
asakta-buddhi‹ sarvatra 18.49
asakta„ sarva-bh‚c caiva 13.15
asaktir anabhi‰va…ga‹ 13.10
asakto hy ƒcaran karma 3.19
asammˆha‹ sa martye‰u 10.3
asa„aya„ mahƒ-bƒho 6.35
asa„aya„ samagra„ mƒ„ 7.1
asa„yatƒtmanƒ yogo 6.36
ƒƒ-pƒa-atair baddhƒ‹ 16.12
aƒstra-vihita„ ghora„ 17.5
asat-k‚tam avajŠƒta„ 17.22
asatyam aprati‰‡ha„ te 16.8
asau mayƒ hata‹ atrur 16.14
ƒcarya-vac cainam anya‹ ‚†oti 2.29
ƒcarya-vat payati kacid enam 2.29
asito devalo vyƒsa‹ 10.13
asmƒka„ tu vii‰‡ƒ ye 1.7
aocyƒn anvaocas tva„ 2.11
araddadhƒnƒ‹ puru‰ƒ 9.3
araddhayƒ huta„ datta„ 17.28
ƒsthita‹ sa hi yuktƒtmƒ 7.18
ƒsurŒ„ yonim ƒpannƒ 16.20
ƒvƒsayƒm ƒsa ca bhŒtam ena„ 11.50
avattha‹ sarva-v‚k‰ƒ†ƒ„ 10.26
avattham ena„ su-virˆha-mlam 15.3
avatthƒmƒ vikar†a ca 1.8
atattvƒrtha-vad alpa„ ca 18.22
atha caina„ nitya-jƒta„ 2.26
atha cet tvam aha…kƒrƒn 18.58
atha cet tvam ima„ dharmya„ 2.33
atha citta„ samƒdhƒtu„ 12.9
atha kena prayukto 'ya„ 3.36
atha vƒ bahunaitena 10.42
atha vƒ yoginƒm eva 6.42
atha vyavasthitƒn d‚‰‡vƒ 1.20
athaitad apy aakto 'si 12.11
ƒtmaiva hy ƒtmano bandhur 6.5
ƒtmany eva ca santu‰‡as 3.17
ƒtmany evƒtmanƒ tu‰‡a‹ 2.55
ƒtma-sambhƒvitƒ‹ stabdhƒ 16.17
ƒtma-sa„stha„ mana‹ k‚tvƒ 6.25
ƒtma-sa„yama-yogƒgnau 4.27
ƒtmaupamyena sarvatra 6.32
ƒtmavanta„ na karmƒ†i 4.41
ƒtma-vayair vidheyƒtmƒ 2.64
ato 'smi loke vede ca 15.18
atra rƒ mahe‰v-ƒsƒ 1.4
atyeti tat sarvam ida„ viditvƒ 8.28
avƒcya-vƒdƒ„ ca bahn 2.36
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avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ 9.11
avƒpya bhmƒv asapatnam ‚ddha„
avibhakta„ ca bhte‰u 13.17
avibhakta„ vibhakte‰u 18.20
avinƒi tu tad viddhi 2.17
ƒv‚ta„ jŠƒnam etena 3.39
avyaktƒ hi gatir du‹kha„ 12.5
avyaktƒd vyaktaya‹ sarvƒ‹ 8.18
avyaktƒdŒni bhtƒni 2.28
avyakta„ vyaktim ƒpanna„ 7.24
avyakta-nidhanƒny eva 2.28
avyakto 'k‰ara ity uktas 8.21
avyakto 'yam acintyo 'yam 2.25
ayane‰u ca sarve‰u 1.11
ayathƒvat prajƒnƒti 18.31
ayati‹ raddhayopeto 6.37
ƒyudhƒnƒm aha„ vajra„ 10.28
ƒyu‹-sattva-balƒrogya- 17.8
ayukta‹ kƒma-kƒre†a 5.12
ayukta‹ prƒk‚ta‹ stabdha‹ 18.28
bahavo jŠƒna-tapasƒ 4.10
bahir anta ca bhtƒnƒm 13.16
bahdara„ bahu-da„‰‡rƒ- 11.23
bahnƒ„ janmanƒm ante 7.19
bahni me vyatŒtƒni 4.5
bahny ad‚‰‡a-prvƒ†i 11.6
bahu-ƒkhƒ hy anantƒ ca 2.41
bƒhya-spare‰v asaktƒtmƒ 5.21
bala„ balavatƒ„ cƒha„ 7.11
bandha„ mok‰a„ ca yƒ vetti 18.30
bandhur ƒtmƒtmanas tasya 6.6
bhajanty ananya-manaso 9.13
bhakti„ mayi parƒ„ k‚tvƒ 18.68
bhakto 'si me sakhƒ ceti 4.3
bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti 18.55
bhaktyƒ tv ananyayƒ akya 11.54
bhavƒmi na cirƒt pƒrtha 12.7
bhavƒn bhŒ‰ma ca kar†a ca 1.8
bhavanti bhƒvƒ bhtƒnƒ„ 10.5
bhavanti sampada„ daivŒm 16.3
bhavƒpyayau hi bhtƒnƒ„ 11.2
bhƒva-sa„uddhir ity etat 17.16
bhavaty atyƒginƒ„ pretya 18.12
bhavi‰yƒ†i ca bhtƒni 7.26
bhavitƒ na ca me tasmƒd 18.69
bhayƒd ra†ƒd uparata„ 2.35
bhŒ‰ma-dro†a-pramukhata‹ 1.25
bhŒ‰mam evƒbhirak‰antu 1.11
bhŒ‰mo dro†a‹ sta-putras 11.26
bhogaivarya-prasaktƒnƒ„ 2.44
bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒ„ 5.29
bhrƒmayan sarva-bhtƒni 18.61
bhruvor madhye prƒ†am 8.10

2.8

bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹ 7.4
bhuŠjate te tv agha„ pƒpƒ 3.13
bhta-bhart‚ ca taj jŠeya„ 13.17
bhta-bhƒvana bhtea 10.15
bhta-bhƒvodbhava-karo 8.3
bhta-bh‚n na ca bhta-stho 9.5
bhta-grƒma‹ sa evƒya„ 8.19
bhta-grƒmam ima„ k‚tsnam 9.8
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ 9.25
bhta-prak‚ti-mok‰a„ ca 13.35
bhya eva mahƒ-bƒho 10.1
bhya‹ kathaya t‚ptir hi 10.18
bŒja„ mƒ„ sarva-bhtƒnƒ„ 7.10
brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ 18.54
brahmacaryam ahi„sƒ ca 17.14
brahmƒgnƒv apare yajŠa„ 4.25
brahmaiva tena gantavya„ 4.24
brƒhma†a-k‰atriya-viƒ„ 18.41
brahmƒ†am Œa„ kamalƒsana- 11.15
brƒhma†ƒs tena vedƒ ca 17.23
brahma†o hi prati‰‡hƒham 14.27
brahma†y ƒdhƒya karmƒ†i 5.10
brahmƒrpa†a„ brahma havir 4.24
brahma-stra-padai caiva 13.5
b‚hat-sƒma tathƒ sƒmnƒ„ 10.35
buddhau ara†am anviccha 2.49
buddher bheda„ dh‚te caiva 18.29
buddhir buddhimatƒm asmi 7.10
buddhir jŠƒnam asammoha‹ 10.4
buddhi-yogam upƒritya 18.57
buddhi-yukto jahƒtŒha 2.50
buddhyƒ viuddhayƒ yukto 18.51
buddhyƒ yukto yayƒ pƒrtha 2.39
caŠcala„ hi mana‹ k‚‰†a 6.34
cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡a„ 4.13
catur-vidhƒ bhajante mƒ„ 7.16
cetasƒ sarva-karmƒ†i 18.57
chandƒ„si yasya par†ƒni 15.1
chinna-dvaidhƒ yatƒtmƒna‹ 5.25
chittvaina„ sa„aya„ yogam 4.42
cintƒm aparimeyƒ„ ca 16.11
dadƒmi buddhi-yoga„ ta„ 10.10
daivam evƒpare yajŠa„ 4.25
daivŒ hy e‰ƒ gu†a-mayŒ 7.14
daivŒ sampad vimok‰ƒya 16.5
daivo vistaraa‹ prokta 16.6
dambhƒha…kƒra-sa„yuktƒ‹ 17.5
dambho darpo 'bhimƒna ca 16.4
da„‰‡rƒ-karƒlƒni ca te 11.25
dƒna-kriyƒ ca vividhƒ‹ 17.25
dƒna„ dama ca yajŠa ca 16.1
dƒnam Œvara-bhƒva ca 18.43

A szanszkrit versek jegyz¦ke
da†ˆo damayatƒm asmi 10.38
darayƒm ƒsa pƒrthƒya 11.9
dƒtavyam iti yad dƒna„ 17.20
dayƒ bhte‰v aloluptva„ 16.2
dehŒ nityam avadhyo 'ya„ 2.30
dehino 'smin yathƒ dehe 2.13
dee kƒle ca pƒtre ca 17.20
devƒ apy asya rpasya 11.52
deva-dvija-guru-prƒjŠa- 17.14
devƒn bhƒvayatƒnena 3.11
devƒn deva-yajo yƒnti 7.23
dharma-k‰etre kuru-k‰etre 1.1
dharma-sa„sthƒpanƒrthƒya 4.8
dharmƒviruddho bhte‰u 7.11
dharme na‰‡e kula„ k‚tsnam 1.39
dharmyƒd dhi yuddhƒc 2.31
dhƒrtarƒ‰‡rƒ ra†e hanyus 1.45
dhƒrtarƒ‰‡rasya durbuddher 1.23
dh‚‰‡adyumno virƒ‡a ca 1.17
dh‚‰‡aketu cekitƒna‹ 1.5
dh‚tyƒ yayƒ dhƒrayate 18.33
dhmenƒvriyate vahnir 3.38
dhmo rƒtris tathƒ k‚‰†a‹ 8.25
dhyƒnƒt karma-phala-tyƒgas 12.12
dhyƒna-yoga-paro nitya„ 18.52
dhyƒnenƒtmani payanti 13.25
dhyƒyato vi‰ayƒn pu„sa‹ 2.62
dio na jƒne na labhe ca arma 11.25
divi srya-sahasrasya 11.12
divya„ dadƒmi te cak‰u‹ 11.8
divya-mƒlyƒmbara-dhara„ 11.11
dŒyate ca parikli‰‡a„ 17.21
do‰air etai‹ kula-ghnƒnƒ„ 1.42
dra‰‡um icchƒmi te rpam 11.3
dravya-yajŠƒs tapo-yajŠƒ 4.28
dro†a„ ca bhŒ‰ma„ ca 11.34
d‚‰‡vƒ hi tvƒ„ 11.24
d‚‰‡vƒ tu pƒ†ˆavƒnŒka„ 1.2
d‚‰‡vƒdbhuta„ rpam ugra„ 11.20
d‚‰‡veda„ mƒnu‰a„ rpa„ 11.51
d‚‰‡vema„ sva-jana„ k‚‰†a 1.28
drupado draupadeyƒ ca 1.18
du‹kham ity eva yat karma 18.8
du‹khe‰v anudvigna-manƒ‹ 2.56
dre†a hy avara„ karma 2.49
dvandvair vimuktƒ‹ sukha- 15.5
dvau bhta-sargau loke 'smin 16.6
dvƒv imau puru‰au loke 15.16
dyƒv ƒ-p‚thivyor idam 11.20
dyta„ chalayatƒm asmi 10.36
ekƒkŒ yata-cittƒtmƒ 6.10
ekam apy ƒsthita‹ samyag 5.4
eka„ sƒ…khya„ ca yoga„ ca 5.5

ekatvena p‚thaktvena 9.15
ekayƒ yƒty anƒv‚ttim 8.26
eko 'tha vƒpy acyuta tat- 11.42
e‰ƒ brƒhmŒ sthiti‹ pƒrtha 2.72
e‰ƒ te 'bhihitƒ sƒ…khye 2.39
e‰a tddeata‹ prokto 10.40
etac chrutvƒ vacana„ 11.35
etad buddhvƒ buddhimƒn syƒt 15.20
etad dhi durlabhatara„ 6.42
etad veditum icchƒmi 13.1
etad yo vetti ta„ prƒhu‹ 13.2
etad-yonŒni bhtƒni 7.6
etair vimohayaty e‰a 3.40
etair vimukta‹ kaunteya 16.22
etaj jŠƒnam iti proktam 13.12
etƒ„ d‚‰‡im ava‰‡abhya 16.9
etƒ„ vibhti„ yoga„ ca 10.7
etan me sa„aya„ k‚‰†a 6.39
etƒn na hantum icchƒmi 1.34
etƒny api tu karmƒ†i 18.6
etasyƒha„ na payƒmi 6.33
etat k‰etra„ samƒsena 13.7
eva„ bahu-vidhƒ yajŠƒ 4.32
eva„ buddhe‹ para„ buddhvƒ 3.43
evam etad yathƒttha tvam 11.3
eva„ jŠƒtvƒ k‚ta„ karma 4.15
eva„ paramparƒ-prƒptam 4.2
eva„ pravartita„ cakra„ 3.16
eva„ satata-yuktƒ ye 12.1
eva„ trayŒ-dharmam 9.21
evam ukto h‚‰Œkeo 1.24
evam uktvƒ h‚‰Œkea„ 2.9
evam uktvƒ tato rƒjan 11.9
evam uktvƒrjuna‹ sa…khye 1.46
eva„-rpa‹ akya aha„ n‚-loke 11.48
gacchanty apunar-ƒv‚tti„ 5.17
gƒm ƒviya ca bhtƒni 15.13
gandharvƒ†ƒ„ citraratha‹ 10.26
gandharva-yak‰ƒsura-siddha- 11.22
gƒ†ˆŒva„ sra„sate hastƒt 1.29
gata-sa…gasya muktasya 4.23
gatƒsn agatƒs„ ca 2.11
gatir bhartƒ prabhu‹ sƒk‰Œ 9.18
g‚hŒtvaitƒni sa„yƒti 15.8
gu†ƒ gu†e‰u vartanta 3.28
gu†ƒ vartanta ity eva„ 14.23
gu†ƒn etƒn atŒtya trŒn 14.20
gu†ebhya ca para„ vetti 14.19
gurn ahatvƒ hi mahƒnubhƒvƒn 2.5
hanta te kathayi‰yƒmi 10.19
har‰ƒmar‰a-bhayodvegair 12.15
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har‰a-okƒnvita‹ kartƒ 18.27
hato vƒ prƒpsyasi svarga„ 2.37
hatvƒpi sa imƒl lokƒn 18.17
hatvƒrtha-kƒmƒ„s tu gurn 2.5
hetunƒnena kaunteya 9.10
h‚‰Œkea„ tadƒ vƒkyam 1.20
icchƒ dve‰a‹ sukha„ du‹kha„ 13.7
icchƒ-dve‰a-samutthena 7.27
idam adya mayƒ labdham 16.13
idam astŒdam api me 16.13
ida„ jŠƒnam upƒritya 14.2
ida„ arŒra„ kaunteya 13.2
ida„ te nƒtapaskƒya 18.67
ida„ tu te guhyatama„ 9.1
idƒnŒm asmi sa„v‚tta‹ 11.51
ihaika-stha„ jagat k‚tsna„ 11.7
ihaiva tair jita‹ sargo 5.19
Œhante kƒma-bhogƒrtham 16.12
ijyate bharata-re‰‡ha 17.12
Œk‰ate yoga-yuktƒtmƒ 6.29
ima„ vivasvate yoga„ 4.1
indriyƒ†ƒ„ hi caratƒ„ 2.67
indriyƒ†ƒ„ mana cƒsmi 10.22
indriyƒ†i daaika„ ca 13.6
indriyƒ†i mano buddhir 3.40
indriyƒ†i parƒ†y ƒhur 3.42
indriyƒ†i pramƒthŒni 2.60
indriyƒ†Œndriyƒrthebhyas 2.68
indriyƒ†Œndriyƒrthebhyas 2.58
indriyƒ†Œndriyƒrthe‰u 5.9
indriyƒrthƒn vimˆhƒtmƒ 3.6
indriyƒrthe‰u vairƒgyam 13.9
indriyasyendriyasyƒrthe 3.34
i‰‡ƒn bhogƒn hi vo devƒ 3.12
i‰‡o 'si me d‚ˆham iti 18.64
i‰ubhi‹ pratiyotsyƒmi 2.4
Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„ 18.61
Œvaro 'ham aha„ bhogŒ 16.14
iti guhyatama„ ƒstram 15.20
iti k‰etra„ tathƒ jŠƒna„ 13.19
iti mƒ„ yo 'bhijƒnƒti 4.14
iti matvƒ bhajante mƒ„ 10.8
iti te jŠƒnam ƒkhyƒta„ 18.63
ity aha„ vƒsudevasya 18.74
ity arjuna„ vƒsudevas tathoktvƒ 11.50
jaghanya-gu†a-v‚tti-sthƒ 14.18
jahi atru„ mahƒ-bƒho 3.43
janma karma ca me divyam 4.9
janma-bandha-vinirmuktƒ‹ 2.51
janma-m‚tyu-jarƒ-du‹khair 14.20
janma-m‚tyu-jarƒ-vyƒdhi- 13.9

jarƒ-mara†a-mok‰ƒya 7.29
jƒtasya hi dhruvo m‚tyur 2.27
jayo 'smi vyavasƒyo 'smi 10.36
jha‰ƒ†ƒ„ makara cƒsmi 10.31
jijŠƒsur api yogasya 6.44
jitƒtmana‹ praƒntasya 6.7
jŒva-bhtƒ„ mahƒ-bƒho 7.5
jŒvana„ sarva-bhte‰u 7.9
jŠƒnƒgni-dagdha-karmƒ†a„ 4.19
jŠƒnƒgni‹ sarva-karmƒ†i 4.37
jŠƒnam ƒv‚tya tu tama‹ 14.9
jŠƒna„ jŠeya„ jŠƒna-gamya„ 13.18
jŠƒna„ jŠeya„ parijŠƒtƒ 18.18
jŠƒna„ karma ca kartƒ ca 18.19
jŠƒna„ labdhvƒ parƒ„ ƒntim 4.39
jŠƒna„ te 'ha„ sa-vijŠƒnam 7.2
jŠƒna„ vijŠƒnam ƒstikya„ 18.42
jŠƒna„ vijŠƒna-sahita„ 9.1
jŠƒna„ yadƒ tadƒ vidyƒd 14.11
jŠƒna-vijŠƒna-t‚ptƒtmƒ 6.8
jŠƒna-yajŠena cƒpy anye 9.15
jŠƒna-yajŠena tenƒham 18.70
jŠƒna-yogena sƒ…khyƒnƒ„ 3.3
jŠƒnena tu tad ajŠƒna„ 5.16
jŠƒtu„ dra‰‡u„ ca tattvena 11.54
jŠƒtvƒ ƒstra-vidhƒnokta„ 16.24
jŠeya‹ sa nitya-sannyƒsŒ 5.3
jŠeya„ yat tat pravak‰yƒmi 13.13
jo‰ayet sarva-karmƒ†i 3.26
jyƒyasŒ cet karma†as te 3.1
jyoti‰ƒm api taj jyotis 13.18
kaccid ajŠƒna-sammoha‹ 18.72
kaccid etac chruta„ pƒrtha 18.72
kaccin nobhaya-vibhra‰‡a 6.38
kair li…gais trŒn gu†ƒn etƒn 14.21
kair mayƒ saha yoddhavyam 1.22
kƒlo 'smi loka-k‰aya-k‚t 11.32
kalpa-k‰aye punas tƒni 9.7
kƒma e‰a krodha e‰a 3.37
kƒma‹ krodhas tathƒ lobhas 16.21
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ 7.20
kƒma-krodha-vimuktƒnƒ„ 5.26
kƒma-krodhodbhava„ vega„ 5.23
kƒmam ƒritya du‰pra„ 16.10
kƒma-rpe†a kaunteya 3.39
kƒmƒtmƒna‹ svarga-parƒ 2.43
kƒmopabhoga-paramƒ 16.11
kƒmyƒnƒ„ karma†ƒ„ nyƒsa„ 18.2
kƒ…k‰anta‹ karma†ƒ„ siddhi„ 4.12
kƒra†a„ gu†a-sa…go 'sya 13.22
kara†a„ karma karteti 18.18
karma brahmodbhava„ viddhi 3.15

A szanszkrit versek jegyz¦ke
karma caiva tad-arthŒya„ 17.27
karma-ja„ buddhi-yuktƒ hi 2.51
karma-jƒn viddhi tƒn sarvƒn 4.32
karma†a‹ suk‚tasyƒhu‹ 14.16
karma†aiva hi sa„siddhim 3.20
karmƒ†i pravibhaktƒni 18.41
karma†o hy api boddhavya„ 4.17
karma†y abhiprav‚tto 'pi 4.20
karma†y akarma ya‹ payed 4.18
karma†y evƒdhikƒras te 2.47
karmendriyai‹ karma-yogam 3.7
karmendriyƒ†i sa„yamya 3.6
karmibhya cƒdhiko yogŒ 6.46
kƒrpa†ya-do‰opahata-svabhƒva‹ 2.7
kar‰ayanta‹ arŒra-stha„ 17.6
kartavyƒnŒti me pƒrtha 18.6
kartu„ necchasi yan mohƒt 18.60
kƒrya-kƒra†a-kart‚tve 13.21
kƒryam ity eva yat karma 18.9
kƒryate hy avaa‹ karma 3.5
kasmƒc ca te na nameran 11.37
kƒya ca parame‰v-ƒsa‹ 1.17
katha„ bhŒ‰mam aha„ sa…khye 2.4
katham etad vijƒnŒyƒ„ 4.4
katha„ na jŠeyam asmƒbhi‹ 1.38
katha„ sa puru‰a‹ pƒrtha 2.21
katha„ vidyƒm aha„ yogi„s 10.17
kathayanta ca mƒ„ nitya„ 10.9
ka‡v-amla-lava†ƒty-u‰†a- 17.9
kaunteya pratijƒnŒhi 9.31
kavi„ purƒ†am anuƒsitƒram 8.9
kƒyena manasƒ buddhyƒ 5.11
kecid vilagnƒ daanƒntare‰u 11.27
keavƒrjunayo‹ pu†ya„ 18.76
ke‰u ke‰u ca bhƒve‰u 10.17
kim ƒcƒra‹ katha„ caitƒ„s 14.21
ki„ karma kim akarmeti 4.16
ki„ no rƒjyena govinda 1.32
ki„ punar brƒhma†ƒ‹ pu†yƒ 9.33
ki„ tad brahma kim adhyƒtma„ 8.1
kirŒ‡ina„ gadina„ cakra- 11.46
kirŒ‡ina„ gadina„ cakri†a„ ca 11.17
kŒrti‹ rŒr vƒk ca nƒrŒ†ƒ„ 10.34
klaibya„ mƒ sma gama‹ pƒrtha 2.3
kleo 'dhikataras te‰ƒm 12.5
kriyate bahulƒyƒsa„ 18.24
kriyate tad iha prokta„ 17.18
kriyƒ-vie‰a-bahulƒ„ 2.43
krodhƒd bhavati sammoha‹ 2.63
k‚payƒ parayƒvi‰‡o 1.27
k‚‰i-go-rak‰ya-vƒ†ijya„ 18.44
k‰ara‹ sarvƒ†i bhtƒni 15.16
k‰etra-jŠa„ cƒpi mƒ„ viddhi 13.3

k‰etra-k‰etrajŠa-sa„yogƒt 13.27
k‰etra-k‰etrajŠayor evam 13.35
k‰etra-k‰etrajŠayor jŠƒna„ 13.3
k‰etra„ k‰etrŒ tathƒ k‚tsna„ 13.34
k‰ipƒmy ajasram aubhƒn 16.19
k‰ipra„ bhavati dharmƒtmƒ 9.31
k‰ipra„ hi mƒnu‰e loke 4.12
k‰udra„ h‚daya-daurbalya„ 2.3
kula-k‰aya-k‚ta„ do‰a„ 1.38
kula-k‰aya-k‚ta„ do‰a„ 1.37
kula-k‰aye pra†ayanti 1.39
kuru karmaiva tasmƒt tva„ 4.15
kuryƒd vidvƒ„s tathƒsakta 3.25
kutas tvƒ kamalam ida„ 2.2
labhante brahma-nirvƒ†am 5.25
labhate ca tata‹ kƒmƒn 7.22
lelihyase grasamƒna‹ samantƒl 11.30
lipyate na sa pƒpena 5.10
lobha‹ prav‚ttir ƒrambha‹ 14.12
loka-sa…graham evƒpi 3.20
loke 'smin dvi-vidhƒ ni‰‡hƒ 3.3
mƒ karma-phala-hetur bhr 2.47
mƒ uca‹ sampada„ daivŒm 16.5
mƒ te vyathƒ mƒ ca 11.49
mac-cittƒ mad-gata-prƒ†ƒ 10.9
mac-citta‹ sarva-durgƒ†i 18.58
mad-anugrahƒya parama„ 11.1
mad-artham api karmƒ†i 12.10
mad-bhakta etad vijŠƒya 13.19
mad-bhƒvƒ mƒnasƒ jƒtƒ 10.6
mƒdhava‹ pƒ†ˆava caiva 1.14
mahƒ-bhtƒny aha…kƒro 13.6
mahar‰aya‹ sapta prve 10.6
mahar‰Œ†ƒ„ bh‚gur aha„ 10.25
mahƒano mahƒ-pƒpmƒ 3.37
mahƒtmƒnas tu mƒ„ pƒrtha 9.13
mƒm aprƒpyaiva kaunteya 16.20
mƒm ƒtma-para-dehe‰u 16.18
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a 14.26
mƒ„ caivƒnta‹ arŒra-stha„ 17.6
mƒm eva ye prapadyante 7.14
mƒm evai‰yasi satya„ te 18.65
mƒm evai‰yasi yuktvaivam 9.34
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya 9.32
mƒm upetya punar janma 8.15
mƒm upetya tu kaunteya 8.16
mama dehe guˆƒkea 11.7
mama vartmƒnuvartante 3.23
mama vartmƒnuvartante 4.11
mama yonir mahad brahma 14.3
mamaivƒ„o jŒva-loke 15.7
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mƒmakƒ‹ pƒ†ˆavƒ caiva 1.1
mana‹ sa„yamya mac-citto 6.14
mana‹-prasƒda‹ saumyatva„ 17.16
mana‹-‰a‰‡hƒnŒndriyƒ†i 15.7
mƒnƒpamƒnayos tulyas 14.25
manasaivendriya-grƒma„ 6.24
manasas tu parƒ buddhir 3.42
man-manƒ bhava mad-bhakto 9.34
man-manƒ bhava mad-bhakto 18.65
mantro 'ham aham evƒjyam 9.16
manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u 7.3
manyase yadi tac chakya„ 11.4
marŒcir marutƒm asmi 10.21
mƒsƒnƒ„ mƒrga-Œr‰o 'ham 10.35
mat-karma-k‚n mat-paramo 11.55
mat-prasƒdƒd avƒpnoti 18.56
mƒtrƒ-sparƒs tu kaunteya 2.14
mat-sthƒni sarva-bhtƒni 9.4
matta eveti tƒn viddhi 7.12
matta‹ paratara„ nƒnyat 7.7
mƒtulƒ‹ vaurƒ‹ pautrƒ‹ 1.34
mauna„ caivƒsmi guhyƒnƒ„ 10.38
mayƒ hatƒ„s tva„ jahi mƒ 11.34
mayƒ prasannena tavƒrjuneda„ 11.47
mayƒ tatam ida„ sarva„ 9.4
mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ 9.10
mayaivaite nihatƒ‹ prvam eva 11.33
mƒyayƒpah‚ta-jŠƒnƒ 7.15
mayi cƒnanya-yogena 13.11
mayi sarvam ida„ prota„ 7.7
mayi sarvƒ†i karmƒ†i 3.30
mayy arpita-mano-buddhir 12.14
mayy arpita-mano-buddhir 8.7
mayy ƒsakta-manƒ‹ pƒrtha 7.1
mayy ƒveya mano ye mƒ„ 12.2
mayy eva mana ƒdhatsva 12.8
mithyai‰a vyavasƒyas te 18.59
moghƒƒ mogha-karmƒ†o 9.12
mohƒd ƒrabhyate karma 18.25
mohƒd g‚hŒtvƒsad-grƒhƒn 16.10
mohƒt tasya parityƒgas 18.7
mohita„ nƒbhijƒnƒti 7.13
m‚gƒ†ƒ„ ca m‚gendro 'ha„ 10.30
m‚tyu‹ sarva-hara cƒham 10.34
mˆha-grƒhe†ƒtmano yat 17.19
mˆho 'ya„ nƒbhijƒnƒti 7.25
mukta-sa…go 'naha„-vƒdŒ 18.26
munŒnƒm apy aha„ vyƒsa‹ 10.37
mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒ†am 8.12
na buddhi-bheda„ janayed 3.26
na ca mƒ„ tƒni karmƒ†i 9.9
na ca mat-sthƒni bhtƒni 9.5

na ca aknomy avasthƒtu„ 1.30
na ca sannyasanƒd eva 3.4
na ca reyo 'nupayƒmi 1.31
na ca tasmƒn manu‰ye‰u 18.69
na cƒbhƒvayata‹ ƒntir 2.66
na caina„ kledayanty ƒpo 2.23
na caitad vidma‹ kataran 2.6
na caiva na bhavi‰yƒma‹ 2.12
na cƒur‰ave vƒcya„ 18.67
na cƒsya sarva-bhte‰u 3.18
na cƒti-svapna-Œlasya 6.16
na dve‰‡i samprav‚ttƒni 14.22
na dve‰‡y akuala„ karma 18.10
na hi deha-bh‚tƒ akya„ 18.11
na hi jŠƒnena sad‚a„ 4.38
na hi kalyƒ†a-k‚t kacid 6.40
na hi kacit k‰a†am api 3.5
na hi prapayƒmi 2.8
na hi te bhagavan vyakti„ 10.14
na hinasty ƒtmanƒtmƒna„ 13.29
na hy asannyasta-sa…kalpo 6.2
na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin 2.20
na kƒ…k‰e vijaya„ k‚‰†a 1.31
na karma†ƒm anƒrambhƒn 3.4
na karma-phala-sa„yoga„ 5.14
na kart‚tva„ na karmƒ†i 5.14
na mƒ„ du‰k‚tino mˆhƒ‹ 7.15
na mƒ„ karmƒ†i limpanti 4.14
na me pƒrthƒsti kartavya„ 3.22
na me vidu‹ sura-ga†ƒ‹ 10.2
na prah‚‰yet priya„ prƒpya 5.20
na rpam asyeha 15.3
na sa siddhim avƒpnoti 16.23
na auca„ nƒpi cƒcƒro 16.7
na tad asti p‚thivyƒ„ vƒ 18.40
na tad asti vinƒ yat syƒn 10.39
na tad bhƒsayate sryo 15.6
na tu mƒm abhijƒnanti 9.24
na tu mƒ„ akyase dra‰‡um 11.8
na tv evƒha„ jƒtu nƒsa„ 2.12
na tvat-samo 'sty abhyadhika‹ 11.43
na veda-yajŠƒdhyayanair na 11.48
na vimuŠcati durmedhƒ 18.35
na yotsya iti govindam 2.9
nabha‹-sp‚a„ dŒptam aneka- 11.24
nabha ca p‚thivŒ„ caiva 1.19
nƒbhinandati na dve‰‡i 2.57
nƒdatte kasyacit pƒpa„ 5.15
nƒha„ prakƒa‹ sarvasya 7.25
nƒha„ vedair na tapasƒ 11.53
naina„ chindanti astrƒ†i 2.23
nai‰karmya-siddhi„ 18.49
naite s‚tŒ pƒrtha jƒnan 8.27
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naiva kiŠcit karomŒti 5.8
naiva tasya k‚tenƒrtho 3.18
nakula‹ sahadeva ca 1.16
nama‹ purastƒd atha p‚‰‡hatas te 11.40
namask‚tvƒ bhya evƒha k‚‰†a„ 11.35
namasyanta ca mƒ„ bhaktyƒ 9.14
namo namas te 'stu sahasra- 11.39
nƒnƒ-astra-prahara†ƒ‹ 1.9
nƒnavƒptam avƒptavya„ 3.22
nƒnƒ-vidhƒni divyƒni 11.5
nƒnta„ na madhya„ na punas 11.16
nƒnto 'sti mama divyƒnƒ„ 10.40
nƒnya„ gu†ebhya‹ kartƒra„ 14.19
nƒpnuvanti mahƒtmƒna‹ 8.15
narake niyata„ vƒso 1.43
nƒsato vidyate bhƒvo 2.16
nƒayƒmy ƒtma-bhƒva-stho 10.11
nƒsti buddhir ayuktasya 2.66
na‰‡o moha‹ sm‚tir labdhƒ 18.73
nƒty-anatas tu yogo 'sti 6.16
nƒty-ucchrita„ nƒti-nŒca„ 6.11
nava-dvƒre pure dehŒ 5.13
nƒyakƒ mama sainyasya 1.7
nƒya„ loko 'sti na paro 4.40
nƒya„ loko 'sty ayajŠasya 4.31
nehƒbhikrama-nƒo 'sti 2.40
nibadhnanti mahƒ-bƒho 14.5
nidrƒlasya-pramƒdottha„ 18.39
nihatya dhƒrtarƒ‰‡rƒn na‹ 1.35
nimittƒni ca payƒmi 1.30
nindantas tava sƒmarthya„ 2.36
nirƒŒr nirmamo bhtvƒ 3.30
nirƒŒr yata-cittƒtmƒ 4.21
nirdo‰a„ hi sama„ brahma 5.19
nirdvandvo hi mahƒ-bƒho 5.3
nirdvandvo nitya-sattva-stho 2.45
nirmamo niraha…kƒra‹ 2.71
nirmamo niraha…kƒra‹ 12.13
nirmƒna-mohƒ jita-sa…ga-do‰ƒ 15.5
nirvaira‹ sarva-bhte‰u 11.55
nicaya„ ‚†u me tatra 18.4
nisp‚ha‹ sarva-kƒmebhyo 6.18
nitya‹ sarva-gata‹ sthƒ†ur 2.24
nitya„ ca sama-cittatvam 13.10
nivasi‰yasi mayy eva 12.8
niyata„ kuru karma tva„ 3.8
niyata„ sa…ga-rahitam 18.23
niyatasya tu sannyƒsa‹ 18.7
nyƒyya„ vƒ viparŒta„ vƒ 18.15
o„ ity ekƒk‰ara„ brahma 8.13
o„ tat sad iti nirdeo 17.23

paŠcaitƒni mahƒ-bƒho 18.13
pƒŠcajanya„ h‚‰Œkeo 1.15
pƒpam evƒrayed asmƒn 1.36
pƒpmƒna„ prajahi hy ena„ 3.41
para„ bhƒvam ajƒnanto 9.11
para„ bhƒvam ajƒnanto 7.24
para„ bhya‹ pravak‰yƒmi 14.1
para„ brahma para„ dhƒma 10.12
parama„ puru‰a„ divya„ 8.8
paramƒtmeti cƒpy ukto 13.23
paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo 8.20
paraspara„ bhƒvayanta‹ 3.11
parasyotsƒdanƒrtha„ vƒ 17.19
paricaryƒtmaka„ karma 18.44
pari†ƒme vi‰am iva 18.38
paritrƒ†ƒya sƒdhnƒ„ 4.8
pƒrtha naiveha nƒmutra 6.40
paryƒpta„ tv idam ete‰ƒ„ 1.10
paya me pƒrtha rpƒ†i 11.5
payƒdityƒn vasn rudrƒn 11.6
payaitƒ„ pƒ†ˆu-putrƒ†ƒm 1.3
payƒmi devƒ„s tava deva dehe 11.15
payƒmi tvƒ„ dŒpta-hutƒa- 11.19
payƒmi tvƒ„ durnirŒk‰ya„ 11.17
payaŠ ‚†van sp‚aŠ jighrann 5.8
payaty ak‚ta-buddhitvƒn 18.16
patanti pitaro hy e‰ƒ„ 1.41
patra„ pu‰pa„ phala„ 9.26
pau†ˆra„ dadhmau mahƒ- 1.15
pavana‹ pavatƒm asmi 10.31
pitƒham asya jagato 9.17
pitƒsi lokasya carƒcarasya 11.43
piteva putrasya sakheva 11.44
pit†ƒm aryamƒ cƒsmi 10.29
prabhava‹ pralaya‹ sthƒna„ 9.18
prabhavanty ugra-karmƒ†a‹ 16.9
prƒdhƒnyata‹ kuru-re‰‡ha 10.19
prahlƒda cƒsmi daityƒnƒ„ 10.30
prajahƒti yadƒ kƒmƒn 2.55
prajana cƒsmi kandarpa‹ 10.28
prakƒa„ ca prav‚tti„ ca 14.22
prak‚te‹ kriyamƒ†ƒni 3.27
prak‚ter gu†a- 3.29
prak‚ti„ puru‰a„ caiva 13.1
prak‚ti„ puru‰a„ caiva 13.20
prak‚ti„ svƒm adhi‰‡hƒya 4.6
prak‚ti„ svƒm ava‰‡abhya 9.8
prak‚ti„ yƒnti bhtƒni 3.33
prak‚tyaiva ca karmƒ†i 13.30
pralapan vis‚jan g‚h†ann 5.9
pramƒdƒlasya-nidrƒbhis 14.8
pramƒda-mohau tamaso 14.17
pra†amya irasƒ deva„ 11.14
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prƒ†ƒpƒna-gatŒ ruddhvƒ 4.29
prƒ†ƒpƒna-samƒyukta‹ 15.14
prƒ†ƒpƒnau samau k‚tvƒ 5.27
pra†ava‹ sarva-vede‰u 7.8
prƒpya pu†ya-k‚tƒ„ lokƒn 6.41
prasƒde sarva-du‹khƒnƒ„ 2.65
prasaktƒ‹ kƒma-bhoge‰u 16.16
prasa…gena phalƒkƒ…k‰Œ 18.34
prasanna-cetaso hy ƒu 2.65
praƒnta-manasa„ hy ena„ 6.27
praƒntƒtmƒ vigata-bhŒr 6.14
praaste karma†i tathƒ 17.26
pratyak‰ƒvagama„ 9.2
pravartante vidhƒnoktƒ‹ 17.24
prav‚tte astra-sampƒte 1.20
prav‚tti„ ca niv‚tti„ ca 18.30
prav‚tti„ ca niv‚tti„ ca 16.7
prayƒ†a-kƒle ca katha„ 8.2
prayƒ†a-kƒle manasƒcalena 8.10
prayƒ†a-kƒle 'pi ca mƒ„ 7.30
prayƒtƒ yƒnti ta„ kƒla„ 8.23
prayatnƒd yatamƒnas tu 6.45
pretƒn bhta-ga†ƒ„ cƒnye 17.4
priyo hi jŠƒnino 'tyartham 7.17
procyamƒnam ae‰e†a 18.29
procyate gu†a-sa…khyƒne 18.19
p‚thaktvena tu yaj jŠƒna„ 18.21
pu†yo gandha‹ p‚thivyƒ„ ca 7.9
purodhasƒ„ ca mukhya„ 10.24
purujit kuntibhoja ca 1.5
puru‰a‹ prak‚ti-stho hi 13.22
puru‰a‹ sa para‹ pƒrtha 8.22
puru‰a‹ sukha-du‹khƒnƒ„ 13.21
puru‰a„ ƒvata„ divyam 10.12
prvƒbhyƒsena tenaiva 6.44
pu‰†ƒmi cau‰adhŒ‹ sarvƒ‹ 15.13
rƒga-dve‰a-vimuktais tu 2.64
rƒgŒ karma-phala-prepsur 18.27
raja‹ sattva„ tama caiva 14.10
rƒjan sa„sm‚tya sa„sm‚tya 18.76
rajas tama cƒbhibhya 14.10
rajasas tu phala„ du‹kham 14.16
rajasi pralaya„ gatvƒ 14.15
rajasy etƒni jƒyante 14.12
rƒja-vidyƒ rƒja-guhya„ 9.2
rajo rƒgƒtmaka„ viddhi 14.7
rak‰ƒ„si bhŒtƒni dio dravanti 11.36
rƒk‰asŒm ƒsurŒ„ caiva 9.12
rasa-varja„ raso 'py asya 2.59
raso 'ham apsu kaunteya 7.8
rasyƒ‹ snigdhƒ‹ sthirƒ h‚dyƒ 17.8
rƒtri„ yuga-sahasrƒntƒ„ 8.17

rƒtry-ƒgame pralŒyante 8.18
rƒtry-ƒgame 'vaa‹ pƒrtha 8.19
‚‰ibhir bahudhƒ gŒta„ 13.5
‚te 'pi tvƒ„ na bhavi‰yanti sarve 11.32
rudrƒdityƒ vasavo ye ca sƒdhyƒ 11.22
rudrƒ†ƒ„ a…kara cƒsmi 10.23
rpa„ mahat te bahu- 11.23
sa brahma-yoga-yuktƒtmƒ 5.21
sa buddhimƒn manu‰ye‰u 4.18
sa ca yo yat-prabhƒva ca 13.4
sa evƒya„ mayƒ te 'dya 4.3
sa gho‰o dhƒrtarƒ‰‡rƒ†ƒ„ 1.19
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn 14.26
sa kƒleneha mahatƒ 4.2
sa k‚tvƒ rƒjasa„ tyƒga„ 18.8
sa nicayena yoktavyo 6.24
sa sannyƒsŒ ca yogŒ ca 6.1
sa sarva-vid bhajati mƒ„ 15.19
sa tayƒ raddhayƒ yuktas 7.22
sa yat pramƒ†a„ kurute 3.21
sa yogŒ brahma-nirvƒ†a„ 5.24
abdƒdŒn vi‰ayƒ„s tyaktvƒ 18.51
abdƒdŒn vi‰ayƒn anya 4.26
sad-bhƒve sƒdhu-bhƒve ca 17.26
sƒdhibhtƒdhidaiva„ mƒ„ 7.30
sƒdhur eva sa mantavya‹ 9.30
sƒdhu‰v api ca pƒpe‰u 6.9
sad‚a„ ce‰‡ate svasyƒ‹ 3.33
saha-ja„ karma kaunteya 18.48
sahasaivƒbhyahanyanta 1.13
sahasra-yuga-paryantam 8.17
saha-yajŠƒ‹ prajƒ‹ s‚‰‡vƒ 3.10
sakheti matvƒ prasabha„ yad ukta„ 11.41
aknotŒhaiva ya‹ soˆhu„ 5.23
saktƒ‹ karma†y avidvƒ„so 3.25
akya eva„-vidho dra‰‡u„ 11.53
samƒdhƒv acalƒ buddhis 2.53
sama-du‹kha-sukha‹ sva-stha‹ 14.24
sama-du‹kha-sukha„ dhŒra„ 2.15
sama‹ sarve‰u bhte‰u 18.54
sama‹ atrau ca mitre ca 12.18
sama‹ siddhƒv asiddhau ca 4.22
sama„ kƒya-iro-grŒva„ 6.13
sama„ payan hi sarvatra 13.29
sama„ sarve‰u bhte‰u 13.28
samƒsenaiva kaunteya 18.50
sambhava‹ sarva-bhtƒnƒ„ 14.3
sambhƒvitasya cƒkŒrtir 2.34
amo damas tapa‹ auca„ 18.42
samo 'ha„ sarva-bhte‰u 9.29
samprek‰ya nƒsikƒgra„ sva„ 6.13
sa„vƒdam imam arau‰am 18.74
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anai‹ anair uparamed 6.25
sa…ga„ tyaktvƒ phala„ caiva 18.9
sa…gƒt saŠjƒyate kƒma‹ 2.62
sa…kalpa-prabhavƒn kƒmƒ„s 6.24
sa…karasya ca kartƒ syƒm 3.24
sa…karo narakƒyaiva 1.41
sƒ…khya-yogau p‚thag bƒlƒ‹ 5.4
sƒ…khye k‚tƒnte proktƒni 18.13
sanniyamyendriya-grƒma„ 12.4
sannyƒsa‹ karma-yoga ca 5.2
sannyƒsa„ karma†ƒ„ k‚‰†a 5.1
sannyƒsas tu mahƒ-bƒho 5.6
sannyƒsasya mahƒ-bƒho 18.1
sannyƒsa-yoga-yuktƒtmƒ 9.28
ƒnti„ nirvƒ†a-paramƒ„ 6.15
santu‰‡a‹ satata„ yogŒ 12.14
sargƒ†ƒm ƒdir anta ca 10.32
sarge 'pi nopajƒyante 14.2
ƒrŒra„ kevala„ karma 4.21
arŒra„ yad avƒpnoti 15.8
arŒra-stho 'pi kaunteya 13.32
arŒra-vƒ…-manobhir yat 18.15
arŒra-yƒtrƒpi ca te 3.8
sarva-bhtƒni kaunteya 9.7
sarva-bhtƒni sammoha„ 7.27
sarva-bhta-stham ƒtmƒna„ 6.29
sarva-bhta-sthita„ yo mƒ„ 6.31
sarva-bhtƒtma-bhtƒtmƒ 5.7
sarva-bhte‰u yenaika„ 18.20
sarva-dharmƒn parityajya 18.66
sarva-dvƒrƒ†i sa„yamya 8.12
sarva-dvƒre‰u dehe 'smin 14.11
sarva-guhyatama„ bhya‹ 18.64
sarva-jŠƒna-vimˆhƒ„s tƒn 3.32
sarva-karmƒ†i manasƒ 5.13
sarva-karmƒ†y api sadƒ 18.56
sarva-karma-phala-tyƒga„ 18.2
sarva-karma-phala-tyƒga„ 12.11
sarvam etad ‚ta„ manye 10.14
sarva„ jŠƒna-plavenaiva 4.36
sarva„ karmƒkhila„ pƒrtha 4.33
sarvƒ†Œndriya-karmƒ†i 4.27
sarvƒrambhƒ hi do‰e†a 18.48
sarvƒrambha-parityƒgŒ 12.16
sarvƒrambha-parityƒgŒ 14.25
sarvƒrthƒn viparŒtƒ„ ca 18.32
sarva-sa…kalpa-sannyƒsŒ 6.4
sarvƒcarya-maya„ devam 11.11
sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡o 15.15
sarvasya dhƒtƒram acintya- 8.9
sarvata‹ pƒ†i-pƒda„ tat 13.14
sarvata‹ rutimal loke 13.14
sarvathƒ vartamƒno 'pi 6.31

sarvathƒ vartamƒno 'pi 13.24
sarvatra-gam acintya„ ca 12.3
sarvatrƒvasthito dehe 13.33
sarva-yoni‰u kaunteya 14.4
sarve 'py ete yajŠa-vido 4.30
sarvendriya-gu†ƒbhƒsa„ 13.15
ƒvatasya ca dharmasya 14.27
satata„ kŒrtayanto mƒ„ 9.14
satkƒra-mƒna-pjƒrtha„ 17.18
sattva„ prak‚ti-jair mukta„ 18.40
sattva„ rajas tama iti 14.5
sattva„ sukhe saŠjayati 14.9
sattvƒnurpƒ sarvasya 17.3
sattvƒt saŠjƒyate jŠƒna„ 14.17
sƒttvikŒ rƒjasŒ caiva 17.2
saubhadra ca mahƒ-bƒhu‹ 1.18
saubhadro draupadeyƒ ca 1.6
aurya„ tejo dh‚tir dƒk‰ya„ 18.43
senƒnŒnƒm aha„ skanda‹ 10.24
senayor ubhayor madhye 1.24
senayor ubhayor madhye 2.10
senayor ubhayor madhye 1.21
sŒdanti mama gƒtrƒ†i 1.28
siddhi„ prƒpto yathƒ brahma 18.50
siddhy-asiddhyo‹ samo bhtvƒ 2.48
siddhy-asiddhyor nirvikƒra‹ 18.26
si„ha-nƒda„ vinadyoccai‹ 1.12
Œto‰†a-sukha-du‹khe‰u 12.18
Œto‰†a-sukha-du‹khe‰u 6.7
sm‚ti-bhra„ƒd buddhi-nƒo 2.63
so 'pi mukta‹ ubhƒl lokƒn 18.71
so 'vikalpena yogena 10.7
sparƒn k‚tvƒ bahir bƒhyƒ„ 5.27
raddadhƒnƒ mat-paramƒ 12.20
raddhƒ-mayo 'ya„ puru‰o 17.3
raddhƒvƒl labhate jŠƒna„ 4.39
raddhƒvƒn anasya ca 18.71
raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„ 6.47
raddhƒvanto 'nasyanto 3.31
raddhƒ-virahita„ yajŠa„ 17.13
raddhayƒ parayƒ tapta„ 17.17
raddhayƒ parayopetƒs 12.2
reyƒn dravya-mayƒd yajŠƒj 4.33
reyƒn sva-dharmo vigu†a‹ 3.35
reyƒn sva-dharmo vigu†a‹ 18.47
reyo hi jŠƒnam abhyƒsƒj 12.12
rotrƒdŒnŒndriyƒ†y anye 4.26
rotra„ cak‰u‹ sparana„ ca 15.9
ruti-vipratipannƒ te 2.53
sthƒne h‚‰Œkea tava prakŒrtyƒ 11.36
sthira-buddhir asammˆho 5.20
sthita-dhŒ‹ ki„ prabhƒ‰eta 2.54
sthita-prajŠasya kƒ bhƒ‰ƒ 2.54
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sthito 'smi gata-sandeha‹ 18.73
sthitvƒsyƒm anta-kƒle 'pi 2.72
strŒ‰u du‰‡ƒsu vƒr‰†eya 1.40
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs 9.32
ubhƒubha-parityƒgŒ 12.17
ubhƒubha-phalair eva„ 9.28
ucau dee prati‰‡hƒpya 6.11
ucŒnƒ„ rŒmatƒ„ gehe 6.41
su-durdaram ida„ rpa„ 11.52
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒ„ 5.29
suh‚n-mitrƒry-udƒsŒna- 6.9
sukha-du‹khe same k‚tvƒ 2.38
sukham ƒtyantika„ yat tad 6.21
sukha„ du‹kha„ bhavo 'bhƒvo 10.4
sukha„ tv idƒnŒ„ tri-vidha„ 18.36
sukha„ vƒ yadi vƒ du‹kha„ 6.32
sukha-sa…gena badhnƒti 14.6
sukhena brahma-sa„sparam 6.28
sukhina‹ k‰atriyƒ‹ pƒrtha 2.32
ukla-k‚‰†e gatŒ hy ete 8.26
sk‰matvƒt tad avijŠeya„ 13.16
uni caiva va-pƒke ca 5.18
svabhƒva-jena kaunteya 18.60
svabhƒva-niyata„ karma 18.47
sva-dharmam api cƒvek‰ya 2.31
sva-dharme nidhana„ reya‹ 3.35
svƒdhyƒyƒbhyasana„ caiva 17.15
svƒdhyƒya-jŠƒna-yajŠƒ ca 4.28
sva-jana„ hi katha„ hatvƒ 1.36
sva-karma†ƒ tam abhyarcya 18.46
sva-karma-nirata‹ siddhi„ 18.45
sv-alpam apy asya dharmasya 2.40
svastŒty uktvƒ mahar‰i- 11.21
vaurƒn suh‚da caiva 1.26
svayam evƒtmanƒtmƒna„ 10.15
sve sve karma†y abhirata‹ 18.45
ta ime 'vasthitƒ yuddhe 1.33
tac ca sa„sm‚tya sa„sm‚tya 18.77
tad aha„ bhakty-upah‚tam 9.26
tad asya harati prajŠƒ„ 2.67
tad eka„ vada nicitya 3.2
tad eva me daraya deva rpa„ 11.45
tad ity anabhisandhƒya 17.25
tad viddhi pra†ipƒtena 4.34
tadƒ gantƒsi nirveda„ 2.52
tad-artha„ karma kaunteya 3.9
tad-buddhayas tad-ƒtmƒnas 5.17
tadottama-vidƒ„ lokƒn 14.14
tadvat kƒmƒ ya„ pravianti sarve 2.70
tair dattƒn apradƒyaibhyo 3.12
tam eva cƒdya„ puru‰a„ prapadye 15.4
tam eva ara†a„ gaccha 18.62

ta„ tam evaiti kaunteya 8.6
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya 7.20
ta„ tathƒ k‚payƒvi‰‡am 2.1
ta„ vidyƒd du‹kha-sa„yoga- 6.23
tamas tv ajŠƒna-ja„ viddhi 14.8
tamasy etƒni jƒyante 14.13
tƒn aha„ dvi‰ata‹ krrƒn 16.19
tƒn ak‚tsna-vido mandƒn 3.29
tan nibadhnƒti kaunteya 14.7
tƒn samŒk‰ya sa kaunteya‹ 1.27
tƒni sarvƒ†i sa„yamya 2.61
tƒny aha„ veda sarvƒ†i 4.5
tapƒmy aham aha„ var‰a„ 9.19
tapasvibhyo 'dhiko yogŒ 6.46
tƒsƒ„ brahma mahad yonir 14.4
tasmƒc chƒstra„ pramƒ†a„ te 16.24
tasmƒd ajŠƒna-sambhta„ 4.42
tasmƒd aparihƒrye 'rthe 2.27
tasmƒd asakta‹ satata„ 3.19
tasmƒd eva„ viditvaina„ 2.25
tasmƒd o„ ity udƒh‚tya 17.24
tasmƒd utti‰‡ha kaunteya 2.37
tasmƒd yasya mahƒ-bƒho 2.68
tasmƒd yogƒya yujyasva 2.50
tasmƒn nƒrhƒ vaya„ hantu„ 1.36
tasmƒt pra†amya pra†idhƒya kƒya„ 11.44
tasmƒt sarva-gata„ brahma 3.15
tasmƒt sarvƒ†i bhtƒni 2.30
tasmƒt sarve‰u kƒle‰u 8.27
tasmƒt sarve‰u kƒle‰u 8.7
tasmƒt tvam indriyƒ†y ƒdau 3.41
tasmƒt tvam utti‰‡ha yao 11.33
tasya kartƒram api mƒ„ 4.13
tasya saŠjanayan har‰a„ 1.12
tasya tasyƒcalƒ„ raddhƒ„ 7.21
tasyƒha„ na pra†ayƒmi 6.30
tasyƒha„ nigraha„ manye 6.34
tasyƒha„ sulabha‹ pƒrtha 8.14
tat ki„ karma†i ghore mƒ„ 3.1
tat k‰etra„ yac ca yƒd‚k ca 13.4
tat sukha„ sƒttvika„ proktam 18.37
tat svaya„ yoga-sa„siddha‹ 4.38
tat tad evƒvagaccha tva„ 10.41
tat te karma pravak‰yƒmi 4.16
tata eva ca vistƒra„ 13.31
tata‹ pada„ tat parimƒrgitavya„ 15.4
tata‹ sa vismayƒvi‰‡o 11.14
tata‹ a…khƒ ca bherya ca 1.13
tata‹ sva-dharma„ kŒrti„ ca 2.33
tata‹ vetair hayair yukte 1.14
tatas tato niyamyaitad 6.26
tathƒ dehƒntara-prƒptir 2.13
tathƒ pralŒnas tamasi 14.15
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tathƒ arŒrƒ†i vihƒya jŒr†ƒny 2.22
tathƒ sarvƒ†i bhtƒni 9.6
tathƒ tavƒmŒ nara-loka-vŒrƒ 11.28
tathaiva nƒƒya vianti lokƒs 11.29
tathƒpi tva„ mahƒ-bƒho 2.26
tato mƒ„ tattvato jŠƒtvƒ 18.55
tato yuddhƒya yujyasva 2.38
tat-prasƒdƒt parƒ„ ƒnti„ 18.62
tatra cƒndramasa„ jyotir 8.25
tatra prayƒtƒ gacchanti 8.24
tatra sattva„ nirmalatvƒt 14.6
tatra rŒr vijayo bhtir 18.78
tatra ta„ buddhi-sa„yoga„ 6.43
tatraikƒgra„ mana‹ k‚tvƒ 6.12
tatraika-stha„ jagat k‚tsna„ 11.13
tatraiva„ sati kartƒram 18.16
tatrƒpayat sthitƒn pƒrtha‹ 1.26
tattva-vit tu mahƒ-bƒho 3.28
tƒvƒn sarve‰u vede‰u 2.46
tayor na vaam ƒgacchet 3.34
tayos tu karma-sannyƒsƒt 5.2
te brahma tad vidu‹ k‚tsnam 7.29
te dvandva-moha-nirmuktƒ 7.28
te 'pi cƒtitaranty eva 13.26
te 'pi mƒm eva kaunteya 9.23
te prƒpnuvanti mƒm eva 12.4
te pu†yam ƒsƒdya surendra-lokam 9.20
te ta„ bhuktvƒ svarga-loka„ 9.21
teja‹ k‰amƒ dh‚ti‹ aucam 16.3
tejobhir ƒprya jagat samagra„ 11.30
tejo-maya„ vivam anantam ƒdya„ 11.47
tenaiva rpe†a catur-bhujena 11.46
te‰ƒm ƒditya-vaj jŠƒna„ 5.16
te‰ƒm aha„ samuddhartƒ 12.7
te‰ƒm evƒnukampƒrtham 10.11
te‰ƒ„ jŠƒnŒ nitya-yukta 7.17
te‰ƒ„ ni‰‡hƒ tu kƒ k‚‰†a 17.1
te‰ƒ„ nityƒbhiyuktƒnƒ„ 9.22
te‰ƒ„ satata-yuktƒnƒ„ 10.10
trai-gu†ya-vi‰ayƒ vedƒ 2.45
trai-vidyƒ mƒ„ soma-pƒ‹ pta-pƒpƒ 9.20
tribhir gu†a-mayair bhƒvair 7.13
tri-vidhƒ bhavati raddhƒ 17.2
tri-vidha„ narakasyeda„ 16.21
tulya-nindƒ-stutir maunŒ 12.19
tulya-priyƒpriyo dhŒras 14.24
tvad-anya‹ sa„ayasyƒsya 6.39
tvam ƒdi-deva‹ puru‰a‹ purƒ†as 11.38
tvam ak‰ara„ parama„ veditavya„ 11.18
tvam avyaya‹ ƒvata-dharma-goptƒ 11.18
tvatta‹ kamala-patrƒk‰a 11.2
tyƒgasya ca h‚‰Œkea 18.1
tyƒgŒ sattva-samƒvi‰‡o 18.10
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tyƒgo hi puru‰a-vyƒghra 18.4
tyƒjya„ do‰a-vad ity eke 18.3
tyaktvƒ deha„ punar janma 4.9
tyaktvƒ karma-phalƒsa…ga„ 4.20
ubhau tau na vijƒnŒto 2.19
ubhayor api d‚‰‡o 'ntas 2.16
uccai‹ravasam avƒnƒ„ 10.27
ucchi‰‡am api cƒmedhya„ 17.10
udƒrƒ‹ sarva evaite 7.18
udƒsŒna-vad ƒsŒnam 9.9
udƒsŒna-vad ƒsŒno 14.23
uddhared ƒtmanƒtmƒna„ 6.5
upadek‰yanti te jŠƒna„ 4.34
upadra‰‡ƒnumantƒ ca 13.23
upaiti ƒnta-rajasa„ 6.27
upaviyƒsane yuŠjyƒd 6.12
rdhva„ gacchanti sattva-sthƒ 14.18
rdhva-mlam adha‹-ƒkham 15.1
utkrƒmanta„ sthita„ vƒpi 15.10
utsƒdyante jƒti-dharmƒ‹ 1.42
utsanna-kula-dharmƒ†ƒ„ 1.43
utsŒdeyur ime lokƒ 3.24
uttama‹ puru‰as tv anya‹ 15.17
uvƒca pƒrtha payaitƒn 1.25
vaktrƒ†i te tvaramƒ†ƒ vianti 11.27
vaktum arhasy ae‰e†a 10.16
vƒsƒ„si jŒr†ƒni yathƒ vihƒya 2.22
vae hi yasyendriyƒ†i 2.61
vƒsudeva‹ sarvam iti 7.19
vasnƒ„ pƒvaka cƒsmi 10.23
vayƒtmanƒ tu yatatƒ 6.36
vƒyur yamo 'gnir varu†a‹ aƒ…ka‹ 11.39
vedƒha„ samatŒtƒni 7.26
vedai ca sarvair aham eva vedyo 15.15
vedƒnƒ„ sƒma-vedo 'smi 10.22
veda-vƒda-ratƒ‹ pƒrtha 2.42
vedƒvinƒina„ nitya„ 2.21
vede‰u yajŠe‰u tapa‹su caiva 8.28
vedya„ pavitram o„kƒra 9.17
vepathu ca arŒre me 1.29
vettƒsi vedya„ ca para„ ca dhƒma 11.38
vetti sarve‰u bhte‰u 18.21
vetti yatra na caivƒya„ 6.21
vidhi-hŒnam as‚‰‡ƒnna„ 17.13
vidyƒ-vinaya-sampanne 5.18
vigatecchƒ-bhaya-krodho 5.28
vihƒya kƒmƒn ya‹ sarvƒn 2.71
vijŠƒtum icchƒmi bhavantam ƒdya„ 11.31
vikƒrƒ„ ca gu†ƒ„ caiva 13.20
vim‚yaitad ae‰e†a 18.63
vimucya nirmama‹ ƒnto 18.53
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vimˆhƒ nƒnupayanti 15.10
vinƒam avyayasyƒsya 2.17
vinayatsv avinayanta„ 13.28
vi‰ƒdŒ dŒrgha-strŒ ca 18.28
vi‰ayƒ vinivartante 2.59
vi‰ayendriya-sa„yogƒd 18.38
vi‰Œdantam ida„ vƒkyam 2.1
vismayo me mahƒn rƒjan 18.77
vis‚jya sa-ara„ cƒpa„ 1.46
vi‰‡abhyƒham ida„ k‚tsnam 10.42
vistare†ƒtmano yoga„ 10.18
vŒta-rƒga-bhaya-krodhƒ 4.10
vŒta-rƒga-bhaya-krodha‹ 2.56
vivasvƒn manave prƒha 4.1
vividhƒ ca p‚thak ce‰‡ƒ 18.14
vivikta-dea-sevitvam 13.11
vivikta-sevŒ laghv-ƒŒ 18.52
v‚‰†Œnƒ„ vƒsudevo 'smi 10.37
vyƒmire†eva vƒkyena 3.2
vyapeta-bhŒ‹ prŒta-manƒ‹ 11.49
vyƒsa-prasƒdƒc chrutavƒn 18.75
vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹ 2.44
vyavasƒyƒtmikƒ buddhir 2.41
vyˆhƒ„ drupada-putre†a 1.3
ya ena„ vetti hantƒra„ 2.19
ya eva„ vetti puru‰a„ 13.24
ya ida„ parama„ guhya„ 18.68
yƒ niƒ sarva-bhtƒnƒ„ 2.69
yƒbhir vibhtibhir lokƒn 10.16
yac candramasi yac cƒgnau 15.12
yac cƒpi sarva-bhtƒnƒ„ 10.39
yac cƒvahƒsƒrtham asat-k‚to 'si 11.42
yac chreya etayor eka„ 5.1
yac chreya‹ syƒn nicita„ 2.7
yad ƒditya-gata„ tejo 15.12
yad agre cƒnubandhe ca 18.39
yad aha…kƒram ƒritya 18.59
yad ak‰ara„ veda-vido vadanti 8.11
yad gatvƒ na nivartante 15.6
yad icchanto brahmacarya„ caranti 8.11
yad rƒjya-sukha-lobhena 1.44
yad yad ƒcarati re‰‡has 3.21
yad yad vibhtimat sattva„ 10.41
yadƒ bhta-p‚thag-bhƒvam 13.31
yadƒ hi nendriyƒrthe‰u 6.4
yadƒ sa„harate cƒya„ 2.58
yadƒ sattve prav‚ddhe tu 14.14
yadƒ te moha-kalila„ 2.52
yadƒ viniyata„ cittam 6.18
yadƒ yadƒ hi dharmasya 4.7
yadi bhƒ‹ sad‚Œ sƒ syƒd 11.12
yadi hy aha„ na varteya„ 3.23

yadi mƒm apratŒkƒram 1.45
yad‚cchƒ-lƒbha-santu‰‡o 4.22
yad‚cchayƒ copapanna„ 2.32
yady apy ete na payanti 1.37
ya‹ payati tathƒtmƒnam 13.30
ya‹ prayƒti sa mad-bhƒva„ 8.5
ya‹ prayƒti tyajan deha„ 8.13
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u 8.20
ya‹ sarvatrƒnabhisnehas 2.57
ya‹ ƒstra-vidhim uts‚jya 16.23
yaj jŠƒtvƒ munaya‹ sarve 14.1
yaj jŠƒtvƒ na punar moham 4.35
yaj jŠƒtvƒ neha bhyo 'nyaj 7.2
yajante nƒma-yajŠais te 16.17
yajante sƒttvikƒ devƒn 17.4
yajŠƒd bhavati parjanyo 3.14
yajŠa-dƒna-tapa‹-karma 18.3
yajŠa-dƒna-tapa‹-karma 18.5
yajŠƒnƒ„ japa-yajŠo 'smi 10.25
yajŠƒrthƒt karma†o 'nyatra 3.9
yajŠas tapas tathƒ dƒna„ 17.7
yajŠa-i‰‡ƒm‚ta-bhujo 4.30
yajŠa-i‰‡ƒina‹ santo 3.13
yajŠƒyƒcarata‹ karma 4.23
yajŠe tapasi dƒne ca 17.27
yajŠo dƒna„ tapa caiva 18.5
yak‰ye dƒsyƒmi modi‰ya 16.15
ya„ hi na vyathayanty ete 2.15
yƒm imƒ„ pu‰pitƒ„ vƒca„ 2.42
ya„ labdhvƒ cƒpara„ lƒbha„ 6.22
ya„ prƒpya na nivartante 8.21
ya„ sannyƒsam iti prƒhur 6.2
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„ 8.6
yƒn eva hatvƒ na jijŒvi‰ƒmas 2.6
yƒnti deva-vratƒ devƒn 9.25
yas tu karma-phala-tyƒgŒ 18.11
yas tv ƒtma-ratir eva syƒd 3.17
yas tv indriyƒ†i manasƒ 3.7
yasmƒn nodvijate loko 12.15
yasmƒt k‰aram atŒto 'ham 15.18
yasmin sthito na du‹khena 6.22
ya‰‡avyam eveti mana‹ 17.11
yasya nƒha…k‚to bhƒvo 18.17
yasya sarve samƒrambhƒ‹ 4.19
yasyƒ„ jƒgrati bhtƒni 2.69
yasyƒnta‹-sthƒni bhtƒni 8.22
yat karo‰i yad anƒsi 9.27
yat sƒ…khyai‹ prƒpyate sthƒna„ 5.5
yat tad agre vi‰am iva 18.37
yat tapasyasi kaunteya 9.27
yat te 'ha„ prŒyamƒ†ƒya 10.1
yat tu kƒmepsunƒ karma 18.24
yat tu k‚tsna-vad ekasmin 18.22
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yat tu pratyupakƒrƒrtha„ 17.21
yat tvayokta„ vacas tena 11.1
yata‹ prav‚ttir bhtƒnƒ„ 18.46
yatanto 'py ak‚tƒtmƒno 15.11
yatanto yogina caina„ 15.11
yatatƒm api siddhƒnƒ„ 7.3
yatate ca tato bhya‹ 6.43
yatato hy api kaunteya 2.60
yƒta-yƒma„ gata-rasa„ 17.10
yatendriya-mano-buddhir 5.28
yathƒ dŒpo nivƒta-stho 6.19
yathƒ nadŒnƒ„ bahavo 'mbu-vegƒ‹ 11.28
yathƒ pradŒpta„ jvalana„ pata…gƒ 11.29
yathƒ prakƒayaty eka‹ 13.34
yathƒ sarva-gata„ sauk‰myƒd 13.33
yathaidhƒ„si samiddho 'gnir 4.37
yathƒkƒa-sthito nitya„ 9.6
yatholbenƒv‚to garbhas 3.38
yato yato nicalati 6.26
yatra caivƒtmanƒtmƒna„ 6.20
yatra kƒle tv anƒv‚ttim 8.23
yatra yogevara‹ k‚‰†o 18.78
yatroparamate citta„ 6.20
yƒvad etƒn nirŒk‰e 'ha„ 1.21
yƒvƒn artha udapƒne 2.46
yƒvat saŠjƒyate kiŠcit 13.27
yayƒ dharmam adharma„ ca 18.31
yayƒ svapna„ bhaya„ oka„ 18.35
yayƒ tu dharma-kƒmƒrthƒn 18.34
ye bhajanti tu mƒ„ bhaktyƒ 9.29
ye caiva sƒttvikƒ bhƒvƒ 7.12
ye cƒpy ak‰aram avyakta„ 12.1
ye hi sa„spara-jƒ bhogƒ 5.22
ye me matam ida„ nityam 3.31
ye 'py anya-devatƒ-bhaktƒ 9.23
ye ƒstra-vidhim uts‚jya 17.1
ye tu dharmƒm‚tam ida„ 12.20

ye tu sarvƒ†i karmƒ†i 12.6
ye tv ak‰aram anirdeyam 12.3
ye tv etad abhyasyanto 3.32
ye yathƒ mƒ„ prapadyante 4.11
yena bhtƒny ae‰ƒ†i 4.35
ye‰ƒm arthe kƒ…k‰ita„ no 1.32
ye‰ƒ„ ca tva„ bahu-mato 2.35
ye‰ƒ„ tv anta-gata„ pƒpa„ 7.28
yo loka-trayam ƒviya 15.17
yo mƒm ajam anƒdi„ ca 10.3
yo mƒm evam asammˆho 15.19
yo mƒ„ payati sarvatra 6.30
yo na h‚‰yati na dve‰‡i 12.17
yo 'nta‹-sukho 'ntar-ƒrƒmas 5.24
yo 'ya„ yogas tvayƒ prokta‹ 6.33
yo yo yƒ„ yƒ„ tanu„ 7.21
yoga„ yogevarƒt k‚‰†ƒt 18.75
yogƒrˆhasya tasyaiva 6.3
yoga-sannyasta-karmƒ†a„ 4.41
yoga-stha‹ kuru karmƒ†i 2.48
yoga-yukto munir brahma 5.6
yoga-yukto viuddhƒtmƒ 5.7
yogenƒvyabhicƒri†yƒ 18.33
yogevara tato me tva„ 11.4
yogŒ yuŠjŒta satatam 6.10
yogina‹ karma kurvanti 5.11
yoginƒm api sarve‰ƒ„ 6.47
yogino yata-cittasya 6.19
yotsyamƒnƒn avek‰e 'ha„ 1.23
yudhƒmanyu ca vikrƒnta 1.6
yukta ity ucyate yogŒ 6.8
yukta‹ karma-phala„ tyaktvƒ 5.12
yuktƒhƒra-vihƒrasya 6.17
yukta-svapnƒvabodhasya 6.17
yuŠjann eva„ sadƒtmƒna„ 6.15
yuŠjann eva„ sadƒtmƒna„ 6.28
yuyudhƒno virƒ‡a ca 1.4
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A magyar§zatok versmutat©ja
A Bhagavad-gŒtƒ magyar§zataiban ¦s a bevezet¦sben elÆfordul© versek
jegyz¦ke. A vastagon szedett sz§mok teljes versid¦zetre utalnak, a norm§l
szed¦sÉek r¦szben id¦zett versekre.
abhyƒsa-yoga-yuktena 43
ƒcƒryavƒn puru‰o veda 9.2
ƒdau raddhƒ tata‹ sƒdhu-sa…ga‹ 4.10
ƒditya-var†a„ tamasa‹ parastƒt 13.18
advaitam acyutam anƒdim4.5, 4.9
ƒgamƒpƒyino 'nityƒs 6.23
aham ƒdir hi devƒnƒm 11.54
aha„ bŒja-prada‹ pitƒ 32
aha„ brahmƒsmi 7.29, 13.12
aha„ k‚tsnasya jagata‹ 11.2
aha„ sarvasya prabhava‹ 15.4
aha„ sarve‰u bhte‰u 9.11
aham tva„ ca tathƒnye 13.5
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo 44, 12.7
ƒhƒra-uddhau sattva-uddhi‹ 3.11
ƒhave‰u mitho 'nyonyam 2.31
aho bata va-paco 'to garŒyƒn 2.46, 6.44
ƒhus tvƒm ‚‰aya‹ sarve 22
aikƒntikŒ harer bhaktir 7.3
aivaryƒd rpam eka„ ca 6.31
ajani ca yan-maya„ tad avimucya
niyant‚ 7.5
ajŠo jantur anŒo 'yam 5.15
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o 2.20
akƒma‹ sarva-kƒmo vƒ 4.11, 7.20
ak‰avya„ ha vai cƒturmƒsya-yƒjina‹ 2.43
anƒdir ƒdir govinda‹ 29, 2.2, 11.54
ƒnanda-mayo 'bhyƒsƒt 35, 6.23, 13.5
anƒsaktasya vi‰ayƒn 6.10, 8.27, 9.28, 11.55
anityam asukha„ lokam 43
a†or a†Œyƒn mahato mahŒyƒn 2.20
anta‹-pravi‰‡a‹ ƒstƒ janƒnƒm 15.15
anta-kƒle ca mƒm eva 38
antavanta ime dehƒ 2.28, 9.2
ƒnuklyasya sa…kalpa‹ 11.55, 18.66
ƒnuklyena k‚‰†ƒnu- 7.16, 11.55
anyƒbhilƒ‰itƒ-nyam 7.16, 11.55
apƒma somam am‚tƒ abhma 2.43

apƒ†i-pƒdo javano grahŒtƒ 13.15
apareyam itas tv anyƒm 25
aparimitƒ dhruvƒs tanu-bh‚to yadi 7.5
aprƒrabdha-phala„ pƒpam 9.2
ƒ-prƒya†ƒt tatrƒpi hi d‚‰‡am 18.55
ƒpryamƒ†am acala-prati‰‡ham 18.53
arcana„ vandana„ dƒsyam 43
ƒcaryo vaktƒ kualo 'sya labdhƒ 2.29
ƒsŒno dra„ vrajati 13.16
asito devalo vyƒsa‹ 22
asya mahato bhtasya nivasitam 3.15
ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi 6.8, 7.3, 9.4
ƒtatatvƒc ca mƒt‚tvƒc ca 6.29
athƒpi te deva padƒmbuja-dvaya- 7.24
atha puru‰o ha vai nƒrƒya†o 10.9
athƒsaktis tato bhƒvas 4.10
athƒto brahma-jijŠƒsƒ 24, 3.37
ati-martyƒni bhagavƒn 9.11
ƒtmƒna„ rathina„ viddhi 6.34
ƒtma-nik‰epa-kƒrpa†ye 18.66
ƒtmƒrƒmasya tasyƒsti 9.9
ƒtmendriya-mano-yuktam 6.34
avai‰†avo gurur na syƒd 2.8
avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ 6.47, 7.24, 11.52
avidyƒ-karma-sa„jŠƒnyƒ 39
avyakto 'k‰ara ity uktas 37
avyartha-kƒlƒtvam 6.17
ayam agnir vaivƒnaro 15.14
babhva prƒk‚ta‹ iu‹ 9.11
bahnƒ„ janmanƒm ante 5.16
bahu syƒm 9.7
bƒlƒgra-ata-bhƒgasya 2.17
bandhƒya vi‰ayƒsa…go 6.5
bhagavati ca harƒv ananya-cetƒ 9.30
bhagavat-tattva-vijŠƒnam 7.1
bhagavaty uttama-loke 7.1
bhƒgo jŒva‹ sa vijŠeya‹ 2.17
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bhaktir asya bhajana„ tad 6.47
bhakto 'si me sakhƒ ceti 21
bhaktyƒ tv ananyayƒ akya‹ 16.16
bhƒratƒm‚ta-sarvasvam 45
bhava-mahƒ-dƒvƒgni-nirvƒpa†am
6.23
bhavƒmbudhir vatsa-pada„ para„ padam
2.51
bhaya„ dvitŒyƒbhiniveata‹ syƒt 1.30, 6.14,
10.5
bhidyate h‚daya-granthi 7.1
bhoktƒ bhogya„ preritƒra„ ca matvƒ
13.3
bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒm 3.11
bhuŠjate te tv agha„ pƒpƒ 6.16
brahmaiva san brahmƒpy eti 14.26
brahma jƒnƒtŒti brƒhma†a‹ 10.5
brahma†o hi prati‰‡hƒham 29
brahma†yo devakŒ-putra‹ 10.8
brahmeti paramƒtmeti 2.2, 10.15
buddhi„ tu sƒrathi„ viddhi 6.34
cak‰ur unmŒlita„ yena 19
ceta etair anƒviddham 7.1
ceto-darpa†a-mƒrjanam 6.23
chandƒ„si yasya parnƒni 36
dadƒmi buddi-yoga„ tam 8.14
darana-dhyƒna-sa„sparair 5.26
dƒsa-bhto harer eva 13.13
deha-dehi-vibhedo 'yam 9.34
dehino 'smin yathƒ dehe 15.7
devƒn deva-yajo yƒnti 7.24
devar‰i-bhtƒpta-n‚†ƒ„ pit†ƒm 1.41,
2.38
dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam
4.7, 4.16, 4.34
dhyƒyan stuva„s tasya yaas tri-sandhyam
2.41
dik-kƒlƒdy-anavacchinne 6.31
dvandvair vimuktƒ‹ sukha-du‹kha-sa„jŠair
37
dvƒ supar†ƒ sayujƒ sakhƒya‹ 13.21
eka eva paro vi‰†u‹ 6.31
ekale Œvara k‚‰†a, ƒra saba bh‚tya 7.20,
11.43
eka„ ƒstra„ devakŒ-putra-gŒtam 45
ekƒ„ena sthito jagat39
eka„ tu mahata‹ sra‰‡‚ 7.4
eko devo nitya-lŒlƒnurakto 4.9
eko mantras tasya nƒmƒni yƒni 45
eko 'pi san bahudhƒ yo 'vabhƒti 6.31, 11.54
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eko vai nƒrƒya†a ƒsŒn na brahmƒ 10.8
eko vaŒ sarva-ga‹ k‚‰†a 8.22, 11.54
e‰a hi dra‰‡ƒ sra‰‡ƒ 18.14
e‰a u hy eva sƒdhu karma kƒrayati 5.15
e‰o '†ur ƒtmƒ cetasƒ veditavyo 2.17
etasyƒha„ na payƒmi 42
etasya vƒ ak‰arasya praƒsane gƒrgi 9.6
ete cƒ„a-kalƒ‹ pu„sa‹, 2.2 11.54
eva„ mana‹ karma-vaa„ prayu…kte 5.2
eva„ paramparƒ-prƒptam 21
eva„ prasanna-manaso 7.1, 9.2
eva„ prav‚ttasya viuddha-cetasas 9.2
garuˆa-skandham ƒropya 12.7
ghrƒ†a„ ca tat-pƒda-saroja-saurabhe
2.61, 6.18
gŒtƒdhyƒyana-Œlasya 44
gŒtƒ-ga…godaka„ pŒtvƒ 45
gŒtƒ-ƒstram ida„ pu†yam 44
gŒtƒ su-gŒtƒ kartavyƒ 44
gobhi‹ prŒ†ita-matsaram 14.16
goloka eva nivasaty akhilƒtma-bhta‹ 35,
6.15, 8.22, 13.14
gopea gopikƒ-kƒnta 19
harƒv abhaktasya kuto mahad-gu†ƒ‹ 1.28,
12.18Ä19
hare k‚‰†a, hare k‚‰†a 20, 45, 6.44, 7.24,
8.5, 8.6, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 9.2, 9.30, 10.9,
10.11, 12.6Ä7, 13.12, 13.26, 14.27, 16.7, 16.24
harer nƒma harer nƒma 6.12
he k‚‰†a karu†ƒ-sindho 19
hira†mayena pƒtre†a 7.25
h‚dy anta‹-stho hy abhadrƒ†i 7.1
Œhƒ yasya harer dƒsye 5.11
ik‰vƒku†ƒ ca kathito 4.1
ima„ vivasvate yogam 21
indrƒri-vyƒkula„ lokam 2.2
indriyƒ†i hayƒn ƒhur 6.34
Œƒvƒsyam ida„ sarvam 2.71
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹, 29, 2.2 4.12, 7.3,
7.7, 9.11, 11.54
Œvara‹ sarva-bhtƒnƒm 6.29
Œvarƒ†ƒ„ vaca‹ satyam 3.24
Œvara-prerito gacchet 5.15
iti rƒma-padenƒsau 5.22
ittha„ satƒ„ brahma-sukhƒnubhtyƒ 11.8
jagad-dhitƒya k‚‰†ƒya 14.16
jƒnƒti tattva„ bhagavan mahimno 7.24
janmƒdy asya yata‹ 9.21, 18.46
janmƒdy asya yato 'nvayƒd itarata ca 3.38
janma karma ca me divyam 11.43
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jayas tu pƒ†ˆu-putrƒ†ƒm 1.14
jŒva‹ sk‰ma-svarpo 'yam 2.17
jŒvere k‚pƒya kailƒ k‚‰†a 40
jŠƒnƒgni‹ sarva-karmƒ†i 5.16
jŠƒna„ parama-guhya„ me 3.41
jŠo 'ta eva 18.14
ju‰‡a„ yadƒ payaty anyam Œam 2.22
jyotŒ„‰i vi‰†ur bhuvanƒni vi‰†u‹ 2.16
kaivalya„ svarpa-prati‰‡hƒ vƒ citi-aktir iti
6.23
kalau nƒsty eva nƒsty eva 6.12
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ 34, 7.24
kƒma„ ca dƒsye na tu kƒma-kƒmyayƒ 2.61,
6.18
karau harer mandira-mƒrjanƒdi‰u 2.61, 6.18
kari‰ye vacana„ tava 31
karma†ƒ manasƒ vƒcƒ 6.13Ä14
kartƒ ƒstrƒrthavattvƒt 18.14
kasmin bhagavo vijŠƒte sarvam 7.2
keƒgra-ata-bhƒgasya 2.17
kibƒ vipra, kibƒ nyƒsŒ 2.8
ki„ punar brƒhma†ƒ‹ pu†yƒ 43
kŒrtanŒya‹ sadƒ hari‹ 41
krame†aiva pralŒyeta 9.2
k‚‰†a‹ svaya„ samabhavat parama‹ pumƒn
yo 4.5
k‚‰†as tu bhagavƒn svayam 21
k‚‰†a-var†a„ tvi‰ƒk‚‰†am 3.10
k‚‰†e bhakti kaile sarva-karma 2.41
k‚‰†o vai parama„ daivatam 11.54
k‚tavƒn kila karmƒ†i 6.11
k‰atriyo hi prajƒ rak‰an 2.32
k‰etrƒ†i hi arŒrƒ†i 13.3
k‰Œ†e pu†ye martya-loka„ vianti 9.8
k‰Œyante cƒsya karmƒ†i 7.1
lokyate vedƒrtho 'nena 15.18
mad-anyat-te na jƒnanti 7.18
mad-bhakti„ labhate parƒm 6.27
mad-bhakti-prabhƒvena 2.61
mahat-sevƒ„ dvƒram ƒhur vimukte‹ 7.28
mƒ hi„syƒt sarvƒ bhtƒni 2.19
mala nirmocana„ pu„sƒ„ 44
mama janmani janmanŒvare 6.1
mama mƒyƒ duratyayƒ 9.11
mama yonir mahad brahma 5.10
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a 4.29
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya 43
mƒ„ tu veda na kacana 7.3
mana eva manu‰yƒ†ƒm 6.5
man-manƒ bhava mad-bhakta‹ 18.78
manu ca loka-bh‚ty-artham 4.1

manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u 10.3
matta‹ paratara„ nƒnyat 5.17, 11.54
mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ 25, 27, 16.8
mƒyƒ-mugdha jŒvera nƒhi 40
mƒyƒritƒnƒ„ nara-dƒrake†a 11.8
mƒyƒtŒta paravyome sabƒra avasthƒna 4.8
mayi sarvƒ†i karmƒ†i 5.10
mayy arpita-mano-buddhir 41
m‚tyur yasyopasecanam 11.32
muhyanti yat sraya‹ 7.3
mukha„ tasyƒvalokyƒpi 9.13
mukti-pradƒtƒ sarve‰ƒm 7.14
muktir hitvƒnyathƒ-rpam 28, 4.35
mukunda-li…gƒlaya-darane d‚au 2.61, 6.18
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo 2.63, 5.2, 6.10
na bhajanty avajƒnanti 6.47
na cƒsƒv r‰ir yasya mata„ na bhinnam 2.56
na ca tasmƒn manu‰ye‰u 6.32
na dhana„ na jana„ na sundarŒm 6.1
nƒha„ prakƒa‹ sarvasya 18.55
na hi jŠƒnena sad‚am 5.16
na hi aa-kalu‰a-cchabi‹ kadƒcit 9.30
na hi te bhagavan vyaktim 22
naitat samƒcarej jƒtu 3.24
naiva santi hi pƒpƒni 44
na jƒyate mriyate vƒ vipacit 2.20, 13.13
nak‰atrƒ†ƒm aha„ aŒ 15.12
namo brahma†ya-devƒya 14.16
namo vedƒnta-vedyƒya 11.54
nƒrƒya†a‹ paro devas 10.8
na sƒdhu manye yata ƒtmano 'yam 5.2
na‰‡a-prƒye‰v abhadre‰u 7.1
na tad bhƒsayate sryo 35, 36
na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate 3.22,
11.43
na tatra sryo bhƒti na candra-tƒrakam 15.6
nƒtmƒ rute‹ 13.5
nava-dvƒre pure dehŒ 5.13
na vai vƒco na cak‰„‰i 7.19
na viyad arute‹ 13.5
nƒya„ deho deha-bhƒjƒ„ n‚-loke 5.22
nayƒmi parama„ sthƒnam 12.6Ä7
nikhilƒsv apy avasthƒsu 5.11, 6.31
nimitta-mƒtram evƒsau 4.14
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe 6.10, 9.28,
11.55
nirjitya para-sainyƒdi 2.32
nirmƒna-mohƒ jita-sa…ga-do‰ƒ 37
nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹ 2.28
nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm 30, 2.12,
4.12, 7.6, 7.10, 15.17
nna„ pramatta‹ kurute vikarma 5.2
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o„ ajŠƒna-timirƒndhasya 19
o„ ity etad brahma†o nedi‰‡ha„ nƒma
17.23
o„ tad vi‰†o‹ parama„ padam 17.24
pƒdau hare‹ k‰etra-padƒnusarpa†e 2.61,
6.18
parƒbhavas tƒvad abodha-jƒto 5.2
parama„ puru‰a„ divyam 43
para„ brahma para„ dhƒma 22
para„ d‚‰‡vƒ nivartate 3.42
parƒsya aktir vividhaiva ryate 30, 3.22,
8.22
parƒt tu tac-chrute‹ 13.5
pƒrtho vatsa‹ su-dhŒr bhoktƒ 45
pati„ patŒnƒ„ parama„ parastƒd 3.22
pati„ vivasyƒtmevaram 3.10
patir gati cƒndhaka-v‚‰†i-sƒtvatƒm 3.10
patitƒnƒ„ pƒvanebhyo 20
patra„ pu‰pa„ phala„ toyam 9.2, 11.55,
17.10
pradhƒna-kƒra†Œ-bhtƒ 4.14
pradhƒna-k‰etrajŠa-patir gu†ea‹ 13.13
prajƒpati„ ca rudra„ cƒpy 10.8
prakƒa ca karma†y abhyƒsƒt 9.2, 9.2
prakhyƒta-daiva-paramƒrtha-vidƒ„ matai
ca 7.24
prak‚ty-ƒdi-sarva-bhtƒntar-yƒmŒ 10.20
prƒ†ai citta„ sarvam ota„ prajƒnƒm 2.17
prƒ†opahƒrƒc ca yathendriyƒ†ƒm 9.3
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ 2.63, 5.2, 6.10
praƒnta-ni‹e‰a-mano-rathƒntara 2.56
premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena 3.13,
6.30, 9.4, 11.50
prŒtir na yƒvan mayi vƒsudeve 5.2
puru‰a eveda„ sarva 7.19
puru‰a„ ƒvata„ divyam 22
puru‰ƒn na para„ kiŠcit 8.21
rak‰i‰yatŒti vivƒso 18.66
rƒmƒdi-mrti‰u kalƒ-niyamena ti‰‡han 4.5,
11.46
ramante yogino 'nante 5.22
rasa-varja„ raso 'py asya 6.14
raso vai sa‹, rasa„ hy evƒya„ labdhvƒ
14.27
abdƒdibhyo 'nta‹ prati‰‡hƒnƒc ca 15.14
sa bhmi„ vivato v‚tvƒ 7.19
sac-cid-ƒnanda-rpƒya 9.11, 11.54
sac-cid-ƒnanda-vigraham 9.11
sad eva saumya 17.23
sƒdhakƒnƒm aya„ prem†a‹ 4.10
sƒdhavo h‚daya„ mahyam 7.18
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sƒdvaita„ sƒvadhtam 19
sa evƒya„ mayƒ te 'dya 21
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn 2.72, 4.29
sahasra-Œr‰ƒ puru‰a‹ 7.19
sa kƒleneha mahatƒ 21
sak‚d gŒtƒm‚ta-snƒnam 44
sa mahƒtmƒ su-durlabha‹ 7.3
sama‹ sarve‰u bhte‰u 9.2
samƒne v‚k‰e puru‰o nimagno 2.22
samƒritƒ ye pada-pallava-plavam 2.51
sa„sk‚tƒ‹ kila mantrai ca 2.31
samyag ƒdhŒyate 'sminn ƒtma-tattvayƒthƒtmyam 2.44
sandhyƒ-vandana bhadram astu 2.52
sa…ga-tyƒgƒt sato v‚tte‹ 6.24
sƒ…khya-yogau p‚thag bƒlƒ‹ 2.39
sa rahasya„ tad-a…ga„ ca 3.41
sarva-dharmƒn parityajya 44, 12.7, 18.78
sarvam etad ‚ta„ manye 22
sarva„ hy etad brahma 5.10
sarva„ jŠƒna-plavena 5.16
sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡a‹ 18.13,
18.62
sarvasya prabhum Œƒnam 13.18
sarvƒtmanƒ ya‹ ara†a„ ara†yam 1.41,
2.38
sarvatra maithuna-tyƒgo 6.13Ä14
sarvopani‰ado gƒvo 45
sa sarvasmƒd bahi‰-kƒrya‹ 9.12
‰a‡-karma-nipu†o vipro 2.8
sattva„ viuddha„ vasudeva-abditam
17.4
sa tvam eva jagat-sra‰‡ƒ 11.40
sa vƒ e‰a brahma-ni‰‡ha ida„ arŒra„
martyam 15.7
sa vai mana‹ k‚‰†a-padƒravindayor 2.60,
2.61, 6.15, 6.18, 6.27, 6.34
sa vai pu„sƒ„ paro dharmo 9.2
sevonmukhe hi jihvƒdau 6.8, 7.3, 9.4
i‰yas te 'ha„ ƒdhi mƒ„ tvƒ„ prapannam
2.39
iva-viriŠci-nutam 4.12
'raddhƒ'-abde Å vivƒsa kahe sud‚ˆha
nicaya 2.41
raddhƒvƒn bhajate yo mƒm 42
rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹ 43
rava†ayƒpi bahubhir yo na labhya‹ 2.29
rŒ-advaita gadƒdhara 20
rŒ caitanya-mano-'bhŒ‰‡a„ 19
rŒ-k‚‰†a-caitanya 20
rŒmad-bhƒgavata„ purƒ†am amalam 10.9
riya‹ patir yajŠa-pati‹ prajƒ-patir 3.10
‚†vatƒ„ sva-kathƒ‹ k‚‰†a‹ 7.1
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s‚‰‡i-hetu yei mrti prapaŠce avatare 4.8
ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi- 7.3
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs 43
svƒbhƒvikŒ jŠƒna-bala-kriyƒ ca 8.22
sv-alpam apy asya dharmasya 3.4
svƒny apatyƒni pu‰†anti 5.26
svarpe†a vyavasthiti‹ 6.23
svaya„ rpa‹ kadƒ mahyam 19
tadƒ rajas-tamo-bhƒvƒ‹ 7.1
tad-avadhi bata nƒrŒ-sa…game smaryamƒne
2.60, 5.21
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha5.26
tadvat kƒmƒ ya„ pravianti sarve 18.53
tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet
43
tad vi‰†o‹ parama„ padam 18.62
tƒ‹ raddhayƒ me 'nupada„ vi‚†vata‹ 9.2
tam akratu‹ payati vŒta-oko 2.20
tam ƒtma-stha„ ye 'nupayanti dhŒrƒs 2.12
tam eka„ govindam 9.11
tam eva viditvƒti m‚tyum eti 4.9, 6.15, 7.7,
13.18
tam Œvarƒ†ƒ„ parama„ mahevaram 3.22,
5.29
tamo-dvƒra„ yo‰itƒ„ sa…gi-sa…gam 7.28
ta„ tam evaiti kaunteya 40
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya 34
tƒni vetti sa yogƒtmƒ 13.3
tan-mayo bhavati k‰ipram 6.31
tƒ…ra vƒkya, kriyƒ, mudrƒ vijŠeha nƒ
bujhaya 9.28
tapo divya„ putrakƒ yena sattvam 5.22
tapta-kƒŠcana-gaurƒ…gi 19
taror iva sahi‰†unƒ 8.5
tasmƒd etad brahma nƒma-rpam 5.10,
14.3
tasmƒd rudro 'bhavad deva‹ 10.8
tasmƒt sarve‰u kƒle‰u 41
tasyaite kathitƒ hy arthƒ‹ 6.47, 11.54
tato 'nartha-niv‚tti‹ syƒt 4.10
tato yad uttarataram 7.7
tatrƒnvaha„ k‚‰†a-kathƒ‹ pragƒyatƒm 9.2
tat te 'nukampƒ„ susamŒk‰amƒ†o 12.14
tat tu samanvayƒt 15.15
tat tvam asi 17.23
tat tva„ p‰ann apƒv‚†u 7.25
tau hi mƒ„ na vijƒnŒto 10.8
tayƒ vinƒ tad ƒpnoti 12.7
te dvandva-moha-nirmuktƒ 6.45
tenaiva rpe†a catur-bhujena 9.11
tepus tapas te juhuvu‹ sasnur ƒryƒ 2.46,
6.44

te‰ƒm aha„ samuddhartƒ 18.46
te‰ƒ„ yat sva-vaco yuktam 3.24
te santa‹ sarvevarasya yajŠa- 3.14
tŒvre†a bhakti-yogena 4.11, 7.20
tretƒ-yugƒdau ca tato 4.1
t‚tŒya„ sarva-bhta-stham 7.4
tvƒ„ Œla-rpa-caritai‹ 7.24
tyaktvƒ deha„ punar janma 11.43
tyaktvƒ sva-dharma„ cara†ƒmbuja„ harer
2.40, 3.5, 6.40
ubhe uhaivai‰a ete taraty 4.37
ucchi‰‡a-lepƒn anumodito dvijai‹ 9.2
rdhva-mlam adha‹-ƒkham 36
utƒm‚tatvasyeƒno 7.19
utsƒhƒn nicayƒd dhairyƒt 6.24
vadanti tat tattva-vidas 2.2, 10.15, 13.12
vai‰amya-nairgh‚†ye na 4.14, 5.15
vƒŠchƒ-kalpatarubhya ca 20
vande 'ha„ rŒ-guro‹ 19
var†ƒramƒcƒravatƒ 3.9
vasanti yatra puru‰ƒ‹ sarve 15.7
vaŒ sarvasya lokasya 5.13
vastu-yƒthƒtmya-jŠƒnƒvarakam 14.8
vƒsudeva‹ sarvam iti 2.41, 2.56,
vaya„ tu na vit‚pyƒma 10.18
vedƒham eta„ puru‰a„ mahƒntam 7.7
vedai ca sarvair aham 3.10, 3.26
vede‰u durlabham adurlabham ƒtmabhaktau 4.5, 4.5
vede‰u yajŠe‰u tapa‹su caiva 9.2
vinayaty ƒcaran mauˆhyƒd 3.24
vi‰ayƒ vinivartante 6.14
vi‰†os tu trŒ†i rpƒ†i 7.4, 10.20
vi‰†u-bhaktƒ‹ sm‚tƒ devƒ‹ 11.48
vi‰†ur mahƒn sa iha yasya kalƒ-vie‰o 11.54
vi‰†u-akti‹ parƒ proktƒ 39
vi‰‡abhyƒham ida„ k‚tsnam 9.4
vivasvƒn manave prƒha 21
v‚k‰a iva stabdho divi ti‰‡haty ekas 7.7
v‚‰abhƒnu-sute devi 19
yac-cak‰ur e‰a savitƒ sakala-grahƒ†ƒm 4.1
yac-chakti-leƒt suryƒdyƒ 10.42
yac ch‚†vatƒ„ rasa-jŠƒnƒm 10.18
yad-a„ena dh‚ta„ vivam 10.42
yad-avadhi mama ceta‹ 2.60, 5.21
yad-bhŒ‰ƒ vƒta‹ pavate 9.6
yad gatvƒ na nivartante 32, 35, 36
ya e‰ƒ„ puru‰a„ sƒk‰ƒd 6.47
ya etad ak‰ara„ gƒrgi viditvƒsmƒl 2.7
ya‹ kƒra†ƒr†ava-jale bhajati 10.20
ya‹ prayƒti sa mad-bhƒvam 38

A magyar§zatok versmutat©ja
yajŠai‹ sa…kŒrtana-prƒyair 3.11
yajŠe‰u paavo brahman 2.31
yajŠo vai vi‰†u‹ 3.9
yam evai‰a v‚†ute tena labhyas 8.14
ya„ prƒpya na nivartante 37
ya„ yƒmasundaram acintya-gu†asvarpam 6.30
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒvam 39
yƒnti deva-vratƒ devƒn 36
yasmƒt para„ nƒparam asti kiŠcid 7.7
yas tv ƒtma-ratir eva syƒt 18.49
yƒ svaya„ padmanƒbhasya 44
yasya brahma ca k‰atra„ ca 11.32
yasya deve parƒ bhaktir 6.47, 11.54
yasyaika-nivasita-kƒlam 11.54
yasyƒjŠayƒ bhramati sambh‚ta- 4.1, 9.6
yasya prasƒdƒd bhagavat-prasƒdo 2.41
yasyƒsti bhaktir bhagavaty 1.28, 13.12
yasyƒtma-buddhi‹ ku†ape tri-dhƒtuke 3.40
yata‹ prav‚ttir bhtƒnƒm 12.11
yathƒ taror mla-ni‰ecanena 9.3
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yato vƒ imƒni bhtƒni jƒyante 13.17
yat-pƒda-pa…kaja-palƒa-vilƒsa-bhaktyƒ 5.26
yatra kvƒpi ni‰adya yƒdava- 2.52
yatra kva vƒbhadram 2.40, 3.5, 6.40
yatrƒvatŒr†a„ k‚‰†ƒkhyam 11.54
yat-tŒrtha-buddhi‹ salile na karhicij 3.40
yƒ vai sƒdhana-sampatti‹ 12.7
yƒvat kriyƒs tƒvad ida„ mano vai 5.2
yei k‚‰†a-tattva-vettƒ 2.8
ye indrƒdy-a…gatayƒvasthitam 3.14
ye‰ƒ„ tv anta-gata„ pƒpam 6.45
ye yathƒ mƒ„ prapadyante 9.29
yoginƒm api sarve‰ƒm 42, 18.1, 18.75
yo 'sau sarvair vedair gŒyate 15.15
yo vƒ etad ak‰ara„ gƒrgy 2.7
yo vetti bhautika„ deham 9.12
yo 'ya„ tavƒgato deva 11.40
yo 'ya„ yogas tvayƒ prokta‹ 42
yuddhamƒnƒ‹ para„ aktyƒ 2.31
yujyate 'nena durgha‡e‰u kƒrye‰u 9.5

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
Ez a t§rgy- ¦s n¦vmutat© a Bhagavad-gŒtƒ verseinek ford¨t§saira vonatkozik. Az egyes t¦mak¢r¢krÆl az adott vershez fÉz¢tt magyar§zatb©l
tudhat meg t¢bbet az olvas©.

A
Abhimanyu 1.6
AbszolÍt Igazs§g
filoz©fiai kutat§s az ~r©l 13.8Ä12
az odaad© szolg§lat c¦lja 17.26Ä27
a sat sz© jel¢li 17.26Ä27
tud§s az ~r©l l§sd tud§s, K‚‰†§r©l
l§sd m¦g K‚‰†a
adhibhtam meghat§roz§sa 8.4 l§sd m¦g
anyagi term¦szet
adhidaivam meghat§roz§sa 8.4 l§sd m¦g
kozmikus forma
adhyƒtma meghat§roz§sa 8.3 l§sd m¦g
l¦lek
ƒdity§k 10.21, 11.6, 11.22
adom§nyoz§s
a d¦monok §ltal 16.13Ä15
felhagyni vele nem szabad 18.5
hit n¦lk¤l 17.28
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 17.20
K‚‰†a az ~ forr§sa 10.4Ä5
mint k¢teless¦g 18.6
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 17.21
a term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆiben 17.7
tisztul§shoz vezet 18.5
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 17.22
Agni 10.23
alacsonyabb rendÉ energia l§sd anyagi
energia
al§zatoss§g mint tud§s 13.8Ä12
§ldozat(ok)
a brahmacƒrik §ltal 4.26
a Brahman t¤z¦be aj§nlott ~ 4.25
c¦lja transzcendent§lis 17.24
a d¦monok §ltal 16.17
az ¦letlevegÆ ~a 4.27
elhanyagol§sa 3.16

§ldozat(ok) (folyt.)
az elme fegyelmez¦s¦nek t¤z¦be aj§nlott
~ 4.26
eredm¦nye 4.30, 4.33
az ¦rz¦kek mÉk¢d¦s¦nek ~a 4.27
az esÆ az ~b©l sz¤letik 3.14
fajt§inak ¢sszehasonl¨t§sa 4.33
a fegyelmezett elme t¤z¦be 4.27
felhagyni vele nem szabad 18.5
a f¦listeneknek 3.12, 9.23
fontoss§ga 4.31
forr§sa 4.32
a g‚hasta §ltal 4.26
hit n¦lk¤l 17.28
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 17.11
a k¢teless¦gbÆl sz¤letik 3.14
K‚‰†a az ~ ir§ny¨t© elve 7.30
K‚‰†a az ~ k¢z¢tt 10.25
K‚‰†a minden ~ ¦lvezÆje 9.24
K‚‰†a minden ~ haszon¦lvezÆje 5.29
K‚‰†§nak
boldogs§ghoz vezet 3.10
¦telfelaj§nl§s 3.13
a f¦listeneket el¦gedett¦ teszi 3.11
megszabad¨t a k¢t¢tts¦gtÆl 3.9
l¦gz¦sszab§lyoz§ssal 4.29
lemond§s v¦gz¦s¦vel 4.28
megsemmis¨ti a bÉn¢s visszahat§st 4.30
megtiszt¨t 18.5
mint k¢teless¦g 18.6
¢sszetevÆi 9.16
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 17.12
a tat sz© kiejt¦se az ~ sor§n 17.23, 17.25
a term¦szet k¤l¢nf¦le k¢tÆerÆiben 17.7Ä17
a Transzcendens jelenl¦te az ~ban 3.15
transzcendent§lis c¦lja 17.25
a transzcendentalist§k §ltal 17.24
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 17.13
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§ldozat(ok) (folyt.)
a tulajdonr©l val© lemond§s ~a 4.28
Ura a FelsÆl¦lek 8.4
a V¦d§k ¦s az ~ 4.32
a V¦d§k tanulm§nyoz§sa §ltal 4.28
v¦gzÆi
csoportjaik 4.25Ä30
a sat sz© utal r§juk 17.26Ä27
a yogŒk §ltal 4.25
az alv§s fegyelmez¦se 6.16
analitikus tanulm§nyoz§s l§sd sƒ…khya
anal©gi§k
a banjanfa §gai ¦s az ¦rz¦kt§rgyak 15.2
banjanfa ¦s az anyagi vil§g 15.1Ä4
a banjanfa levelei ¦s a v¦dikus himnuszok 15.1
boldogs§g ¦s b§nat, t¦l ¦s ny§r 2.14
cs©nak ¦s ¦rtelem 2.67
¦g ¦s l¦lek 13.33
¦g ¦s K‚‰†a 9.6
embri© ¦s ¦lÆl¦ny 3.38
foly©k ¦s v§gyak 2.70
a foly©k hull§mai ¦s a harcosok 11.28
fonal ¦s K‚‰†a 7.7
f¤st ¦s hiba 18.48
f¤st ¦s k¦j 3.38
g¦p ¦s test 18.61
gy¢ngy¢k ¦s l¦t 7.7
illat ¦s ¦letfelfog§s 15.8
kis kÍt ¦s a V¦d§k 2.46
l§mpa ¦s tud§s 10.11
levegÆ ¦s ¦lÆl¦ny 15.8
l©tuszlev¦l ¦s karma-yogŒ 5.10
m¦cses ¦s transzcendentalista 6.19
m¦h ¦s a moh© v§gyakoz§s 3.38
nap ¦s tud§s 5.16
nap ¦s ¦lÆl¦ny tudata 13.34
©ce§n ¦s a K‚‰†a-tudatÍ ember 2.70
©ce§n ¦s az Ýr kozmikus form§ja 11.28
por ¦s k¦j 3.38
ruh§k ¦s testek 2.22
sz¦l ¦s ¦lÆl¦ny 9.6
sz¦l ¦s ¦rz¦kek 2.67
a teknÆs v¦gtagjai ¦s ¦rz¦kek 2.58
t¤k¢r ¦s ¦lÆl¦ny 3.38
tÉz ¦s k¦j 3.39
tÉz ¦s munka 18.48
tÉz ¦s tud§s 4.37
tÉzifa ¦s a gy¤m¢lcs¢zÆ tett visszahat§sa
4.37
v§ros ¦s test 5.13Ä14
v¨z ¦s bÉn¢s visszahat§sok 5.10
v¨zt§rol© ¦s a V¦d§k sz§nd¦ka 2.46
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Ananta 10.29
Anantavijaya kagyl©k¤rt 1.16Ä18
anyag, cselekvÆ ¦rz¦kszervek ¦s ~ 3.42
anyagi energia
az ¦lÆl¦nyek kihaszn§lj§k 7.5
nyolc ¢sszetevÆje 7.4
anyagi l¦t
alapja 9.18
h§romf¦le szenved¦s ¦s ~ l§sd szenved¦s
K‚‰†a az ~ alapja 7.7, 7.10, 7.12, 9.18,
10.39
¢sszetevÆi 13.27
l§sd m¦g anyagi term¦szet
anyagi term¦szet
az ¦lÆl¦ny a hat§sa alatt l§sd felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek
az ¦lÆl¦ny sz§rmaz§sa az ~bÆl 9.10
az ¦lÆl¦nyek v§ltoz§sai az ~ §ltal 13.20
felszabadul§s az ~ meg¦rt¦s¦vel 13.24
kezdet n¦lk¤li 13.20
k¢tÆerÆi l§sd egyes k¢tÆerÆk; k¢tÆerÆk
K‚‰†a ir§ny¨tja 9.10
K‚‰†a tÍl van az ~en 8.9
a l¦lekv§ndorl§s oka 13.22
az okok ¦s k¢vetkezm¦nyek oka 13.21
puszt¨t§s ¦s teremt¦s az ~en kereszt¤l
9.10
a test oka 13.30
l§sd m¦g anyagi energia
anyagi test(ek)
§tmeneti term¦szete 2.13, 2.16
a bhakt§k tud§sa az ~rÆl 13.19
fegyelmez¦se 17.14
a FelsÆl¦lek ¦s az ~ l§sd FelsÆl¦lek
forr§sa az anyagi term¦szet 13.30
gabona ¦s ~ 3.14
g¦phez hasonl¨tj§k 18.61
ismerÆje 13.1Ä2
kilenc kapus v§rosa 5.13
a l¦lek a k¤l¢nb¢zÆ ~ben 5.18
meg¦rt¦se mint tud§s 13.3
megnyilv§nult ¦s megnyilv§nulatlan
§llapota 2.28
mÉk¢d¦se ¦s a l¦lek 5.13Ä14
mÉk¢d¦se ¦s a term¦szet k¢tÆerÆi 5.14
mÉk¢d¦s¦nek helyes felfog§sa 13.30,
13.35
¢sszetevÆi 13.6Ä7
ruh§hoz hasonl¨tj§k 2.22
sanyargat§sa 17.5Ä6
a term¦szet k¢tÆerÆi ¦s az ~ 5.14
a tettek mezeje 13.1Ä7, 13.27
anyagi tettek l§sd gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
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anyagi vil§g
banjanf§hoz hasonl¨tj§k 15.1Ä4
brahman, tÍl az ~ ok-okozati t¢rv¦ny¦n
13.13
d¦moni l§t§sm©dja 16.8
elhagy§sa
megfelelÆ idÆpontban 8.23Ä24
nem megfelelÆ idÆpontban 8.25, 8.26
l§sd m¦g felszabadul§s; visszat¦r¦s
Istenhez
az ¦lÆl¦nyek term¦szete az ~ban 15.16,
16.6
elpuszt¨t§sa 16.9
K‚‰†a az ~ forr§sa 10.8
K‚‰†a az ~ ir§ny¨t© elve 7.30
megteremt¦se l§sd teremt¦s
¢sszetevÆi 13.6Ä7
szenved¦s az ~ban l§sd szenved¦s
visszat¦r¦s az ~ba
a t¢k¦letess¦g el¦r¦se ¦s ~ 8.15
l§sd m¦g l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s ¦s
hal§l k¢rforg§sa
Arjuna
Bharata lesz§rmazottja 2.30
ellenfeleit szeml¦li Kuruk‰etr§n 1.25Ä28
az elm¦rÆl 6.34
¦rvei a h§borÍ ellen 1.31Ä45
Gƒ†ˆŒva ¨ja 1.29, 1.46
a gazdags§g megh©d¨t©ja 7.7
Hanumƒn d¨szlik z§szlaj§n 1.20
a h¨rnev¦t teszi kock§ra 2.33Ä38
¨ja 1.29, 1.46
illÍzi©ja szertefoszlik 18.73
im§i 11.14Ä31, 11.36Ä46
isteni szemet kap 11.8
jelenl¦t¦nek hat§sa 18.78
kagyl©k¤rtje 1.14, 1.15
k¦rd¦sei l§sd k¦rd¦sek, Arjun§¦
kiv§l© tulajdons§gai 4.3, 9.1, 10.1, 18.64,
18.65
a kozmikus form§t elsÆk¦nt l§tja
11.47Ä48
a kozmikus form§t szeretn¦ l§tni 11.3Ä4
K‚‰†a a bar§tja 10.1, 18.64, 18.65
K‚‰†a bocs§nat§¦rt esedezik 11.41Ä42,
11.44
K‚‰†a megmutatja neki eredeti form§j§t
11.50Ä51
K‚‰†a megszidja gy¢nges¦g¦¦rt 2.2Ä3
K‚‰†a mint ~ 10.37
K‚‰†a a szek¦rhajt©ja 1.21Ä24
K‚‰†a utas¨t§sait elfogadja 10.14, 18.73
K‚‰†a utas¨t§sait ¢sszefoglalja 11.1Ä3

Arjuna (folyt.)
K‚‰†§t jellemzi 10.12Ä13
k‰atriya 2.31
Kuruk‰etr§n az ellenfeleit szeml¦li
1.25Ä28
meg¦rti K‚‰†a helyzet¦t 11.1Ä4
megh©dol K‚‰†§nak 2.7, 18.73
megsz¨vleli K‚‰†a utas¨t§sait
10.14, 18.73
SavyasƒcŒ 11.33
a szertefoszlott illÍzi©r©l 11.1
szil§rd elt¢k¦lts¦ge 18.73
term¦szete 18.59, 18.60
tigris az emberek k¢z¢tt 18.4
utas¨t§st kap a harcra 2.31Ä38, 4.42,
11.33, 11.34
a yog§t megval©s¨thatatlannak v¦li
6.33Ä34
v§laszt§si lehetÆs¦ge 18.63
vonakodik a harct©l 1.31Ä45
zavarodotts§ga 1.27Ä46, 2.4Ä9
Aryamƒ 10.29
asat meghat§roz§sa 17.28
Asita 10.12Ä13
a‰‡ƒ…ga-yoga 5.27Ä28
asur§k l§sd d¦monok
AŁvatthƒmƒ 1.8
AŁvŒk 11.22
aszk¦ta, ¢sszehasonl¨t§sa a yogŒval 6.46

B
b§nk©d§s 2.11, 2.25Ä28
banjanfa 15.1Ä4
a b¦ke el¦r¦se
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦srÆl val© lemond§ssal
2.71
a hamis eg©r©l val© lemond§ssal 2.71
a K‚‰†a-tudat elÆfelt¦tele 2.66
az odaad© szolg§lat r¦v¦n 9.31
szil§rd tudattal 2.70
a tettek gy¤m¢lcseirÆl val© lemond§ssal
12.12
transzcendent§lis ¦rtelem ¦s ~ 2.66
a tud§s r¦v¦n 4.39, 5.29
az Ýrnak megh©dolva 18.62
b¦ketÉr¦s
eredm¦nye 2.15
gyakorl§sa 2.14, 2.15
mint tud§s 13.8Ä12
belsÆ energia 7.25
besz¦d, fegyelmez¦se 17.15

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
betÉk, K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.33
Bhagavad-gŒtƒ
hallgat§sa
irigys¦g n¦lk¤l 18.71
megszabad¨t a bÉn¢s visszahat§st©l
18.71
SaŠjaya v¦lem¦nye r©la 18.74, 18.76
tanulm§nyoz§sa K‚‰†a im§data 18.70
bhakta, bhakt§k
§llhatatoss§ga 12.15
kiegyensÍlyozottak 12.13Ä19
K‚‰†a a ~ bar§tja 9.29
K‚‰†a a ~ v¦delmezÆje 18.58
K‚‰†a kegy¦t elnyerik 18.56
K‚‰†a seg¨ti Æket 10.10Ä11
sosem vesznek el 9.31
a tiszta ~ jellemzÆi 10.9
transzcendent§lis ¦rtelme 10.10, 13.19
tulajdons§gaik kedvesek az Ýrnak
12.13Ä20
zavartalanul rend¨thetetlenek 12.15
l§sd m¦g az egyes bhakt§kat
Bharata 2.10, 2.30
BhŒma 1.15
BhŒ‰ma
a kozmikus forma ¦s ~ 11.26Ä27
megv¦di Dro†ƒcƒrya hadsereg¦t 1.8,
1.10Ä12
sorsa 11.34
Bh‚gu 10.25
BhłriŁravƒ 1.8
bizalmas tud§s l§sd odaad© szolg§lat;
tud§s, bizalmas
boldogs§g
§ldozat §ltal 3.10, 4.31
Brahman ¦s v¦gsÆ ~ 14.27
a d¦monok t¢rekv¦se a ~ra 16.13Ä15
h§rom fajt§ja 18.36
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 18.37
karma-yoga §ltal 5.13
a k¦telked¦s lehetetlenn¦ teszi 4.40
K‚‰†a a ~ forr§sa 10.4Ä5
a lemond§s nem elegendÆ a ~hoz 5.6
a mennyei bolyg©kon 9.20Ä21
mÍl¦kony term¦szete 2.14
okoz©ja az ¦lÆl¦ny 13.21
az ¢nmegval©s¨tott ember ¦s ~ 5.21
a szent¨r§sok parancsait elhanyagolva
lehetetlen 16.23
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.38
a tettek mezej¦nek t¦nyezÆje 13.6Ä7
a tud§sb©l fakad© ~ 4.38
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 18.39
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boldogtalans§g l§sd szenved¦s
bolyg©(k)
als©bb ~rendszerek 14.18
mennyei ~ l§sd mennyei bolyg©k
p§ly§ja 15.13
l§sd m¦g F¢ld; Hold; Nap
b¢lcsek
bolyg©in val© sz¤let¦s 14.14
¦brenl¦te 2.69
¦jszak§ja 2.69
elt¦rÆ v¦lem¦nye 18.3
K‚‰†a a ~ eredete 10.2
K‚‰†a helyzet¦rÆl 10.12
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.25, 10.37
mindenkire ugyanÍgy tekintenek 5.18
a t¢k¦letess¦g Ítja a ~ sz§m§ra 13.1
l§sd m¦g az egyes b¢lcseket
Brahmƒ, Ýr
K‚‰†a mint ~ 10.33
napj§nak hossza 8.17
a brahmacƒrŒk §ldozata 4.26
brahman (Brahman)
alacsonyabb rendÉ K‚‰†§n§l
13.13, 14.27
az anyagi vil§g ok-okozatain tÍl
13.13
el¦rÆinek jellemzÆi 8.11
az ¦lÆl¦ny mint ~ 8.3
az ¦lÆl¦nyek sz¤let¦se ¦s ~ 14.3
hib§tlan 5.19
im§data 12.2Ä7
jellemz¦se 13.13, 14.27
a kiegyensÍlyozott elm¦jÉ lelkek ¦s
~ 5.19
K‚‰†a a ~ alapja 13.13, 14.27
K‚‰†a term¦keny¨ti meg 14.3
a legfelsÆbb ~ l§sd K‚‰†a
megismer¦s¦bÆl fakad© felfog§s
13.31Ä33
az o„ tat sat utal r§ 17.23
szintj¦nek el¦r¦se 14.26
a teljes anyagi §llom§ny 14.3
a t¢k¦letes §llapot 18.50
yogŒk ¦s a ~ 4.25
brƒhma†§k
k¢tÆerÆk ¦s a ~ tulajdons§gai
18.41
odaad© szolg§lata 7.29, 9.33
tulajdons§gai 18.42
B‚haspati 10.24
B‚hat-sƒma, himnusz 10.35
bÉn¢s tettek
forr§sa 3.16
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k¦jv§gy ¦s ~ 3.37, 3.41
bÉn¢s visszahat§s
a k¢teless¦g mentes a ~t©l 18.47
megszabadul§s a ~t©l
§ldozat bemutat§s§val 4.30
a Bhagavad-gŒtƒval 18.71
felaj§nlott ¦tellel 3.13
karma-yog§val 5.10
medit§ci©val 6.27
megh©dol§ssal 18.66
odaad© szolg§lattal 5.10
tud§ssal 10.3
tett ~ n¦lk¤l 4.21
b¤szkes¦gn¦lk¤lis¦g 13.8Ä12

C
Cekitƒna 1.5
Citraratha 10.26
c¢lib§tus, a t¢k¦letess¦g ¦rdek¦ben 8.11
l§sd m¦g sannyƒsa ¦letrend

Cs
a csal§d pusztul§sa 1.37Ä43
csal§di ¦let l§sd g‚hasth§k
cselekv¦s l§sd tett
cselekvÆ l§sd tett, v¦gzÆje

D
d¦moni term¦szet 16.4, 16.5, 16.7Ä20
d¦monok
§ldozatai 16.13Ä17
im§data 17.4, 17.5Ä6
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt
10.30
term¦szete 16.4, 16.5, 16.7Ä20
tettei 16.9Ä10
a tudatlans§g megt¦veszti Æket
16.13Ä15
Devadatta kagyl©k¤rt 1.15
Devala, K‚‰†§r©l 10.12Ä13
Dh‚‰‡adyumna 1.3
Dh‚‰‡aketu 1.5
Dh‚tarƒ‰‡ra
Bharata lesz§rmazottja 2.10
fiai l§sd Duryodhana

k¦rd¦sei fiair©l 1.1
a kozmikus forma ¦s ~ fiai
11.26Ä27
SaŠjay§t k¦rdezi a kuruk‰etrai
h§borÍr©l 1.1
Dro†ƒcƒrya
Duryodhana megsz©l¨tja
1.3Ä11
a kozmikus forma ¦s
~ 11.26Ä27
sorsa 11.34
Drupada 1.4
Duryodhana
BhŒ‰ma ¦s ~ 1.12
Dro†ƒcƒry§hoz sz©l 1.3Ä11
harcosok ~ oldal§n 1.7Ä11
d¤h l§sd harag

E
¦g 13.33
egyenlÆ szeml¦letm©d
a bhakt§k jellemzÆje 12.13Ä19
eredm¦nye 5.19, 5.20Ä21
¦rtelem ¦s ~ 6.9
K‚‰†a a forr§sa 10.4Ä5
mint tud§s 13.8Ä12
a transzcendentalist§k jellemzÆje
14.22Ä25
tud§sb©l fakad 5.18
egyszerÉs¦g mint tud§s 13.8Ä12
¦jszaka
a b¢lcs sz§m§ra 2.69
a materialista sz§m§ra 2.69
elef§ntok 10.27
az ¦let c¦lja
d¦monikus szeml¦let ~r©l
16.11Ä12
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat;
t¢k¦letess¦g; visszat¦r¦s Istenhez
az ¦let lemondott rendje l§sd sannyƒsa
¦letrend
¦letlevegÆ
a hal§l pillanat§ban 8.10
K‚‰†a mint ~ 15.14
a yoga folyamata ¦s ~ 8.10, 8.12
l§sd m¦g l¦gz¦sszab§lyoz§s
elme
ellens¦g ¦s bar§t 6.5Ä6
ereje 6.34, 6.35
az ¦rtelemhez hasonl¨tva 3.42

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
az ¦rz¦kek fegyelmez¦se az
~vel 3.7
az ¦rz¦kek hat§sa az ~re 2.60
az ¦rz¦kekhez hasonl¨tva 3.42
fegyelmez¦se
§ldozat ¦s ~ 4.26
elt¢k¦lts¦g r¦v¦n 18.33
elme (folyt.)
fegyelmez¦se (folyt.)
gyakorl§ssal 6.35
hi§nya 6.6
jellemzÆje 17.16
j©t¦kony hat§sa 6.6, 6.7
a k¢t¢tts¦g elker¤lhetÆ §ltala 5.7
K‚‰†a a forr§sa 10.4Ä5
lemond§s a birtokv§gyr©l ¦s ~ 4.21
neh¦zs¦ge 6.34, 6.35
az ¢nval© megpillant§sa ¦s ~ 6.26
a transzcendentalist§k m©dszere
~hez 6.10
a felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek ¦s ~ 6.5Ä6
felszabadul§s ¦s ~ 6.5Ä6
k¦jv§gy ¦s ~ 3.40
kiegyensÍlyozott ~ 6.9
mint anyagi energia 7.4
mint ¦rz¦kszerv 15.7
mint a tettek mezej¦nek ¢sszetevÆje
13.6Ä7
az ¢nmegval©s¨t§sban 6.36
a samƒdhiba mer¤lt ~ 6.20Ä23
a V¦d§k vir§gos szavai ¦s az ~ 2.53
elmebeli spekul§ci© 11.55
elÆ¨rt k¢teless¦gek l§sd k¢teless¦g
¦lÆl¦ny(ek)
az anyagi energi§t kihaszn§lja 7.5
a Brahman teszi lehetÆv¦ az ~ sz¤let¦s¦t
14.3
egyform§n tekinteni r§juk 18.54 l§sd
m¦g egyenlÆ szeml¦letm©d
esendÆ ¦s t¦vedhetetlen 15.16
felfog§sa
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.21
a tud§s r¦v¦n 4.35
a FelsÆl¦lek ir§ny¨tja 18.61
a FelsÆl¦lek tartja fenn Æket
13.15, 13.17
felszabadul§sa a tud§s seg¨ts¦g¦vel
13.24
forr§sa 7.6, 9.10, 14.3
a k¦jv§gy ¦s az ~ t¦vÍtja 3.40
k¦t fajt§ja 15.16
k¦tf¦le ~ 16.6 l§sd m¦g d¦moni
term¦szet; isteni term¦szet
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kezdet n¦lk¤li 13.20
K‚‰†a a fenntart©juk 9.5
K‚‰†a a j©akar©juk 5.29
K‚‰†a k¦pviselÆje az ~ k¢z¢tt 10.22
l¦trej¢nnek az anyagi term¦szeten
kereszt¤l 9.10
magzathoz hasonl¨tva 3.38
¦lÆl¦ny(ek) (folyt.)
a megnyilv§nulatlanba mer¤lnek Brahmƒ
¦jszak§j§n 8.18, 8.19
megnyilv§nulnak Brahmƒ napj§nak
hajnal§n 8.18
minden ~ ir§nti bar§ts§g 11.55
minden ~ K‚‰†a szerves r¦sze 4.35, 15.7
mindenhova kiterjednek 13.31
mint Brahman 8.3
mint lelki energia 7.5
a naphoz hasonl¨tva 13.34
a sz¦lhez hasonl¨tva 9.6
a szenved¦s ¦s ¦lvezet okoz©ja 13.21
a term¦szet k¢tÆerÆi ¦s ~ l§sd k¢tÆerÆk
a t¢k¦letes ~ k¢z¢tt K‚‰†a k¦pviselÆje
10.26 l§sd m¦g ¢nmegval©s¨tott
lelkek
a tudatlans§g k¢tÆereje megt¦veszti
az ~t 14.8
t¤k¢rh¢z hasonl¨tva 3.38
tÉzh¢z hasonl¨tva 3.38
v§ndorl§sa ¦s az anyagi term¦szet 13.20
l§sd m¦g l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s
¦s hal§l k¢rforg§sa
l§sd m¦g l¦lek
¦lvezet
anyagi ~ l§sd ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s
a mennyei bolyg©kon 9.20Ä21
l§sd m¦g boldogs§g
ember
a k¦jv§gy az ellens¦ge 3.37, 3.39
k¢z¢ns¦ges ~ 3.20, 3.21
term¦szete tettei alapj§n 3.33
az emberi t§rsadalom oszt§lyai l§sd egyes
var†§k; var†ƒrama-rendszer
eml¦kezet
K‚‰†a az ~ forr§sa 15.15
a sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§s§ban 4.5
zavart 2.63
energia
anyagi ~ l§sd anyagi term¦szet
isteni ~ l§sd isteni term¦szet
er¦ny K‚‰†a ¦s Arjuna jelenl¦t¦ben 18.78
erÆ
K‚‰†a ¦s Arjuna jelenl¦t¦ben 18.78
K‚‰†a mint ~ 7.11
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erÆszakmentess¦g 10.4Ä5, 13.8Ä12
¦rtelem
az anyagi energia ¢sszetevÆje 7.4
anyagi v§gyak ¦s ~ 7.20
cs©nakhoz hasonl¨tj§k 2.67
elv¦sz a v§gy k¢vetkezt¦ben 2.63
elveszt¦se ¦s f¦listenim§dat 7.20, 7.23
¦rtelem (folyt.)
elveszt¦se ¦s K‚‰†a szem¦lytelen
felfog§sa 7.24
az elm¦hez hasonl¨tva 3.42
eml¦kezetzavar ¦s ~ 2.63
az ¦rz¦kek hat§sa ¦s ~ 2.67
az ¦rz¦kek szab§lyoz§sa ¦s ~ 2.68
a hat§rozatlanok ¦s ~ 2.41
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 18.30
a k¦jv§gy sz¦khelye 3.40
K‚‰†a im§data §ltal 18.70
a K‚‰†a-tudat megszil§rd¨tja 2.65
a l¦lekhez hasonl¨tva 3.42
magasabb rendÉ az elm¦n¦l 3.42
megszabad¨t az illÍzi©t©l 2.52
az odaad© szolg§latban 2.41
rend¨thetetlen ~ 2.61
szabads§ga 18.17
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.31
tisztul§s az ~ seg¨ts¦g¦vel 18.51Ä53
transzcendent§lis ~ 2.66
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 18.32
l§sd m¦g tud§s
¦rz¦kek
§ldozat az ~ t¤z¦be 4.26
az anyaghoz hasonl¨tva 3.42
elme ¦s az ~ 2.60, 3.42
az elm¦hez hasonl¨tva 3.42
¦lÆl¦ny ¦s ~ 15.7
ereje 2.60
¦rtelem ¦s ~ 2.67
fegyelmez¦se l§sd az ¦rz¦kek
fegyelmez¦se
a FelsÆl¦lek ¦s ~ 13.15, 13.16
az isteni tudatban ¦lÆ ¦s az ~ 5.8Ä9
a k¦jv§gy sz¦khelye 3.40
kiel¦g¨t¦se l§sd ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s
kiel¦g¨t¦s¦nek ¦lni 3.16
K‚‰†a az ~ mestere 17.1
K‚‰†a k¦pviselÆje az ~ k¢z¢tt 10.22
t§rgya l§sd az ¦rz¦kek t§rgya
a teknÆs v¦gtagjaihoz hasonl¨tva 2.58
a tettek egyik t¦nyezÆje 18.14
a tettek mezej¦nek ¢sszetevÆje 13.6Ä7
a tetteket motiv§l© t¦nyezÆ 18.18
az ¦rz¦kek fegyelmez¦se

¦rtelem ¦s ~ 2.61, 2.68
felszabadul§s ¦s ~ 5.27Ä28
hi§nya 3.34
k¦jv§gy megzabol§zhat© §ltala 3.41
a k¢t¢tts¦g elker¤lhetÆ §ltala 5.7
K‚‰†a a forr§sa 10.4Ä5
K‚‰†a kegye el¦rhetÆ §ltala 2.64
az ¦rz¦kek fegyelmez¦se (folyt.)
magasabbrendÉ ¨zt tapasztalva 2.59
szab§lyoz© elvek k¢vet¦s¦vel 2.64
sz¨nlel¦se 3.6
tud§s ~ §ltal 2.58
visszat¦r¦s Istenhez ~ r¦v¦n 2.72
a yogŒ jellemzÆje 5.23
az ¦rz¦kek t§rgya(i)
akad§lyozza az ¢nmegval©s¨t§st 3.34
a banjanfa §gaihoz hasonl¨tva 15.2
az elme medit§ci©ja ~n 3.6
fel§ldozni ~t 4.26
lemond§s ~r©l 2.59 l§sd m¦g az ¦rz¦kek
fegyelmez¦se
medit§ci© az ~n 2.62
megmarad ~ ir§nti ¨z 2.59
ragaszkod§s ~hoz 2.62, 3.34
a tettek mezej¦nek ¢sszetevÆje 13.6Ä7
undor ~ ir§nt 3.34
¦rz¦kkiel¦g¨t¦s
akad§lyozza az odaad© szolg§latot 2.44
d¦monikus szeml¦lete 16.11Ä12
elker¤l¦se 18.49
¦rdek¦ben v¦gzett tettek 18.24
a felszabadult lelkek ¦s az ~ cs§b¨t§sa
5.21Ä22
korl§toz§sa l§sd az ¦rz¦kek
fegyelmez¦se; lemond§s
lemond§s ¦s ~ 2.55, 2.59, 2.71, 3.28,
6.2, 18.49
megvil§gosodott l¦lek ¦s ~ 3.28
a mennyei bolyg©kon 9.20Ä21
mint az ¦let c¦lja 3.16
a szenved¦s forr§sa 5.22
t¢rekv¦s ~ n¦lk¤l 4.19
v§gy az ~re
az elme kital§ci©i ¦s ~ 2.55
sz¦tsz©rt ¦rtelem ¦s ~ 2.42Ä43, 2.44
l§sd m¦g v§gyak
esÆ
az §ldozat eredm¦nye 3.14
a gabona az ~bÆl sz§rmazik 3.14
K‚‰†a szab§lyozza 9.19
¦tel
felaj§nl§sa §ldozat gyan§nt 3.13
gabona 3.14

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
a term¦szet k¤l¢nb¢zÆ k¢tÆerÆiben 17.8
¦ter 7.4
ev¦s
bÉn¢s visszahat§sai 3.13
fegyelmez¦se 6.16, 6.17, 18.51Ä53
prasƒda 3.13
¦vszakok 10.35

F
fajok
d¦moni ~ 16.19, 16.20
K‚‰†a a ~ atyja 14.4
sz¤let¦se 14.4
l§sd m¦g az egyes fajokat
f§k 10.26
fegyverek
Gƒ†ˆŒva ¨j 1.29, 1.46
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.28
felaj§nl§sok K‚‰†§nak 9.27
megszabadul§s a karm§t©l ¦s ~ 9.28
szeretettel 9.26
l§sd m¦g odaad© szolg§lat
f¦lelem
K‚‰†a ¦s a ~ 10.4Ä5
mentess¦g a ~tÆl 2.40, 2.56, 4.10,
5.27Ä28, 10.4Ä5
f¦listenek
§ldozat ~nek l§sd §ldozatok, a
f¦listeneknek
ell§tnak minden sz¤ks¦gessel 3.12
im§d©i 7.20Ä23 l§sd m¦g im§dat,
f¦listen~
a kozmikus forma ¦s a ~ 11.21
K‚‰†a §ll m¢g¢tt¤k 7.22, 7.30
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.22
K‚‰†§t©l sz§rmaznak 10.2
sz¤let¦s a ~ k¢z¢tt 9.20, 9.25
l§sd m¦g az egyes f¦listeneket
FelsÆl¦lek
adhiyajŠa 8.4
el¦r¦se fegyelmezett elm¦vel 6.7
az ¦lÆl¦nyt ir§ny¨tja 18.61
im§data 6.31
jellemzÆi 13.14Ä19, 13.23
K‚‰†a mint ~ 6.31, 8.4, 10.20
megpillant§sa 13.25, 13.28, 13.29
mindig az ¦lÆl¦nnyel van
13.23, 13.28
a tett egyik t¦nyezÆje 18.14
a tud§s t§rgya 13.18
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felszabadul§s
az §ldozatok ismeret¦vel 4.32
a cselekv¦s ismerete §ltal 4.16
d¦moni ¦s ateista n¦zetek ¦s ~ 9.12
a hiteles forr§sok hallgat§s§val 13.26
jellemzÆi 5.19Ä22, 5.24Ä28
K‚‰†§t megismerve 4.9, 4.14, 4.15
r¦gmÍlt idÆkben 4.15
a term¦szet ¦s az ¦lÆl¦ny meg¦rt¦se
§ltal 13.24
felszabadul§s (folyt.)
t¢k¦letes tud§s ¦s ~ 5.17
tulajdons§gok, melyek sz¤ks¦gesek a
~hoz 5.3, 5.17, 5.24Ä28
t¤relem r¦v¦n 2.15
Ítj§nak meg¦rt¦se 13.35, 18.30
felt¦telekhez k¢t¢tt ¦let
megszabadul§s a ~tÆl 18.58
l§sd m¦g gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
felt¦telekhez k¢t¢tt l¦lek (lelkek)
a b¢lcs p¦ld§t mutat a ~nek 3.25Ä26
elm¦j¦t felzaklatni nem aj§nlott 3.26,
3.29
a hamis ego megt¦veszti 3.27
kapcsolata saj§t elm¦j¦vel 6.5Ä6
k¢teless¦g ¦s ~ 3.25Ä26, 3.29
K‚‰†a p¦ld§t mutat a ~nek 3.22Ä24
a term¦szet k¢tÆerÆinek hat§sa a ~re
3.27
tettek v¦grehajt§sa ¦s ~ 3.25Ä27
v§ndorl§sa l§sd l¦lekv§ndorl§s
zavarodotts§ga 5.15
a f¦ny forr§sa 13.18
f¢ld (F¢ld bolyg©)
K‚‰†a mint a ~ illata 7.9
sz¤let¦s a ~i bolyg©kon ¦s a szenved¦ly
k¢tÆereje 14.18
f¢ld elem, az anyagi energia ¢sszetevÆje 7.4
f¢ldmÉvesek l§sd vaiy§k
f¢sv¦ny defin¨ci©ja 2.49
f¤gefa 15.1

G
gabona 3.14
gandharv§k 10.26, 11.22
Gƒ†ˆŒva ¨j 1.29, 1.46
Gangesz 10.31
Garuˆa 10.30
gƒyatrŒ, versforma 10.35
gazdags§g 10.23, 18.78

800

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

Govinda l§sd K‚‰†a, Ýr
a g‚hasth§k §ldozatai 4.26

Gy
gyal§zkod§s 16.18
gyÆzelem K‚‰†a ¦s Arjuna jelenl¦t¦ben
18.78
gyÉl¢let
a kettÆss¦gek forr§sa 7.27
a tettek mezej¦nek t¦nyezÆje 13.6Ä7
gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
elker¤l¦se 4.20
eredm¦nye l§sd a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
visszahat§sa
f¦listenim§dat ¦s ~ 4.12
k¢t¢tts¦ghez vezet 5.12
megszabadul§s a ~tÆl 3.31, 4.20, 6.3
az odaad© szolg§lat megsemmis¨ti
~et 2.49
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben v¦gzik 14.7
a tud§s v¦get vet a ~nek 4.20
a V¦d§kban 2.42Ä43
a yogŒ ¦s a ~ 6.3
l§sd m¦g karma
gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket v¦gzÆk
a yogŒk ¦s ~ 6.46
l§sd m¦g materialist§k
a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek visszahat§sa(i)
lemond§s a ~r©l 18.11
lemond§s n¦lk¤l 18.12
megszabadul§s a ~t©l
a hamis ego ¢szt¢nz¦s¦tÆl megv§lva
18.17
K‚‰†a meg¦rt¦s¦n kereszt¤l 4.14
az odaad© szolg§lat §ltal 4.41
a tettektÆl val© el§ll§s nem elegendÆ
hozz§ 3.4
a tud§s §ltal 4.41

H
h§borÍ
¦rvek a ~ ellen 1.31Ä45
Kuruk‰etr§n l§sd kuruk‰etrai csata
hajlamaink elfojt§sa 3.33
halak 10.31
hal§l
bizonyoss§ga 2.27
az ¦letlevegÆ r¢gz¨t¦se a ~ be§lltakor
8.10

eml¦kez¦s a ~ pillanat§ban
K‚‰†§ra 7.30, 8.5, 8.10, 8.13
meghat§rozza a k¢vetkezÆ testet 8.6
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 14.14
k¢rforg§sa l§sd l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s
¦s hal§l k¢rforg§sa
K‚‰†a mint ~ 10.34
K‚‰†a mint a ~ eredete 10.4Ä5
a l¦lek nincs kit¦ve a ~nak 2.16Ä25, 2.30
megfelelÆ idÆpontja 8.24, 8.26
megtestes¤l¦se 9.19
az odaad© szolg§lat megment
a ~t©l 7.29
hal§l (folyt.)
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 14.15
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 14.15
Yama, a ~ ura 10.29
zavarodotts§g a ~ pillanat§ban 2.72
hamis ego
§ltal megt¦vesztett l¦lek 3.27
mentess¦g a ~t©l 2.71
harc ¦s ~ 3.30
K‚‰†§nak tetszÆ tulajdons§g 12.13Ä14
lehetÆv¦ teszi az ¢nmegval©s¨t§st
18.51Ä53
mint tud§s 13.8Ä12
mint anyagi energia 7.4
mint a tettek mezej¦nek t¦nyezÆje
13.6Ä7
Hanumƒn 1.20
harag
illÍzi© ~b©l ered 2.63
k¦jv§gy ~hoz vezet 2.62
mentess¦g a ~t©l
el¦r¦s¦nek m©dja 5.27Ä28
az ¢nmegval©s¨t§s r¦v¦n 18.51Ä53
szil§rd elm¦vel 2.56
a tud§s r¦v¦n 4.10
a pokolba vezetÆ Ít 16.21
harc
Arjuna megtagadja a ~ot 1.31Ä45
Arjuna utas¨t§st kap a ~ra 2.31Ä38, 4.42,
11.33, 11.34
k¢z¢mb¢ss¦g ¦s ~ 3.30
megfelelÆ hozz§§ll§s a ~hoz 2.31Ä38,
3.30
l§sd m¦g k‰atriy§k; kuruk‰etrai h§borÍ
harcosok l§sd k‰atriy§k
h§romf¦le szenved¦s l§sd szenved¦s
hat§rozotts§g l§sd rend¨thetetlens¦g
Himal§ja 10.25
a h¨rn¦v forr§sa 10.4Ä5
hit

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
a f¦listenim§datban 7.21, 7.22
hi§nya 17.28
a term¦szet k¢tÆerÆi szerint 17.2Ä3
hiteles forr§sok
hallgat§sa felszabadul§shoz vezet 13.26
l§sd m¦g bhakt§k; b¢lcsek; K‚‰†a; tiszta
bhakt§k
Hold
K‚‰†a ¦s a ~ ragyog§sa 15.12
K‚‰†a mint ~ 10.21, 15.13
K‚‰†a szeme 11.19
z¢lds¦gek ¦s a ~ 15.13
h©napok 10.35

I
idÆ
Brahmƒ ~sz§m¨t§sa 8.17
K‚‰†a mint ~ 10.30, 10.33, 11.32
igazmond§s, K‚‰†§t©l sz§rmazik 10.4Ä5
igazs§g
abszolÍt ~ l§sd AbszolÍt Igazs§g; K‚‰†a
K‚‰†a mint ~ 10.32
megismer¦se a lelki tan¨t©mestertÆl
4.34
Ik‰vƒku 4.1
illÍzi©
Arjuna mentes az ~t©l 18.73
¦lÆl¦nyek sz¤let¦se ~ba 7.27
megszabadul§s az ~t©l a tud§ssal 4.35
a tudatlans§g k¢tÆereje ~hoz vezet 14.17
im§dat
d¦moni motiv§ci©val 17.5Ä6
d¦monok ~a 17.4
f¦listen~
eredm¦nye 7.22, 7.23, 9.25
¦rtelem ¦s ~ 7.20, 7.23
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 17.4
K‚‰†a adja az §ld§s§t 7.22
K‚‰†a lehetÆv¦ teszi 7.21
motiv§ci©ja 4.12
a yogŒk §ltal 4.25
a FelsÆl¦lek ~a 6.31
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 17.4
a kozmikus forma ~a 9.15
K‚‰†a ~a
eredm¦nye 9.25, 18.65
az ¦rtelemmel 18.70
k¢zvetett m©dja 9.20
visszavisz Hozz§ 18.65
meghat§rozza a sz¤let¦st 9.25
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az Æs¢k ~a 9.25
szellem~ 9.25, 17.4
a szent¨r§sok elhanyagol§sa ¦s
~ 17.5Ä6
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 17.4
a tud§s mÉvelÆi §ltal 9.15
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 17.4
imperszonalizmus 7.24 l§sd m¦g Brahman
Indra 9.20, 10.22
intelligencia l§sd ¦rtelem
irigys¦g
a Bhagavad-gŒtƒ hallgat§sa ~ n¦lk¤l
18.71
a k¢teless¦g elhanyagol§sa ~bÆl 3.32
K‚‰†a ¦s az ~ 9.29, 18.67
megszabadul§s az ~tÆl 4.22
isteni term¦szet
felszabadul§s az ~ r¦v¦n 16.5
jellemzÆi 16.1Ä3
isteni tudat 2.53, 5.8Ä9 l§sd m¦g K‚‰†atudat
Isten-tudat l§sd K‚‰†a-tudat

J
j§mbors§g ¦s odaad© szolg§lat 7.28
Janaka kir§ly 3.20
Janƒrdana l§sd K‚‰†a
japa, K‚‰†a mint ~ 10.25
Jayadratha 11.34
a j©s§g k¢tÆereje
adom§nyoz§s ~ben 17.20
§ldozat ~ben 17.11
boldogs§g ~ben 18.37
cselekv¦s ~ben 18.23
cselekvÆ ~ben 18.26
elt¢k¦lts¦g ~ben 18.33
eredm¦nye 14.16, 14.18
¦rtelem ~ben 18.30
¦telek ~ben 17.8
f¦listenim§dat ~ben 17.4
hal§l ~ben 14.14
jellemzÆi 14.6
k¢teless¦gek ¦s lemond§s ~ben 18.9
k¢t¢tts¦g ~ben 14.6, 14.9
lemond§s ~ben 17.14Ä17
megtapasztal§s§hoz sz¤ks¦ges tulajdons§gok 14.11
szenved¦ly, tudatlans§g ¦s ~ 14.5
sz¤let¦s a b¢lcsek bolyg©in ¦s ~ 14.14
tett ~ben 18.10
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tud§s ~ben 18.20
tÍlsÍlya m§s k¢tÆerÆkkel szemben 14.10
j¢vÆ, megl§tni a kozmikus form§ban 11.7

K
kagyl©k¤rt¢k
felsorol§sa 1.15Ä18
megsz©lalnak a csatat¦ren 1.14Ä19
kaland, K‚‰†a mint ~ 10.36
Kandarpa 10.28
Kapila, Ýr 10.26
karma
meghat§roz§sa 8.3
megszabadul§s a ~t©l 9.28
visszahat§sok ¦s ~ 18.12 l§sd m¦g a
gy¤m¢lcs¢zÆ tettek visszahat§sa
karma (folyt.)
yoga ¦s ~ l§sd karma-yoga
l§sd m¦g gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
karma-yoga
b¦ke ¦s ~ 5.12
boldogs§g ¦s ~ 5.13
bÉn ¦s ~ 5.10
az ¦rz¦kek fegyelmez¦s¦vel 3.7
megk¢t¢tts¦g ¦s ~ 5.7
ragaszkod§s n¦lk¤l 5.10
a sƒ…khy§hoz hasonl¨tva5.4
tisztul§s a ~ §ltal 5.11
a karma-yogŒ ¦s a materialista 5.12
Kar†a
Duryodhana hadsereg¦ben 1.8
a kozmikus forma ¦s ~ 11.26Ä27
sorsa 11.34
Kƒrttikeya 10.24
KƒŁŒrƒja 1.5
k¦jv§gy
bÉn¢s tettekre ¢szt¢n¢z 3.37
d¦moni term¦szet ¦s ~ 16.8, 16.10Ä12
elfedi a tud§st 3.40
az ¦rz¦kt§rgyakhoz val© ragaszkod§s
okozza 2.62
forr§sa 2.62, 3.41
f¤sth¢z hasonl¨tj§k 3.38
helye 3.40
k¤l¢nb¢zÆ szintjei 3.38
legyÆz¦s¦nek m©dszere 3.41Ä43
megzavarja az ¦lÆl¦nyt 3.40
m¦hhez hasonl¨tj§k 3.38
mint ellens¦g 3.37, 3.39
pokolba vezet 16.21

porhoz hasonl¨tj§k 3.38
k¦rd¦s(ek)
Arjun§¦
az §ldozat Ur§r©l 8.2
az anyagi vil§gr©l 8.1
a Brahmanr©l 8.1, 12.1
a bÉn¢s tetteket ¢szt¢nzÆ erÆrÆl 3.36
a f¦listenekrÆl 8.1
a gy¤m¢lcs¢zÆ tettekrÆl 8.1
a harcr©l 2.4, 2.32
a kital§lt im§datr©l 17.1
a kozmikus form§r©l 11.31
K‚‰†a energi§ir©l 10.16Ä18
K‚‰†a kor§r©l 4.4
K‚‰†a megismer¦s¦rÆl 8.2
K‚‰†a utas¨t§sair©l 3.1Ä2
a K‚‰†§n val© medit§ci©r©l 10.17
a kudarcr©l az ¢nmegval©s¨t§s
Ítj§n 6.37Ä9
k¦rd¦s(ek) (folyt.)
Arjun§¦ (folyt.)
a lemond§s c¦lj§r©l 18.1
a lemond§sr©l ¦s az odaad© tettekrÆl
5.1
a lemondott ¦letrend c¦lj§r©l 18.1
az ¢nval©r©l 8.1
a prak‚tir©l 13.1Ä2
a puru‰§r©l 13.1Ä2
a testben lak© Ýrr©l 8.2
a tett mezej¦rÆl ¦s annak ismerÆj¦rÆl
13.1Ä2
a transzcendentalista buk§s§r©l
6.37Ä39
a transzcendentalista jellemzÆirÆl
2.54, 14.21
a tud§s v¦gk¢vetkeztet¦s¦rÆl 13.1Ä2
Vivasvƒnr©l 4.4
Dh‚tarƒ‰‡r§¦ a kuruk‰etrai hadseregekrÆl 1.1
K‚‰†§¦ Arjuna illÍzi©j§r©l 18.72
keresked¦s, a vaiy§k munk§ja 18.44
KeŁŒ d¦mon ¦s K‚‰†a 1.30, 18.1
k¦tely(ek)
Arjuna ~e l§sd k¦rd¦s, Arjun§¦
a boldogs§g akad§lya 4.40
megszabadul§s a ~tÆl 5.25
k¦tsz¨nÉs¦g 3.6
kettÆss¦gek
megszabadul§s a ~tÆl 2.14, 2.45, 4.22
zavarodotts§got okoznak 7.27
k¨gy© 10.28
kir§lyok
szent ~ 4.2, 9.33

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
kozmikus forma
Arjuna l§tja elÆsz¢r 11.47Ä48
Arjuna szeretn¦ l§tni 11.3Ä4
Arjuna szeretne v¦get vetni a l§tv§nynak
11.45Ä46
im§data 9.15
jellemz¦se 11.12, 11.15Ä30
a j¢vÆ megl§that© benne 11.7
K‚‰†a felt§rja 11.9Ä50
a puszt¨t§s l§tv§nya a ~ban 11.26Ä30
tengerhez hasonl¨tva 11.28
zavarodotts§g a ~ meg¦rt¦s¦bÆl fakad©an 11.23Ä25
k¢teless¦g
cselekv¦s a ~gel ¢sszhangban 18.23
elhanyagol§sa 3.32
az ember term¦szete szerinti ~ 18.47
a felt¦telekhez k¢t¢tt lelkek ¦s a ~
3.25Ä26, 3.29
k¢teless¦g (folyt.)
gy¤m¢lcs¢zÆ eredm¦nyei l§sd a tettek
gy¤m¢lcse
az irigys¦g ¦s a ~ elhanyagol§sa 3.32
a j©s§g k¢tÆerej¦ben v¦gzett lemond§s
18.9
K‚‰†a ¦s a ~ 3.22Ä24
lemond§s r©la nem aj§nlatos 18.7, 18.8
m§sok ~e 3.35
¢nmegval©s¨t§s ¦s ~ 3.17
a szent¨r§sokb©l meg¦rthetÆ 16.24
a k¢teless¦g v¦gz¦se
az ember joga ~hez 2.47
magasabb rendÉ, mint a t¦tlens¦g 3.8
megingathatatlanul 2.48
megszabad¨t a gy¤m¢lcs¢zÆ tettektÆl
3.31
mint §ldozat 3.14
nem k¢veti bÉn¢s visszahat§s 18.47
odaad© szellemben ~ 3.26
¢nmegval©s¨tott ember ¦s ~ 3.18
p¦ldamutat© 3.20, 3.22Ä25
saj§t 3.35
a tettek gy¤m¢lcse ¦s ~ 2.47
tev¦kenys¦gek ~k¦nt 18.6
t¢k¦letess¦ghez vezet 3.20
yog§ja 2.47Ä50
k¢tÆerÆ(k)
§ldozatok a k¤l¢nb¢zÆ ~ben 17.7, 17.13
az anyagi term¦szet alkot©r¦szei 14.5
¦lvezet a testben a ~ hat§sa alatt 15.10
¦rtelem a k¤l¢nb¢zÆ ~ szerint 18.29
¦telek a ~ szerint 17.7
a FelsÆl¦lek a ~ ura 13.15
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felszabadul§s a ~ meg¦rt¦s¦vel 13.24
hat§sa
megt¦veszt 3.29
mindenkire kiterjed 18.40
a tettekre 3.5
a hitet meghat§rozz§k 17.2Ä3
az isteni energia r¦sz¦t alkotj§k 7.14
a j©s§g¦ l§sd a j©s§g k¢tÆereje
K‚‰†a ¦s a ~ 7.12, 7.13
lemond§sok ¦s a k¤l¢nb¢zÆ ~ 17.13Ä19
megszabadul§s a ~tÆl l§sd k¢tÆerÆk,
tÍll¦pni a ~¢n
mindent §thatnak 18.40
neh¦z fel¤lkerekedni rajtuk 7.14
a szenved¦ly¦ l§sd a szenved¦ly
k¢tÆereje
a t§rsadalom feloszt§sa a ~ szerint
4.13
a test tev¦kenys¦gei ¦s a ~ 5.14
k¢tÆerÆ(k) (folyt.)
a tudatlans§g¦ l§sd a tudatlans§g
k¢tÆereje
a tulajdons§gokat meghat§rozz§k 3.5
tÍll¦pni a ~¢n
felszabadul§st jelent 14.20
javasolt 2.45
jellemzÆi 14.22Ä25
K‚‰†§nak megh©dolva 7.14
neh¦z 7.14
az odaad© szolg§lat r¦v¦n 14.26
var†§k a ~ alapj§n 4.13
a V¦d§k besz¦lnek r©la 2.45
verseng¦s a ~ k¢z¢tt 14.10
l§sd m¦g az egyes k¢tÆerÆket
k¢z¢mb¢ss¦g
az emberek §ltal§nos t¢mege ir§nt
13.8Ä12
mint tud§s 13.8Ä12
K‚pa 1.8
K‚‰†a, Ýr
az adom§nyoz§s forr§sa 10.4Ä5
al§sz§ll§sa
c¦lja 4.7Ä8
ideje 4.6Ä8
meg¦rt¦se felszabadul§shoz vezet
4.9
az §ldozat 9.16
§ldozat ~nak l§sd §ldozat, K‚‰†§nak
az §ldozati tÉz 9.16
az §ldozatok ¦lvezÆje 9.23Ä24
anyagi energi§ja l§sd anyagi energia
az anyagi megnyilv§nul§s ir§ny¨t© elve
7.30
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az anyagi term¦szet ir§ny¨t©ja 9.10
Arjuna bocs§natot k¦r ~t©l 11.41Ä42,
11.44
Arjuna ¦s ~ l§sd Arjuna
Arjuna szeker¦nek hajt©ja 1.21Ä24
az aszk¦t§k vezekl¦se 7.9
belsÆ energi§ja 7.25
bhakt§i l§sd bhakt§k
bhakt§inak jellemzÆi 12.13Ä20
a boldogs§g forr§sa 10.4Ä5
a b¢lcsek eredete 10.2
a brahman al§rendelt ~nak 13.13
a Brahman alapja 14.27
a brahmant megterm¦keny¨ti 14.3
bÉn¢s ¦s j§mbor tettek hat§sa ~ra 5.15
a c¦l 7.18
a csal§sok k¢z¤l a szerencsej§t¦k 10.36
az ¦ghez hasonl¨tj§k 9.6
egyenlÆen b§nik mindenkivel 9.29
K‚‰†a, Ýr (folyt.)
az el¦gedetts¦g forr§sa 10.4Ä5
az elme szab§lyoz§s§nak forr§sa 10.4Ä5
elm¦je a b¢lcsek ¦s a Manuk forr§sa
10.6
az elÆ¨rt k¢teless¦g ¦s ~ 3.22Ä24
az ¦lÆl¦nyek fenntart©ja 9.5
az em¦szt¦s folyamata ¦s ~ 15.14
az ¦lÆl¦nyek ~ szerves r¦szei 4.35, 15.7
l§sd m¦g ¦lÆl¦nyek
az em¦szt¦s t¤ze 15.14
eml¦kez¦s ~ra
a hal§l pillanat§ban 8.5, 8.10, 8.13
m©dszere 8.9
sz¤ntelen¤l 8.14
visszavisz Istenhez 8.4, 8.7Ä8
az eml¦kez¦s forr§sa 15.15
eml¦kez¦s ~ elÆzÆ sz¤let¦seire 4.5
az eredete ¦s pusztul§sa mindennek 7.6
eredet¦rÆl sz©l© tud§s 10.2
az erk¢lcs¢ss¦g 10.38
az erÆsek ereje 7.11
az erÆszakmentess¦g forr§sa 10.4Ä5
az ¦rtelem forr§sa 10.4Ä5
az ¦rtelmesek ¦rtelme 7.10
az ¦rz¦kek fegyelmez¦s¦nek forr§sa
10.4Ä5
az ¦rz¦kek Ura 18.1
az esÆt ir§ny¨tja 9.19
felaj§nl§s ~nak l§sd felaj§nl§sok
K‚‰†§nak
a felaj§nl§s az §ldozatban 9.16
a felaj§nl§s az Æsaty§knak 9.16
a felejt¦s forr§sa 15.15

a f¦lelem forr§sa 10.4Ä5
a f¦lelemn¦lk¤lis¦g forr§sa 10.4Ä5
a f¦listenek erej¦nek forr§sa 7.22
a f¦listenek forr§sa 10.2
a FelsÆl¦lek l§sd FelsÆl¦lek
fenntart© 9.17, 9.18
fens¦ge korl§tlan 10.19, 10.40
fens¦g¦nek megnyilv§nul§sa szerint
mint: a betÉ 10.33; Agni 10.23;
Airƒvata 10.27; Ananta 10.29;
Arjuna 10.37; Aryamƒ 10.29;
banjanfa 10.26; b¢lcsess¦g 10.38;
Bh‚gu 10.25; Brahmƒ 10.33;
B‚haspati 10.24; B‚hat-sƒma 10.35;
b¤ntet¦s 10.38; c§pa 10.31;
Citraratha 10.26; csend 10.38;
elme 10.22; erk¢lcs 10.38; erÆsek
ereje 10.36; FelsÆl¦lek 10.20;
Gangesz 10.31; gyÆzelem 10.36;
hal§l 10.34; Himal§ja 10.25; Hold
10.21; idÆ 10.30; Indra 10.22; japa
10.25; kaland 10.36; Kandarpa
10.28; Kapila 10.26; Kƒrtikeya
10.24; kettÆs sz© 10.33; kezdet,
v¦g ¦s k¢z¦p 10.32;
kimer¨thetetlen idÆ 10.33; kir§ly
10.27; Kuvera 10.23; mag 10.39;
mƒrgaŒr‰a 10.35; MarŒci 10.21;
Meru 10.23; minden l¦ny kezdete,
k¢zepe ¦s v¦ge 10.20; Nap 10.21;
Nƒrada 10.26; a nÆk tulajdons§gai
10.34; ©ce§n 10.24; az ¢nval©r©l
sz©l© tudom§ny 10.32; Prahlƒda
10.30; ragyog§s 10.36; Rƒma 10.31;
Sƒma-veda 10.22; Živa 10.23;
surabhi 10.28; sz¦l 10.31;
szerencsej§t¦k 10.36; tavasz 10.35;
teremtÆ elv 10.34; tudat 10.22;
Uccai‹Łravƒ 10.27; UŁanƒ 10.37;
Varu†a 10.29; Vƒsudeva 10.37;
Vƒsuki 10.28; v¦gsÆ igazs§g 10.32;
vill§m 10.28; Vi‰†u 10.21; Vyƒsa
10.37; Yama 10.29
fon§lhoz hasonl¨tj§k 7.7
form§ja
Arjuna l§tni szeretn¦ 11.45Ä46
emberi 9.11, 11.51
eml¦kezni r§ 8.7
k¦tkarÍ, eredeti 11.51
kozmikus l§sd kozmikus forma
megnyilv§nulatlan 9.4
n¦gykarÍ 11.50
neh¦z megl§tni 11.52Ä53

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
soksz¨nÉ 11.5
szem¦lyes 12.2
tulajdons§gai 4.6
tulajdons§gok megpillant§s§hoz
11.54Ä55
forr§s
a b¢lcsek¦ 10.2
a f¦listenek¦ 10.2
a lelki ¦s anyagi vil§g¦ 10.8
a nap ragyog§s§¦ 15.12
a teremt¦s¦ 9.9
az univerzumot ben¦pes¨tÆ l¦nyek¦
10.6
a f¢ld illata 7.9
f¤ggetlen 7.12
gyal§z©i 9.11Ä12 l§sd m¦g d¦monok
a gy©gy¨t© fÉ 9.16
a hal§l forr§sa 10.4Ä5
a hal§l megszem¦lyes¨tÆje 9.19
a halhatatlans§g 9.19
K‚‰†a, Ýr (folyt.)
a hang az ¦terben 7.8
harcra utas¨t 2.31Ä38, 4.42, 11.33Ä34
a hatalmasok b§tors§ga 7.10
helyzete 11.36Ä44
a b¢lcsek szerint 10.12Ä13
¤nnepelt 15.18
h¨rnev¦nek okai 15.18
a h¨rn¦v forr§sa 10.4Ä5
a Hold 15.13
a hold f¦nye 7.8
a hold sug§rz§s§nak forr§sa 15.12
a hÆ a tÉzben 7.9
a hÆt szab§lyozza 9.19
az idÆ 11.32
az idÆj§r§st ir§ny¨tja 9.19
az igazmond§s forr§sa 10.4Ä5
¨g¦retei 18.65, 18.66
ir§nti szeretet l§sd szeretet, K‚‰†a ir§nti
irigys¦g ~ra 18.67
jelenl¦te
er¦nyt jelent 18.78
erÆt ad 18.78
gazdags§got hoz 18.78
gyÆzelmet hoz 18.78
Janƒrdana 1.37Ä38
kagyl©k¤rtje 1.14, 1.15
kedvtel¦seinek meg¦rt¦se 4.9
kegye
elnyer¦se az ¦rz¦kek szab§lyoz§s§val
2.64
elvisz Hozz§ 18.56
a k¦pess¦g az emberben 7.8
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k¦pviselÆi 10.21Ä39
k¦rd¦sek ~hoz l§sd k¦rd¦s, Arjun§¦
KeŁava 1.30, 18.1
a k¦tked¦stÆl val© mentess¦g forr§sa
10.4Ä5
kezdet n¦lk¤li 10.3
a kiegyensÍlyozotts§g forr§sa 10.4Ä5
kozmikus form§ja l§sd kozmikus forma
a k¢teless¦g ¦s ~ 3.22Ä24
k¤l¢nb¢zik az univerzumt©l 9.5
lakhelye
eljutni oda l§sd visszat¦r¦s Istenhez
megnyilv§nulatlan ¦s csalhatatlan 8.21
ragyog§sa 15.6
senkinek nem kell visszat¦rnie innen
8.21, 15.6
l§sd m¦g lelki vil§g
legfelsÆbb hatalma 9.11
a leghatalmasabb ¦lÆ szem¦lyis¦g 15.17
a legkedvesebb bar§t 9.18
K‚‰†a, Ýr (folyt.)
lehetÆs¦get ad a f¦listenim§datra 7.21
a l¦lek term¦szete szerint azonos ~val
6.27
a lemond§s forr§sa 10.4Ä5
a l¦tez¦s ~t©l f¤gg 10.39
a l¦tform§k magot ad© atyja 14.4
Madhusłdana 2.4, 6.33, 8.2
Manu eredete 10.6
medit§ci© ~§n l§sd medit§ci©
medit§ci© ~ szem¦lyes form§j§n 12.2
megad mindent bhakt§inak 9.22
a megbocs§t§s forr§sa 10.4Ä5
megh©dol§s ~nak l§sd megh©dol§s
megismer¦se
felszabadul§shoz vezet 4.9, 4.14
K‚‰†a adja hozz§ az ¦rtelmet 10.10
az odaad© szolg§lat r¦v¦n 11.54Ä55,
18.55
a V¦d§kon kereszt¤l 15.15
megsz¤letetlen 7.25, 10.3
a megt¦vesztett vil§g nem ismeri 7.13
megtiszt¨t 9.17
a mened¦k 9.18
mentes az irigys¦gtÆl 9.29
minden 7.12
minden ¦lÆ ¦lete 7.9
minden ¦lÆl¦ny j©akar©ja 5.29
minden isten Istene 10.15
minden l¦t magja 10.39
minden l¦tezÆ magja 7.10
minden misztika mestere 18.75
minden ok oka 11.37
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mindenki sz¨v¦ben jelen van 15.15
mindennek az alapja 9.18
mindent §that© 6.29Ä30, 8.22, 10.42,
11.19Ä20
a Nap ¦s a Hold mint ~ szeme 11.19
a nap f¦nye 7.8, 10.21
a nap forr§sa 15.12
a nyugv©hely 9.18
odaad© szolg§lat ¦s ~ l§sd odaad©
szolg§lat
odaad© szolg§lat Benne b¨zva 18.57
az o„ sz©tag 7.8, 9.17, 10.25
az ostob§k felfog§sa ~r©l 9.11
az ¢nmegval©s¨tott lelkek felfog§sa
~r©l 6.28
az ¢r¢k mag 9.18
p§ly§jukon tartja a bolyg©kat 15.13
p¦ldamutat© ir§nyelveket fektet le
3.22Ä24
a puszt¨t§s ¦s ~ 9.7Ä8, 9.18
K‚‰†a, Ýr (folyt.)
a ragyog©k k¢z¢tt a legragyog©bb 10.36
semlegess¦ge 9.9
s¦rt¦st elk¢vetni ~val szemben 7.15, 9.11,
16.18Ä20
a sz§razs§g ir§ny¨t©ja 9.19
a sz¦gyen forr§sa 10.4Ä5
szem¦lyis¦g¦nek meg¦rt¦se 10.14
szem¦lytelennek v¦lni ~t 7.24
a szenved¦s forr§sa 10.4Ä5
a szerencseistennÆ f¦rje 1.36
a szertart§s 9.16
a sz¤let¦s forr§sa 10.4Ä5
a tan¨tv§nyi l§ncolat alapja 4.1
a tanÍ 9.18
t§rsas§ga 8.8, 8.9
elnyer¦se a bensÆj¦ben boldog, bel¤l
cselekvÆ §ltal 5.24Ä28
elnyer¦se R§ eml¦kezve 8.10, 8.13,
8.14
elnyer¦se az Ýron medit§lva 9.34
elnyer¦se ut§n az anyagi vil§g
elhagy§sa 8.15
elnyer¦s¦t a gyakorl§s megk¢nny¨ti
8.7, 18.51Ä54
K‚‰†a mened¦ke biztos¨tja 9.32
odaad© szolg§lattal el¦rhetÆ 7.18,
8.22, 8.28, 9.3
a t§voll¦t¦ben 3.19
l§sd m¦g K‚‰†a, megismer¦se;
viszszat¦r¦s Istenhez
teremt 9.7Ä8, 10.39, 10.40
a teremt¦s 9.18

a teremtÆ elv 10.34
a term¦szet k¢tÆerÆi ~ban 7.12
a term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¢tt §ll
7.13, 14.19
term¦szete 7.5Ä15, 9.24, 14.2
a test ismerÆje 13.1Ä2
teste l§sd K‚‰†a form§ja
a tett nincs R§ hat§ssal 4.14, 9.9
tettei gy¤m¢lcs¦re nem v§gyik 4.14
tiszta bhakt§i 10.9
t¦vedhetetlen 7.25
a t¦vhittÆl val© mentess¦g forr§sa
10.4Ä5
a transzcendent§lis mantra 9.16
a tud§s forr§sa 10.4Ä5, 15.15
tud§s ~r©l l§sd K‚‰†a-tudat, tud§s,
K‚‰†§r©l
a tud§s t§rgya 9.17
tud§sa 7.26, 10.15
tÍl van az anyagi term¦szeten 8.9
K‚‰†a, Ýr (folyt.)
tulajdons§gok, melyek kedvesek ~nak
12.13Ä20
a tÉz forr§sa 15.12
univerzum ¦s ~ l§sd univerzum
az univerzum anyja 9.17
az univerzum atyja 9.17
az univerzum fenntart©ja 9.17
az univerzum Æsatyja 9.17
az univerzum Ura 10.15
utas¨t§sait©l elt¦rni 18.59
Ítj§nak k¢vet¦se 4.11
a vaj az §ldozatban 9.16
a var†ƒrama-rendszer forr§sa 4.13
a V¦d§k 9.17
a V¦d§k ismerÆje 15.15
a V¦d§k megnyilv§nulnak ~b©l 3.15
a vedƒnta szerkesztÆje 15.15
v¦delme 18.56, 18.57
viszonozza a szeretetet 4.11
Vivasvƒnt oktatja 4.1
a v¨z ¨ze 7.8
V‚‰†i lesz§rmazottja 3.36
a yogŒ felfog§sa ~r©l 6.29
K‚‰†a-tudat
a b¦ke elÆfelt¦tele 2.66
elmer¤l¦s a ~ban 4.24, 9.34
az ¦rtelem megszil§rdul§sa a ~ban
2.65
a felt¦telekhez k¢t¢tt ¦leten fel¤lemel
18.58
hi§ny§nak eredm¦nye 18.58
a szenved¦s legyÆz¦se a ~tal 2.65

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
a tett meg¦rt¦se a ~ seg¨ts¦g¦vel 5.8Ä9
a tettek eredm¦nye ~ban abszolÍt 4.24
visszat¦r¦s Istenhez a ~on kereszt¤l
4.24, 9.34, 18.55
l§sd m¦g odaad© szolg§lat; szeretet,
K‚‰†a ir§nti
k‰atriy§k
boldogs§ga 2.32
tetteik megk¤l¢nb¢ztetik Æket m§sokt©l
18.41
tulajdons§gai 18.43
kudarc
k¢z¢mb¢ss¦g a ~ ir§nt 2.48, 4.22
a lelki ¦letben 2.63 l§sd m¦g transzcendentalist§k, sikertelen
Kuntibhoja 1.5
KuntŒ fiai l§sd Pƒ†ˆav§k
kuruk‰etrai csatamezÆ
Arjuna szem¦vel 1.23Ä28
harcosok a ~n 1.3Ä18
kuruk‰etrai h§borÍ
Arjuna ¦rve a ~ ellen 1.31Ä45
sz¤ks¦gess¦ge 1.32Ä38
l§sd m¦g harc
kua-sz¦na ¦s a yoga gyakorl§sa
6.11Ä12
Kuvera 10.23

L
LegfelsÆbb Ýr l§sd K‚‰†a, Ýr
l¦gz¦sszab§lyoz§s 4.29, 5.27Ä28 l§sd m¦g
¦letlevegÆ
l¦lek
a Brahman-felfog§sban 13.31Ä33
az elm¦vel ¢sszehasonl¨tva 3.42, 3.43
az ¦rtelemmel ¢sszehasonl¨tva 3.42
az ¦rz¦kekkel ¢sszehasonl¨tva
3.42,3.43
felfog§sa
helyes ~ 13.28
a k¤l¢nb¢zÆ testekben 5.18
a FelsÆl¦lek mindig a ~kel van 13.23,
13.28
felt¦telekhez k¢t¢tt ~ l§sd felt¦telekhez
k¢t¢tt l¦lek
a hal§l ismeretlen sz§m§ra
2.16Ä25, 2.30
a hamis ego megzavarja 3.27
jellemzÆi 2.12Ä13, 2.16Ä30, 13.32
lealacsonyod§sa 16.21
a levegÆh¢z hasonl¨tj§k 13.33
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magasabb rendÉ az ¦rtelemn¦l, az
elm¦n¦l ¦s az ¦rz¦kekn¦l 3.42,
3.43
meg¦rt¦s¦nek hi§nya 2.29
megvil§gosodott ~ l§sd ¢nmegval©s¨tott
l¦lek
nagy ~ l§sd bhakt§k; b¢lcsek; mahƒtmƒk
semleges helyzete 13.32
term¦szete, jellemz¦se 2.12Ä13, 2.16Ä30,
13.32
testet ¢lt¢tt ~ l§sd felt¦telekhez k¢t¢tt
l¦lek
a test lak©ja 5.13Ä14
a test tev¦kenys¦gei ¦s a ~ 5.13Ä14
a test ura 5.14
a testhez hasonl¨tj§k 2.16
v§ndorl§sa l§sd l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s
¦s hal§l k¢rforg§sa
l§sd m¦g ¦lÆl¦ny
l¦lekv§ndorl§s
az anyagi term¦szet ¦s ~ 13.22
l¦lekv§ndorl§s (folyt.)
d¦monok¦ 16.19, 16.20
az ¦lÆl¦ny az ¦letfelfog§sait tov§bb viszi
a ~ sor§n 15.8
¦rz¦ki ¦lvezeteket k¨n§l 15.9
a jelen testben 2.13
a j©zan embert nem zavarja meg 2.13
meg¦rt¦s¦hez tud§s sz¤ks¦ges 15.10
az ostob§k felfog§sa a ~r©l 15.10, 15.11
ruhacser¦hez hasonl¨tva 2.22
sor§n kialakul© test 15.9
a term¦szet k¢tÆerÆi ¦s ~
14.14Ä15, 14.18
l§sd m¦g sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa
lelki ¦let l§sd K‚‰†a-tudat; odaad©
szolg§lat; ¢nmegval©s¨t§s
lelki tan¨t©mester
elfogad§sa tud§st jelent 13.8Ä12
sz¤ks¦gess¦ge 4.34
lelki term¦szet
a j©s§g k¢tÆereje ¦s a ~ 18.20
¢r¢k 8.20
l§sd m¦g isteni term¦szet
lelki tud§s l§sd tud§s
lelki vil§g
K‚‰†a a forr§sa 10.8
lak©i nem t¦rnek vissza az anyagi
vil§gba 15.6
lak©i t¦vedhetetlen ¦lÆl¦nyek 15.16
l§sd m¦g visszat¦r¦s Istenhez
lemond§s
az adom§nyoz§sr©l helytelen 18.5
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az §ldozatr©l helytelen 18.5
a besz¦d fegyelmez¦se 17.15
a birtokv§gyr©l 4.21
boldogs§g ¦s ~ 5.6
a brƒhma†a tulajdons§ga 18.42
¦let ~ ban l§sd sannyƒsa ¦letrend
az elme fegyelmez¦se 17.16
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦srÆl 2.71, 3.28, 6.2, 18.49
a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek eredm¦nyeirÆl
12.12
a hamis eg©r©l 2.71
h§rom fajt§ja a szent¨r§sokban
18.4Ä6
hi§nya 18.12
hit n¦lk¤l 17.28
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 17.14Ä17
a k¢tÆerÆk szerint 17.7, 17.13Ä19
K‚‰†a a forr§sa 10.4Ä5
K‚‰†a minden ~ haszon¦lvezÆje 5.29
meghat§roz§sa 5.3, 18.2, 18.3, 18.11
mint §ldozat 4.28
lemond§s (folyt.)
mint k¢teless¦g 18.6
mint tud§s 13.8Ä12
mint yoga 6.2
a munka eredm¦nyeirÆl 12.11
¢nfegyelemmel 18.49
¢sszehasonl¨tva a medit§ci©val 12.12
¢sszehasonl¨tva az odaad© szolg§lattal
5.2, 5.6
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 17.18, 18.8
a test fegyelmez¦se 17.14
a t¢k¦letes szabads§g el¦r¦se ~sal 18.49
t¢k¦letess¦g ¦s ~ 3.4
a transzcendentalist§k ~a 14.22Ä25
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 17.19, 18.7
a tulajdonr©l 2.71
a v§gyakr©l 2.71, 6.24
a vall§sr©l 18.66
a vezekl¦srÆl helytelen 18.5
l§sd m¦g k¢z¢mb¢ss¦g; ¢nfegyelem;
vezekl¦s
levegÆ, az anyagi energia ¢sszetevÆje 7.4
a logika mÉvelÆi 10.32
lovak 10.27

M
madarak 10.30
Madhu d¦mon 1.32Ä35, 2.4
mag§nyos ¦let 13.8Ä12
mahƒtmƒk

jellemzÆi 9.13Ä14
l§sd m¦g bhakt§k; b¢lcsek; tiszta
bhakt§k
Ma†ipu‰paka kagyl©k¤rt 1.16Ä18
Manu(k)
K‚‰†a ~ forr§sa 10.6
a tan¨tv§nyi l§ncolatban 4.1
MarŒci 10.21
Marutok 11.22
materialist§k
b¢lcsek ¦s ~ 2.69
a munka gy¤m¢lcs¦re s©v§rg© ¦s
~ 5.12
l§sd m¦g gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket v¦gzÆk
mƒyƒ l§sd anyagi term¦szet; illÍzi©
medit§ci©
§lland© ~ 6.19
a FelsÆl¦lek megpillant§sa ~ban 13.25
K‚‰†§n
§ld§sai 9.22
§lland© 18.65
folyamata 8.9
medit§ci© (folyt.)
K‚‰†§n (folyt.)
K‚‰†a el¦rhetÆ §ltala 8.8, 9.34
megsemmis¨ti a tettek visszahat§sait
6.27
szem¦lyes form§j§ban 12.2
visszavisz Istenhez 18.65
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat
¢sszehasonl¨tva a lemond§ssal 12.12
¢sszehasonl¨tva a tud§ssal 12.12
samƒdhiban 6.25
a szem¦lytelen Brahmanon 12.3Ä4
a yogŒk ~ja 6.10Ä17
megbocs§t§s 10.4Ä5, 16.1Ä3
meggyÆzÆd¦sek, a tettek mezej¦nek
¢sszetevÆje 13.6Ä7
megh©dol§s, K‚‰†§nak
b¦ke a ~ r¦v¦n 18.62
elutas¨t§sa 7.15
a j§mborok ¦s ~ 7.16Ä18
megszabadul§s a bÉn¢s visszahat§sokt©l
¦s ~ 18.66
megszabadul§s az anyagi vil§gb©l ¦s
~ 15.3Ä5
motiv§ci© a ~ra 7.16, 7.17, 7.18
n¦gyf¦le ember elfogadja 7.16
n¦gyf¦le ember elutas¨tja 7.15
ritka 7.19
a term¦szet k¢tÆerÆit legyÆzi 7.14
tud§s r¦v¦n 7.19
visszat¦r¦s Istenhez a ~ §ltal 18.62

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
mennyei bolyg©k
¦lvezet a ~on 9.20Ä21
felemelked¦s a ~ra
a k‰atriy§k Ítja 2.32
sz¤let¦s r¦v¦n 9.20, 14.18
a V¦d§kon kereszt¤l 2.42Ä43
Meru-hegy 10.23
misztika
K‚‰†a minden ~ mestere 18.75
a tud§s minden ~ ¦rett gy¤m¢lcse 4.38
l§sd m¦g yoga
misztikus defin¨ci©ja 6.1
moh©s§g 16.21
munka l§sd tett

N
nƒg§k 10.29
Nakula 1.16Ä18
nap (Nap bolyg©)
beragyogja az univerzumot 13.34, 15.12
az ¦lÆl¦nyhez hasonl¨tva 13.34
nap (Nap bolyg©) (folyt.)
K‚‰†a a forr§sa a ~ f¦ny¦nek 15.12
K‚‰†a mint ~ 10.21
K‚‰†a szeme 11.19
Nƒrada, K‚‰†a helyzete ~ szerint 10.12Ä13
nemi ¦let
d¦monikus n¦zet a ~rÆl 16.8
a hely¦nval© ~ 7.11
lemond§s a ~rÆl medit§ci©val 6.13Ä14
nemzed¦k, nem v§rt ~ 1.41
nÆk
K‚‰†a ¦s a ~ tulajdons§gai 10.34
rossz Ítra t¦r¦se 1.40Ä41

Ny
nyomorÍs§g l§sd szenved¦s

O
©ce§n 10.24
odaad§s, K‚‰†a ir§nti
hi§nya 18.67
K‚‰†a el¦rhetÆ az ~ §ltal 8.22
mint tud§s 13.8Ä12
l§sd m¦g megh©dol§s K‚‰†§nak, odaad©
szolg§lat; szeretet, K‚‰†a ir§nti
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odaad© szolg§lat
b¦k¦hez vezet 5.12, 9.31
a bhakt§k felvil§gos¨t§sa mint
~ 18.68
a Brahman szintj¦re emel 14.26
bÉn¢s tettek ¦s ~ 9.30
c¦lja 17.26Ä27
elnyer¦se 9.33Ä34
eredm¦nye
K‚‰†a el¦r¦se 5.6, 8.28
minden m§s eredm¦nyt is mag§ban
foglal 8.28
a sƒ…khya eredm¦ny¦vel
¢sszehasonl¨tva 5.4
az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s akad§lyozza 2.44
felaj§nl§sok az ~ban l§sd felaj§nl§sok
K‚‰†§nak
gyakorl©i l§sd bhakt§k
hit n¦lk¤l v¦gzett ~ 9.3
a j§mbor cselekv¦s ~hoz vezet 7.28
kitart§s az ~ban 2.41
a k¢teless¦g v¦gz¦se az ~ szellem¦ben
3.26
K‚‰†a bar§ts§g§hoz vezet 9.29
K‚‰†a el¦r¦s¦hez vezet 5.6, 7.18, 9.3,
12.18Ä19, 18.55
odaad© szolg§lat (folyt.)
K‚‰†a meg¦rt¦s¦hez vezet 11.54Ä55,
18.55
K‚‰†§ban b¨zni az ~ban 18.57
a K‚‰†§r©l sz©l© tud§s ¢szt¢nzi 10.7,
10.8, 15.19
K‚‰†§t l§that©v§ teszi 11.54Ä55
a lemond§ssal ¢sszehasonl¨tva 5.2, 5.6
mahƒtmƒk v¦gzik 9.13Ä14
meg¦rt¦se t¢k¦letess¦ghez vezet 15.20
meg¦rt¦s¦hez sz¤ks¦ges tulajdons§gok
4.3
megment az ¢regkort©l ¦s a hal§lt©l 7.29
megszabad¨t a bÉn¢s visszahat§sokt©l
5.10
megszabad¨t a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
visszahat§s§t©l 4.41
megszabad¨t a sz¤let¦s ¦s hal§l
k¢rforg§s§t©l 2.51, 12.6Ä7
megv¦d a f¦lelemtÆl 2.40
¢nmegval©s¨t§s az ~on kereszt¤l 2.39, 2.72
a sƒ…khy§val ¢sszehasonl¨tva 5.4
szab§lyoz© elveinek alternat¨v§ja
12.10Ä14
szab§lyoz© elveit k¢vetni kell 12.9
a tan¨tv§nyi l§ncolat ¦s az ~ 4.1Ä2
a term¦szet k¢tÆerÆi f¢l¦ emel 14.26
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a tett az ~ban nem okoz lek¢t¢tts¦get
5.7 l§sd m¦g karma-yoga
tiszta ~ 7.17, 18.51Ä54
tisztess¦gess¦ tesz 9.31
az Ýr szem¦lytelen aspektus§nak
im§data ¦s ~ 12.2Ä7
a vall§s t¢k¦letess¦ge 9.2
a v¦dikus szent¨r§sok titkos r¦sze 15.20
v¦get vet a gy¤m¢lcs¢zÆ tetteknek 2.49
v¦gzÆj¦nek ¦rtelme 2.41
v¦gzÆj¦nek jellemzÆi 7.28
v¦gzÆj¦nek tud§sa 7.29
vesz¨teni vele nem lehet 2.40, 4.11, 8.28
visszavisz Istenhez 2.51, 18.55
a yoga eredm¦nye 6.28
o„
¦nekl¦se 8.11, 8.13
K‚‰†a mint az ~ 7.8, 9.17, 10.25
a transzcendentalist§k ejtik ki 17.24
o„ tat sat 17.23
oroszl§n, K‚‰†a mint ~ 10.30

²
¢l¦s
a l¦lek nem lehet §ldozata 2.16Ä25
¢l¦s (folyt.)
megszabadul§s a visszahat§sait©l 18.17
l§sd m¦g hal§l; harc
¢nfegyelem, ¢nfegyelmez¦s
a brƒhma†§k tulajdons§ga 18.42
a k¢tÆerÆk szerint 17.17Ä19
K‚‰†a az ~ forr§sa 10.4Ä5
lemond§s ¦s ~ 18.49
mint tud§s 13.8Ä12
l§sd m¦g az ¦rz¦kek fegyelmez¦se
¢nmegval©s¨t§s
az elme szerepe az ~ban 6.36
empirikus ¦s filoz©fiai tud§s seg¨ts¦g¦vel
2.11Ä30
az ¦rz¦kek fegyelmez¦s¦nek hi§nya
akad§lyozza 3.34
az ¦rz¦kek t§rgyai akad§lyozz§k az
~t 3.34
fontoss§g§nak felismer¦se 13.8Ä12
a gyakorl§s elÆseg¨ti 18.51Ä53
jellemzÆi 5.18Ä22, 6.8, 18.51Ä53
K‚‰†a mint ~ 10.32
a l¦lekv§ndorl§s meg¦rt¦se az ~ r¦v¦n
15.10, 15.11
odaad© szolg§lat r¦v¦n 2.39Ä72

okozta boldogs§g 5.21
siker az ~ban 6.36
szintj¦n minden k¢teless¦g ¦rv¦ny¦t
veszti 3.17
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat; odaad© szolg§lat
¢nmegval©s¨tott lelkek
felfog§sa K‚‰†§r©l 6.28Ä29
jellemzÆi 3.18, 6.8, 6.9
k¢teless¦g ¦s a ~ 3.17, 3.18
l§t§sm©dja 6.8
lemondanak az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦srÆl 3.28
l§sd m¦g bhakt§k
¢nval© l§sd l¦lek
¢regkor, megszabadul§s az ~t©l 7.29
¢r¢m l§sd boldogs§g
Æsaty§k 11.22
felaj§nl§s az ~nak 9.16
K‚‰†a k¦pviselÆi az ~ k¢z¢tt 10.29
ÆsnemzÆk 10.28
ÆzbÆr haszn§lata a yoga sor§n
6.11Ä12

P
PƒŠcajanya kagyl©k¤rt 1.15
Pƒ†ˆav§k
Dh‚tarƒ‰‡ra k¦rdez a ~r©l 1.1
hadserege 1.3Ä6, 1.16Ä18
Pƒ†ˆu fiai l§sd Pƒ†ˆav§k
papok
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt
10.24
l§sd m¦g b¢lcsek
Paramƒtmƒ l§sd FelsÆl¦lek
Pau†ˆra kagyl©k¤rt 1.15
p¦ldamutat© tettek 3.20Ä25
pokol, utak a ~ba 16.16Ä21, 16.22
pokoli vil§gok, sz¤let¦s a ~ba 14.18
Prahlƒda Mahƒrƒja 10.30
prajƒpatik 10.28
prasƒda 3.13, 9.26, 17.13
Purujit 1.5

R
ragaszkod§s
mentess¦g a ~t©l
a b¢lcs jellemzÆje 2.56
jellemzÆi 2.57

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
megtiszt¨t 4.10
a munka gy¤m¢lcse ¦s ~ 5.3
¢nmegval©s¨t§shoz vezet
18.51Ä53
a tettekben 3.19
az Ýr kegy¦nek elnyer¦s¦hez vezet
2.64
rƒk‰as§k 10.23
Rƒma, Ýr 10.31
reinkarn§ci© l§sd l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s
¦s hal§l k¢rforg§sa
rend¨thetetlens¦g
Arjuna ¦s ~ 18.73
az elme szab§lyoz§sa ¦s ~ 6.35, 18.33
l§sd m¦g lemond§s
a j©s§g minÆs¦ge ¦s ~ 18.33
K‚‰†a ¦s ~ 9.9
a k‰atriy§k tulajdons§ga 18.43
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.34
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben
18.35
rudr§k 10.23, 11.6

S
sƒdhy§k 11.22
Sahadeva 1.16Ä18
Žaibya 1.5
samƒdhi
el¦r¦se 6.25
meghat§roz§sa 6.20Ä23
l§sd m¦g medit§ci©
SaŠjaya
a Bhagavad-gŒtƒ meghallgat§sa ut§n
18.74, 18.76
Dh‚tarƒ‰‡ra a kuruk‰etrai h§borÍr©l
k¦rdezi 1.1
Vyƒsadeva kegy¦bÆl hallja a BhagavadgŒtƒt 18.75
sƒ…khya, filoz©fia
a karma-yog§val ¢sszehasonl¨tva 5.4Ä5
az odaad© szolg§lattal ¢sszehasonl¨tva
5.4Ä5
a tett ¢t t¦nyezÆje ~ szerint 18.14
l§sd m¦g tud§s
sannyƒsa ¦letrend
cselekv¦s a ~ben 6.1
defin¨ci©ja 18.2
Sƒtyaki (Yuyudhƒna) 1.4, 1.16Ä18
siker, k¢z¢mb¢ss¦g a ~ ir§nt 2.48, 4.22
Žikha†ˆŒ 1.16Ä18
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Živa, Ýr 10.23
soma, ital 9.20
Somadatta 1.8
Subhadrƒ fia 1.6
dr§k
munk§juk jellemzÆi szerint 18.41
tulajdons§gai 18.44
Sugho‰a kagyl©k¤rt 1.16Ä18

Sz
szabads§g
szab§lyoz© elvei 2.64
a term¦szet k¢tÆerÆin fel¤lkerekedve
14.20
t¢k¦letes szintje 18.49
szab§lyoz© elvek
az ¦rz¦kek fegyelmez¦se a ~kel 2.64
felemelked¦s a ~ k¢vet¦se r¦v¦n
16.24
szellemek 9.25, 17.4
szent¨r§sok
k¦telked¦s a ~ban 4.40
l§sd m¦g V¦d§k
a szent¨r§sok utas¨t§sai
elhanyagol§sa 16.23
l§sd m¦g szab§lyoz© elvek
a szenved¦ly k¢tÆereje
adom§nyoz§s ~ben 17.21
§ldozat ~ben 17.12
boldogs§g ~ben 18.38
cselekv¦s a ~ben 18.27
a d¦monok im§data ~ben 17.4
elt¢k¦lts¦g ~ben 18.34
a szenved¦ly k¢tÆereje (folyt.)
¦telek ~ben 17.9
forr§sa 14.7
gy¤m¢lcs¢zÆ tettek ~ben 14.7
hal§l ~ben 14.15
k¦jv§gy ¦s ~ 3.37
k¢t¢tts¦g ~ben 14.7, 14.9
k¢vetkezm¦nyei 14.12, 14.15, 14.17, 14.18
lemond§s ~ben 18.8
meg¦rt¦s ~ben 18.31
megszabadul§s ~¦tÆl 6.27
tett ~ben 14.16, 18.24
tud§s ~ben 18.21
tÍlsÍlya m§s k¢tÆerÆkkel szemben 14.10
szenved¦s
anyagi ¢r¢m¢k ¦s ~ 5.22
§tmeneti term¦szete 2.14
az ¦lÆl¦ny a ~ oka 13.21
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felismer¦se az anyagi l¦tben 13.8Ä12
K‚‰†a ¦s a ~ 10.4Ä5
megszabadul§s a ~tÆl
a samƒdhi r¦v¦n 6.20Ä23
a tud§s seg¨ts¦g¦vel 4.36, 9.1
a szenved¦ly k¢tÆerej¦nek k¢vetkezm¦nye 14.15, 14.17
a tettek mezej¦nek t¦nyezÆje 13.6Ä7
szeretet, K‚‰†a ir§nti
el¦r¦s¦nek Ítja 4.10
az Ýrnak sz©l© felaj§nl§s ¦s ~ 9.26
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat; odaad©
szolg§lat
szertart§s
K‚‰†a mint ~ 9.16
l§sd m¦g §ldozat
sz¨v
K‚‰†a a ~ben 15.15, 18.61 l§sd m¦g
FelsÆl¦lek
tisztul§sa 6.11Ä12
sz¤let¦s
alacsony sorban 9.32
bizonyoss§ga 2.27
a f¦listenek bolyg©in 9.20, 9.25
az im§dat fajt§j§nak f¤ggv¦nye 9.25
k¢rforg§sa l§sd l¦lekv§ndorl§s; sz¤let¦s
¦s hal§l k¢rforg§sa
K‚‰†a mint a ~ forr§sa 10.4Ä5
l¦tform§k ~ r¦v¦n 14.4
a yogŒ ~e 6.41Ä43
sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa
d¦monok a ~ folyamat§ban 16.19Ä20
eml¦kez¦s a ~ alatt 4.5
a hit n¦lk¤l v¦gzett odaad© szolg§lat
k¢vetkezm¦nye 9.3
sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa (folyt.)
kiszabadul§s a ~ folyamat§b©l
hiteles forr§sokra hallgatva 13.26
kiegyensÍlyozotts§ggal 5.19
sz¤let¦s ¦s hal§l k¢rforg§sa
K‚‰†a cselekedeteinek meg¦rt¦s¦vel
4.9
odaad© szolg§lattal 2.51, 12.6Ä7
a V¦d§k parancsainak k¢vet¦se ¦s a
~ 9.21
a yogŒ ¦s a ~ 6.40Ä45

T
tan¨tv§ny
Arjuna K‚‰†a ~a lesz 2.7
tan¨tv§nyi l§ncolat

K‚‰†a az alapja 4.1
megszakad§sa 4.2
tudom§ny§nak meg¦rt¦shez sz¤ks¦ges
tulajdons§gok 4.3
tehenek 10.28
teremt¦s, anyagi vil§g¦
az anyagi term¦szet §ltal 9.10
k¢rforg§sa 9.7Ä8
K‚‰†a hajtja v¦gre 9.5
K‚‰†a jelen van a ~ben 10.32
K‚‰†a mint ~ 9.18
l§sd m¦g anyagi vil§g; univerzum
teremtÆk
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.33
l§sd m¦g Brahmƒ; K‚‰†a
term¦szet, anyagi l§sd anyagi term¦szet
t¦tlens¦g 4.18
tett(ek) (cselekv¦s, munka, tev¦kenys¦g)
a bhakti-yoga szab§lyainak alternat¨v§ja
12.10
bÉn¢s visszahat§sok ¦s ~ 4.21
az ember term¦szete szerint 3.33
eredm¦ny¦rÆl val© lemond§s 12.11
felhagyni vele nem szabad 18.48
a FelsÆl¦lek meg¦rt¦se a ~en kereszt¤l
13.25
felszabadul§s a ~ meg¦rt¦s¦vel 4.16
gy¤m¢lcse nem k¢ti a cselekvÆt 4.20
gy¤m¢lcsei l§sd a tettek gy¤m¢lcse
h§rom ¢sszetevÆje 18.18
helysz¨ne mint a tett t¦nyezÆje 18.14
a hiba toler§l§sa a ~ben 18.48
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 14.16
a j©s§g k¢tÆerej¦ben v¦gzett ~ 18.19,
18.23
a kezdÆknek javasolt 6.3
tett(ek) (folyt.)
k¢z¢mb¢ss¦g a ~ gy¤m¢lcsei ir§nt 5.3
K‚‰†§ra nincs hat§ssal 4.14, 9.9
magyar§zata 4.1Ä18, 4.20Ä24
m§sok¦t v¦gezni nem helyes 18.47
mint §ldozat 4.32
odaad§ssal v¦gzett ~ l§sd karma-yoga;
odaad© szolg§lat
¢t t¦nyezÆje 18.14
ragaszkod§s a ~hez 18.22
saj§t ~ 18.47
sor§n elk¢vetett hib§k 18.48
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 14.16, 18.24
sz¤ks¦gess¦ge 3.8
t¦tlens¦g, ~ ¦s visszahat§sok 3.4
t¦tlens¦g ¦s ~ 4.18
t¢k¦letess¦g a ~ seg¨ts¦g¦vel 18.45

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
transzcendent§lis ~ 4.16Ä23 l§sd m¦g
odaad© szolg§lat
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 14.16
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben v¦gzett
~ 18.25
v¦gzÆje (cselekvÆ)
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 18.26
h§rom csoportja 18.19
nem az ¦rz¦kkiel¦g¨t¦s motiv§lja
4.19
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.27
term¦szete 18.41Ä48
a tett egyik ¢sszetevÆje 18.14, 18.18
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 18.28
v§gyai hajtj§k 18.24
l§sd m¦g k¢teless¦g
a tettek gy¤m¢lcse
K‚‰†a nem v§gyik ~re 4.14
munka a ~re nem v§gyva 2.39Ä53,
2.55Ä61, 2.64Ä65, 2.68, 2.70Ä72
ragaszkod§s ~hez 2.47, 2.49, 18.33
l§sd m¦g a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
visszahat§sai
a tettek mezeje 13.1Ä7, 13.27 l§sd m¦g
anyagi test
tev¦kenys¦g l§sd tett
tiszta bhakt§k
jellemzÆi 10.9
l§sd m¦g bhakt§k
tiszta odaad© szolg§lat 7.17, 18.51Ä54
l§sd m¦g odaad© szolg§lat
tisztas§g mint tud§s 13.8Ä12
tiszt¨t© dolgok 10.31
tisztul§s
adom§nyoz§s r¦v¦n 18.5
§ldozat r¦v¦n 18.5
tisztul§s (folyt.)
¦rtelem r¦v¦n 18.51Ä53
a j©s§g k¢tÆerej¦n kereszt¤l 14.16
a karma-yoga c¦lja 5.11
a sz¨v ~a 6.11Ä12
az Ýrr©l sz©l© tud§s r¦v¦n 4.10
vezekl¦ssel 18.5
a yog§ban 6.11Ä12
titkos tud§s l§sd odaad© szolg§lat; tud§s,
bizalmas
tolvaj defin¨ci©ja 3.12
t¢k¦letess¦g
a b¢lcsek m©dszere a ~ el¦r¦s¦hez 14.1
a Brahman szintje 18.50
c¢lib§tus gyakorl§sa a ~ ¦rdek¦ben 8.11
el¦r¦se
Janaka ¦s a ~ 3.20
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a k¢teless¦gek v¦gz¦s¦vel 3.20
az odaad© szolg§lat r¦v¦n 15.20
sz§mban kifejezett es¦lyek a ~ 7.3
a testnek ¦s a test ismerÆj¦nek
meg¦rt¦s¦vel 13.35
a tetteken kereszt¤l 18.46Ä56
ut§na nem kell visszat¦rni az anyagi
vil§gba 8.15
a yoga-rendszer ¦s ~ 6.45
a visszahat§sokt©l mentes ~ 18.49
a ¨r§sok parancsait figyelmen k¨v¤l
hagyva 16.23
K‚‰†a n¦zete a ~rÆl 12.2
a lemond§s nem elegendÆ a ~hez 3.4
t¢rv¦nyv¦grehajt©k 10.29
transz l§sd samƒdhi
transzcendens
§llapotban ¦lÆk jellemzÆje 5.19Ä21
l§sd m¦g Brahman; felszabadul§s;
K‚‰†a-tudat
transzcendentalist§k
ir§nyelvek a ~ sz§m§ra 6.10Ä17
l¦lekv§ndorl§s a ~ szerint 15.11
o„ ¦s ~ 17.24
sikertelen ~
k¦rd¦sek a ~r©l 6.37Ä39
sorsa 6.40Ä45
szil§rdak a medit§ci©ban 6.19
sz¤let¦s ~ csal§dj§ban 6.42Ä43
term¦szete l§sd isteni term¦szet
l§sd m¦g bhakt§k; b¢lcsek; ¢nmegval©s¨tott lelkek; yogŒk
transzcendent§lis tud§s l§sd transzcendentalist§k; tud§s, bizalmas
transzcendent§lis tudat, jellemzÆi 2.55Ä59
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat
tud§s
bizalmas (titkos) ~
Arjuna tulajdons§gai ¦s a ~ elsaj§t¨t§sa 18.64
terjeszt¦se mint odaad© szolg§lat
18.68
tulajdons§gok, melyek kiz§rj§k
elsaj§t¨t§s§t 18.67
l§sd m¦g odaad© szolg§lat,
transzcendentalist§k
az ¦lÆl¦nyeket a ~ birtok§ban l§tni
4.35, 5.18
elpuszt¨tja a k¦telyeket 4.42
az ¦rz¦kek fegyelmez¦se ~hoz vezet
2.57
fel¦geti a gy¤m¢lcs¢zÆ tetteket 4.19
FelsÆl¦lek ¦s ~ 13.18
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f¦nylÆ l§mp§shoz hasonl¨tj§k 10.11
a hal§l pillanat§ban 8.27
h§rom fajt§ja 18.19
a j©s§g k¢tÆerej¦ben 14.17, 18.20
K‚‰†a ~a 7.26
K‚‰†a ~a saj§t mag§r©l 10.15
K‚‰†a mint ~ 15.15
K‚‰†a mint a ~ forr§sa 10.4Ä5, 15.15
K‚‰†a mint a ~ t§rgya 9.17
K‚‰†§r©l
b¦kess¦ghez vezet 5.29
a hal§l pillanat§ban 7.30
K‚‰†a nem adja b§rkinek 7.25
megszabad¨t a bÉn¢s visszahat§sokt©l
4.19
a megszerz¦s¦hez sz¤ks¦ges tulajdons§gok 7.30, 14.19
mindent mag§ban foglal 7.2
odaad© szolg§latra ¢szt¢n¢z 10.7,
10.8, 15.19
p¦ld§i 7.4Ä15
ritka 7.3, 7.19
legyÆzi a gy¤m¢lcs¢zÆ tettek
visszahat§sait 4.41
l¦lekv§ndorl§s a ~ szem¦vel 15.10
lelki ~ l§sd tud§s, bizalmas
a lelki tan¨t©mester ~t ad 4.34
a medit§ci©val hasonl¨tj§k ¢ssze
12.12
meghat§roz§sa 13.3, 13.8Ä12
megh©dolni az Ýrnak a ~ seg¨ts¦g¦vel
7.19
megszabad¨t az illÍzi©t©l 4.35
megszabad¨t a szenved¦stÆl 4.36
megszerz¦s¦nek felt¦telei 5.17
mint fegyver 4.42
tud§s (folyt.)
mÉvel¦se
a FelsÆl¦lek meg¦rt¦s¦hez vezet 13.25
K‚‰†a im§data §ltala 9.15
a tettekrÆl val© el§ll§s alternat¨v§ja
12.12
¢r¢m, amely a ~b©l fakad 4.38
a szenved¦ly k¢tÆerej¦ben 18.21
sz¤ks¦ges a felszabadul§shoz 5.17
t¢k¦letes ~ 2.57
a t¢k¦letes ~ jellemzÆi 2.57
transzcendent§lis ~ l§sd m¦g tud§s,
bizalmas
az §ldozatok eredm¦nye 4.33
alkalmass§g az elsaj§t¨t§s§ra 4.39
b¦kess¦ghez vezet 4.39
legyÆzi a k¦jt 3.43

magasztos
minden b¢lcsess¦g kir§lya 9.2
minden misztika ¦rett gy¤m¢lcse 4.38
tudatlans§g ¦s ~ 5.16
a tudatlans§g k¢tÆerej¦ben 18.22
tÉzh¢z hasonl¨tj§k 4.37
tudat
d¦moni ~ 16.4, 16.5, 16.7Ä20 l§sd m¦g
d¦monok
isteni ~ 2.53, 5.8Ä9 l§sd m¦g isteni
term¦szet; K‚‰†a-tudat
a k¦jv§gy eltomp¨tja 3.39
tiszta ~ l§sd K‚‰†a-tudat
a tudatlans§g k¢tÆereje
adom§nyoz§s ~ben 17.22
§ldozat ~ben 17.13
boldogs§g ~ben 18.39
cselekvÆ ~ben 18.28
d¦monok ~ben 16.13Ä15
dominanci§ja a t¢bbi k¢tÆerÆvel
szemben 14.10
elt¢k¦lts¦g ~ben 18.35
eredm¦nye 14.8, 14.13, 14.15,
14.17, 14.18
¦tel ~ben 17.10
hal§l ~ben 14.15
illÍzi©hoz vezet 14.8
lemond§s ~ben 18.7
meg¦rt¦s ~ben 18.32
megk¢t¢tts¦g ~ben 14.8, 14.9
ostobas§got eredm¦nyez 14.16
¢nfegyelmez¦s ~ben 17.19
szellemek im§data ~ben 17.4
tettek ~ben 14.16 18.25
tud§s ~ben 18.22
tud§s ¦s ~ 5.16
tudom§nyok 10.32
tÉz
K‚‰†a ¦s a ~ 10.23, 15.12
mint anyagi elem 7.4
tyƒga l§sd lemond§s

U
Uccai‹Łravƒ 10.27
univerzum(ok)
K‚‰†a §thatja az ~ot 9.4, 10.42
K‚‰†a az ~ forr§sa 9.5
K‚‰†a az ~ apja, anyja ¦s Æsatyja
9.17
K‚‰†a az ~ fenntart©ja 9.17
K‚‰†a az ~ ura 10.15

T§rgy- ¦s n¦vmutat©
K‚‰†a k¤l¢nb¢zik az ~t©l 9.5
K‚‰†a sugarai perzselik az ~ot
11.19
a nap adja az ~ f¦ny¦t 13.34, 15.12
n¦pess¦ge 10.6
l§sd m¦g anyagi vil§g
az univerzum elpuszt¨t§sa
az anyagi term¦szet hajtja v¦gre 9.10
k¢rforg§sa 9.7, 9.8
K‚‰†a hajtja v¦gre 9.7, 9.8, 9.18
az univerzum ÆsnemzÆi 10.28
az Ýr neveinek ¦nekl¦se 10.25
UŁanƒ 10.37
Uttamaujƒ 1.6

V
v§gy(ak)
¦rtelem ¦s ~ 7.20
foly©hoz hasonl¨tj§k 2.70
a kettÆss¦g forr§sa 7.27
lemond§s a ~r©l 2.71, 6.24
megszabadul§s a ~t©l 5.27Ä28 l§sd m¦g
lemond§s
sz¤ntelen §rad§sa 2.70
a tettek mezej¦nek egyik t¦nyezÆje
13.6Ä7
l§sd m¦g k¦jv§gy
vaiy§k
munk§juk jellemzÆi k¤l¢nb¢zteti meg
Æket 18.41
tulajdons§gai 18.44
vall§s
meg¦rt¦s¦nek hi§nya 18.31
a vall§stalans§g mint ~ 18.32
l§sd m¦g K‚‰†a-tudat; odaad© szolg§lat
vall§stalans§g
elpuszt¨tja a csal§dot 1.40
vall§sk¦nt val© elfogad§sa 18.32
var†ƒrama-rendszer
a brƒhma†§k munk§ja a ~ben 18.42
az emberek term¦szete ¦s a
~ 18.41Ä48
forr§sa 4.13
K‚‰†a a ~ teremtÆje 4.13
a k‰atriy§k munk§ja a ~ben 18.43
a dr§k munk§ja a ~ben 18.44
teremt¦se a k¤l¢nf¦le munk§k szerint
4.13
a vaiy§k munk§ja a ~ben 18.44
Varu†a 10.29
Vƒsudeva, Ýr
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K‚‰†a mint ~ 10.37
l§sd m¦g K‚‰†a
vasuk 10.23, 11.22
Vƒsuki 10.28
V¦d§k
c¦lj§nak el¦r¦se 2.46
elÆ¨rj§k a tetteket 3.15
felsorol§sa 9.17
gy¤m¢lcs¢zÆ tettek a ~ban 2.42Ä43
a hal§l megfelelÆ idÆpontjai a ~ szerint
8.26
ismerÆj¦nek defin¨ci©ja 15.1
kis kÍt ¦s a ~ sz§nd¦ka 2.46
K‚‰†a a ~ ismerÆje 15.15
K‚‰†a a ~ forr§sa 3.15
K‚‰†a k¦pviselÆje a ~ k¢z¢tt 10.22
K‚‰†a megismerhetÆ a ~on kereszt¤l
15.15
K‚‰†a nem k¤l¢nb¢zik a ~t©l 9.17
ragaszkod§s a ~hoz 2.42Ä43
tanulm§nyoz§sa 4.28, 9.20
t¦m§ja 2.42Ä43, 2.45
vir§gos nyelvezete 2.42Ä43, 2.53
vedƒnta 15.15
Vedƒnta-stra 13.5
v¦dikus szent¨r§sok
h§romf¦le lemond§s a ~ban 18.4Ä5
a k¢teless¦g a ~ szerint 16.24
legmeghittebb r¦sze 15.20
odaad© szolg§lat ~ban 15.20
utas¨t§sai l§sd a szent¨r§sok utas¨t§sai
vezekl¦s
tisztul§s §ltala 18.5
l§sd m¦g lemond§s
Vikar†a 1.8
vill§m, fegyver 10.28
Virƒ‡a 1.4, 1.16Ä18
Vi‰†u, Ýr
Garuˆa ¦s ~ 10.30
K‚‰†a mint ~ 10.21
visszat¦r¦s Istenhez
a bhakt§k felvil§gos¨t§s§val 18.68
a bizalmas tud§s felt§r§s§val 18.68
az ¦rz¦keken uralkodva 2.72
az ¨r§sok parancsainak elhanyagol§sa
akad§lyozza 16.23
K‚‰†a kegy¦bÆl 18.56
K‚‰†§nak megh©dolva 18.66
K‚‰†§ra eml¦kezve 8.5, 8.7Ä8, 8.13
a K‚‰†a-tudaton kereszt¤l 4.24, 9.34,
18.55
az odaad© szolg§lattal 8.28, 18.55,
18.65

816

A Bhagavad-gŒtƒ Így, ahogy van

a sz¤ks¦ges tulajdons§gok ehhez 15.5
az Ýr im§dat§val 9.25
a yogŒ ¦s ~ 6.10Ä15
Vivasvƒn 4.1
v¨z
mint anyagi energia 7.4
mint felaj§nl§s K‚‰†§nak 9.26
V‚‰†i lesz§rmazottjai 3.36, 10.37
Vyƒsadeva, ŽrŒla
K‚‰†a helyzet¦rÆl 10.12Ä13
K‚‰†a mint ~ 10.37
SaŠjaya ~ kegy¦bÆl hallhatja a
Bhagavad-gŒtƒt 18.75

Y
yak‰§k 10.23, 11.22
Yamarƒja 10.29
yoga
az anyagi szennyezÆd¦s megsz¤ntet¦se
~val 6.28
Arjuna a ~ neh¦zs¦g¦rÆl 6.33Ä34
a‰‡ƒ…ga-~ 5.27Ä28
bhakti-~ l§sd K‚‰†a-tudat; odaad©
szolg§lat
az ¦letlevegÆ r¢gz¨t¦se a ~ban 8.10, 8.11
az elme megzabol§z§sa a ~ban 6.11Ä12
az elt¢k¦lts¦g fenntart§sa a ~val 18.33
fejlett szintje 6.3, 6.4, 6.18
felhagyni az ¦rz¦kek tev¦kenys¦g¦vel
8.12
fokozatos fejlÆd¦s a ~ rendszer¦ben
6.40Ä45
gyakorl§sa
§ldozatok v¦gz¦s¦vel 4.28
helye 6.11Ä12
szab§lyai 6.24
yoga (folyt.)
ir§nyelvek a ~ gyakorl§s§hoz 6.10Ä17
karma-~ l§sd karma-yoga
a lemond§s mint ~ 6.2

meghat§roz§sa 2.48, 6.2
a munka mÉv¦szete 2.50
nyolcfokÍ rendszere 6.3
¢nfegyelem a ~ban 6.16Ä17
t¢k¦letes foka 6.45
transzcendent§lis eredm¦nye 6.28Ä29
tud§sszerz¦s az Ýrr©l a ~n kereszt¤l
7.1
¤lÆhelyzetek a ~ban 6.11Ä14
v¦gzÆi l§sd bhakt§k; yogŒk
yogŒk
§ldozatai 4.25
alv§sa 6.16
az aszk¦ta ¦s ~ 6.46
c¦lja a tisztul§s 5.11
defin¨ci©ja 6.4, 6.8
az empirikus filoz©fus ¦s ~ 6.46
fegyelmezik elm¦j¤ket 6.10, 6.11Ä12,
6.13Ä15
yogŒk (folyt.)
felfog§sa
az ¦lÆl¦nyek egyenlÆs¦g¦rÆl 6.32
jellemzÆi 6.8
K‚‰†§r©l 6.28, 6.31
f¦listenim§data 4.25
a gy¤m¢lcs¢zÆ munk§t v¦gzÆk ¦s ~
6.46
a gy¤m¢lcs¢zÆ tett ¦s ~ 6.3
ir§nyelvek ~ sz§m§ra 6.10Ä17
a legjobb ~ a bhakt§k 6.47
medit§ci© ~ sz§m§ra 6.10Ä17
sikertelen ~ 6.40Ä45
t§pl§lkoz§si szok§sai 6.16, 6.17, 18.51Ä53
tulajdons§gai 5.23, 6.2
Yudhƒmanyu 1.6
Yudhi‰‡hira 1.16Ä18
Yuyudhƒna (Sƒtyaki) 1.4, 1.16Ä18

Z
z¢lds¦gek ¦s a Hold 15.13

