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  Bevezető

AZ INDIAI KIADÓ ELŐSZAVA 
az angol fordításhoz

Miért az Avadhūta gītā egy újabb kiadása? A válasz az, hogy minél 
több kiadás lát napvilágot az ehhez hasonló értekezésekből, annál 
jobb az emberiségnek a spirituális okulásuk tekintetében. Az ilyen 
jellegű szent iratokat nem kötik szerzői jogok és szabályozások, me-
lyek teljesen e világhoz tartozóak. A szent iratok célja pedig az, hogy 
megszabadítsák az embert az összes létező rabságból. 

E kiadás fordítója, Swami Chetanananda, egy igen sokatmondó 
alcímmel látta el a művet: Az örökké-szabad éneke, ami egyben a vedānta 
időtlen üzenete is. A ma már számtalan fordításban elérhető eredeti 
szanszkrit szöveg szerzőségét Dattātreya Avadhūtának tulajdonítják. 

Swami Harshananda és Swami Chetanananda az Előszóban és a 
Bevezetőben hosszasan írtak az Avadhūtáról és a könyvben található 
tanításairól. 

Büszkék vagyunk rá és igazi megtiszteltetés a számunkra, hogy 
kiadhatjuk Swami Chetanananda Avadhūta gītā fordítását. Swami 
Chetanananda jelenleg az amerikai egyesült államokbeli St. Louis-i 
Vedānta Társaság vezetője, és külföldi kinevezését megelőzően hosz-
szú évekig volt tagja az Advaita Ashrama könyvkiadási részlegének. 

Őszintén bízunk benne, hogy e könyv a vedānta tanulók széles köré-
ben részesül majd méltó fogadtatásban. 

              A kiAdó
      AdvAitA AshrAmA

Mayavati Pithoragarh, Himālayák 
1984. március 4.
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ELŐSZÓ

A hinduizmus mondhatni egy három lábú asztal, ahol a három 
láb a Gītā, a Gaṅgā és a Gāyatrī. A Gītā a filozófiát, a Gangesz a 
szertartásokat, míg a Gāyatrī a meditációhoz hasonló spirituális gya-
korlatokat jelképezi. Ezek közül a Gītā – vagyis a Bhagavad gītā (Isten 
éneke) – kiemelkedő helyen áll. Úgy tartják, hogy magában foglalja 
az Upaniṣadok kvintesszenciáját. Ezért is született temérdek kommen-
tárja az elmúlt ezerháromszáz év során. Ezen felül – a kiváló erede-
ti nyomában járva – számos Gītā látott már napvilágot hol jelentős 
szent iratok részeként, hol önálló alkotásként. Ezen, szám szerint ösz-
szesen harminchat értekezés közül az Uddhava gītā (Śrīmad Bhāgavataṃ 
XI.6-29.), a Rāma gītā (Adhyātma Rāmāyaṇa VII.5.), az Aṣṭāvakra gītā és 
az Avadhūta gītā az ismertebbek.

Az Avadhūta gītā egy önálló értekezés az advaita vedāntáról, és meg-
alkuvást nem ismerő nem-kettősséget hirdet. Szerzőjének Dattātreya 
Avadhūtát tekintik, mely miatt gyakorta említik a Datta gītā, Datta-
gītā-yoga-śāstra, vagy ritkábban a Vedāntasāra címen is.

Ez a kétszázhetven verset tartalmazó kicsiny könyv nyolc fejezetre 
van felosztva. Az első fejezet a mindentudó, mindenható és minde-
nütt jelenvaló Ātman természetével foglalkozik, melynek se születése, 
se ha lála, és amely számára nem létezik se rabság, se megszabadulás. 
A második fejezet az erre adott bizonyítékokat tárgyalja. A kettősség 
az Egy igaz természetét illető tudatlanságból fakad. Történetesen, 
még a nagy Avadhūta is utalt (II.23.) a guru szükségességére a spiri-
tuális életben. A következő két fejezet az Ātman benső természetével 
foglalkozik igen költői hangnemben. Az ötödik fejezet azt tanácsolja 
az embernek, hogy hagyja a siránkozást, mert az Ātman minden 
körülmények között ugyanolyan. A hatodik fejezet tagad minden-
féle különbségtételt – akár kaszton, családon, érzékeken vagy azok 
tárgyain, az elmén vagy az intellektuson vagy azok működésén ala-
pulnak –, mert az Ātman szemszögéből nézve ezek egyike sem léte-
ző. A hetedik fejezet az Avadhūta állapotát írja le, míg az utolsó, a 
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nyolcadik fejezet az Avadhūta szó jelentését határozza meg az egyes 
szótagok értelmezésével. 

Ki ez a Dattātreya Avadhūta, akinek e művet tulajdonítják? 
Az Úr Viṣṇu, aki a kiváló bölcs, Atri, és erényes felesége, Anasūyā, 

fiaként jött világra. Nagyon gyakran a hindu Háromság (Trimurti), 
azaz Brahmā-Viṣṇu-Śiva, Inkarnációjaként ábrázolják, ez esetben is 
az imént említett szülőktől születve. Olykor a Hét Bölcs (Saptarṣi) 
egyikeként említik.

Ő volt az, aki az Önvaló Tudásában részesítette Prahlādát, Alarkát, 
Yadut és Kārtavīryát. Pusztán spirituális fegyelmezéséből fakadó ere-
je révén képes volt elpusztítani egy seregnyi démont.

Még néhány Upaniṣad is igen magasztosan szól Róla, így például a 
Jabala Upaniṣad, a Nāradaparivrājaka Upaniṣad, a Yājñavalkya Upaniṣad és 
a Bhikṣuka Upaniṣad. A Śāṇḍilyopaniṣad magyarázatot ad a Dattātreya 
kifejezésre, és a történetét is elbeszéli röviden. 

Trimurti – Brahmā-Viṣṇu-Śiva
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Mindezekből azt feltételezhetjük, hogy Dattātreya egy igen ősi 
spirituális személyiség – akár bölcs, akár Inkarnáció (Avatāra) –, akit 
korokon át tiszteltek hódolattal. 

Talán helyénvaló itt néhány szót ejteni Dattātreya szimbolikájá-
ról. Dattātreyát rendszerint három fejjel és hat karral ábrázolják, akit 
négy kutya és egy tehén vesz körbe. 

A három fej Brahmā, Viṣṇu és Śiva fejei. A hat kar, melyek a hat 
természetfölötti minőséget (bhaga) jelképezik, kagylókürtöt (śaṅkha), 
korongot (cakra), dobot (ḍamaru), háromágú szigonyt (triśūla), imafüzért 

© Ravi Varma Press, Karla-Lonavla, cc.1910. olajnyomat 
Sri Parasuraman (India) személyes gyűjteményéből
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(akṣamālā) és vizesedényt (kamaṇḍalu) tart. Ezek a három Istenség – 
Brahmā, Viṣṇu, Śiva – tipikus jelképei. 

Lábain fapapucsot visel, ami az önfegyelmezéséről árulkodik; 
ezért is imádják eszményi szerzetesként. A nyakában lógó rudrākṣa 
szemekből álló füzér az általa teremtett univerzumok sorát képviseli. 
A gubancos haj a tudás tüzét szimbolizálja. A négy kutya a négy 
Vé da. Még a megvilágosodáshoz vezető tudást adó Védák is úgy kö-
ve tik Őt, akár a kutyák. Ahogy a kutya igyekszik megvédeni a gaz-
dáját – ám valójában a gazda védi őt –, úgy igyekeznek a Vé dák is 
megvédeni Istent, a Testet-öltött Becsületességet, noha a valóságban 
pontosan hogy Isten védelmezi őket. A tehén Földanyát, a természe-
tet jelképezi.

Az Avadhūta gītā, bár látszólag egyszerű, igazából rendkívül nehe-
zen fordítható érthetően. A nehézséget tovább fokozzák a kétértelmű 
szavak és a rendhagyó nyelvtani szerkezetek. Mi több, számtalan köl-
tői strófa és megannyi ismétlés található benne. Szanszkrit kommen-
tár, mely legalább néhány rejtély megfejtéséhez támpont lehetne, 
nem érhető el az alkotáshoz. Mindezen nehézségek ellenére Swami 
Chetanananda remek és igen könnyen olvasható fordítást készített, 
amely hiszem, hogy segíteni fog a spirituális törekvőknek a szöveg 
jobb megértésében.

          swAmi hArshAnAndA

Mysore, India
1976. március 31.
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BEVEZETŐ

„Miért siránkozol, barátom? Benned van minden erő. Ó, te, hatal-
mas! Idézd meg a mindenható természetedet, és ez az egész univer-
zum a lábaidnál fog heverni! Kizárólag csak az Önvaló uralkodik, és 
nem az anyag!” Amikor tizenöt éves voltam, akkor olvastam a vedānta 
eme gyönyörű üzenetét Swami Vivekananda egyik levelében. „Miért 
siránkozol, barátom?” – ez a sor olyan erővel vágódott az elmémbe, 
hogy még ma is élénken emlékszem rá. Ez pedig tökéletesen meg-
egyezik a vedānta azon időtlen üzenetével, ami újra megfogalmazásra 
került az Avadhūta gītā, vagyis Az örökké-szabad éneke során. Ez inspirált 
rá, hogy lefordítsam ezt az ősi szent szöveget az eredeti szanszkrit ról 
angolra.

Az olyanok tartják életben a vallást, mint Dattātreya Avadhūta, aki 
ezt az éneket megírta. Ők ténylegesen meghaladják a test elgondolá-
sát, és úgy élnek, hogy az ellentétpárok – forróság és hideg, dicséret és 
hibáztatás, boldogság és boldogtalanság, születés és halál – nincsenek 
rájuk hatással. Tökéletesen nyugodtak maradnak bárhol is vannak, 
bármit is csinálnak, és élvezik az Ātman üdvteljességét. Mi viszont a 
világ tünékeny dolgai utáni sóvárgással és azok kergetésével töltjük 
az életünket, és amikor nem kapjuk meg őket, akkor panaszkodunk, 
sírunk és a balszerencsénken kesergünk. A nagy Avadhūta azonban 
mindvégig mint egy barát, filozófus és vezető így hívja fel a figyel-
münket: „Miért siránkozol, barátom?” Vigasztalva biztat bennünket, 
hogy Ő felfedezett egy módszert a rabiga letörésére, és kész segíteni 
másoknak is a szabadság elérésében, ami az emberi élet célja.

A vedānta hagyománya szerint a filozófiáját a szent szövegek, az ér-
velés és a tapasztalat segítségével kell megértenünk. Érde kes megje-
gyezni, hogy a kinyilatkoztatott szent szövegek érvényte le  níthetik az 
ember-alkotta szent írásokat, és a magasabb rendű érv ér  vény  te le-
nítheti a köznapi érvet, ám maga a tapasztalat nem ér vény   te leníthető. 
A cukrot édesnek ízleljük. Ez egy megcáfolhatatlan ta pasztalat, mely 
nem befolyásolható se a szent szövegek idézésével, se a legkifinomul-
tabb érvelés eszközeivel.
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Az Avadhūta gītā tanításai Dattātreya Avadhūta közvetlen tapasz-
talatain alapulnak. Ahogy ő maga kijelentette: „Így énekelte meg a 
Legfőbb Avadhūta miután meditáció által megtisztította magát, és 
Brahman szakadatlan üdvébe merült.”

A szabadság a lélek dala, és az Avadhūta ezt a dalt énekelte meg a 
Gītājában. A filozófiája tisztán nem-kettős, és összefoglalható néhány 
mondatban: Brahman a Legfőbb Valóság. A világ látszólagos, mint a 
délibáb vize. Az egyéni lélek igaz természete isteni, de ezt az istenisé-
get tudatlanság fedi be. A tudatlanság miatt korlátozzák magukat az 
emberi lények, és gondolják azt, hogy férfiak vagy nők, amerikaiak 
vagy afrikaiak, egészségesek vagy betegek, gyönyörűek vagy csúnyák, 
tanultak vagy tanulatlanok, boldogok vagy boldogtalanok. Valójában 
ők a végtelen, örökkévaló, üdvös Önvaló. Az emberi lényeket māyā 
hipnotizálja. A szabadsághoz fel kell ébredni ebből a hipnózisból.

A vedānta örök és egyetemes tanítása tele van reménnyel és erő-
vel, örömmel és szabadsággal; nincs bennük hely a bűn és a bűnös 
fogalmainak. Mivel a mindent-átható Sat-Cit-Ānanda (Létezés-
Tudatosság-Üdvteljesség) mindenkiben benne lakozik, ezért minden 
emberi lény potenciálisan isteni.

Az Avadhūta gītā néhány olvasója talán úgy érezheti, hogy bizonyos 
gondolatok ismétlése egyhangú. De tudni kell, hogy ez a vedānta kü-
lönleges eszköze arra, hogy folyamatosan emlékeztesse a spirituális 
keresőt: a valóságban ő az örökkévaló, színtiszta, megvilágosult, sza-
bad és üdvös Önvaló. Ily módon az Avadhūta a vedānta dobjait per-
geti, hogy felébresszen minket a hipnózisból, a tudatlanságunk mély 
álmából.

Mélységes hálámat fejezem ki Jay Michael Barrienek és Pravrajika 
Anandapranának a Dél-Kalifornia-i Vedānta Társaságtól, valamint 
Irene Bergmannak és Cecile Guenthernek a St. Louis-i Vedānta 
Társaságtól, akik készségesen szerkesztették a kéziratot, továbbá 
Swami Harshanandának, a Ramakrishna Institue of  Moral and Spiritual 
Education (India, Mysore) igazgatójának, aki nem csak összevetette a 
fordítást a szanszkrit eredetivel, hanem mélyenszántó előszót is írt. 
Külön nagyrabecsülésem Christopher Isherwoodnak, aki elolvasta a 
kéziratot, sok értékes javaslattal látott el, és átszerkesztette az első 
fejezet néhány versét, valamint a teljes nyolcadik fejezetet. Szívből 
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köszönöm Eleanor Grzeskowiaknak és Linda Prughnak a kézirat 
legépelését. És végül, rendkívül hálás vagyok a vedānta néhány ren-
díthetetlen követőjének a nagylelkű hozzájárulásukért, ami lehetővé 
tette ezt a megjelenést.

          ChetAnAnAndA

St. Louis-i Vedānta Társaság
1984. január 1.
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DATTĀTREYA AVADHŪTA  
élete 

Minden vallásnak három része van: filozófia, szertartás és mitoló-
gia. A filozófia az alap, amelyre a szertartás építkezik, és ezt pedig a 
mitológia színezi ki. Az ősi időkben az emberek nagyra értékelték a 
mitológiát, mert ezek a történetek a tradicionális, kulturális és vallá-
sos nézeteiket testesítették meg. A modern ember viszont szkeptiku-
san tekint a mitológiára. Úgy érzi, hogy a mítoszok mesék, kiagyalt 
történetek, nem történelmi hagyományok, és mindenekfölött, hogy 
azoknak nincs gyakorlati vonatkozása az emberi életben. Ám az igaz-
ság az, hogy a mitológia lenyűgöző ereje a vallás szellemét hordoz za 
a világ tömegei számára. Az Igazság keresőjének azonban éber elmé-
vel és tiszta ítélőképességgel kell rendelkezni. Máskülönben meg van 
az esélye, hogy egyszerűen csak élvezi ezeket a mítoszokat, mint bá-
jos kis mesék, és így elszalasztja azok tanításait.

Számtalan történet található a Védákban, a Purāṇákban és a nagy 
eposzokban, amelyek többsége a vedānta örök tanításait ábrázolja. De 
inkább a tanítások, sem mint a történetek azok – bár lenyűgözőek és 
szórakoztatóak lehetnek –, melyek ezen szent iratok létezésének az 
okai. Például, jóllehet a Mahābhārata százezer strófából áll, számtalan 
történettel és szereplők seregével, mégis a Bhagavad gītā hétszáz vers-
szakába foglalt tanítása az, ami e nagy hősköltemény kvintesszenci-
áját adja.

Úgy tartják, hogy az Avadhūta gītāt, a vedānta egyik legünnepeltebb 
és legfontosabb könyvét, a bölcs Dattātreya írta. 

Dattātreyáról számos anekdota található a Mahābhāratában, a Śrīmad 
Bhāgavataṃban és a Viṣṇu Purāṇában, ahogy a Mārkaṇḍeya Purāṇában 
is, mely utóbbi egy rövid életrajzi vázlatot is tartalmaz. 

A történet így szól:
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Élt egyszer egy öreg brāhmin, aki leprás volt. A kötelességtudó és 
szerető felesége, aki messze földön híres volt csodás erkölcsösségéről, 
hatalmas odaadással és állhatatossággal ápolta őt.

Egy éjszaka, miközben a beteg férjét vitte az úton, elhaladt egy fa 
mellett, amely alatt egy remete meditált. Mivel nagyon sötét volt az 
éj jel, a feleség nem látta a remetét. Ahogy elmellőzte, a férje lábai 
vé  letlenül hozzáértek a meditáló remete testéhez. A remete feldühö-
dött, és megátkozta az asszony férjét, mondván: „Aki belém rúgott, 
és megzavarta a meditációmat, az holnap napfelkeltére meghal.” A 
fe le ség természetesen nagyon bosszús lett, de lenyugtatva magát, így 
fe lelt: „Holnaptól nem kel fel a nap!”

Mivel, amit egy erkölcsös 
nő ejt ki a száján az való-
ra kell hogy váljon, így a 
nap másnap nem kelt fel; 
a világ sötétséggel telt meg, 
és eluralkodott a káosz. 
Az Istenek Brahmāhoz, a 
Teremtőhöz, mentek meg-
oldásért. Ő azt mondta: 
„Erőt csakis erő győzhet 
le, és tapasyān (spirituális 
vezeklésen) csak tapasyā 
tud felülkerekedni. Mivel 
egy erkölcsös asszony ereje 
vetett véget a napfelkelté-
nek, ennélfogva egy másik 
tiszta nő segítségét kell ke-
resnünk, aki képes ellensú-
lyozni az asszony erejét, és 
visszaállítani a napfelkel-
tét!”

Az Istenek tehát Brahmā 
javaslatára felkeresték a 

bölcs Atri tiszta és erényes feleségét, Anasūyāt. Elmesélték neki az 
egész történetet, és a segítségét kérték.
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Esdeklésüktől megindítva Anasūyā kedves szavakkal közeledett a 
brāhmin feleségéhez: „Szavaid ereje véget vetett a napfelkeltének, és 
emiatt az egész teremtés kaotikus állapotban van. Azért jöttem, hogy 
megtudjam, vajon békés egyezségre juthatunk-e. Ha visszavonod a 
parancsodat, és megkéred a napot, hogy újra keljen fel, akkor érin-
tetlenségem erejével én visszaadom a halott férjed életét!” A brāhmin 
felesége beleegyezett, a nap felkelt, és Anasūyā is megtartotta az ígé-
retét. Az Istenek rendkívül elégedettek voltak, és egy áldást ajánlot-
tak fel Anasūyānak. Válaszul ő azt kérte, hogy Brahmā, Viṣṇu és 
Śiva a fiaiként szülessenek meg. A kívánsága teljesült, és idővel mind 
megszülettek; Brahmā Somaként, Viṣṇu Dattātreyaként, Śiva pedig 
Durvāsaként. Dattātreya, Viṣṇu Inkarnációja, nagy bölcs és yogī volt, 
aki különféle spirituális fegyelmezéseket végzett, és a yoga számos for-
máját gyakorolta.

Elragadó személyiségével 
vonzotta a fiatal bölcseket, 
akik követték őt, bármerre 
is ment. Dattātreya azonban 
egyedül akart lenni, mivel az 
egyedüllét előnyösebb a yoga 
gyakorlásához. Hogy meg-
szabaduljon az ifjú követők 
zavarkodásától, alámerült 
egy tóban, és hosszú ideig az 
alján maradt. Azok mégsem 
mentek el. A tó partján vár-
ták, hogy újra felbukkanjon.

Dattātreya ekkor egy másik 
tervet eszelt ki, hogy elkerül-
je a sokaságot. Egy gyönyö-
rű nő társaságában tűnt elő 
a tó fenekéről, aki nem volt 
más, mint a Hitvese, Lakṣmī 
Istennő. 

Dattātreya úgy vélte, hogy 
a tanítványok – mivel nem tudják, hogy valójában ki is a Szépség 
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– azt gondolják majd róla, hogy kizökkent az emelkedett jógikus ál-
lapotából, és ekkor kiábrándultságukban elhagyják majd. Ám a fia-
tal bölcseket ez nem tévesztette meg. Tudták, hogy Dattātreya Viṣṇu 
Inkarnációja és nagy yogī, hogy meghaladta a jót és a rosszat, és a 

kifelé mutatott viselkedé-
se pusztán színielőadás. 
Következésképp, Őt sem-
mi sem képes beszennyez-
ni. Ahogy a lótusz levelet 
nem nedvesíti be a víz, 
melyen lebeg, úgy a yogī 
elméjére sincs hatással a 
világiasság. 

Ekként érveltek az ifjú 
bölcsek, és Dattātreyával, 
a mélyen tisztelt tanító-
jukkal maradtak.

Egy másik alkalommal 
háború dúlt az Istenek 
és a démonok között. Az 
Istenek bátran küzdöttek, 
de a démonok legyőzték 
és kiűzték őket a meny-
nyekből. 

Az Istenek kétségbeesésükben a gurujukhoz, Bṛhaspatihoz, men  tek 
tanácsért, aki Dattātreyához küldte őket.

Amikor azonban Dattātreyához fordultak segítségért, ő azt mond-
ta nekik: „Miért hozzám jöttök? Tisztátalan ételt eszek, és egy nővel 
élek. Úgy vélitek, hogy egy ilyen személy segíthet nektek az ellensé-
geitek legyőzésében?”

 „Ó, tiszteletre méltó Úr! – válaszolták az Istenek – Te mindig 
bűntelen vagy. Kérünk, légy kegyes hozzánk! Te yogī vagy. Az elméd 
Brahman Tudásával ragyog, és a tudatlanság nem merészel meg-
közelíteni. Ez a Nő az Univerzum Anyja, és örökké színtiszta; ma-
ga a Tisztaság Megtestesülése, így az Ő társasága nem tehet Téged 
tisztátlanná.” Dattātreya elégedett volt, és így szólt: „Rendben! Ha 
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ennyire megingathatatlanul hisztek Bennem, akkor üzenjetek hadat 
a démonoknak, és csaljátok őket ide elém! A spirituális erőmmel le-
csökkentem az erejüket, azután majd támadhattok.”

Dattātreya utasítására az Istenek harcra hívták a démonokat, akik 
azonnal üldözőbe is vették az Isteneket, egészen Dattātreya remete-
lakjához követve őket. 

Ott a démonok meglátták Lakṣmī Istennőt, aki a meditációba me-
rült Dattātreya mellett ült. Teljesen lenyűgözte őket Lakṣmī Istennő 
bája és szépsége, ezért foglyul ejtették, és a fejükön tartva magukkal 
vitték. Erre Dattātreya nevetni kezdett, és így szólt az Istenekhez: 
„Tiétek a győzelem, mert más feleségéhez érni bűnös tett! És mivel 
a démonok így tettek, ezért a fizikai erejük lecsökkent. A fellángolt 
szenvedélyük miatt pedig teljesen eszüket vesztették. Így hát táma-
dásra és győzelemre fel!” 

Az Istenek követték a parancsot, és a démonokat elpusztítva meg-
mentették Lakṣmī Anyát, a Szerencse Istennőjét, és visszavitték Őt 
Dattātreya mellé. Az Istenek újra boldogok voltak.
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Dattātreya nagyságát sok szent irat elbeszéli. Időnként aszkéta ként 
és yogīként ábrázolják, aki bőkezűen osztogatja az áldásokat. Más-
kor úgy, mint aki világi, luxust kedvelő és gondtalan. E másik oldala 
persze csak a māyāja volt, puszta megtévesztés, amit a hétközna pi 
emberekkel láttatott, remélve, hogy így majd elborzadnak, és békén 
hagyják őt. A bölcs ember azonban meglátta Dattātreya valódi ter-
mészetét, és a társaságában maradt, részesülve áldásaiban és adomá-
nyaiban.

Az indiai mitológia szépsége abban a tényben nyugszik, hogy élénk 
és feledhetetlen történetek segítségével, filozófiai okoskodás nélkül ad 
át gyakorlati tanításokat az átlagember erkölcsi okulására és ösztön-
zésére.
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Így, Dattātreya legendája az emberi élet legfőbb céljára irányítja a 
figyelmünket: 

Ha békét és boldogságot akarsz, keresd Istent!
Ha hagyod, hogy māyā káprázatba ejtsen, akkor a démonokhoz ha-

sonlóan neked is pusztulás a veszted!
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DATTĀTREYA AVADHŪTA  
tanítása

Csak egy yogīnak van joga yogát tanítani! Viṣṇu Inkarnációjaként 
Dattātreya szó szerint yogīnak született. Ennélfogva sok tanítványa 
volt, akiket be is vezetett a jógikus misztériumokba. Íme néhány pél-
da a megvilágosító útmutatásaiból:

Gyermekem! Hadd mondjak neked valamit! 
Ha tökéletességre akarsz jutni a tapasyāban (spirituális fegyelmezés 

gyakorlása), a japában (mantra, vagy szent Név ismétlése) vagy a yogá-
ban, akkor óriási állhatatosságra van szükséged. Ha rendelkezel ezzel 
az első elengedhetetlen feltétellel, akkor bármit elérhetsz, amit vá-
lasztasz – legyen az akár a megvilágosodás, Istenlét, akár a legmaga-
sabb pozíció a mennyekben vagy a földön. Akik uralják az elméjüket 
és az érzékeiket, és akik hatalmas energiával kitartanak, azok szá-
mára semmi megismerhetetlen vagy elérhetetlen nem létezik sehol. 
Ha egy apró hangya kitartóan mászik, akkor hatalmas távolságokat 
képes megtenni; viszont még Garuḍa, a madarak királya és az Úr 
Viṣṇu hordozója, sem képes átkelni még egy kis árkon sem, ha nem 
tesz erőfeszítést a repülésre. 

Gyermekem! 
Ha a yogát akarod gyakorolni, akkor minden ragaszkodást el kell 

távolítanod a szívedből!
Ha ezt nem tudod megtenni, akkor maradj szent emberek társasá-

gában, mert a világiasság betegségére a szent társaság a csodaszer!
Adj fel minden vágyat! Ám ha ezt nem tudod megtenni, akkor fej-

lessz ki vágyat a megszabadulásra! A megszabadulás iránti vágy min-
den más vágyat elpusztít.

Aki érzéki örömökbe bonyolódik és cserben hagyja a halhatatlan, az 
oszthatatlan, a változhatatlan, az örökké-szabad Ātmant, az olyan, 
mint a hitvány varjú, akinek a figyelme mindig a mocsokra rögzül.

Őrizkedj az érzékiségtől gondolatban, szóban és cselekedetben! Ha 
az elméd örömöt lel az érzéki élvezetekben, akkor nem lesz részed a 
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mennyekben és a megszabadulásban. Az érzékiség szenvedéshez és 
rabsághoz vezet, a spiritualitás viszont boldogsághoz és megszaba-
duláshoz.

A bolondok élvezik a másik testével való érintkezést, ami szennyel 
teli, és amit hús, vér, csontok, velő, zsír, váladék és egyéb tisztátalan 
dolgok alkotnak. A bölcs elkerüli az ilyen érintkezést.

Tudd! Háromféle mámorító szer létezik, amelyek melaszból, méz-
ből és kukoricából készülnek. Van azonban egy negyedik is, az érzé-
kiség bora, ami az egész világot megrészegíti. A bölcsnek meg kellene 
haladni a világi vágyakat, és a Legfőbb Valóságra összpontosítani.

Az emberi test alapvető összetevőit az elme hangulatai uralják. 
Amikor az elme zaklatott és kibillent az egyensúlyból, akkor a hangu-
latai – ennek megfelelően – ingadozóvá válnak, és felőrlik. Ezért az 
elmét minden lehetséges eszközzel védeni kellene. Megkülönböztetés 
csak akkor lehetséges, amikor az elme nyugodt. 

Mindig alkalmazd a megkülönböztetést! Ha különbséget tudsz ten-
ni az Ātman és a nem-Ātman között, akkor elérted a yoga csúcsát. 
Ahogy ez a megkülönböztetés növekszik a yogī elméjében, így érvel: 
nem ez a test vagyok, ami földből, vízből, tűzből, levegőből és éter-
ből (ākāśa) tevődik össze; és mégis, e testbe kapaszkodva vágyom a 
boldogságot. Öröm és fájdalom egyformán jön és megy a testben. 
Mivel nem a test vagyok, és mivel az igaz természetemben nincs se 
fogyatkozás, se növekedés, ezért mindig ugyanolyan vagyok: csendes, 
békés, külső eseményektől érintetlen. Hasonlóképpen, az élvezetnek 
és a szenvedésnek is kezdete és vége van az elmében. Mivel nem az 
elme vagyok, és mivel az igaz természetemnek se kezdete, se vége 
nincs, ezért mindig ugyanolyan vagyok: csendes, békés, külső esemé-
nyektől érintetlen. 

Hadd maradjon az öröm és a fájdalom, az élvezet és a szenvedés 
a testben vagy az elmében; ez mit sem számít nekem, mert én az 
Ātman vagyok: Létezés-Tudomás-Abszolút Üdvteljesség!

Miért kellene törődnöm az erénnyel, ha nincs testem? Mi haszna 
számomra a vagyonnak, ha nincsenek kezeim, lábaim vagy fejem? 
Ennélfogva a valóságban nincs se ellenségem, se barátom, se szenve-
désem, se boldogságom, se otthonom, se vagyonom. 

És ha ez igaz rám, akkor mindenkire igaz!
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A tér (ākāśa) egyetlen, de a tárolója szerint ölt alakot, és ennek meg-
felelően úgy jelenik meg, mint fazék-tér, korsó-tér, szoba-tér és így 
tovább. Hasonlóképpen, az Ātman is egyetlen, de sok testben élve, 
soknak tűnik.

Gyermekem! Röviden beszéltem neked az Ātman és a nem-Ātman 
közötti megkülönböztetésről.

Csak aki rendelkezik az azonosság-látás képességével, csak aki min-
denhol és mindenkor minden dologban kizárólag az Ātmant látja, 
csak ő képes elérni ezt az emelkedett állapotot. Akik kettősséget lát-
nak, azok mindig elmerülnek a tengernyi bánatban.

Az emberi elme különféle anyagi tárgyakhoz csatolja magát szoro-
san, remélve, hogy élvezetet talál bennük. Ehelyett azonban pusztán 
szenvedés lesz a jussa. Ha a kis madárkádat megöli egy macska, ak-
kor rosszul érzed magad. Ellenben, ha ugyanez a macska egy egeret 
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öl meg, az egyáltalán nem érdekel téged. Tehát a kötődés az, ami 
szenvedést hoz, és a nem-kötődésben nyugszik az egyetlen igaz bol-
dogság.

Ezenkívül, a boldogság és a boldogtalanság a guṇák (minőségek) 
megoszlásától függ. Ha a sattva (nyugalom) van túlsúlyban, akkor az 
ember boldog, míg ha a tamas (tunyaság) vagy a rajas (nyugtalanság) 
uralkodik, akkor boldogtalan. 

Íme egy hasonlat: az ember tudatlansága olyan, mint egy fa. Az 
ego a fa hajtása; ebből nő ki a kötődés törzse, házzal és tulajdonokkal 
az ágaiként. A feleség, a gyerekek és a rokonok a gallyak, amelyeken 
a vagyon levelei és a termések nőnek. Az erény és a bűn a virágok; 
a boldogság és a szenvedés a gyümölcsök. És ezt a fát, ami évszáza-
dokon át rendületlenül növekedett, és most elállja a megszabadu-
láshoz vezető utat, a káprázat hipnotikus bűbája öntözte és táplálta. 

Az érzéktárgyak utáni vágy olyan, mint a fa körül rajzó vad méhek 
felhője. A zümmögésük megnyugtatja azokat a világi élvezetekbe ga-
balyodott megfáradt lelkeket, akik megpihennek a fa árnyékában; így 
aztán nincs remény a megszabadulásukra. 
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Másrészről viszont, akik a szent társaság köszörűkövén élesítették 
meg a tudás fejszéjét, azok ki tudják vágni ezt a tudatlanság-fát, és be-
léphetnek Brahman csendes, békés parkjába, ami szabadságot bizto-
sít a sóvárgás tövises növényeitől és a vágy vakító porától. Itt az elme 
minden hulláma elnyugszik, és az ember eléri a megvilágosodást.

Nem az érzékekkel kevert elemek eredménye vagyunk. Az Ātman 
vagyunk, és túl māyān. Ahogy a hal a vízben él és mégis különbözik 
attól, úgy él az Ātman is a testben, de mégis különbözik tőle.

Az ember – a yoga kitartó gyakorlása révén – kiszabadítja magát a 
tudatlanságból, és egyesítő tudásra jut. Ezt nevezik megszabadulás-
nak vagy muktinak. A megszabadulás a yogából ered, a yoga a meg-
különböztető tudásból, a megkülönböztető tudás a szenvedésből és 
a szenvedés pedig a kötődésből fakad. Ezért aki a megszabadulást 
keresi, annak muszáj tartózkodnia a kötődés minden létező formá-
jától. A nem-kötődés boldogságot szül; és mivel a nem-kötődés a 
megkülönböztetésből ébred fel, ezért az egyesítő tudás életfolyama 
a nem-kötődés. 

Figyelj! Íme a Legfőbb Én felismerésének útja! Tisztítsd meg az 
összes érzékszervet a légzésszabályozás (prāṇāyāma), az összes érzék-
tárgyat az elme befelé fordítása (pratyāhāra) és az összes mentális rosz-
szaságot a koncentráció (dhāraṇā) segítségével, és végül égesd el mind 
a három guṇát a meditáció (dhyāna) által! Ahogy a tűz megtisztítja a 
fémet, úgy tisztítja meg a spirituális fegyelmezés (tapasyā) a testet, az 
érzékeket és az elmét.

A prāṇāyāma gyakorlásával az ember le tudja győzni a fáradtságot, 
a nyugtalanságot és a búskomorságot. Ahogy szeretettel és gyengéd-
séggel még az olyan vérengző állatokat is meg lehet szelídíteni, mint 
az oroszlán, a tigris és az elefánt, úgy a yogī a prāṇāyāma révén a min-
denható életerőt (prāṇa) győzi le. Ezután már mindent az ellenőrzése 
alatt tart, és kedve szerint tehet bármit. 

Ami a testtartást (āsana) illeti, ülj kényelmesen. Sok testtartás van, 
de olyat válassz, ami segít neked, hogy hosszú ideig mozdulatlanul 
tudj ülni. A felső és az alsó fogak ne érintkezzenek! Tartsd a szemeket 
enyhén nyitva, éppen csak annyira, hogy lásd az orrod hegyét. Elő-
ször küzd le a tamast rajasszal, majd győzd le a rajast sattvával, és végül 
merülj el a színtiszta Brahmanban!
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Ahogy a teknős húzza be a lábait a páncéljába, úgy vonja vissza a 
yogī az elméjét és az érzékeit a világi tárgyakról, és az Ātmanra kon-
centrál. Ily módon lehet felismerni az Önvalót.

A koncentrációnak tíz pontja van: először a köldök, azután fokoza-
tosan felfelé haladva a szív, a mell, a torok, a száj, az orrhegy, a sze-
mek, a szemöldökök köze, a homlok és legvégül a Legfőbb Brahman. 
Amikor valaki tökéletességre jut e tízféle koncentrációban, akkor egy-
gyé válik Brahmannal – megszabadulva betegségtől és haláltól. Ez a 
yoga végső állomása.

Néhány figyelmeztetés! 
Ne gyakorold a yogát, ha éhes, fáradt vagy nyugtalan vagy! Kerüld az 
extrém hideg vagy meleg helyeken történő meditációt! Ne gyakorold 
a yogát tűz vagy víz mellett, zsúfolt helyen, mocskos legelőn, négy 
út kereszteződésében, száraz levelek között, palotában, hamvasztási 
területen vagy félelmet keltő helyeken. A környezet kulcsfontosságú 
a yoga gyakorlásában.
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Irgalom nélkül kerüld a rossz társaságot! Később, amikor az elméd 
már Isten-tudattal teli, akkor már sem hely, sem idő, sem társaság 
nem lesz képes megzavarni. A yoga nagyon hatékony tud lenni. Ha 
meleged van, meditálj a havon! Ha fázol, koncentrálj a tűzre! Ha úgy 
ta lá lod, hogy az elméd nyugtalan, gondold azt, hogy egy hatalmas, 
moz dulatlan hegy vagy, és hogy semmi sem tud megrengetni!

A yogī néhány ismertetőjele: a teste mentes a betegségektől, és cso-
dás illatot áraszt. Az elméje nyugodt, és mentes a kegyetlenségtől. 
Az arca békés, a hangja édes; az egész arckifejezése megfelelő. Az 
emberek imádják őt magasztalni a távollétében. Senkitől sem fél, és 
tőle sem fél senki.
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  1. fejezet

I. FEJEZET 
अथ प्रथमोऽध्यायः

atha prathamo’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

ईश्वरयानुग्रहयादेव पुंसयामद्वैतवयासनया ।
महद्भयपररत्याणयाद्द्प्रयाणयामुपजयायते ॥ १॥
īśvarānugrahādeva puṃsāmadvaitavāsanā .
mahadbhayaparitrāṇādviprāṇāmupajāyate .. 1..

1. Kizárólag Isten kegyelme ajándékozza meg a bölcs em-
bereket a nem-kettős Brahman felismerésének vágyával,  
és így kiszabadulnak a nagy félelemből.

vágy – Igaz, hogy pusztán a vágy Brahman felismerésére nem mentheti 
meg az embereket a nagy félelemtől, de a szerző biztosra vette, hogy a tö-
rekvő kvalifikált és alkalmas, és ennélfogva Brahman felismerése bizonyos.

nem-kettős Brahman – „Brahman második nélküli egy” – így mondja a 
Chāndogya Upaniṣad (6.2.1). A nem-kettős tapasztalatban a megismerő, a 
megismerés és a megismerhető eggyé válik. Ily módon, Brahman Tudója 
Brahmanná válik. 

nagy félelem – Az egész világ félelemmel teli – halál, betegség, kétségbe-
esés, bánat és így tovább. Ahol kettő van, ott félelem van. Amikor a törek-
vő eléri Brahmant, félelem nélkülivé válik. 

येनेदं पूररतं सव्वमयात्मनवैवयात्मनयात्मनन ।
ननरयाकयारं कथं वने् ह्यभिन्ं शिवमव्ययम् ॥ २॥
yenedaṃ pūritaṃ sarvamātmanaivātmanātmani .
nirākāraṃ kathaṃ vande hyabhinnaṃ śivamavyayam .. 2..
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2. Valóban, ebben az univerzumban mindent az Ātman 
tölt be. És mivel az Ātmant Önnönmaga fedi be, hogyan 
imádhatnám ezt a forma nélküli, oszthatatlan, változha-
tatlan Legfőbb Üdvösséget?

imádat – Imádat akkor lehetséges, ha két dolog van; vagyis van az imádó 
és az imádott. Amikor a „Brahman vagyok” egyesítő tudása megvalósul, 
akkor ki fog imádni kit?

पञ््चिूतयात्मकं भवश्वं मरीचिजलसन्नििम् ।
कस्याप्यहो नमसु्यया्वमहमेको ननरञ्जनः ॥ ३॥
pañcabhūtātmakaṃ viśvaṃ marīcijalasannibham .
kasyāpyaho namaskuryāmahameko nirañjanaḥ .. 3..

3. Az öt elemből álló univerzum olyan, mint a délibáb vize. 
Ó, ezen egyetlen, makulátlan Ātman lévén, ki előtt hajol-
jak meg?

öt elem – éter, levegő, tűz, víz és föld

आत्मवैव केवलं सववं िेदयािेदो न भवद्यते ।
अस्ति नयास्ति कथं ब्ूययां भवस्मयः प्रभतियाभत मे ॥ ४॥
ātmaiva kevalaṃ sarvaṃ bhedābhedo na vidyate .
asti nāsti kathaṃ brūyāṃ vismayaḥ pratibhāti me .. 4..

4. Valóban minden kizárólag az Ātman, és Abban nincs se 
felosztás, se fel-nem-osztás. Zavarosnak tűnik a számom-
ra azt mondani, hogy „az Ātman létezik” vagy „az Ātman 
nem létezik”.

se felosztás, se fel-nem-osztás (bheda – megkülönböztetve szétválaszt) – Az Ātman 
szavakkal kifejezhetetlen. Az Ātman kivételével a világon már mindenről 
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vagy fogalmat alkotott az elme, vagy szavakba öntötte a beszéd. Az Ātman 
tekintetében a felosztás vagy a fel-nem-osztás semmiféle elgondolása nem 
lehetséges, mert Azon kívül egyetlen más(od)ik tárgy sem létezik. Például, 
ha valaki a születésétől fogva a nap közelében élt volna, akkor fogalma sem 
lenne a sötétségről vagy a fényről.

वेदयान्तसयारसव्वस्ं ज्यानं भवज्यानमेव ि ।
अहमयात्मया ननरयाकयारः सव्वव्ययापी स्ियावतः ॥ ५॥
vedāntasārasarvasvaṃ jñānaṃ vijñānameva ca .
ahamātmā nirākāraḥ sarvavyāpī svabhāvataḥ .. 5..

5. Az egész vedānta kvintesszenciája az Ātman tudomása 
és felismerése. Természetemből adódóan ez a forma nél-
küli, mindent-átható Ātman vagyok.

यो ववै सवया्वत्मको देवो ननष्कलो गगनोपमः ।
स्ियावननम्वलः िुद्ः स एवयायं न संियः ॥ ६॥
yo vai sarvātmako devo niṣkalo gaganopamaḥ .
svabhāvanirmalaḥ śuddhaḥ sa evāyaṃ na saṃśayaḥ .. 6..

6. Kétségtelenül az az Ātman vagyok, mely mindenütt 
jelenvaló, fénylő, osztatlan, mint a tér, eredendően maku-
látlan és tiszta, māyā [felhője] által el nem fátyolozott.

fénylő – Ez a meghatározás a szanszkrit deva szóból ered, ami azt is jelen-
ti: Isten(ség). Az Ātman ön-fénylő, ahogy a gyöngy is a fémes csillogásával.

अहमेवयाव्ययोऽनन्तः िुद्भवज्यानभवग्रहः ।
सुखं दःुखं न जयानयाभम कथं कस्याभप वत्वते ॥ ७॥
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ahamevāvyayo’nantaḥ śuddhavijñānavigrahaḥ .
sukhaṃ duḥkhaṃ na jānāmi kathaṃ kasyāpi vartate .. 7..

7. Valóban, elpusztíthatatlan, végtelen és a színtiszta 
tudomás megtestesülése vagyok. Nem tudom, hogy a bol-
dogság vagy a boldogtalanság tapasztalata miként és ki-
nek létezik? 

न मयानसं कम्व िुियािुिं मे
     न कयाययकं कम्व िुियािुिं मे ।
न वयाचिकं कम्व िुियािुिं मे
     ज्यानयामृतं िुद्मतीन्द्रियोऽहम् ॥ ८॥
na mānasaṃ karma śubhāśubhaṃ me
     na kāyikaṃ karma śubhāśubhaṃ me .
na vācikaṃ karma śubhāśubhaṃ me
     jñānāmṛtaṃ śuddhamatīndriyo’ham .. 8..

8. Számomra nincs mentális tett – se jó, se rossz; szá-
momra nincs fizikai tett – se jó, se rossz; számomra nincs 
szóbeli tett – se jó, se rossz. Halhatatlan Tudatosság va-
gyok, színtiszta és transzcendens.

tett – Az Önvaló tett nélküli. Bármilyen cselekedet végrehajtásához há-
rom dolog szükséges: a cselekvő, az eszköz és a tárgy. Ezek a felosztások 
csak māyā hatókörében lehetségesek, az Ātmanban nem. A vedānta filozófia 
szerint a tudatlanság, a vágy és a tett (avidyā-kāma-karma) körforgásban vál-
takoznak. Ha nincs tudatlanság, akkor nincs vágy, és vágy nélkül egyetlen 
tett sem lehetséges.

Halhatatlan Tudatosság – jñānāmṛtaṃ; a tudás nektárja
transzcendens – túl az érzékeken

मनो ववै गगनयाकयारं मनो ववै सव्वतोमुखम् ।
मनोऽतीतं मनः सववं न मनः परमयाथ्वतः ॥ ९॥
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mano vai gaganākāraṃ mano vai sarvatomukham .
mano’tītaṃ manaḥ sarvaṃ na manaḥ paramārthataḥ .. 9..

9. Az elme valóban olyan, mint a tér; látszólag minden 
irányba tekintőnek tűnik, mindent meghaladónak tűnik; 
mindennek tűnik. Ám a valóságban, az elme nem létezik.

elme – „Vágy, elhatározás, kétség, hit, a hit hiánya, állhatatosság, 
bizonytalanság, szégyen, a megértés képessége (dhī) és félelem – ez 
mind nem más, mint az elme.” – Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.5.3.

अहमेकभमदं सववं व्योमयातीतं ननरन्तरम् ।
पश्याभम कथमयात्मयानं प्रत्यक्ं वया भतरोद्हतम् ॥ १०॥
ahamekamidaṃ sarvaṃ vyomātītaṃ nirantaram .
paśyāmi kathamātmānaṃ pratyakṣaṃ vā tirohitam .. 10..

10. Egyetlen és mindenben benne lévő vagyok. Határta-
lan vagyok, és túl a téren. Hogyan láthatnám a saját Ön va-
lómat megjelenni vagy eltűnni?

त्वमेवमेकं द्ह कथं न बुध्से
     समं द्ह सववेषु भवमृष्टमव्ययम् ।
सदोद्दतोऽसस त्वमखण्डितः प्रिो
     द्दवया ि नक्ं ि कथं द्ह मन्यसे ॥ ११॥
tvamevamekaṃ hi kathaṃ na budhyase
     samaṃ hi sarveṣu vimṛṣṭamavyayam .
sadodito’si tvamakhaṇḍitaḥ prabho
     divā ca naktaṃ ca kathaṃ hi manyase .. 11..

11. Miért nem érted meg, hogy te tényleg ez az Abszo lút 
vagy? Ez az örökkévaló Ātman vagy, mindent egyfor mán 
visszatükrözve. A megcáfolhatatlan Úr vagy és örökké 
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ragyogó. Akkor hogyan gondolhatsz nappalra (fény) vagy éj-
szakára (sötétség)?

te – „Brahman vagyok”, „te Az vagy” – ezek a védikus kinyilatkoztatá-
sok ugyanazt a jelentést hordozzák, noha a megfogalmazások eltérőek. Az 
előző versszakban Dattātreya az Ātmannal való azonosságát írta le, és itt, 
most a tanítványát próbálja meggyőzni arról, hogy ő (a tanítvány) úgyszin-
tén az Önvaló.

nappal vagy éjszaka – a megvilágosodott lélek meghaladja a teret, az időt 
és az okságot.

आत्मयानं सततं भवसद् सव्वत्वैकं ननरन्तरम् ।
अह ंध्यातया परं ध्ेयमखडि ंखण्डड्यते कथम् ॥ १२॥
ātmānaṃ satataṃ viddhi sarvatraikaṃ nirantaram .
ahaṃ dhyātā paraṃ dhyeyamakhaṇḍaṃ khaṇḍyate katham .. 12..

12. Legyél mindig tudatos az Ātmanra! Az szakadatlan 
és mindenhol ugyanaz. Azt mondod: „a meditáló vagyok” 
és „a meditáció tárgya: a Legfőbb”. Miért osztod fel így az 
oszthatatlant?

felosztani az oszthatatlant – samādhiban a meditáló, a meditáció és a medi- 
táció tárgyának hármasa eggyé válik. Ez a vedānta szerinti felismerés be-
tetőzése.

न जयातो न मृतोऽसस त्वं न ते देहः कदयािन ।
सववं ब्ह्ेभत भवख्यातं ब्वीभत बहुधया श्ुभतः ॥ १३॥
na jāto na mṛto’si tvaṃ na te dehaḥ kadācana .
sarvaṃ brahmeti vikhyātaṃ bravīti bahudhā śrutiḥ .. 13..
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13. Sosem születtél, és sosem fogsz meghalni. Sosem volt 
tested. Az Upaniṣadok sokféleképpen kinyilatkoztatják ezt 
a közismert igazságot: „minden Brahman.”

Upaniṣadok – Kétféle szent írás létezik. Az első a śruti, amelyek az igazság 
látói előtt tárultak fel, és amelyek gururól szálltak tanítványra; a máso-
dik pedig a smṛti, vagyis az ember alkotta szentírásos rendelkezések. Az 
Upaniṣadok az első kategóriába tartoznak. Mivel általában az egyes Védák 
végén találhatóak, ezért vedāntának nevezik őket.

स बयाह्ययाभ्यन्तरोऽसस त्वं शिवः सव्वत् सव्वदया ।
इततितः कथं भ्यान्तः प्रधयावसस भपियािवत् ॥ १४॥
sa bāhyābhyantaro’si tvaṃ śivaḥ sarvatra sarvadā .
itastataḥ kathaṃ bhrāntaḥ pradhāvasi piśācavat .. 14..

14. Mindig jelen vagy belül és kívül egyaránt. Mindig és 
mindenhol ez a Legfőbb Üdvösség vagy. Akkor miért lótsz-
futsz ide-oda, mint egy zavarodott szellem?

संयोगश्च भवयोगश्च वत्वते न ि ते न मे ।
न त्वं नयाह ंजगन्ेदं सव्वमयात्मवैव केवलम् ॥ १५॥
saṃyogaśca viyogaśca vartate na ca te na me .
na tvaṃ nāhaṃ jagannedaṃ sarvamātmaiva kevalam .. 15..

15. Számodra és számomra sem egyesülés, sem elkülö-
nülés nem létezhet. A valóságban se te, se én, sem pedig ez 
a világ nem létezik. Kizárólag az Ātman létezik. 

िब्याद्दपञ््चकस्यास् नवैवयासस त्वं न ते पुनः ।
त्वमेव परमं तत्त्वमतः द्कं पररतप्यसे ॥ १६॥
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śabdādipañcakasyāsya naivāsi tvaṃ na te punaḥ .
tvameva paramaṃ tattvamataḥ kiṃ paritapyase .. 16..

16. Nem tartozol az öt érzéktárgyhoz, mint például a 
hang, [érintés, forma, íz és szag,] és azok sem tartoznak 
hozzád. Te valóban az a Legfőbb Valóság vagy! Akkor mi 
okod a bánkódásra?

जन्म मृत्युन्व ते चित्ं बन्धमोक्षौ िुियािुिषौ ।
कथं रोद्दभष रे वत्स नयामरूपं न ते न मे ॥ १७॥
janma mṛtyurna te cittaṃ bandhamokṣau śubhāśubhau .
kathaṃ rodiṣi re vatsa nāmarūpaṃ na te na me .. 17..

17. Számodra nincs se születés, se halál, se emlékezet, se 
rabság, se megszabadulás, se jó, se rossz. Miért sírsz, ó, 
kedvesem? Név és forma se hozzád, se hozzám nem tar-
tozik.

se születés, se halál… – A születés és a halál a testtel kapcsolatos, a rabság és 
a megszabadulás, a jó és a rossz az elméhez tartoznak; az Önvaló, az ember 
valódi természete, azonban túl van a testen és az elmén.

név és forma – A vedānta filozófia szerint Brahman második nélküli egyet-
len, de a nevek és formák közbeiktatásával, amit māyānak neveznek, sokfé-
leként jelenik meg. Ahogy a hullámnak neve (hullám) és formája van, de 
nem különbözik a tengertől, úgy az univerzum tárgyainak is különféle nevei 
és formái vannak, de nem különböznek Brahmantól. Samādhiban, amikor 
a név és a forma eltűnik, az ember megtapasztalja Brahman egyetlenségét.

अहो चित् कथं भ्यान्तः प्रधयावसस भपियािवत् ।
अभिन्ं पश् ियात्मयानं रयागत्ययागयात्सुखी िव ॥ १८॥
aho citta kathaṃ bhrāntaḥ pradhāvasi piśācavat .
abhinnaṃ paśya cātmānaṃ rāgatyāgātsukhī bhava .. 18..
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18. Ó, elme, miért kóborolsz össze-vissza, mint egy 
nyug hatatlan szellem? Ismerd fel azt a meg-nem-osztott 
Önvalót! Adj fel minden sóvárgást, és légy boldog!

त्वमेव तत्त्वं द्ह भवकयारवचजजि तं
     ननष्कम्पमेकं द्ह भवमोक्भवग्रहम् ।
न ते ि रयागो ह्यथवया भवरयागः
     कथं द्ह सन्तप्यसस कयामकयामतः ॥ १९॥
tvameva tattvaṃ hi vikāravarjitaṃ
     niṣkampamekaṃ hi vimokṣavigraham .
na te ca rāgo hyathavā virāgaḥ
     kathaṃ hi santapyasi kāmakāmataḥ .. 19..

19. Te valóban az a változatlan Valóság vagy, ami moz-
dulatlan, egyetlen és maga a szabadság. Nem tapasztalsz 
se szenvedélyt, se szenvtelenséget. Akkor miért kínzod 
magad a vágy tárgyai utáni sóvárgással? 

maga a szabadság – A vedānta szerint Brahman Tudója Brahmanná válik, és 
ez az igazi szabadság, vagy megszabadulás.

वदन्न्त श्ुतयः सवया्वः ननगु्वणं िुद्मव्ययम् ।
अिरीरं समं तत्त्वं तन्मयां भवसद् न संियः ॥ २०॥
vadanti śrutayaḥ sarvāḥ nirguṇaṃ śuddhamavyayam .
aśarīraṃ samaṃ tattvaṃ tanmāṃ viddhi na saṃśayaḥ .. 20..

20. Az összes Upaniṣad kijelenti, hogy Brahman, a Leg -
főbb Valóság, attribútumok nélküli, színtiszta, változha    -
tatlan, testetlen és mindent egyformán átható. Tudd, hogy 
én ez a Brahman vagyok! Ne vond ezt kétségbe!
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सयाकयारमनृतं भवसद् ननरयाकयारं ननरन्तरम् ।
एतत्त्त्वोपदेिेन न पुनि्ववसम्भवः ॥ २१॥
sākāramanṛtaṃ viddhi nirākāraṃ nirantaram .
etattattvopadeśena na punarbhavasambhavaḥ .. 21..

21. Tudd meg! Aminek formája van, az valótlan [mert a 
formája által korlátozott]; ami forma nélküli, az örökké-
való. Aki a saját életével példázza ezt az igazságot, az többé 
nincs alávetve az újraszületésnek.

újraszületés – Az ember halhatatlanságot szeretne. Ha véget akar vetni a 
halálnak, akkor véget kell vessen a születésnek, mert születés és halál ugyan-
annak az érmének a két oldala. A vedānta azt mondja, hogy a halhatatlan 
Önvaló felismerésével az ember meghaladhatja a születést és a halált. A 
Kaṭha Upaniṣad (1.3.8.) kijelenti: „aki megértéssel bír, uralja az elméjét és 
mindig tiszta, az eléri azt a célt, amelyből nem születik újra.”

एकमेव समं तत्त्वं वदन्न्त द्ह भवपशश्चतः ।
रयागत्ययागयात्ुनशश्चत्मेकयानेकं न भवद्यते ॥ २२॥
ekameva samaṃ tattvaṃ vadanti hi vipaścitaḥ .
rāgatyāgātpunaścittamekānekaṃ na vidyate .. 22..

22. A bölcsek azt mondják, hogy a Valóság egy és válto-
zatlan. Amikor a sóvárgás feladásra kerül, akkor egység és 
sokféleség megszűnik létezni az elmében.

sóvárgás – A vedānta szerint az egész világ nem más, mint az elme kivetí-
tése csupán; a vágy megszűnése, az elme feloldódása és a megvilágosodás 
egyidejűleg következik be.

अनयात्मरूपं ि कथं समयासध-
 रयात्मस्रूपं ि कथं समयासधः ।
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अतिीभत नयातिीभत कथं समयासध-
     ममोक्स्रूपं यद्द सव्वमेकम् ॥ २३॥
anātmarūpaṃ ca kathaṃ samādhi-
     rātmasvarūpaṃ ca kathaṃ samādhiḥ .
astīti nāstīti kathaṃ samādhi-
     rmokṣasvarūpaṃ yadi sarvamekam .. 23..

23. Hogyan érheti el a samādhit, amíg az Ātmantól elté-
rő valamiként gondol magára az ember? Ugyanakkor, a 
samādhi nem lehetséges annak, aki az Ātmanként gondol 
magára. Hogyan érhető el a samādhi, amíg azt gondolja, 
hogy az Ātman létezik is, meg nem is? És mi szükség a 
samādhi elérésére, ha minden egy és a természeténél fog-
va szabad?

samādhi – Ez a szupertudatos, normál tudatosság feletti állapot kétféle 
lehet: savikalpa és nirvikalpa. Nirvikalpa samādhiban a megismerő, a megisme-
rés és a megismerhető egybeolvad; viszont a savikalpa samādhiban erre nem 
kerül sor. Dattātreya itt azt akarja mondani, hogy az Ātman lévén, éssze-
rűtlen azt gondolni, hogy gyakorolni kellene a samādhit.

भविुद्ोऽसस समं तत्त्वं भवदेहस्त्वमजोऽव्ययः ।
जयानयामीह न जयानयामीत्ययात्मयानं मन्यसे कथम् ॥ २४॥
viśuddho’si samaṃ tattvaṃ videhastvamajo’vyayaḥ .
jānāmīha na jānāmītyātmānaṃ manyase katham .. 24..

24. Az örökké-színtiszta és változatlan Valóság vagy, és 
elpusztíthatatlan. Nincs se tested, se születésed. „Isme-
rem az Ātmant” vagy „nem ismerem az Ātmant” – miért 
gondolkozol ilyen meghatározásokban?

तत्त्वमस्याद्दवयाक्ेन स्यात्मया द्ह प्रभतपयाद्दतः ।
नेभत नेभत श्ुभतब्ू्वययादनृतं पयाञ््चिषौभतकम् ॥ २५॥
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tattvamasyādivākyena svātmā hi pratipāditaḥ .
neti neti śrutirbrūyādanṛtaṃ pāñcabhautikam .. 25..

25. Az Ātmant, a lét igaz természetét, az olyan nagy Vé-
dikus kijelentések alapozták meg, mint az „Az Te vagy” és 
a „Brahman vagyok”. Az öt elemből álló test valótlan; ezt 
az Upaniṣadok nyilatkoztatták ki, mondva: „nem ez, nem 
ez”.

Védikus kijelentések:
1. „A[z egyénben megnyilvánuló] tudatosság: Brahman” (prajñānam   

 brahma) – Ṛgveda, Aitareya Upaniṣad 3.1.3.
2. „Brahman vagyok” (aham brahmāsmi) – Yajurveda, Bṛhadāraṇyaka Up.   

 1.4.10.
3. „Az Te vagy” (tat tvam asi) – Sāmaveda, Chāndogya Upaniṣad 6.8.7.
4. „Ez az Ātman: Brahman” (ayam ātmā brahma) – Atharvaveda, Māṇḍūkya   

 Upaniṣad 1.2.
nem ez, nem ez – Ez a kizárás vagy a tagadás folyamata, mivel az Ātman 

nem írható le pozitív állításokkal. „Ez az Önvaló az, melyet úgy írtak le: 
»nem ez, nem ez«. Érzékszervekkel felfoghatatlan, mert sosem észlelt; el-
múlhatatlan, mert sosem pusztul el; kötődésmentes, mert sosem ragaszko-
dik; béklyók nélküli – sosem érez fájdalmat, és soha nem szenved sérülést.” 
(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4.5.15.)

öt elem – lásd 1.3. megjegyzés

आत्मन्येवयात्मनया सववं त्वयया पूणवं ननरन्तरम् ।
ध्यातया ध्यानं न ते चित्ं ननल्वज्ं ध्यायते कथम् ॥ २६॥
ātmanyevātmanā sarvaṃ tvayā pūrṇaṃ nirantaram .
dhyātā dhyānaṃ na te cittaṃ nirlajjaṃ dhyāyate katham .. 26..

26. Ebben az univerzumban valóban minden kizárólag 
csa kis az Önvalóddal van maradéktalanul megtöltve. Így 
hát nincs se meditáló, se meditáció az elmédben. Hogyan 
meditálhatsz bármiféle szégyenérzet nélkül?



avadhūta gītā

31

  1. fejezet

szégyenérzet – Dattātreya ezen kijelentése félreértésre adhat lehetőséget. 
Egyesek azt gondolhatják, hogy a meditáció hasztalan, ami nem igaz. A 
meditáció célja a megvilágosodás. Dattātreya azonban Brahman Tudója 
volt, és a Saját felismerési szintjéről adott útmutatást. Az elgondolása a kö-
vetkező: az ember természeténél fogva szabad, a meditációja pedig a saját 
igaz isteni természetének szégyenletes elfeledését feltételezi.

शिवं न जयानयाभम कथं वदयाभम
     शिवं न जयानयाभम कथं िजयाभम ।
अह ंशिवश्चेत्रमयाथ्वतत्त्वं
     समस्रूपं गगनोपमं ि ॥ २७॥
śivaṃ na jānāmi kathaṃ vadāmi
     śivaṃ na jānāmi kathaṃ bhajāmi .
ahaṃ śivaścetparamārthatattvaṃ
     samasvarūpaṃ gaganopamaṃ ca .. 27..

27. Hogyan imádhatnám azt a Legfőbb Üdvösséget, vagy 
hogyan beszélhetnék Arról, melyet nem a megismerés tár-
gyaként ismerek? Mert magam vagyok ez a Legfőbb Üd-
vösség, a Végső Valóság, mely természetéből eredően teljes 
és mindent-átható, mint a tér. 

नयाह ंतत्त्वं समं तत्त्वं कल्पनयाहतेुवचजजि तम् ।
ग्रयाह्यग्रयाहकननमु्वक्ं स्संवेद्यं कथं िवेत् ॥ २८॥
nāhaṃ tattvaṃ samaṃ tattvaṃ kalpanāhetuvarjitam .
grāhyagrāhakanirmuktaṃ svasaṃvedyaṃ kathaṃ bhavet .. 28..

28. Nem a kozmikus princípiumok vagyok. Az az egy-
azon Valóság vagyok, mely mentes a következtetéstől és az 
érvtől, az alanytól és a tárgytól. Hogyan ismerhetném hát 
az Önvalómat?
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Kozmikus princípiumok – a sāṃkhya kozmológia szerint huszonnégy kozmi-
kus princípium van:

  1. Prakṛti (primordiális természet)
  2. Mahat (kozmikus intelligencia)
  3. ahaṃkāra (ego, én-érzet)
  4. manas (elme)
    5-9. az észlelés öt szerve (hallás, érintés, látás, ízlelés és szaglás)
10-14. a cselekvés öt szerve (nyelv, kezek, lábak, a kiválasztás és a sza-  

      porodás szervei)
15-19. az öt tanmātra (hang-, érintés-, látás-, íz- és szag-potenciál)
20-24. az öt fő elem (éter, levegő, tűz, víz és föld)

egyazon – azaz: vele mindenben megegyező, egy, teljesen ugyanaz, illetve: 
egyetlen és mindent-átható, mindenben ugyanakként jelenlévő

ismerni az Önvalót – Brahman Tudója lerombolja a kettősség elgondolását, 
ami tudatlanságból ered. Akkor ki fog látni kit? Ki fog ismerni kit? „A tudo-
mány nem képes megoldani a természet végső misztériumát. Ennek pedig 
az az oka, hogy végső soron mi magunk is részei vagyunk a természetnek, 
és így részei a misztériumnak, melyet próbálunk megfejteni. A legélesebb 
szem sem láthatja magát jobban annál, mint amennyire egy szerszám tudja 
megmunkálni önmagát.” (Cf. Max Planck: Merre tart a tudomány?)

अनन्तरूपं न द्ह वतिु द्कंचि-
     त्त्त्वस्रूपं न द्ह वतिु द्कंचित् ।
आत्मवैकरूपं परमयाथ्वतत्त्वं
     न द्हंसको वयाभप न ियाप्यद्हंसया ॥ २९॥
anantarūpaṃ na hi vastu kiṃci-
     ttattvasvarūpaṃ na hi vastu kiṃcit .
ātmaikarūpaṃ paramārthatattvaṃ
     na hiṃsako vāpi na cāpyahiṃsā .. 29..

29. Egy tárgy a természetéből adódóan nem lehet végte-
len. Az anyag nem lehet Maga a Valóság. Igazán, egyedül 
csak az Ātman a Legfőbb Valóság. Az se nem ártó, se nem 
mentes az erőszaktól.

se nem ártó, se nem mentes az erőszaktól – „Ha a gyilkos azt gondolja, hogy 
ő gyilkol, és ha a meggyilkolt azt gondolja, hogy őt meggyilkolták, akkor 
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egyikőjük sem ért helyesen. Az Önvaló nem öl, és megölni sem lehet.” 
(Kaṭha Upaniṣad 1.2.19.)

भविुद्ोऽसस समं तत्त्वं भवदेहमजमव्ययम् ।
भवभ्मं कथमयात्मयाथवे भवभ्यान्तोऽह ंकथं पुनः ॥ ३०॥
viśuddho’si samaṃ tattvaṃ videhamajamavyayam .
vibhramaṃ kathamātmārthe vibhrānto’haṃ kathaṃ punaḥ .. 30..

30. Ez a színtiszta, test nélküli, meg nem született, elpusz-
títhatatlan, változhatatlan Valóság vagy. Hogyan lehetne 
bármily zavarodottság az Ātman kapcsán? És ezenfelül, 
hogyan mondhatsz olyat, hogy „össze vagyok zavarodva”?

घटे भिन्े घटयाकयािं सुलीनं िेदवचजजि तम् ।
शिवेन मनसया िुद्ो न िेदः प्रभतियाभत मे ॥ ३१॥
ghaṭe bhinne ghaṭākāśaṃ sulīnaṃ bhedavarjitam .
śivena manasā śuddho na bhedaḥ pratibhāti me .. 31..

31. Amikor a korsó eltörik, a korsó-űr [vagyis a korsó-
ban lévő tér] teljesen eggyé válik a térrel, mely mentes a 
felosztottságtól. Ugyanígy, amikor az elme megtisztul, 
egyesül a Legfőbb Üdvösséggel. Ennélfogva én nem látok 
sokféleséget.

 
न घटो न घटयाकयािो न जीवो जीवभवग्रहः ।
केवलं ब्ह् संभवसद् वेद्यवेदकवचजजि तम् ॥ ३२॥
na ghaṭo na ghaṭākāśo na jīvo jīvavigrahaḥ .
kevalaṃ brahma saṃviddhi vedyavedakavarjitam .. 32..
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32. Az olyan megkülönböztetések mint korsó és korsó-
űr, egyéni test és egyéni lélek, nem léteznek Brahmanban. 
Ismerd fel azt az Abszolút Brahmant, ami nem megismer-
hető, és megismertté sem tehető!

सव्वत् सव्वदया सव्वमयात्मयानं सततं ध्ुवम् ।
सववं िून्यमिून्यं ि तन्मयां भवसद् न संियः ॥ ३३॥
sarvatra sarvadā sarvamātmānaṃ satataṃ dhruvam .
sarvaṃ śūnyamaśūnyaṃ ca tanmāṃ viddhi na saṃśayaḥ .. 33..

33. Mindig, mindenhol és mindenben az Ātman létezik. Az 
Ātman örökkévaló és változhatatlan. Ezen a világon min-
den üres, és ezzel együtt teli van az Ātmannal. Ismerd fel: 
ez az Ātman vagyok! Ne vond ezt kétségbe!

वेदया न लोकया न सुरया न यज्या
     वणया्वश्मो नवैव कुलं न जयाभतः ।
न धूममयागमो न ि दीप्तिमयागमो
     ब्ह्वैकरूपं परमयाथ्वतत्त्वम् ॥ ३४॥
vedā na lokā na surā na yajñā
     varṇāśramo naiva kulaṃ na jātiḥ .
na dhūmamārgo na ca dīptimārgo
     brahmaikarūpaṃ paramārthatattvam .. 34..

34. Brahmanban nincsenek sem a Védák, sem világok, 
sem Istenek, sem áldozatok; nincsenek sem élet-szaka-
szok, sem kasztok, sem fajok, sem felmenők. Nem létezik 
sem a füst, sem a fény útja. Kizárólag az egyazon Brahman, 
a Legfőbb Valóság létezik.

életszakaszok – brahmacarya (a tanuló élete), gārhasthya (a családfenntartó 
élete), vānaprastha (a világtól visszavonult élete) és sannyāsa (a szerzetes élete)
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kasztok – brāhmin/brāhmaṇa (pap, vallási tanító stb.), kṣatriya (uralkodó, ve-
zető, harcos), vaiśya (kereskedő, földműves) és śūdra (az előző három kaszt 
szolgálója); az első három kaszt volt jogosult tanulmányozni a Védákat stb.

a füst útja (dhūmamārga) – Füst, éjszaka, a Hold sötét fele és a Nap déli fél-
tekén való haladásának hat hónapja – ezt az utat járva a lélek eléri a luná-
ris ösvényt, majd onnan visszakerül e világra, hogy ismét megszülessen.

a fény útja (arcirādimārga) – Tűz, fény, nappal, a Hold világos fele és a Nap 
északi féltekén való haladásának hat hónapja – ezt az utat járva a lélek eléri 
Brahmā lakhelyét, és fokozatosan elnyeri a megszabadulást. Ezt követően 
már nem tér vissza újraszületve e világra. (A füst és a fény útjáról további 
részletek olvashatóak: Chāndogya Upaniṣad 5.10.1-10.; Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 
6.2.15-16.; Bhagavad gītā 8.23-27.)

व्ययाप्यव्ययापकननमु्वक्ः त्वमेकः सफलं यद्द ।
प्रत्यक्ं ियापरोक्ं ि ह्ययात्मयानं मन्यसे कथम् ॥ ३५॥
vyāpyavyāpakanirmuktaḥ tvamekaḥ saphalaṃ yadi .
pratyakṣaṃ cāparokṣaṃ ca hyātmānaṃ manyase katham .. 35..

35. Ha felismerted azt az Abszolútot, mely szabad az 
áthatótól és az áthatottól, akkor hogyan gondolhatsz az 
Ātmanra észlelhetőként vagy nem-észlelhetőként?

अद्वैतं केचिद्दच्छन्न्त द्वैतभमच्छन्न्त ियापरे ।
समं तत्त्वं न भवन्न्न्त द्वैतयाद्वैतभववचजजि तम् ॥ ३६॥
advaitaṃ kecidicchanti dvaitamicchanti cāpare .
samaṃ tattvaṃ na vindanti dvaitādvaitavivarjitam .. 36..

36. Egyesek inkább a nem-kettősség (advaita) követői, míg 
mások jobban szeretnek dualisták (dvaita) lenni; de egyikük 
sem ismeri igazán az egyazon Brahmant, ami kettősségtől 
és nem-kettősségtől egyaránt mentes.
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श्वेतयाद्दवण्वरद्हतं िब्याद्दगुणवचजजि तम् ।
कथयन्न्त कथं तत्त्वं मनोवयाियामगोिरम् ॥ ३७॥
śvetādivarṇarahitaṃ śabdādiguṇavarjitam .
kathayanti kathaṃ tattvaṃ manovācāmagocaram .. 37..

37. Brahman mentes a színektől, mint a fehér, kék és 
sárga; mentes a jellegektől, mint a hang, az érintés, a szag 
[és a többi]. Hogyan írják le az emberek Brahmant, mely 
túl van az elmén és a beszéden? 

túl elmén és beszéden – Habár Brahman túl van az elmén és a beszéden, a 
tiszta elme előtt feltárul. A Kaṭha Upaniṣadban (1.3.12.) ez áll: „A minden 
létezőben benne rejtező Ātman nem ragyog fel [kitűnve]; de az egyhegyű 
és szubtilis intellektusukkal az érzékeny látók meglátják.”  

यदयाऽनृतभमदं सववं देहयाद्दगगनोपमम् ।
तदया द्ह ब्ह् संवेभत् न ते द्वैतपरम्परया ॥ ३८॥
yadā’nṛtamidaṃ sarvaṃ dehādigaganopamam .
tadā hi brahma saṃvetti na te dvaitaparamparā .. 38..

38. Amikor valakinek ezen a világon minden – a testet is 
beleértve – valótlanná válik és üressé, mint a tér, akkor 
valóban bírja Brahman Tudását. Akkor már a kettősségek 
semmilyen parádéja nem létezik többé a számára.

परेण सहजयात्मयाभप ह्यभिन्ः प्रभतियाभत मे ।
व्योमयाकयारं तथवैववैकं ध्यातया ध्यानं कथं िवेत् ॥ ३९॥
pareṇa sahajātmāpi hyabhinnaḥ pratibhāti me .
vyomākāraṃ tathaivaikaṃ dhyātā dhyānaṃ kathaṃ bhavet .. 39..
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39. Úgy tűnik nekem, hogy a temészetes énem és a Leg-
főbb Én valóban azonos, és pontosan olyan, mint egyetlen 
folytonos tér. Hogyan lehetne ott meditáló vagy meditáció?

यत्करोभम यदश्याभम यज्ुहोभम ददयाभम यत् ।
एतत्सववं न मे द्कंचिद्द्िुद्ोऽहमजोऽव्ययः ॥ ४०॥
yatkaromi yadaśnāmi yajjuhomi dadāmi yat .
etatsarvaṃ na me kiṃcidviśuddho’hamajo’vyayaḥ .. 40..

40. [Legyen az] bármi, amit teszek, amit eszek, amit ál-
dozatul ajánlok fel és amit elajándékozok, egyik sem tar-
tozik hozzám. Örökké színtiszta, meg nem született és vál-
tozhatatlan vagyok.

सववं जगद्द्सद् ननरयाकृतीदं
     सववं जगद्द्सद् भवकयारहीनम् ।
सववं जगद्द्सद् भविुद्देहं
     सववं जगद्द्सद् शिववैकरूपम् ॥ ४१॥
sarvaṃ jagadviddhi nirākṛtīdaṃ
     sarvaṃ jagadviddhi vikārahīnam .
sarvaṃ jagadviddhi viśuddhadehaṃ
     sarvaṃ jagadviddhi śivaikarūpam .. 41..

41. Tudd, hogy ez az egész univerzum forma nélküli! Tudd, 
hogy ez az egész univerzum mentes az átváltozástól! Tudd, 
hogy ez az egész univerzum maga a színtiszta létezés! Tudd, 
hogy ez az egész univerzum Legfőbb Üdvösség természetű!

तत्त्वं त्वं न द्ह सने्हः द्कं जयानयाम्यथवया पुनः ।
असंवेद्यं स्संवेद्यमयात्मयानं मन्यसे कथम् ॥ ४२॥
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tattvaṃ tvaṃ na hi sandehaḥ kiṃ jānāmyathavā punaḥ .
asaṃvedyaṃ svasaṃvedyamātmānaṃ manyase katham .. 42..

42. Kétségkívül te ez a Legfőbb Valóság vagy. Akkor 
miért gondolkozol így: „Ismerem az Ātmant? Vagy nem 
ismerem?”, illetve „Az Ātman tapasztalat tárgya vagy fel-
foghatatlan?”

मयाययाऽमयायया कथं तयात छयाययाऽछयायया न भवद्यते ।
तत्त्वमेकभमदं सववं व्योमयाकयारं ननरञ्जनम् ॥ ४३॥
māyā’māyā kathaṃ tāta chāyā’chāyā na vidyate .
tattvamekamidaṃ sarvaṃ vyomākāraṃ nirañjanam .. 43..

43. Ó, kedvesem! Ahogy a sötétség és a fény nem ma-
radhat együtt, úgy hogyan lehetne tudatlanság és tudás 
Brahmanban? Ez mind az az egyetlen, makulátlan, forma 
nélküli Valóság.

आद्दमध्यान्तमुक्ोऽह ंन बद्ोऽह ंकदयािन ।
स्ियावननम्वलः िुद् इभत मे ननशश्चतया मभतः ॥ ४४॥
ādimadhyāntamukto’haṃ na baddho’haṃ kadācana .
svabhāvanirmalaḥ śuddha iti me niścitā matiḥ .. 44..

44. Kezdet, közép és vég nélküli vagyok. Sosem vagyok 
rabságban. Természettől fogva színtiszta és tökéletes va-
gyok – ez az én határozott meggyőződésem.

महदयाद्द जगत्सववं न द्कंचित्प्रभतियाभत मे ।
ब्ह्वैव केवलं सववं कथं वणया्वश्मण्थिभतः ॥ ४५॥
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mahadādi jagatsarvaṃ na kiṃcitpratibhāti me .
brahmaiva kevalaṃ sarvaṃ kathaṃ varṇāśramasthitiḥ .. 45..

45. A kozmikus intelligenciától kezdve egész a megnyil-
vánult világegyetemig – én semmit sem észlelek. Valóban, 
ez mind Brahman. Hogyan folytatódhatnának a kasztok és 
az életszakaszok?

जयानयाभम सव्वथया सव्वमहमेको ननरन्तरम् ।
ननरयालम्बमिून्यं ि िून्यं व्योमयाद्दपञ््चकम् ॥ ४६॥
jānāmi sarvathā sarvamahameko nirantaram .
nirālambamaśūnyaṃ ca śūnyaṃ vyomādipañcakam .. 46..

46. Minden vonatkozásban tudom, hogy az egyetlen Va-
lóság vagyok, mindent-átható, független és örökké létező. 
Az öt elem – éter, levegő, tűz, víz és föld – mind valótlan.

न षण्ो न पुमयान् स्ती न बोधो नवैव कल्पनया ।
सयानन्ो वया ननरयानन्मयात्मयानं मन्यसे कथम् ॥ ४७॥
na ṣaṇḍho na pumānna strī na bodho naiva kalpanā .
sānando vā nirānandamātmānaṃ manyase katham .. 47..

47. Az Ātman se nem férfi, se nem nő, sem pedig nem nél-
küli. Nem észlelés vagy következtetés tárgya. Akkor miért 
merengsz azon, vajon üdvteljes-e [az Ātman] vagy híján 
van az üdvteljességnek?

se nem férfi, se nem nő – Az Ātman, a színtiszta Tudatosság, az összes létező 
valódi természete. Nemtelen. A nemiség fogalma a testre vonatkozik, az 
Ātman azonban nem a test. „Nő vagy, férfi vagy; ifjú és leány is. Öreg em-
berként Te jársz bottal; egyedül Te vagy az, aki megszületve különféle for-
mákat öltesz magadra.” (Śvetāśvatara Upaniṣad 4.3.) 
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az Ātman üdvteljes – A vedānta filozófia szerint az üdvteljesség (ānanda) a 
létezés esszenciája. Brahman üdvteljesség, valamint a dolgok forrása. „Mert 
mely lélegző élhetne, ha nem lenne ez az üdvteljesség a térben (vagyis a 
szívben)?” (Taittirīya Upaniṣad 2.7.) 

षडङ्गयोगयान् तु नवैव िुदं्
     मनोभवनयाियान् तु नवैव िुद्म् ।
गरुूपदेियान् तु नवैव िुदं्
     स्यं ि तत्त्वं स्यमेव बुद्म् ॥ ४८॥
ṣaḍaṅgayogānna tu naiva śuddhaṃ
     manovināśānna tu naiva śuddham .
gurūpadeśānna tu naiva śuddhaṃ
     svayaṃ ca tattvaṃ svayameva buddham .. 48..

48. Az Ātman nem tisztítható meg a jóga hat ágának 
gyakorlásán, az elme megsemmisítésén vagy a tanító út-
mutatásán keresztül. Az Ātman Maga a Valóság, és Maga 
a Tisztaság.

a jóga hat ága – A haṭha jóga hat gyakorlata, mely magában foglalja  
a gyomor megtisztítását, a tekitet egy adott tárgyra való rögzítését vagy a 
légzőgyakorlatokat (légzés visszatartás, ki- és belégzés váltakozva).

a tanító útmutatása – Az Ātman örökké színtiszta és ön-fénylő, de tudat-
lanság fedi. A tanító útmutatása segít eltávolítani a tanítvány elméjéből a 
tudatlanságot, aki így felismeri az Önvalóját.

न द्ह पञ््चात्मको देहो भवदेहो वत्वते न द्ह ।
आत्मवैव केवलं सववं तुरीयं ि त्यं कथम् ॥ ४९॥
na hi pañcātmako deho videho vartate na hi .
ātmaiva kevalaṃ sarvaṃ turīyaṃ ca trayaṃ katham .. 49..

49. Az Ātmannak nincs öt elem alkotta teste, és nem is 
test nélküli. Valóban, minden csakis az Ātman. Hogyan 
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lehetne az Ātmannak tulajdonítani a három állapotot és a 
Negyediket?

a három állapot – A vedānta szent szövegek részletesen kifejtették a lélek há-
rom állapotát. Ezek az ébrenléti állapot, az álom állapot és az álomtalan 
mély alvás állapota. Ezek teszik ki a lélek tapasztalatának teljességét a vi-
szonylagos világban.

a Negyedik – A tudatosság három állapotának – ébrenlét, álom és mély al-
vás –  viszonyában nevezik ezt a Negyediknek. Ez az Abszolút vagy Turīya 
állapot, ami túl van māyān.

न बद्ो नवैव मुक्ोऽह ंन ियाह ंब्ह्णः पृथक् ।
न कतया्व न ि िोक्याह ंव्ययाप्यव्ययापकवचजजि तः ॥ ५०॥
na baddho naiva mukto’haṃ na cāhaṃ brahmaṇaḥ pṛthak .
na kartā na ca bhoktāhaṃ vyāpyavyāpakavarjitaḥ .. 50..

50. Valóban, nem vagyok sem rabságban, sem szabad, 
sem Brahmantól elkülönült. Nem vagyok sem a cselekvő, 
sem az élvező, sem az átható, sem az áthatott.

यथया जलं जले न्यतिं सशललं िेदवचजजि तम् ।
प्रकृभतं पुरुषं तद्दभिन्ं प्रभतियाभत मे ॥ ५१॥
yathā jalaṃ jale nyastaṃ salilaṃ bhedavarjitam .
prakṛtiṃ puruṣaṃ tadvadabhinnaṃ pratibhāti me .. 51..

51. Ahogy a vízzel összekevert víz ugyanaz a különbsé-
gektől mentes víz marad, úgy prakṛti (anyag) és Puruṣa 
(Lélek) is azonosnak tűnik a számomra.

यद्द नयाम न मुक्ोऽसस न बद्ोऽसस कदयािन ।
सयाकयारं ि ननरयाकयारमयात्मयानं मन्यसे कथम् ॥ ५२॥
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yadi nāma na mukto’si na baddho’si kadācana .
sākāraṃ ca nirākāramātmānaṃ manyase katham .. 52..

52. Ha nem vagy szabad, akkor rabságban sem vagy 
soha. Ez esetben hogyan gondolhatsz magadra formával 
bíróként [mikor rabságban vagy] vagy forma nélküliként 
[megszabadultan]?

जयानयाभम ते परं रूपं प्रत्यक्ं गगनोपमम् ।
यथया परं द्ह रूपं यन्मरीचिजलसन्न्िम् ॥ ५३॥
jānāmi te paraṃ rūpaṃ pratyakṣaṃ gaganopamam .
yathā paraṃ hi rūpaṃ yanmarīcijalasannibham .. 53..

53. Ismerem a legfőbb formádat, ami örökké jelenvaló és 
mindent-átható, mint a tér. Hasonlóképpen, ismerem az 
alsóbbrendű formádat, ami valóban olyan, mint a délibáb 
vize.

न गुरुनमोपदेिश्च न िोपयासधन्व मे द्रियया ।
भवदेह ंगगनं भवसद् भविुद्ोऽह ंस्ियावतः ॥ ५४॥
na gururnopadeśaśca na copādhirna me kriyā .
videhaṃ gaganaṃ viddhi viśuddho’haṃ svabhāvataḥ .. 54..

54. Nincsen sem gurum, sem útmutatásom, sem [meg-
különböztető, korlátozó] sajátosságom, sem tettem. Tudd 
biztosan, hogy testetlen vagyok, mint a tér, és természet  től 
fogva színtiszta!

भविुद्ोऽस् िरीरोऽसस न ते चित्ं परयात्रम् ।
अह ंियात्मया परं तत्त्वभमभत वक्ुं न लज्से ॥ ५५॥



avadhūta gītā

43

  1. fejezet

viśuddho’sya śarīro’si na te cittaṃ parātparam .
ahaṃ cātmā paraṃ tattvamiti vaktuṃ na lajjase .. 55..

55. Tökéletesen színtiszta vagy. Nincs se tested, se elméd, 
és túl vagy māyān. Ne szégyelld azt mondani: „az Ātman 
vagyok, a Legfőbb Valóság”!

कथं रोद्दभष रे चित् ह्ययात्मवैवयात्मयात्मनया िव ।
भपब वत्स कलयातीतमद्वैतं परमयामृतम् ॥ ५६॥
kathaṃ rodiṣi re citta hyātmaivātmātmanā bhava .
piba vatsa kalātītamadvaitaṃ paramāmṛtam .. 56..

56. Ó, elme, miért siránkozol? Valóban az Ātman vagy. 
Légy egy Vele! Idd, ó, kedvesem, a nem-kettős Brahman 
határtalan óceánjának legfőbb nektárját!

नवैव बोधो न ियाबोधो न बोधयाबोध एव ि ।
यस्ेदृिः सदया बोधः स बोधो नयान्यथया िवेत् ॥ ५७॥
naiva bodho na cābodho na bodhābodha eva ca .
yasyedṛśaḥ sadā bodhaḥ sa bodho nānyathā bhavet .. 57..

57. Az Ātmanban nincs se tudás, se tudatlanság, se a kettő 
keveréke. Aki szakadatlanul rendelkezik e tudással, az nem 
más, mint Maga a Tudás lesz.

a kettő keveréke – Az egyik szertartásos iskola szerint a tudás és a tudat-
lanság létezhet együtt, ahogy a szentjánosbogárban is látunk fényt és sö-
tétséget egyaránt. Nézetük szerint, az ember még a megvilágosodás után 
is végezhet szertartásos tevékenységet. Azonban az advaita vedānta iskolája 
nem ért ezzel egyet; mondva, tudás és tudatlanság nem létezhet együtt, 
ahogy a nappal és az éjjel sem.

e tudással – az Önvaló Tudomásával; „Brahman Tudója Brahmanná vá-
lik.” (Muṇḍaka Upaniṣad 3.2.9.)
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ज्यानं न तकमो न समयासधयोगो
     न देिकयालषौ न गरुूपदेिः ।
स्ियावसंभवत्रह ंि तत्त्व-
     मयाकयािकल्पं सहजं ध्ुवं ि ॥ ५८॥
jñānaṃ na tarko na samādhiyogo
     na deśakālau na gurūpadeśaḥ .
svabhāvasaṃvittarahaṃ ca tattva-
     mākāśakalpaṃ sahajaṃ dhruvaṃ ca .. 58..

58. Az Önvaló Tudása nem függ az érveléstől, vagy a me-
ditáció gyakorlásától, vagy a guru útmutatásától, vagy tér-
ben és időben bármitől. Természetemnél fogva az az Ab-
szolút Tudás vagyok, az a Valóság, mely eredendően jelen-
lévő (természetes), örökkévaló és határtalan, mint a tér. 

न जयातोऽह ंमृतो वयाभप न मे कम्व िुियािुिम् ।
भविुदं् ननगु्वणं ब्ह् बन्धो मुक्क्ः कथं मम ॥ ५९॥
na jāto’haṃ mṛto vāpi na me karma śubhāśubham .
viśuddhaṃ nirguṇaṃ brahma bandho muktiḥ kathaṃ mama .. 59..

59. Sosem születtem, és sosem fogok meghalni. Nem haj-
tok végre semmilyen tettet – se jót, se rosszat. Az a szín-
tiszta, attribútumoktól mentes Brahman vagyok. Hogyan 
lehetne számomra rabság vagy megszabadulás?

यद्द सव्वगतो देवः ण्थिरः पूणमो ननरन्तरः ।
अन्तरं द्ह न पश्याभम स बयाह्ययाभ्यन्तरः कथम् ॥ ६०॥
yadi sarvagato devaḥ sthiraḥ pūrṇo nirantaraḥ .
antaraṃ hi na paśyāmi sa bāhyābhyantaraḥ katham .. 60..
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60. Ha Brahman mindenütt jelenvaló, fénylő, mozdulat-
lan, [tökéletesen] teljes és folytonos, [akkor] nem látok 
semmilyen sokféleséget. Hogyan lehetne Az belül vagy kí-
vül?

सु्रत्येव जगतृ्कत्स्नमखण्डितननरन्तरम् ।
अहो मयाययामहयामोहो द्वैतयाद्वैतभवकल्पनया ॥ ६१॥
sphuratyeva jagatkṛtsnamakhaṇḍitanirantaram .
aho māyāmahāmoho dvaitādvaitavikalpanā .. 61..

61. Az egész univerzum egy oszthatatlan, megszakítás 
nélküli entitásként jelenik meg a számomra. Áh, māyā 
mily óriás káprázata teremtette a kettősség és a nem-
kettősség közötti megkülönböztetést!

सयाकयारं ि ननरयाकयारं नेभत नेतीभत सव्वदया ।
िेदयािेदभवननमु्वक्ो वत्वते केवलः शिवः ॥ ६२॥
sākāraṃ ca nirākāraṃ neti netīti sarvadā .
bhedābhedavinirmukto vartate kevalaḥ śivaḥ .. 62..

62. A tárgy, akár formával bíró, akár forma nélküli, 
mindig tagadásra kerül, mondván: „nem ez, nem ez.” 
Kizárólag a különbözőségtől és azonosságtól mentes Leg-
főbb Üdvösség létezik.

न ते ि मयातया ि भपतया ि बन्धुः
     न ते ि पत्ी न सुतश्च भमत्म् ।
न पक्पयाती न भवपक्पयातः
     कथं द्ह संतप्तिररयं द्ह चित्े ॥ ६३॥
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na te ca mātā ca pitā ca bandhuḥ
     na te ca patnī na sutaśca mitram .
na pakṣapātī na vipakṣapātaḥ
     kathaṃ hi saṃtaptiriyaṃ hi citte .. 63..

63. Nincs se anyád, se apád, se rokonod, se feleséged, 
se gyermeked, se barátod. Nincs benned sem elfogultság, 
sem elfogulatlanság [semmivel szemben]. Akkor miért 
van oly temérdek szenvedés az elmédben?

द्दवया नक्ं न ते चित्ं उदययातिमयषौ न द्ह ।
भवदेहस् िरीरत्वं कल्पयन्न्त कथं बुधयाः ॥ ६४॥
divā naktaṃ na te cittaṃ udayāstamayau na hi .
videhasya śarīratvaṃ kalpayanti kathaṃ budhāḥ .. 64..

64. Ó, elme! Számodra nincsen se nappal, se éjszaka, se 
pirkadat, se alkonyat. Hogyan képzelheti a bölcs ember egy 
testetlen létezőről, hogy van teste?

नयाभविक्ं भविक्ं ि न द्ह दःुखसुखयाद्द ि ।
न द्ह सव्वमसववं ि भवसद् ियात्मयानमव्ययम् ॥ ६५॥
nāvibhaktaṃ vibhaktaṃ ca na hi duḥkhasukhādi ca .
na hi sarvamasarvaṃ ca viddhi cātmānamavyayam .. 65..

65. Ismerd fel a változhatatlan Ātmant, mely se nem az 
egész, se nem a rész, se nem osztatlan, se nem megosztott. 
Az túl van a boldogságon és a szenvedésen!

नयाह ंकतया्व न िोक्या ि न मे कम्व पुरयाऽधुनया ।
न मे देहो भवदेहो वया ननम्वमेभत ममेभत द्कम् ॥ ६६॥
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nāhaṃ kartā na bhoktā ca na me karma purā’dhunā .
na me deho videho vā nirmameti mameti kim .. 66..

66. Sem a cselekvő, sem az élvező nem vagyok. Számom-
ra nincs sem múltbéli, sem jelenlegi tett. Mivel nincs el-
képzelésem sem a test ről, sem a testetlenségről, hogyan 
mondhatnám, hogy az az enyém vagy nem az enyém?

न मे रयागयाद्दको दोषो दःुखं देहयाद्दकं न मे ।
आत्मयानं भवसद् मयामेकं भवियालं गगनोपमम् ॥ ६७॥
na me rāgādiko doṣo duḥkhaṃ dehādikaṃ na me .
ātmānaṃ viddhi māmekaṃ viśālaṃ gaganopamam .. 67..

67. Szabad vagyok az olyan gyengeségektől, mint a szen-
vedély, a düh és a többi. Szabad vagyok a testet, az elmét 
és a többit érintő szenvedéstől. Tudd, hogy az az Ātman 
vagyok, mely egyetlen és mérhetetlen, mint a tér!

सखे मनः द्कं बहुजल्ल्पतेन
     सखे मनः सव्वभमदं भवतक््वम् ।
यत्सयारिूतं कसथतं मयया ते
     त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसस ॥ ६८॥
sakhe manaḥ kiṃ bahujalpitena
     sakhe manaḥ sarvamidaṃ vitarkyam .
yatsārabhūtaṃ kathitaṃ mayā te
     tvameva tattvaṃ gaganopamo’si .. 68..

68. Barátom, elme! Mi haszna e sok fecsegésnek? Bará-
tom, elme! Ez mind csak találgatás! Elmondtam neked a 
kvintesszenciát: valóban a Valóság vagy – határtalan, mint 
a tér!
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येन केनयाभप ियावेन यत् कुत् मृतया अभप ।
योभगनतित् लीयन्ते घटयाकयािभमवयाम्बरे ॥ ६९॥
yena kenāpi bhāvena yatra kutra mṛtā api .
yoginastatra līyante ghaṭākāśamivāmbare .. 69..

69. Bárhol és bárhogyan halnak meg a yogīk, Brahman ba 
olvadnak, ahogy a korsó-űr is egyesül a határtalan tér rel, 
amikor eltörik a korsó.

तीथवे ियान्त्यजगेह ेवया नष्टस्मृभतरभप त्यजन् ।
समकयाले तनुं मुक्ः कवै वल्यव्ययापको िवेत् ॥ ७०॥
tīrthe cāntyajagehe vā naṣṭasmṛtirapi tyajan .
samakāle tanuṃ muktaḥ kaivalyavyāpako bhavet .. 70..

70. A yogī meghalhat egy szent helyen, egy érinthetetlen 
házában vagy akár öntudatlanul is, de amint feladja a tes-
tét, eggyé válik az Abszolút Brahmannal.

धमया्वथ्वकयाममोक्यांश्च द्द्पदयाद्दिरयािरम् ।
मन्यन्ते योभगनः सववं मरीचिजलसन्न्िम् ॥ ७१॥
dharmārthakāmamokṣāṃśca dvipadādicarācaram .
manyante yoginaḥ sarvaṃ marīcijalasannibham .. 71..

71. A yogīk mindenre – legyen az kötelesség, vagyon, az 
élvezet tárgya, megszabadulás, mozdítható vagy mozdít-
hatatlan dolog, mint az emberek, a fák és így tovább – úgy 
tekintenek, mint a délibáb vizére.
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अतीतयानयागतं कम्व वत्वमयानं तथवैव ि ।
न करोभम न िञु्जयाभम इभत मे ननश्चलया मभतः ॥ ७२॥
atītānāgataṃ karma vartamānaṃ tathaiva ca .
na karomi na bhuñjāmi iti me niścalā matiḥ .. 72..

72. Sem a múltban nem hajtottam végre tetteket, sem 
a jelenben nem cselekszem, és a jövőben sem fogok tevé-
kenykedni. Ahogy sem a múltban, sem a jelenben, sem a 
jövőben nem élvezem a megillető gyümölcseiket sem. Ez 
az én határozott meggyőződésem.

िून्ययागयारे समरसपूत-
     स्तिष्ठन्ेकः सुखमवधूतः ।
िरभत द्ह नग्नस्त्यक्तया गववं
     भवन्भत केवलमयात्मनन सव्वम् ॥ ७३॥
śūnyāgāre samarasapūta-
     stiṣṭhannekaḥ sukhamavadhūtaḥ .
carati hi nagnastyaktvā garvaṃ
     vindati kevalamātmani sarvam .. 73..

73. Az Avadhūta, Brahman szakadatlan üdve által meg-
tisztultan, boldogan él egyedül egy elhagyatott helyen. Az 
egót feladva vándorol a mezítelen, kolduló Avadhūta, és 
mindent Önnön Valójában talál.

mezítelen – semmitől sem függ, semmit sem birtokol

द्त्तयतुरीयं नद्ह नद्ह यत्
     भवन्भत केवलमयात्मनन तत् ।
धमया्वधममौ नद्ह नद्ह यत्
     बद्ो मुक्ः कथभमह तत् ॥ ७४॥
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tritayaturīyaṃ nahi nahi yatra
     vindati kevalamātmani tatra .
dharmādharmau nahi nahi yatra
     baddho muktaḥ kathamiha tatra .. 74..

74. Ahol nincs jelen a három állapot, sőt a Negyedik 
(Transzcendens) sem, ott érni el az Abszolút Ātmant. Ahol 
nincs sem erény, sem bűn, ott hogyan lehetne rabság vagy 
megszabadulás?

भवन्भत भवन्भत नद्ह नद्ह मन्तं
     छन्ोलक्णं नद्ह नद्ह तन्तम् ।
समरसमग्नो ियाभवतपूतः
     प्रलभपतमेतत्रमवधूतः ॥ ७५॥
vindati vindati nahi nahi mantraṃ
     chandolakṣaṇaṃ nahi nahi tantram .
samarasamagno bhāvitapūtaḥ
     pralapitametatparamavadhūtaḥ .. 75..

75. Brahman nem érhető el sem mantrák ismételgetésé-
vel, sem a Védák recitálásával, sem a tantra rituális gya-
korlatain keresztül. Így énekelte meg a Legfőbb Avadhūta 
mi után meditáció által megtisztította magát, és Brahman 
szakadatlan üdvébe merült.

सव्विून्यमिून्यं ि सत्ययासत्यं न भवद्यते ।
स्ियावियावतः प्रोक्ं ियास्तसंभवभत्पूव्वकम् ॥ ७६॥
sarvaśūnyamaśūnyaṃ ca satyāsatyaṃ na vidyate .
svabhāvabhāvataḥ proktaṃ śāstrasaṃvittipūrvakam .. 76..
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76. Minden üres és egyszerre teli is. Sem igazság, sem 
valótlanság nem létezik Brahmanban. Így beszélte el az 
Avadhūta a saját tapasztalatából és a szent iratokból el-
sajátított tudása szerint.

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
आत्म संभवभत्-उपदेिो नयाम प्रथमो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
ātma saṁvitti-upadeśo nāma prathamo’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának első feje-
zete, melynek címe: „Az Önvaló Tudomása”.
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II. FEJEZET 
अथ द्वितीयोऽध्ायः

atha dvitīyo’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

बयालस् वया भवषयिोगरतस् वयाभप
     मूख्वस् सेवकजनस् गृहण्थितस् ।
एतद्रुोः द्कमभप नवैव न चिन्तनीयं
     रत्ं कथं त्यजभत कोऽप्यिुिषौ प्रभवष्टम् ॥ १॥
bālasya vā viṣayabhogaratasya vāpi
     mūrkhasya sevakajanasya gṛhasthitasya .
etadguroḥ kimapi naiva na cintanīyaṃ
     ratnaṃ kathaṃ tyajati ko’pyaśucau praviṣṭam .. 1..

1. A guru lehet fiatal vagy a világi örömök élvezője, lehet 
tanulatlan, szolga vagy családfenntartó, ám ezek egyikét 
sem kell figyelembe venni. Lemond bárki a szemétbe ejtett 
drágakőről? 

guru – A ‘gu’ sötétséget vagy tudatlanságot, a ‘ru’ elpusztítót jelent. A guru 
az, aki elpusztítja a tudatlanságot.

fiatal – A spiritualitást nem lehet kizárólag kor alapján mérni. A gyerekek 
lehetnek sokkal spirituálisabb beállítottságúak, mint a szüleik. 

a világi örömök élvezője – A megvilágosodott lélek semmivel sem szennye-
zett. A prārabdha karmája folytán, vagy a múltbéli világi tetteinek hajtóere-
je okán látszólag különféle tevékenységekkel foglalatoskodhat, de ez nem 
befolyásolja a tudását.

tanulatlan – A megvilágosodás nem függ a szent iratok tanulmányozásától.
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नवैवयात् कयाव्यगुण एव तु चिन्तनीयो
     ग्रयाह्यः परं गुणवतया खलु सयार एव ।
ससन्रूचित्रद्हतया िुभव रूपिून्यया
     पयारं न द्कं नयभत नषौररह गन्तुकयामयान् ॥ २॥
naivātra kāvyaguṇa eva tu cintanīyo
     grāhyaḥ paraṃ guṇavatā khalu sāra eva .
sindūracitrarahitā bhuvi rūpaśūnyā
     pāraṃ na kiṃ nayati nauriha gantukāmān .. 2..

2. A guru tanításait nem irodalmi érdem szempontjá-
ból kellene megítélni. Sőt, az intelligens ember a kvint-
esszenciát fogadja el. Nem képes-e a csónak, noha mázo-
latlan és csúnya, utasokat szállítani az óceánon át? 

प्रयत्ेन भवनया येन ननश्चलेन िलयािलम् ।
ग्रतिं स्ियावतः ियान्तं िवैतन्यं गगनोपमम् ॥ ३॥
prayatnena vinā yena niścalena calācalam .
grastaṃ svabhāvataḥ śāntaṃ caitanyaṃ gaganopamam .. 3..

3. A mozdulatlan Brahman bármiféle erőfeszítés nélkül 
birtokol mindent, ami mozdítható és mozdíthatatlan. Ter-
mészeténél fogva békés, tudatos és mindent-átható, mint 
a tér. 

अयत्याछयालयेद्यतिु एकमेव िरयािरम् ।
सव्वगं तत्कथं भिन्मद्वैतं वत्वते मम ॥ ४॥
ayatnāchālayedyastu ekameva carācaram .
sarvagaṃ tatkathaṃ bhinnamadvaitaṃ vartate mama .. 4..

4. Valóban, kizárólag ez a mindenütt jelenvaló Brahman 
mozgat erőfeszítés nélkül minden mozgót és mozdulat-
lant. Akkor hogyan különbözhetne tőlem ez a nem-kettős 
Brahman?
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अहमेव परं यस्मयात्सयारयात्सयारतरं शिवम् ।
गमयागमभवननमु्वक्ं ननभवजि कल्पं ननरयाकुलम् ॥ ५॥
ahameva paraṃ yasmātsārātsārataraṃ śivam .
gamāgamavinirmuktaṃ nirvikalpaṃ nirākulam .. 5..

5. Mivel ez a Legfőbb Üdvösség vagyok, túl vagyok a lé-
nyegesen és a lényegtelenen. Szabad vagyok a születéstől 
és a haláltól, a kétségtől és a zavarodottságtól.

सवया्ववयवननमु्वक्ं तथयाह ंद्त्दियाचिजि तम् ।
सम्पूण्वत्वयान् गृह्याभम भवियागं द्त्दियाद्दकम् ॥ ६॥
sarvāvayavanirmuktaṃ tathāhaṃ tridaśārcitam .
sampūrṇatvānna gṛhṇāmi vibhāgaṃ tridaśādikam .. 6..

6. [Alkotó]részek nélküli vagyok, ennélfogva imádnak az 
Istenek. Mivel ez a tökéletesen-teljes Létező vagyok, ezért 
nem ismerem el az Istenek közötti különbségeket [mint 
Brahmā, Viṣṇu és Śiva].

Imádnak az Istenek – Brahman Tudója az Istenek felett áll, mert megvilá-
gosodott, tökéletes és mentes a test-tudatosságtól. Az Istenségek mennyei 
testtel bírnak az erényes cselekedeteik eredményeként, ám miután e jó tet-
tek gyümölcsei kimerültek, vissza kell térniük a földre. 

प्रमयादेन न सने्हः द्कं कररष्याभम वृभत्मयान् ।
उत्द्यन्ते भवलीयन्ते बुद्दुयाश्च यथया जले ॥ ७॥
pramādena na sandehaḥ kiṃ kariṣyāmi vṛttimān .
utpadyante vilīyante budbudāśca yathā jale .. 7..

7. A tudatlanság nem képes kételyt szülni bennem. Miért 
kellene törődnöm az elme hullámaival? Megjelennek és el-
tűnnek, akár a buborékok a vízben.
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महदयादीनन िूतयानन समयाप्यवैवं सदवैव द्ह ।
मृददु्रव्येषु तीक्णेषु गुडषेु कटुकेषु ि ॥ ८॥
mahadādīni bhūtāni samāpyaivaṃ sadaiva hi .
mṛdudravyeṣu tīkṣṇeṣu guḍeṣu kaṭukeṣu ca .. 8..

8. Ahogy a lágyság, a keménység, az édesség és a kese-
rűség szüntelen összekapcsolódnak a vonatkoztatott tár- 
gyaikkal, úgy Brahman is örökkön áthatja a kozmikus in-
telligenciát és a többi elemet.

कटुत्वं िवैव िवैत्यत्वं मृदतु्वं ि यथया जले ।
प्रकृभतः पुरुषतिद्दभिन्ं प्रभतियाभत मे ॥ ९॥
kaṭutvaṃ caiva śaityatvaṃ mṛdutvaṃ ca yathā jale .
prakṛtiḥ puruṣastadvadabhinnaṃ pratibhāti me .. 9..

9. Ahogy a víz lehet forró, hideg vagy meleg, és mégis 
ugyanaz a víz, úgy prakṛti (anyag) és Puruṣa (Lélek) is azo-
nos – így tűnik nekem.

सवया्वख्यारद्हतं यद्यत्सूक्षयात्सूक्षतरं परम् ।
मनोबुद्ीन्द्रिययातीतमकलङ्कं जगत्भतम् ॥ १०॥
sarvākhyārahitaṃ yadyatsūkṣmātsūkṣmataraṃ param .
manobuddhīndriyātītamakalaṅkaṃ jagatpatim .. 10..

10. Mivel Brahman a legszubtilisebbnél is szubtilisebb, 
ezért híján van bármilyen megnevezésnek. Túl van az ér-
zékeken, az elmén és az intellektuson. Brahman az uni-
verzum örökké-ragyogó Ura.
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ईदृिं सहजं यत् अह ंतत् कथं िवेत् ।
त्वमेव द्ह कथं तत् कथं तत् िरयािरम् ॥ ११॥
īdṛśaṃ sahajaṃ yatra ahaṃ tatra kathaṃ bhavet .
tvameva hi kathaṃ tatra kathaṃ tatra carācaram .. 11..

11. Ha Brahman ennyire természetes, akkor hogyan lehet 
„én” vagy „te”, vagy ez a mozdítható vagy mozdíthatatlan 
univerzum?

गगनोपमं तु यत्प्रोक्ं तदेव गगनोपमम् ।
िवैतन्यं दोषहीनं ि सव्वज्ं पूण्वमेव ि ॥ १२॥
gaganopamaṃ tu yatproktaṃ tadeva gaganopamam .
caitanyaṃ doṣahīnaṃ ca sarvajñaṃ pūrṇameva ca .. 12..

12. Brahmant a térhez hasonlóként írták le; és valóban, 
Brahman mindent-átható, akár a tér. Színtiszta Tudatos-
ság, mindentudó és tökéletesen-teljes.

पृसथव्ययां िररतं नवैव मयारुतेन ि वयाद्हतम् ।
वररणया भपद्हतं नवैव तेजोमध्े व्यवण्थितम् ॥ १३॥
pṛthivyāṃ caritaṃ naiva mārutena ca vāhitam .
variṇā pihitaṃ naiva tejomadhye vyavasthitam .. 13..

13. Valóban, Brahman se a földön nem jár, se a szélben 
nem száll; nem merült el a vízben, és nem lakik a tűzben 
sem.
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आकयािं तेन संव्ययातिं न तदव््ययातिं ि केनचित् ।
स बयाह्ययाभ्यन्तरं भतष्ठत्यवल्च्छन्ं ननरन्तरम् ॥ १४॥
ākāśaṃ tena saṃvyāptaṃ na tadvyāptaṃ ca kenacit .
sa bāhyābhyantaraṃ tiṣṭhatyavacchinnaṃ nirantaram .. 14..

14. Brahman teljesen áthatja a teret, de Brahmant semmi 
nem hatja át. Belül és kívül egyaránt ott lakozik, osztatlan 
és szakadatlan.

सूक्षत्वयात्ददृश्त्वयान्न्गु्वणत्वयाच्च योभगभिः ।
आलम्बनयाद्द यत्प्रोक्ं रिमयादयालम्बनं िवेत् ॥ १५॥
sūkṣmatvāttadadṛśyatvānnirguṇatvācca yogibhiḥ .
ālambanādi yatproktaṃ kramādālambanaṃ bhavet .. 15..

15. Mivel Brahman szubtilis, láthatatlan és minőségek 
nélküli, a felismerése érdekében követni kellene azokat a 
módszereket – egyiket a másik után –, amelyeket a yogīk 
írtak elő.

Módszerek – a yoga nyolc ága (aṣṭāngayoga):
1. yama (általános fegyelmezések): nem ártás, igazmondás, nem lopás, mér- 

            tékletesség, ajándékok el nem fogadása
2. niyama (konkét fegyelmezések): tisztaság, megelégedettség, szigorú ön- 

            fegyelmezés, a szent iratok tanulmányozása, Isten iránti odaadás
3. āsana (testtartás): egyenes gerincoszlop; csípő, nyak, fej egy vonalban
4. prāṇāyāma: az életerő uralása, a légzés szabályozása
5. pratyāhāra: az érzékszervek befelé fordítása visszavonva őket a tárgyaikról
6. dhāraṇā: koncentráció, az elme egy adott dologra rögzítése
7. dhyāna: meditáció
8. samādhi: elmerülés Istenben vagy az Ātmanban
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सततयाऽभ्ययासयुक्तिु ननरयालम्बो यदया िवेत् ।
तल्लययाल्लीयते नयान्तगु्वणदोषभववचजजि तः ॥ १६॥
satatā’bhyāsayuktastu nirālambo yadā bhavet .
tallayāllīyate nāntarguṇadoṣavivarjitaḥ .. 16..

16. A yoga kitartó gyakorlása révén [érhető el, hogy] az 
elme többé nem kapaszkodik bele egyetlen tárgyba sem. 
Amikor pedig a tárgyak megszűnnek létezni, az elme be-
leveszik a Végső Okba, kizárva jót és rosszat.

भवषभवश्वस् रषौद्रस् मोहमूच्छया्वप्रदस् ि ।
एकमेव भवनयाियाय ह्यमोघं सहजयामृतम् ॥ १७॥
viṣaviśvasya raudrasya mohamūrcchāpradasya ca .
ekameva vināśāya hyamoghaṃ sahajāmṛtam .. 17..

17. Csak egyetlen biztos ellenszer van a világiasság ször-
nyű mérgére, mely a káprázat öntudatlanságát okozza: 
Brahman eredendően Benne rejlő nektárja.

ियावगम्यं ननरयाकयारं सयाकयारं दृयष्टगोिरम् ।
ियावयाियावभवननमु्वक्मन्तरयालं तदचु्यते ॥ १८॥
bhāvagamyaṃ nirākāraṃ sākāraṃ dṛṣṭigocaram .
bhāvābhāvavinirmuktamantarālaṃ taducyate .. 18..

18. A formátlan elgondolható, a forma pedig meglátható. 
Brahman azonban túl van létezésen és nem létezésen. 
A Legbelsőbbnek nevezhető.
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बयाह्यियावं िवेद्द्श्वमन्तः प्रकृभतरुच्यते ।
अन्तरयादन्तरं ज्ेयं नयाररकेलफलयाम्बुवत् ॥ १९॥
bāhyabhāvaṃ bhavedviśvamantaḥ prakṛtirucyate .
antarādantaraṃ jñeyaṃ nārikelaphalāmbuvat .. 19..

19. Ez a világegyetem a külső megnyilvánulás, a belső 
megnyilvánulást pedig prakṛtinek vagy māyānak hívják. 
Ismerd fel Brahmant, melyről azt mondják, hogy a belső 
legbelsőbbje, akár a kókuszdió belsejében lévő víz (tej)!

भ्यान्न्तज्यानं ण्थितं बयाह्यं सम्यग्ज्यानं ि मध्गम् ।
मध्यान्मध्तरं ज्ेयं नयाररकेलफलयाम्बुवत् ॥ २०॥
bhrāntijñānaṃ sthitaṃ bāhyaṃ samyagjñānaṃ ca madhyagam .
madhyānmadhyataraṃ jñeyaṃ nārikelaphalāmbuvat .. 20..

20. A külső világhoz kapcsolódó tudás hamis. Az igaz tu-
dás belül (a tiszta elmében) virrad fel. Ismerd fel Brahmant, 
mely a benső való legbensőbbje, akár a kókuszdió belsejé-
ben lévő víz!

पषौण्वमयास्यां यथया ि्रि एक एवयाभतननम्वलः ।
तेन तत्सदृिं पश्ेदद््द्धयादृयष्टभवजि पय्वयः ॥ २१॥
paurṇamāsyāṃ yathā candra eka evātinirmalaḥ .
tena tatsadṛśaṃ paśyeddvidhādṛṣṭirviparyayaḥ .. 21..

21. Ahogy a telihold éjjelén a Holdat is csak egy[ egész]-
ként és nagyon ragyogónak látni, úgy kellene Brahmant 
is egynek és fénylőnek észlelni. A kettős látás[mód] hibás 
észlelésből ered.

kettős látás – A Hold egy; de ha valaki két holdat lát, akkor az azt jelenti, 
hogy nem egészségesek a szemei. Hasonlóképpen, Brahman egyetlen; aki 
sokféleséget észlel, annak téves látását a tudatlanság kórja okozza. 
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अनेनवैव प्रकयारेण बुसद्िेदो न सव्वगः ।
दयातया ि धीरतयामेभत गीयते नयामकोनटभिः ॥ २२॥
anenaiva prakāreṇa buddhibhedo na sarvagaḥ .
dātā ca dhīratāmeti gīyate nāmakoṭibhiḥ .. 22..

22. [Mivel a kettős látásmód a hibás észlelésből ered, 
ezért] a különbségeket észlelő intellektusú nem tudja fel-
ismerni a mindenütt jelenvaló Brahmant. Csak az éri el 
Brahman derűs állapotát, aki tiszta, és az ő nevét sokak 
ma gasztalják.

tiszta –  Ez a szanszkrit dātā szó egy másik fordítási módja. A szó általá-
nos jelentése: adó, adományozó. A dātā eredeztethető egyrészről a ‘da’ ige-
tőből, ami azt jelenti: adni; vagy pedig a ‘dai’ igetőből, aminek jelentése: 
megtisztítani. 

A dātā (adományozó) szó így is értelmezhető: a jótékonyság cselekedete, 
ami önzetlenségből fakad; egy ilyen tett pedig megtisztítja az adományozó 
elméjét.

गुरुप्रज्याप्रसयादेन मूखमो वया यद्द पण्डितः ।
यतिु सम्बुध्ते तत्त्वं भवरक्ो िवसयागरयात् ॥ २३॥
guruprajñāprasādena mūrkho vā yadi paṇḍitaḥ .
yastu sambudhyate tattvaṃ virakto bhavasāgarāt .. 23..

23. Legyen bár tanult vagy tanulatlan valaki, ha a guru 
kegyelme által és a saját intellektusának kegyéből felis-
meri azt az Igazságot, akkor megszabadul māyā viharos 
óceánjáról.

रयागदे्षभवननमु्वक्ः सव्विूतद्हते रतः ।
दृढबोधश्च धीरश्च स गचे्छत्रमं पदम् ॥ २४॥
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rāgadveṣavinirmuktaḥ sarvabhūtahite rataḥ .
dṛḍhabodhaśca dhīraśca sa gacchetparamaṃ padam .. 24..

24. Aki eléri a Legfőbb Valóságot, az mentes a ragaszko-
dástól és a viszolygástól, az összes létező jólétének szen-
teli magát, nyugodt és szilárd elmével rendelkezik.

घटे भिन्े घटयाकयाि आकयािे लीयते यथया ।
देहयाियावे तथया योगी स्रूपे परमयात्मनन ॥ २५॥
ghaṭe bhinne ghaṭākāśa ākāśe līyate yathā .
dehābhāve tathā yogī svarūpe paramātmani .. 25..

25. Ahogy a korsó összetörésekor a korsó-űr eggyé válik 
a kozmikus űrrel, úgy olvad bele halála után a yogī a saját 
igaz természetébe, a Legfőbb Énbe.

उक्ेयं कम्वयुक्यानयां मभतयया्वन्तेऽभप सया गभतः ।
न िोक्या योगयुक्यानयां मभतयया्वन्तेऽभप सया गभतः ॥ २६॥
ukteyaṃ karmayuktānāṃ matiryānte’pi sā gatiḥ .
na coktā yogayuktānāṃ matiryānte’pi sā gatiḥ .. 26..

26. A tettek követőiről azt mondják, hogy bármilyen álla-
potra is vágynak a haláluk idején, elérik azt. A yoga köve-
tőiről azonban nem mondtak ilyet.

tettek követői – karma-yogīk

यया गभतः कम्वयुक्यानयां सया ि वयाभगन्द्रिययाद्देत् ।
योभगनयां यया गभतः क्याभप ह्यकथ्या िवतोचजजि तया ॥ २७॥
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yā gatiḥ karmayuktānāṃ sā ca vāgindriyādvadet .
yogināṃ yā gatiḥ kvāpi hyakathyā bhavatorjitā .. 27..

27. A tettek követőinek sorsa szavakba önthető; a yogīk 
célja viszont kifejezhetetlen, mert az nem egy megszerzen-
dő tárgy. 

एवं ज्यात्वया त्वमुं मयागवं योभगनयां नवैव कल्ल्पतम् ।
भवकल्पवज्वनं तेषयां स्यं सससद्ः प्रवत्वते ॥ २८॥
evaṃ jñātvā tvamuṃ mārgaṃ yogināṃ naiva kalpitam .
vikalpavarjanaṃ teṣāṃ svayaṃ siddhiḥ pravartate .. 28..

28. Ezt tudva, nem kellene egy bizonyos utat elképzelni a 
yogīknak. Ők feladják a vágyat és a kétséget, és így a tö ké-
letesedésük magától megy végbe.

तीथवे वयान्त्यजगेह ेवया यत् कुत् मृतोऽभप वया ।
न योगी पश्ते गिवं परे ब्ह्न्दण लीयते ॥ २९॥
tīrthe vāntyajagehe vā yatra kutra mṛto’pi vā .
na yogī paśyate garbhaṃ pare brahmaṇi līyate .. 29..

29. Nem számít, hogy hol hal meg a yogī – legyen az akár 
szent hely vagy egy érinthetetlen háza –, ő soha többé nem 
kerül az anyai méhbe. Beleolvad a Legfőbb Brahmanba.

beleolvad – „Amikor a szívben lakozó összes vágy szertefoszlik, a halandó 
halhatatlanná válik, és eléri Brahmant.” (Kaṭha Upaniṣad 2.3.14.)

सहजमजमचिन्त्यं यतिु पश्ेत्स्वरूपं
     घटभत यद्द यथेष्ट ंशलप्यते नवैव दोषवैः ।
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सकृदभप तदियावयात्कम्व द्कंचिन्कुयया्वत्
     तदभप न ि भवबद्ः संयमी वया तपस्ी ॥ ३०॥
sahajamajamacintyaṃ yastu paśyetsvarūpaṃ
     ghaṭati yadi yatheṣṭaṃ lipyate naiva doṣaiḥ .
sakṛdapi tadabhāvātkarma kiṃcinnakuryāt
     tadapi na ca vibaddhaḥ saṃyamī vā tapasvī .. 30..

30. Aki felismerte az Önvalót, ami eredendő (természe-
tes), nem született és felfoghatatlan, azt nem szennyezi be 
semmilyen gonosz, még akkor sem, ha úgy cselekszik, ahogy 
éppen kedve tartja. Amint megszabadult a tudatlanságtól, 
semmiféle tettet nem tud elvégezni. Ezen oknál fogva az 
önuralommal rendelkező, szigorú fegyelmezéseket végző 
(tapasvī) vándor sosincs rabságban.

nem szennyezi be semmilyen gonosz – A Brahma Sutra (4.1.13.) – a vedānta 
mérvadó szövege – így szól: „E Brahman felismerésekor az elkövetkezen-
dő bűnökkel szemben nem-kötődés alakul ki, míg a korábbi bűnök meg-
semmisülnek, mert ezt a szent iratok jelentik ki.” „Ahogy a víz nem tapad a 
lótusz levélhez, úgy a gonosz sem tapad Brahman Tudójához.” (Chāndogya 
Upaniṣad 4.14.3.)

semmiféle tettet nem tud elvégezni – Mivel a tett vágyból ered, és a vágy pedig 
tudatlanságból fakad.

ननरयामयं ननष्प्रभतमं ननरयाकृभतं
     ननरयाश्यं ननव्वपुषं ननरयाशिषम् ।
ननद््वन्द्वननममोहमलुतििक्क्कं
     तमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३१॥
nirāmayaṃ niṣpratimaṃ nirākṛtiṃ
     nirāśrayaṃ nirvapuṣaṃ nirāśiṣam .
nirdvandvanirmohamaluptaśaktikaṃ
     tamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 31..

31. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely 
színtiszta, semmihez sem fogható, forma és támasz 
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nélküli, testetlen, túl van az ellentétpárokon, mentes a 
káprázattól és korlátlan erőkkel bíró.

वेदो न दीक्या न ि मुडिनद्रियया
     गुरुन्व शिष्ो न ि यन्तसम्पदः ।
मुद्रयाद्दकं ियाभप न यत् ियासते
     तमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३२॥
vedo na dīkṣā na ca muṇḍanakriyā
     gururna śiṣyo na ca yantrasampadaḥ .
mudrādikaṃ cāpi na yatra bhāsate
     tamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 32..

32. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, melyet 
sem a Védák, sem beavatás, sem a fej leborotválása, sem 
guru, sem tanítvány, sem szimbólumok, sem kéztartások 
(mudrā), sem bármi egyéb nem tud megnyilvánítani.

न ियाम्भवं ियाक्क्कमयानवं न वया
     भपडि ंि रूपं ि पदयाद्दकं न वया ।
आरम्भननष्पभत्घटयाद्दकं ि नो
     तमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३३॥
na śāmbhavaṃ śāktikamānavaṃ na vā
     piṇḍaṃ ca rūpaṃ ca padādikaṃ na vā .
ārambhaniṣpattighaṭādikaṃ ca no
     tamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 33..

33. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely 
se nem Śivától, se nem Śaktitól, se nem Manutól (embertől) 
ered. Az nem egy húsdarab, nincs se formája, se végtag-
jai, mint a lábak vagy a kezek. Az nem egy entitás, mint a 
korsó, ami megtervezhető és elkészíthető.
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यस् स्रूपयात्सिरयािरं जग-
     दतु्द्यते भतष्ठभत लीयतेऽभप वया ।
पयोभवकयारयाद्दव फेनबुद्दुया-
     तिमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३४॥
yasya svarūpātsacarācaraṃ jaga-
     dutpadyate tiṣṭhati līyate’pi vā .
payovikārādiva phenabudbudā-
     stamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 34..

34. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely-
nek esszenciájából kiáradnak a mozgó és a mozdulatlan vi-
lágok, melyben azok elpihennek, majd pedig feloldódnak, 
épp ahogy hab és buborékok keletkeznek a víz módosulá-
sából, majd újra belevesznek [az eredetükbe].

नयासयाननरोधो न ि दृयष्टरयासनं
     बोधोऽप्यबोधोऽभप न यत् ियासते ।
नयाडीप्रियारोऽभप न यत् द्कञ््चि-
     त्मीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३५॥
nāsānirodho na ca dṛṣṭirāsanaṃ
     bodho’pyabodho’pi na yatra bhāsate .
nāḍīpracāro’pi na yatra kiñci-
     ttamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 35..

35. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely 
túl van a tudáson és a tudatlanságon, mely egyetlen olyan 
fegyelmezés folytán sem nyilvánul meg, mint a légzés ura-
lása, a koncentrálás a tekintet rögzítésével, a testtartások 
gyakorlása vagy az idegpályák [azaz az iḍā, a piṅgalā és a 
suṣumṇa működésének] szabályozása.
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नयानयात्वमेकत्वमुित्वमन्यतया
     अणुत्वदीघ्वत्वमहत्त्विून्यतया ।
मयानत्वमेयत्वसमत्ववचजजि तं
     तमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३६॥
nānātvamekatvamubhatvamanyatā
     aṇutvadīrghatvamahattvaśūnyatā .
mānatvameyatvasamatvavarjitaṃ
     tamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 36..

36. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely 
se nem sok, se nem egy, se nem mindkettő, se nem más; 
mely mentes a kicsinységtől, a terjedelmességtől, a mér-
hetetlen nagyságtól és az ürességtől; mely méret, kiterje-
dés és azonosság nélküli. 

सुसंयमी वया यद्द वया न संयमी
     सुसंग्रही वया यद्द वया न संग्रही ।
ननष्कम्वको वया यद्द वया सकम्वक-
     तिमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३७॥
susaṃyamī vā yadi vā na saṃyamī
     susaṃgrahī vā yadi vā na saṃgrahī .
niṣkarmako vā yadi vā sakarmaka-
     stamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 37..

37. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, akár 
önuralommal rendelkező aszkéta, akár nem, akár nagy 
vagyon birtokosa, akár nem, akár tevékeny, akár tétlen.

akár önuralommal rendelkező aszkéta, akár nem – A törekvő azért gyakorol spi-
rituális fegyelmet és próbál uralkodni magán, mert belül nyugtalanságot 
talál. A megvilágosodott yogīban viszont nincs semmiféle nyugtalanság, így 
neki nem kell önuralmat gyakorolnia. Az ő elméje természetesen, magától 
elmerült a békés Önvalóban.
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मनो न बुसद्न्व िरीरभमन्द्रियं
     तन्मयात्िूतयानन न िूतपञ््चकम् ।
अहकृंभतश्चयाभप भवयत्स्वरूपकं
     तमीिमयात्मयानमुपवैभत ियाश्वतम् ॥ ३८॥
mano na buddhirna śarīramindriyaṃ
     tanmātrabhūtāni na bhūtapañcakam .
ahaṃkṛtiścāpi viyatsvarūpakaṃ
     tamīśamātmānamupaiti śāśvatam .. 38..

38. A yogī eléri azt az örökkévaló Legfőbb Ātmant, mely 
nem a test, nem az érzékek, nem az elme, nem az intellek-
tus vagy az ego. Nem az öt alap elem, nem az öt fő elem és 
nem is ég természetű.

az öt alap elem – Az öt tanmātrának nevezik őket, amelyek összekapcsolód-
va és újraegyesülve hozzák létre az öt fő elemet. lásd megjegyzés I.28.

भवधषौ ननरोधे परमयात्मतयां गते
     न योभगनश्चेतसस िेदवचजजि ते ।
िषौिं न वयािषौिमशलङ्गियावनया
     सववं भवधेयं यद्द वया ननभषध्ते ॥ ३९॥
vidhau nirodhe paramātmatāṃ gate
     na yoginaścetasi bhedavarjite .
śaucaṃ na vāśaucamaliṅgabhāvanā
     sarvaṃ vidheyaṃ yadi vā niṣidhyate .. 39..

39. Amikor a yogī eléri azt a Legfőbb Ātmant, akkor meg-
haladja a szent iratok rendelkezéseit és tiltásait. A yogī 
különbségtételtől mentes elméjében nincs jelen a tiszta-
ság vagy a tisztátalanság elgondolása, ahogy semmilyen 
bűnös gondolat sem tud felmerülni benne. Ami másoknak 
tilos, az számára megengedhető, mert ő túl van minden 
szabályon.
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मनो विो यत् न िक्मीररतुं
     नूनं कथं तत् गरुूपदेितया ।
इमयां कथयामुक्वतो गुरोति-
     द्युक्स् तत्त्वं द्ह समं प्रकयािते ॥ ४०॥
mano vaco yatra na śaktamīrituṃ
     nūnaṃ kathaṃ tatra gurūpadeśatā .
imāṃ kathāmuktavato gurosta-
     dyuktasya tattvaṃ hi samaṃ prakāśate .. 40..

40. [Mikor] az elme képtelen felfogni, a beszéd képtelen 
kifejezni Brahmant, mit mondhatnánk akkor a guru út-
mutatásáról? Valóban, Brahman magától felragyog an-
nak, aki elsajátította azon guru útmutatását, aki kinyilat-
koztatta [és felismerte] azt az Igazságot.

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
आत्म संभवत् युपदेिो नयाम द्द्तीयोऽध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
ātma saṃvit yupadeśo nāma dvitīyo’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának második 
fejezete, melynek címe: „Az Önvaló Tudomása”.
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III. FEJEZET  
अथ तृतीयोऽध्यायः

atha tṛtīyo’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

गुणभवगुणभवियागो वत्वते नवैव द्कञ््चित्
     रभतभवरभतभवहीनं ननम्वलं ननष्प्रपञ््चम् ।
गुणभवगुणभवहीनं व्ययापकं भवश्वरूपं
     कथमहभमह वने् व्योमरूपं शिवं ववै ॥ १॥
guṇaviguṇavibhāgo vartate naiva kiñcit
     rativirativihīnaṃ nirmalaṃ niṣprapañcam .
guṇaviguṇavihīnaṃ vyāpakaṃ viśvarūpaṃ
     kathamahamiha vande vyomarūpaṃ śivaṃ vai .. 1..

1. Az érdem és az érdemtelenség felosztása teljesen hi-
ányzik Brahmanból. Brahman színtiszta, megnyilvánulat-
lan, mentes a szenvedélytől és a szenvtelenségtől. Hogyan 
imádhatnám azt a végtelen Legfőbb Üdvösséget, mely se 
nem attribútumokkal bíró, se nem attribútumok nélküli, 
mely mindent-átható és mindenütt-jelenvaló?

श्वेतयाद्दवण्वरद्हतो ननयतं शिवश्च
     कयायवं द्ह कयारणभमदं द्ह परं शिवश्च ।
एवं भवकल्परद्हतोऽहमलं शिवश्च
     स्यात्मयानमयात्मनन सुभमत् कथं नमयाभम ॥ २॥
śvetādivarṇarahito niyataṃ śivaśca
     kāryaṃ hi kāraṇamidaṃ hi paraṃ śivaśca .



avadhūta gītā

70

  3. fejezet

evaṃ vikalparahito’hamalaṃ śivaśca
     svātmānamātmani sumitra kathaṃ namāmi .. 2..

2. A Legfőbb Üdvösség örökkévaló, mentes a színektől, 
mint a fehér, vörös és fekete. Igazán, Az egyaránt az ok és 
az okozat. Valóban az a Brahman vagyok, mely mentes a 
sokféleségtől. Ó, drága barát! Miként köszönthetném Én, 
az Önvaló, az Önvalót?

ननमू्वलमूलरद्हतो द्ह सदोद्दतोऽहं
     ननधू्वमधूमरद्हतो द्ह सदोद्दतोऽहम् ।
ननददीपदीपरद्हतो द्ह सदोद्दतोऽहं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३॥
nirmūlamūlarahito hi sadodito’haṃ
     nirdhūmadhūmarahito hi sadodito’ham .
nirdīpadīparahito hi sadodito’haṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 3..

3. Nem-teremtett vagyok és független a teremtéstől, mert 
örökkön jelenlévő vagyok. El-nem-fátyolozott vagyok és 
szabad māyā fátylától, mert mindig megnyilvánult va-
gyok. Nem kölcsönzök fényt egy másik fénytől, és a fény-
lő tárgyaktól is független vagyok, mert Ön-fénylő vagyok. 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok – Az én (Ātman) igaz természetét a vedānta 
filozófiában Lét-Tudat-Üdvteljességként (Sat-Cit-Ānanda) írták le. Akár 
egy mantra kántálása, Dattātreya negyvenszer ismétli meg a következő sort, 
így nyomatékosítva az Önvaló igaz természetét: 

jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham 
jñāna: tud[om]ás; amṛtaṃ: üdv[össég]; samarasaṃ: létezés; gagana: tér; upama: 
[határtalan] mint; aham: vagyok
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ननष्कयामकयामभमह नयाम कथं वदयाभम
     ननःसङ्गसङ्गभमह नयाम कथं वदयाभम ।
ननःसयारसयाररद्हतं ि कथं वदयाभम
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४॥
niṣkāmakāmamiha nāma kathaṃ vadāmi
     niḥsaṅgasaṅgamiha nāma kathaṃ vadāmi .
niḥsārasārarahitaṃ ca kathaṃ vadāmi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 4..

4. Valóban, hogyan mondhatnám, hogy Brahmannak van 
vágya vagy hogy vágytalan? Hogyan mondhatnám, hogy 
[Az] kötődésben lévő vagy hogy mentes a kötődéstől? Ho-
gyan mondhatnám, hogy lényegtelen (valótlan) vagy azt, 
hogy lényeg nélküli? Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és 
határtalan, mint a tér.

अद्वैतरूपमन्खलं द्ह कथं वदयाभम
     द्वैतस्रूपमन्खलं द्ह कथं वदयाभम ।
ननत्यं त्वननत्यमन्खलं द्ह कथं वदयाभम
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ५॥
advaitarūpamakhilaṃ hi kathaṃ vadāmi
     dvaitasvarūpamakhilaṃ hi kathaṃ vadāmi .
nityaṃ tvanityamakhilaṃ hi kathaṃ vadāmi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 5..

5. Hogyan mondhatnám, hogy a természetét tekintve 
Brahman kettős vagy hogy nem-kettős? Hogyan mond-
hatnám, hogy örökkévaló vagy azt, hogy nem-örökkévaló? 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint 
a tér.
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थिूलं द्ह नो नद्ह कृिं न गतयागतं द्ह
     आद्यन्तमध्रद्हतं न परयापरं द्ह ।
सत्यं वदयाभम खलु ववै परमयाथ्वतत्त्वं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ६॥
asthūlaṃ hi no nahi kṛśaṃ na gatāgataṃ hi
     ādyantamadhyarahitaṃ na parāparaṃ hi .
satyaṃ vadāmi khalu vai paramārthatattvaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 6..

6. Brahman se nem nagy, se nem parányi; nem jele-
nik meg, és nem is tűnik el. Kezdet, közép és vég nélkü-
li. Brahmanban nincsen felsőbb vagy alsóbb. Valóban, az 
Igazságnak – a Végső Valóságnak – adok hangot. Létezés-
Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

संभवसद् सव्वकरणयानन निोननियानन
     संभवसद् सव्वभवषययांश्च निोननियांश्च ।
संभवसद् िवैकममलं न द्ह बन्धमुक्ं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ७॥
saṃviddhi sarvakaraṇāni nabhonibhāni
     saṃviddhi sarvaviṣayāṃśca nabhonibhāṃśca .
saṃviddhi caikamamalaṃ na hi bandhamuktaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 7..

7. Tudd biztosan, hogy az érzékszervek és az érzéktár-
gyak olyanok, mint felhők az égen. Ismerd fel a Ragyogót, 
mint [ami] se nem rabságban lévő, se nem szabad! Léte-
zés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

mint felhők az égen – Kṛṣṇa azt mondta a Gītāban: „Ó, Kuntī fia! A forróság 
és a hideg, a szenvedés és az öröm érzése az érzékek tárgyakkal való érint-
kezéséből fakad. Jönnek és mennek, sosem maradandóak. Viseld őket 
bátran, ó, Bhārata sarja!” (Bhagavad gītā 2.14.) Illetve: „A tárgyakkal való 
kapcsolatból származó élvezetek csupán fájdalmat szülnek, mert kezdetük 
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és végük van. A bölcs nem leli bennük örömét.” (Bhagavad gītā 5.22.) – (forrás: 
A. Mahādeva Śāstri: Bhagavad gītā with the commentary of  Śrī Śaṃkarācārya)

दबुमोधबोधगहनो न िवयाभम तयात
     दलु्वक्ष्यलक्ष्यगहनो न िवयाभम तयात ।
आसन्रूपगहनो न िवयाभम तयात
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ८॥
durbodhabodhagahano na bhavāmi tāta
     durlakṣyalakṣyagahano na bhavāmi tāta .
āsannarūpagahano na bhavāmi tāta
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 8..

8. Ó, kedves! Nem vagyok sem kifürkészhetetlen, sem 
elérhetetlen az értelem számára. Nem vagyok sem ész-
lel hetetlen, sem megközelíthetetlen az észlelés számára. 
Nem va gyok sem közeli, sem átláthatatlan a látás számá-
ra. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint 
a tér.

ननष्कम्वकम्वदहनो ज्वलनो िवयाभम
     ननदु्वःखदःुखदहनो ज्वलनो िवयाभम ।
ननदवेहदेहदहनो ज्वलनो िवयाभम
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ९॥
niṣkarmakarmadahano jvalano bhavāmi
     nirduḥkhaduḥkhadahano jvalano bhavāmi .
nirdehadehadahano jvalano bhavāmi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 9..

9. A Tudás ama tüze vagyok, mely a tett nélküli Ātman 
összes tettét felemészti. A Tudás ama tüze vagyok, mely a 
gondtalan Ātman összes gondját megszünteti. A Tudás ama 
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tüze vagyok, mely a testetlen Ātman összes testét elégeti. 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

a Tudás ama tüze – az Ātman mentes a tettől, a gondtól és a testtől 
egyaránt; mindezeket māyā vetíti Rá. A Tudás tüze minden rávetí tést 
megsem misít.

összes test – fizikai, szubtilis és kauzális test (sthula, sūkṣma, kāraṇa śarīra)

ननष्पयापपयापदहनो द्ह हुतयािनोऽहं
     ननध्वम्वधम्वदहनो द्ह हुतयािनोऽहम् ।
ननब्वन्धबन्धदहनो द्ह हुतयािनोऽहं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १०॥
niṣpāpapāpadahano hi hutāśano’haṃ
     nirdharmadharmadahano hi hutāśano’ham .
nirbandhabandhadahano hi hutāśano’haṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 10..

10. A Tudás ama tüze vagyok, mely a bűntelen Ātman ösz-
s zes bűnét eltörli. A Tudás ama tüze vagyok, mely a sajá-
tosságok nélküli Ātman összes sajátosságát megsemmi-
síti. A Tudás ama tüze vagyok, mely a kötelékektől mentes 
Ātman összes kötelékét kioldja. Létezés-Tudomás-Üdvös-
ség va gyok és határtalan, mint a tér.

ननिया्ववियावरद्हतो न िवयाभम वत्स
     ननयमोगयोगरद्हतो न िवयाभम वत्स ।
ननशश्चत्चित्रद्हतो न िवयाभम वत्स
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ११॥
nirbhāvabhāvarahito na bhavāmi vatsa
     niryogayogarahito na bhavāmi vatsa .
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niścittacittarahito na bhavāmi vatsa
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 11..

11. Ó, kedvesem! Nem vagyok sem mentes a képzettől, 
sem képzettel rendelkező. Nem vagyok sem elválasztott, 
sem egyesített. Nem vagyok elme nélküli, és elmével sem 
rendelkezem. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és ha-
tártalan, mint a tér.

képzet – gondolat, érzés, minden elmebeli lenyomat
A vedānta filozófia szerint, amikor az egyéni lélek összeolvad a Nirguṇa 

Brahmannal (Brahman attribútumok nélkül), akkor túl van a gondolaton 
és az elmén. De amikor a Saguṇa Brahmanon (Brahman attribútumok-
kal vagy névvel és formával) belül van, akkor rendelkezik elmével, és gon-
dolkodik. 

ननममोहमोहपदवीभत न मे भवकल्पो
     ननःिोकिोकपदवीभत न मे भवकल्पः ।
ननलमोिलोिपदवीभत न मे भवकल्पो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १२॥
nirmohamohapadavīti na me vikalpo
     niḥśokaśokapadavīti na me vikalpaḥ .om
nirlobhalobhapadavīti na me vikalpo
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 12..

12. Az Önvalómban nincsenek olyan vagylagosságok, 
mint illúzió vagy az illúzió hiánya, bánat vagy a bánat hiá-
nya, mohóság vagy a mohóság hiánya. Létezés-Tudomás- 
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.
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संसयारसन्तभतलतया न ि मे कदयाचित्
     सन्तोषसन्तभतसुखो न ि मे कदयाचित् ।
अज्यानबन्धनभमदं न ि मे कदयाचित्
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १३॥
saṃsārasantatilatā na ca me kadācit
     santoṣasantatisukho na ca me kadācit .
ajñānabandhanamidaṃ na ca me kadācit
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 13..

13. Sosem köt a folytonos születés és halál indája. Nincs 
bennem se a megelégedettség mérhetetlen öröme, se a tu-
datlanság rabsága. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és 
határtalan, mint a tér.

संसयारसन्तभतरजो न ि मे भवकयारः
     सन्तयापसन्तभततमो न ि मे भवकयारः ।
सत्त्वं स्धम्वजनकं न ि मे भवकयारो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १४॥
saṃsārasantatirajo na ca me vikāraḥ
     santāpasantatitamo na ca me vikāraḥ .
sattvaṃ svadharmajanakaṃ na ca me vikāro
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 14..

14. A világ folyamatos fennállása nem az én, hanem a 
rajas módosulása. A szenvedések sora nem az én, hanem 
a tamas módosulása. A boldogság nem az én, hanem a 
sattva módosulása. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és 
határtalan, mint a tér.

Sattva, rajas és tamas a prakṛtit alkotó három minőség (guṇa). Amikor a 
guṇák tökéletes egyensúlyban vannak, akkor nincs teremtés, kifejeződés 
vagy megnyilvánulás. Amikor az egyensúly felborul, akkor megtörténik a 
teremtés. A sattva a boldogságot, a nyugalmat és a tisztaságot képviseli; a 
rajas a nyugtalanságot, a szenvedélyt és a tevékenységet, a tamas pedig a lus-
taságot, a tunyaságot és az ostobaságot képviseli.
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सन्तयापदःुखजनको न भवसधः कदयाचित्
     सन्तयापयोगजननतं न मनः कदयाचित् ।
यस्मयादहङ्कृभतररयं न ि मे कदयाचित्
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १५॥
santāpaduḥkhajanako na vidhiḥ kadācit
     santāpayogajanitaṃ na manaḥ kadācit .
yasmādahaṅkṛtiriyaṃ na ca me kadācit
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 15..

15. Sosem végeztem semmilyen tettet, mely gyötrelmet 
és szenvedést okozhat. Sosem volt elmém, mely a fájda lom 
és az öröm érzéseivel való kapcsolat folytán tud működni. 
Az ego forrása nincs jelen bennem. Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

ननष्कम्पकम्पननधनं न भवकल्पकल्पं
     स्प्नप्रबोधननधनं न द्हतयाद्हतं द्ह ।
ननःसयारसयारननधनं न िरयािरं द्ह
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १६॥
niṣkampakampanidhanaṃ na vikalpakalpaṃ
     svapnaprabodhanidhanaṃ na hitāhitaṃ hi .
niḥsārasāranidhanaṃ na carācaraṃ hi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 16..

16. Rezdülés és rendületlenség, kétség és elhatározás 
egyaránt véget ér Brahmanban. Az ébrenlét és az álom ál-
lapota, a jó és a rossz egyaránt megszűnik Brahmanban. 
Erő és gyengeség, mozgás és mozdulatlanság egyaránt 
feloldódik Brahmanban. Létezés-Tudomás-Üdvösség va-
gyok és határtalan, mint a tér.
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नो वेद्यवेदकभमदं न ि हतेुतक्वं
     वयाियामगोिरभमदं न मनो न बुसद्ः ।
एवं कथं द्ह िवतः कथययाभम तत्त्वं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १७॥
no vedyavedakamidaṃ na ca hetutarkyaṃ
     vācāmagocaramidaṃ na mano na buddhiḥ .
evaṃ kathaṃ hi bhavataḥ kathayāmi tattvaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 17..

17. Brahman nem a megismerő, és nem is a megismer-
hető. Túl van a találgatáson és a logikus érvelésen. Túl 
van azon, ahová a beszéd, az elme és az értelem elérhet. 
Akkor hogyan önthetném neked szavakba Brahmant, a 
Végső Valóságot? Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és 
határtalan, mint a tér.

ननभिजि न्भिन्रद्हतं परमयाथ्वतत्त्व-
     मन्तब्वद्हन्व द्ह कथं परमयाथ्वतत्त्वम् ।
प्रयाक्सम्भवं न ि रतं नद्ह वतिु द्कञ््चित्
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १८॥
nirbhinnabhinnarahitaṃ paramārthatattva-
     mantarbahirna hi kathaṃ paramārthatattvam .
prāksambhavaṃ na ca rataṃ nahi vastu kiñcit
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 18..

18. Brahman se nem felosztott, se nem fel-nem-osztott; 
nincs se belseje, se külseje. Brahman nem valami múltban 
keletkezett, ami következésképpen [a jövőben] majd meg-
szűnik létezni. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és ha-
tártalan, mint a tér.

se nem felosztott, se nem fel-nem-osztott – A vedānta filozófia szerint három fé le 
felosztás létezik: (1) svagata-bheda: egy adott dolog önmagán belüli felosztása, 
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pl.: egy fának sok része van, úgy mint gyökér, törzs, ág, levél, virág, gyü-
mölcs stb. (2) sajātīya-bheda: fajon belüli felosztás, mint fenyőfa, himálajai 
cédrusfa, mammutfenyő, mangófa stb. (3) vijātīya-bheda: a különböző fajok 
felosztása, mint például fa, kő, víz, levegő stb. A nem-kettős vedānta tagadja 
mindezen felosztások meglétét Brahmanban.

रयागयाद्ददोषरद्हतं त्वहमेव तत्त्वं
     दवैवयाद्ददोषरद्हतं त्वहमेव तत्त्वम् ।
संसयारिोकरद्हतं त्वहमेव तत्त्वं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १९॥
rāgādidoṣarahitaṃ tvahameva tattvaṃ
     daivādidoṣarahitaṃ tvahameva tattvam .
saṃsāraśokarahitaṃ tvahameva tattvaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 19..

19. Valóban, Brahman vagyok, mentes a szenvedély től, a 
féltékenységtől, a gyűlölettől és a többitől. Az a Valóság va-
gyok, túl a három csapáson. Az az Igazság vagyok, érintet-
len a bánattól és a világ szenvedésétől. Lé tezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

 
a három csapás – 1. ādhyātmika: önmagunknak okozott, fizikai v. mentális 

szen vedés; 2. ādhibhautika: mástól (élő v. élettelen) eredő szenvedés, pl. tá-
madások; 3. ādhidaivika: a sors, a természet, a természetfeletti erők okozta 
sze rencsétlenségek; pl. a természeti katasztrófák stb. 

थियानत्यं यद्द ि नेभत कथं तुरीयं
     कयालत्यं यद्द ि नेभत कथं द्दिश्च ।
ियान्तं पदं द्ह परमं परमयाथ्वतत्त्वं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २०॥
sthānatrayaṃ yadi ca neti kathaṃ turīyaṃ
     kālatrayaṃ yadi ca neti kathaṃ diśaśca .
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śāntaṃ padaṃ hi paramaṃ paramārthatattvaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 20..

20. Hogyan létezhetne a Negyedik (Transzcendes állapot), 
amikor a három állapot (ébrenlét, álom és mély alvás) sem 
létezik Brahmanban? Hogyan létezhetne a tér négy égtája 
az idő hármas felosztása nélkül? Valóban, Brahman a bé-
ke legfőbb lakhelye. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és 
határtalan, mint a tér.

दीघमो लघुः पुनररतीह नमे भवियागो
     भवतियारसंकटभमतीह न मे भवियागः ।
कोणं द्ह वतु्वलभमतीह न मे भवियागो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २१॥
dīrgho laghuḥ punaritīha name vibhāgo
     vistārasaṃkaṭamitīha na me vibhāgaḥ .
koṇaṃ hi vartulamitīha na me vibhāgo
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 21..

21. Bennem nincsenek olyan felosztások, mint hosszú 
vagy rövid, széles vagy keskeny, kerek vagy szögletes. 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

मयातयाभपतयाद्द तनययाद्द न मे कदयाचित्
     जयातं मृतं न ि मनो न ि मे कदयाचित् ।
ननव्यया्वकुलं ण्थिरभमदं परमयाथ्वतत्त्वं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २२॥
mātāpitādi tanayādi na me kadācit
     jātaṃ mṛtaṃ na ca mano na ca me kadācit .
nirvyākulaṃ sthiramidaṃ paramārthatattvaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 22..
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22. Nincs se anyám, se apám, és gyerekeim sincsenek. 
Nincs se születésem, se halálom, és vágyaim sincsenek. 
Valóban, a Legfőbb Valóság rendíthetetlen és nyugodt. 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

िुदं् भविुद्मभवियारमनन्तरूपं
     ननलवेपलेपमभवियारमनन्तरूपम् ।
ननष्खडिखडिमभवियारमनन्तरूपं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २३॥
śuddhaṃ viśuddhamavicāramanantarūpaṃ
     nirlepalepamavicāramanantarūpam .
niṣkhaṇḍakhaṇḍamavicāramanantarūpaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 23..

23. Brahman ragyogó, abszolút színtiszta, végtelen és 
túl van az intellektuson. Balgaság úgy gondolni a végte-
len Brahmanra, mint ami szennyezetlen vagy szennyezett, 
osztatlan vagy megosztott. Létezés-Tudomás-Üdvösség va-
gyok és határtalan, mint a tér.

ब्ह्यादयः सुरगणयाः कथमत् सन्न्त
    स्गया्वदयो वसतयः कथमत् सन्न्त ।
यद्येकरूपममलं परमयाथ्वतत्त्वं
      ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २४॥
brahmādayaḥ suragaṇāḥ kathamatra santi
    svargādayo vasatayaḥ kathamatra santi .
yadyekarūpamamalaṃ paramārthatattvaṃ
      jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 24..

24. Ha a Legfőbb Valóság egyetlen és makulátlan, akkor 
hogyan létezhet oly sok Isten, mint Brahmā, Viṣṇu és Śiva, 
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vagy oly sok lakhely, mint Brahmaloka, a menny és a föld? 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

नननवेभत नेभत भवमलो द्ह कथं वदयाभम
     ननःिेषिेषभवमलो द्ह कथं वदयाभम ।
ननशलजि ङ्गशलङ्गभवमलो द्ह कथं वदयाभम
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २५॥
nirneti neti vimalo hi kathaṃ vadāmi
     niḥśeṣaśeṣavimalo hi kathaṃ vadāmi .
nirliṅgaliṅgavimalo hi kathaṃ vadāmi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 25..

25. Hogyan mondhatnám, hogy a Legfőbb Valóság nem 
ez vagy nem az, hogy Az vég nélküli vagy véges, hogy 
Az tes tetlen vagy azt, hogy van teste? Létezés-Tudomás-
Üdvös ség vagyok és határtalan, mint a tér.

ननष्कम्वकम्वपरमं सततं करोभम
     ननःसङ्गसङ्गरद्हतं परमं भवनोदम् ।
ननदवेहदेहरद्हतं सततं भवनोदं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २६॥ 
niṣkarmakarmaparamaṃ satataṃ karomi
     niḥsaṅgasaṅgarahitaṃ paramaṃ vinodam .
nirdehadeharahitaṃ satataṃ vinodaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 26..

26. Jóllehet tétlen vagyok, mindig a legfőbb tevékeny-
séggel foglalatoskodom. Mivel mentes vagyok a kötődés-
től, a nem-kötődés üdvét élvezem. Testetlen vagyok, így 
a test nélküliség boldogságát élvezem. Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.
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मयाययाप्रपञ््चरिनया न ि मे भवकयारः ।
     कषौनटल्यदम्भरिनया न ि मे भवकयारः ।
सत्ययानृतेभत रिनया न ि मे भवकयारो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २७॥
māyāprapañcaracanā na ca me vikāraḥ .
     kauṭilyadambharacanā na ca me vikāraḥ .
satyānṛteti racanā na ca me vikāro
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 27..

27. Māyā gyönyörű teremtése semmilyen változást nem 
okoz Bennem. Sem a csalárdság, sem a megtévesztés, sem 
az igazság, sem a hamisság nincs rám semmilyen hatás-
sal. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint 
a tér.

सन्धयाद्दकयालरद्हतं न ि मे भवयोगो-
     ह्यन्तः प्रबोधरद्हतं बसधरो न मूकः ।
एवं भवकल्परद्हतं न ि ियाविुदं्
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २८॥
sandhyādikālarahitaṃ na ca me viyogo-
     hyantaḥ prabodharahitaṃ badhiro na mūkaḥ .
evaṃ vikalparahitaṃ na ca bhāvaśuddhaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 28..

28. Noha túl vagyok az idő felosztásain, úgy mint este és 
reggel, mégsem hiányzom soha. Bár nincs tudomásom 
különbségekről, mégsem vagyok se süket, se néma. Mivel 
mentes vagyok a tudatlanságtól, nincs szükségem az elme 
megtisztítására. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és ha-
tártalan, mint a tér.

este és reggel (sandhyā) – a napszakok találkozásai
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नननया्वथनयाथरद्हतं द्ह ननरयाकुलं ववै
     ननशश्चत्चित्भवगतं द्ह ननरयाकुलं ववै ।
संभवसद् सव्वभवगतं द्ह ननरयाकुलं ववै
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २९॥
nirnāthanātharahitaṃ hi nirākulaṃ vai
     niścittacittavigataṃ hi nirākulaṃ vai .
saṃviddhi sarvavigataṃ hi nirākulaṃ vai
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 29..

29. Nincs uram, és én sem vagyok úr (nātha), így hát nincs 
bennem zavarodottság. Meghaladtam az elmét; megszűnt 
működni, így hát nincs bennem zavarodottság. Tudd biz-
tosan, hogy minden kettősség megszűnt a számomra, 
így hát nincs bennem zavarodottság! Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

कयान्तयारमन्दन्रभमदं द्ह कथं वदयाभम
     संससद्संियभमदं द्ह कथं वदयाभम ।
एवं ननरन्तरसमं द्ह ननरयाकुलं ववै
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३०॥
kāntāramandiramidaṃ hi kathaṃ vadāmi
     saṃsiddhasaṃśayamidaṃ hi kathaṃ vadāmi .
evaṃ nirantarasamaṃ hi nirākulaṃ vai
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 30..

30. Hogyan mondhatnám, hogy Brahman erdőhöz vagy 
templomhoz hasonló? Hogyan jelenthetném ki, hogy 
Brahman bizonyított vagy kétséges? Valóban, Az mindent-
átható, érintetlen és mozdulatlan. Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.
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ननजदीवजीवरद्हतं सततं भवियाभत
     ननबदीजबीजरद्हतं सततं भवियाभत ।
ननवया्वणबन्धरद्हतं सततं भवियाभत
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३१॥
nirjīvajīvarahitaṃ satataṃ vibhāti
     nirbījabījarahitaṃ satataṃ vibhāti .
nirvāṇabandharahitaṃ satataṃ vibhāti
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 31..

31. Élő és élettelen híján Brahman örökké ragyog. Lévén 
születés és mag nélküli, Brahman örökké létezik. Mivel 
se nem szabad, se nem rabságban lévő, Brahman örökké 
ragyog. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, 
mint a tér.

születés és mag nélkül – semmiből nem született, és belőle sem születik semmi

सम्भूभतवचजजि तभमदं सततं भवियाभत
     संसयारवचजजि तभमदं सततं भवियाभत ।
संहयारवचजजि तभमदं सततं भवियाभत
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३२॥
sambhūtivarjitamidaṃ satataṃ vibhāti
     saṃsāravarjitamidaṃ satataṃ vibhāti .
saṃhāravarjitamidaṃ satataṃ vibhāti
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 32..

32. Eredet nélkül, Brahman örökké ragyog. Jelenség-
természetű létezés nélkül, Brahman örökké tündököl. 
Elpusztulás nélkül, Brahman örökké létezik. Létezés-
Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.
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उल्लेखमयात्मभप ते न ि नयामरूपं
     ननभिजि न्भिन्मभप ते न द्ह वतिु द्कञ््चित्।
ननल्वज्मयानस करोभष कथं भवषयादं
      ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३३॥
ullekhamātramapi te na ca nāmarūpaṃ
     nirbhinnabhinnamapi te na hi vastu kiñcit .
nirlajjamānasa karoṣi kathaṃ viṣādaṃ
      jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 33..

33. [Ó, Önvaló!] Nincs se neved, se formád, még csak a 
puszta [rá]utalás mértékéig sem. Nincs szubsztancia, 
mely különbözik vagy nem-különbözik Tőled. Akkor miért 
keseregsz, ó, te, szégyentelen elme?! Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

द्कं नयाम रोद्दभष सखे न जरया न मृत्युः
     द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि जन्म दःुखम् ।
द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते भवकयारो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३४॥
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na jarā na mṛtyuḥ
     kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca janma duḥkham .
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te vikāro
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 34..

34. Miért siránkozol, barátom? Számodra nincs se vénü-
lés, se halál. Miért siránkozol, barátom? Számodra nincs 
se születés, se nyomorúság. Miért siránkozol, barátom? 
Számodra nincs változás. Létezés-Tudomás-Üdvösség va-
gyok és határtalan, mint a tér.

 
változás – vagy: betegség
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द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते स्रूपं
     द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते भवरूपम् ।
द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते वययांसस
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३५॥
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te svarūpaṃ
     kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te virūpam .
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te vayāṃsi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 35..

35. Miért siránkozol, barátom? Nincs formád. Miért si-
ránkozol, barátom? Nincs deformitásod. Miért siránkozol, 
barátom? Számodra nincs öregedés. Létezés-Tudomás-
Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते वययांसस
     द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते मनयांसस ।
द्कं नयाम रोद्दभष सखे न तवेन्द्रिययान्दण
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३६॥
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te vayāṃsi
     kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te manāṃsi .
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na tavendriyāṇi
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 36..

36. Miért siránkozol, barátom? Nincs se fizikai, se men-
tális szervezeted. Miért siránkozol, barátom? Nincs egyet-
len érzékszerved sem. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok 
és határtalan, mint a tér.

द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि तेऽस्ति कयामः
     द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते प्रलोिः ।
द्कं नयाम रोद्दभष सखे न ि ते भवमोहो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३७॥
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kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te’sti kāmaḥ
     kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te pralobhaḥ .
kiṃ nāma rodiṣi sakhe na ca te vimoho
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 37..

37. Miért siránkozol, barátom? Számodra nincs vágy az 
érzéki élvezetekre. Miért siránkozol, barátom? Számodra 
nincs mohóság. Miért siránkozol, barátom? Számodra 
nincs káprázat. Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és ha-
tártalan, mint a tér.

ऐश्वय्वभमच्छसस कथं न ि ते धनयानन
     ऐश्वय्वभमच्छसस कथं न ि ते द्ह पत्ी ।
ऐश्वय्वभमच्छसस कथं न ि ते ममेभत
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३८॥
aiśvaryamicchasi kathaṃ na ca te dhanāni
     aiśvaryamicchasi kathaṃ na ca te hi patnī .
aiśvaryamicchasi kathaṃ na ca te mameti
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 38..

38. Hogyan vágyhatsz hatalomra, mikor nincs vagyo nod? 
Miért törekszel vagyonra, mikor nincs feleséged? Mit fogsz 
kezdeni a vagyonnal, mikor nincs benned birtoklás érzet? 
Létezés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a 
tér.

शलङ्गप्रपञ््चजनुषी न ि ते न मे ि
     ननल्वज्मयानसभमदं ि भवियाभत भिन्म् ।
ननिवेदिेदरद्हतं न ि ते न मे ि
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३९॥
liṅgaprapañcajanuṣī na ca te na me ca
     nirlajjamānasamidaṃ ca vibhāti bhinnam .
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nirbhedabhedarahitaṃ na ca te na me ca
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 39.. 

39. A szubtilis és az anyagi univerzum teremtménye nem 
számodra és nem is számomra van. A sokféleség gondo-
la tát a szégyentelen elme teremtette. Sem számodra, sem 
számomra nem létezik se egység, se sokféleség. Létezés-
Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér. 

नो वयाणुमयात्मभप ते द्ह भवरयागरूपं
     नो वयाणुमयात्मभप ते द्ह सरयागरूपम् ।
नो वयाणुमयात्मभप ते द्ह सकयामरूपं
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४०॥
no vāṇumātramapi te hi virāgarūpaṃ
     no vāṇumātramapi te hi sarāgarūpam .
no vāṇumātramapi te hi sakāmarūpaṃ
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 40..

40. Valóban, az igaz természetedben egy szemernyi kö-
zömbösség sincs. Valóban, az igaz természetedben egy 
szemernyi ragaszkodás sincs. Valóban, az igaz természe-
tedben egy szemernyi vágy sincs. Létezés-Tudomás-Üdvös-
ség vagyok és határtalan, mint a tér.

ध्यातया न ते द्ह हृदये न ि ते समयासध-
     ध्या्वनं न ते द्ह हृदये न बद्हः प्रदेिः ।
ध्ेयं न िेभत हृदये न द्ह वतिु कयालो
     ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४१॥
dhyātā na te hi hṛdaye na ca te samādhi-
     rdhyānaṃ na te hi hṛdaye na bahiḥ pradeśaḥ .
dhyeyaṃ na ceti hṛdaye na hi vastu kālo
     jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 41..
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41. Valóban, nincs meditáló a szíved bensejében, ezért 
számodra nincs samādhi. Nincs meditáció a szíved bense-
jében, mert nincs tér kívüle. Nincs tárgya a meditációnak 
a szíved bensejében, mert nincs se dolog, se idő. Létezés-
Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

यत्सयारिूतमन्खलं कसथतं मयया ते
     न त्वं न मे न महतो न गुरुन्व न शिष्ः ।
स्च्छन्रूपसहजं परमयाथ्वतत्त्वं
    ज्यानयामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४२॥
yatsārabhūtamakhilaṃ kathitaṃ mayā te
     na tvaṃ na me na mahato na gururna na śiṣyaḥ .
svacchandarūpasahajaṃ paramārthatattvaṃ
    jñānāmṛtaṃ samarasaṃ gaganopamo’ham .. 42..

42. Elmondtam neked a Legfőbb Valóság kvintesszen-
ciáját. Se te, se én, se feljebbvaló, se tanító, se tanítvány 
nem létezik. A Végső Valóság egyszerű és spontán. Léte-
zés-Tudomás-Üdvösség vagyok és határtalan, mint a tér.

कथभमह परमयाथवं तत्त्वमयानन्रूपं
     कथभमह परमयाथवं नवैवमयानन्रूपम् ।
कथभमह परमयाथवं ज्यानभवज्यानरूपं
     यद्द परमहमेकं वत्वते व्योमरूपम् ॥ ४३॥
kathamiha paramārthaṃ tattvamānandarūpaṃ
     kathamiha paramārthaṃ naivamānandarūpam .
kathamiha paramārthaṃ jñānavijñānarūpaṃ
     yadi paramahamekaṃ vartate vyomarūpam .. 43..

43. Ha kizárólag csak Én, a Legfőbb létezem, akinek a 
térhez hasonló a természete, akkor hogyan mondhatnám, 
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hogy a Legfőbb Valóság üdvteljes? Hogyan mondhatnám, 
hogy a Legfőbb Valóság nem üdvteljes? Hogyan mondhat-
nám, hogy a Legfőbb Valóság elérhető tudással vagy felis-
meréssel?

दहनपवनहीनं भवसद् भवज्यानमेक-
     मवननजलभवहीनं भवसद् भवज्यानरूपम् ।
समगमनभवहीनं भवसद् भवज्यानमेकं
     गगनभमव भवियालं भवसद् भवज्यानमेकम् ॥ ४४॥
dahanapavanahīnaṃ viddhi vijñānameka-
     mavanijalavihīnaṃ viddhi vijñānarūpam .
samagamanavihīnaṃ viddhi vijñānamekaṃ
     gaganamiva viśālaṃ viddhi vijñānamekam .. 44..

44. Ismerd fel azt a nem-kettős Tudatosságot, mely tűz és 
levegő nélküli! Ismerd fel azt a nem-kettős Tudatosságot, 
melyben nincs se föld, se víz! Ismerd fel azt a nem-kettős 
Tudatosságot, mely se nem mozgó, se nem mozdulatlan! 
Ismerd fel azt a nem-kettős Tudatosságot, mely mérhe-
tetlen, akár a tér!

न िून्यरूपं न भविून्यरूपं
     न िुद्रूपं न भविुद्रूपम् ।
रूपं भवरूपं न िवयाभम द्कञ््चित्
     स्रूपरूपं परमयाथ्वतत्त्वम् ॥ ४५॥
na śūnyarūpaṃ na viśūnyarūpaṃ
     na śuddharūpaṃ na viśuddharūpam .
rūpaṃ virūpaṃ na bhavāmi kiñcit
     svarūparūpaṃ paramārthatattvam .. 45..
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45. Nem vagyok sem forma nélküli, sem formával bíró. 
Nem tiszta és nem is tisztátlan a természetem. Nem va-
gyok sem gyönyörű, sem rút. Az a Legfőbb Valóság va gyok, 
mely Ön nön természetében ragyog. 

मञु््च मञु््च द्ह संसयारं त्ययागं मञु््च द्ह सव्वथया ।
त्ययागयात्ययागभवषं िुद्ममृतं सहजं ध्ुवम् ॥ ४६॥
muñca muñca hi saṃsāraṃ tyāgaṃ muñca hi sarvathā .
tyāgātyāgaviṣaṃ śuddhamamṛtaṃ sahajaṃ dhruvam .. 46..

46. Add fel, add fel ezt a világot (saṃsāra), majd mara-
déktalanul add fel még ezt a feladást is! Mint méreg-
ről mondj le a világ elkerülésének vagy elfogadásának 
egoista elgondolásáról! Tiszta, egyszerű (természetes), 
szi lárd és halhatatlan vagy.

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
आत्मसप्वित्युपदेिो नयाम तृतीयो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
ātmasamvityupadeśo nāma tṛtīyo’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának harma-
dik fejezete, melynek címe: „Az Önvaló Tudomása”.



avadhūta gītā

93

  4. fejezet

IV. FEJEZET
अथ ितुथमोऽध्यायः

atha caturtho’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

नयावयाहनं नवैव भवसज्वनं वया
     पुष्पयान्दण पत्यान्दण कथं िवन्न्त ।
ध्यानयानन मन्तयान्दण कथं िवन्न्त
     समयासमं िवैव शिवयाि्वनं ि ॥ १॥
nāvāhanaṃ naiva visarjanaṃ vā
     puṣpāṇi patrāṇi kathaṃ bhavanti .
dhyānāni mantrāṇi kathaṃ bhavanti
     samāsamaṃ caiva śivārcanaṃ ca .. 1..

1. Brahmant nem lehet megidézni vagy elhagyni, mert 
formátlan. Következésképp mi haszna a virágok és a le-
velek felajánlásának vagy a meditáció gyakorlásának és a 
mantra ismétlésének? Hogyan imádhatná az ember azt a 
Legfőbb Üdvösséget, amelyben az egység és a sokféleség 
összeolvadt?

न केवलं बन्धभवबन्धमुक्ो
     न केवलं िुद्भविुद्मुक्ः ।
न केवलं योगभवयोगमुक्ः
     स ववै भवमुक्ो गगनोपमोऽहम् ॥ २॥
na kevalaṃ bandhavibandhamukto
     na kevalaṃ śuddhaviśuddhamuktaḥ .
na kevalaṃ yogaviyogamuktaḥ
     sa vai vimukto gaganopamo’ham .. 2..
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2. Brahman nem pusztán szabad a rabságtól és a szabad-
ságtól; Brahman nem pusztán szabad a tisztaságtól és a 
tisztátalanságtól; Brahman nem pusztán szabad az egye-
süléstől és a különválástól, hanem tényleg örökké-szabad. 
És én ez a Brahman vagyok, végtelen, mint a tér.

सञ्जयायते सव्वभमदं द्ह तथ्ं
     सञ्जयायते सव्वभमदं भवतथ्म् ।
एवं भवकल्पो मम नवैव जयातः
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ३॥
sañjāyate sarvamidaṃ hi tathyaṃ
     sañjāyate sarvamidaṃ vitathyam .
evaṃ vikalpo mama naiva jātaḥ
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 3..

3. Vajon valós vagy valótlan a megnyilvánult világ – effé-
le kétség egyáltalán nem merül fel az elmémben. Termé-
szetemnél fogva szabad és egész vagyok.

természetemnél fogva szabad és egész vagyok – Ebben a fejezetben Dattātreya 
Avadhūta huszonkét alkalommal ismétli meg ezt a sort, így suly kolva az 
Önvaló igaz természetét: 

svarūpanirvāṇamanāmayo’ham 
svarūpa: természetes állapot [szerint, vagyis lényegileg]; nirvāṇam: megsza-
badulás, szabadság; anāmāyaḥ: betegségektől, fájdalomtól, tökéletlenségtől 
mentes, vagyis egész[séges], teljes; aham: én [vagyok] 

न सयाञ्जनं िवैव ननरञ्जनं वया
     न ियान्तरं वयाभप ननरन्तरं वया ।
अन्तभवजि िन्ं न द्ह मे भवियाभत
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ४॥
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na sāñjanaṃ caiva nirañjanaṃ vā
     na cāntaraṃ vāpi nirantaraṃ vā .
antarvibhannaṃ na hi me vibhāti
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 4..

4. Se sötétség, se fény, se belső, se külső, se másféle sok-
féleség nem jelenik meg Bennem. Természe temnél fogva 
szabad és egész vagyok.

अबोधबोधो मम नवैव जयातो
     बोधस्रूपं मम नवैव जयातम् ।
ननबमोधबोधं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ५॥
abodhabodho mama naiva jāto
     bodhasvarūpaṃ mama naiva jātam .
nirbodhabodhaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 5..

5. Tudás és tudatlanság nem belőlem ered; az Önvaló 
Tudása sem bennem bukkan fel. Hogyan mondhatnám, 
hogy tudással vagy tudatlansággal rendelkezem? Termé-
szetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

 

न धम्वयुक्ो न ि पयापयुक्ो
     न बन्धयुक्ो न ि मोक्युक्ः ।
युक्ं त्वयुक्ं न ि मे भवियाभत
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ६॥
na dharmayukto na ca pāpayukto
     na bandhayukto na ca mokṣayuktaḥ .
yuktaṃ tvayuktaṃ na ca me vibhāti
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 6..
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6. Brahman nincs összekapcsolódva az erénnyel és a 
bűnnel vagy a rabsággal és a szabadsággal. Semmi sem 
tűnik egyesítettnek vagy elkülönítettnek a számomra. Ter-
mészetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

परयापरं वया न ि मे कदयाचित्
     मध्थिियावो द्ह न ियाररभमत्म् ।
द्हतयाद्हतं ियाभप कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ७॥
parāparaṃ vā na ca me kadācit
     madhyasthabhāvo hi na cārimitram .
hitāhitaṃ cāpi kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 7..

7. Senki sem a feljebbvalóm vagy az alárendeltem. Nincs 
elképzelésem a semlegességről, ahogy ellenségeim és ba-
rátaim sincsenek. Hogyan beszélhetnék jóról és rosszról? 
Természetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

नोपयासको नवैवमुपयास्रूपं
     न िोपदेिो न ि मे द्रियया ि ।
संभवत्स्वरूपं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ८॥
nopāsako naivamupāsyarūpaṃ
     na copadeśo na ca me kriyā ca .
saṃvitsvarūpaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 8..
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8. Nem vagyok sem az imádó, sem az imádat tárgya. 
Az útmutatások és a szertartások nem nekem szólnak. 
Hogyan írhatnám le az Abszolút Tudomás természetét? 
Természetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

नो व्ययापकं व्ययाप्यभमहयास्ति द्कञ््चित्
     न ियालयं वयाभप ननरयालयं वया ।
अिून्यिून्यं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ९॥
no vyāpakaṃ vyāpyamihāsti kiñcit
     na cālayaṃ vāpi nirālayaṃ vā .
aśūnyaśūnyaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 9..

9. Brahmant semmi nem hatja át, és Brahman sem hat 
át semmit. Nincs otthona, és nem is otthontalan. Hogyan 
írhatnám le üresként vagy teliként? Természetemnél fogva 
szabad és egész vagyok. 

न ग्रयाहको ग्रयाह्यकमेव द्कञ््चित्
     न कयारणं वया मम नवैव कयाय्वम् ।
अचिन्त्यचिन्त्यं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १०॥
na grāhako grāhyakameva kiñcit
     na kāraṇaṃ vā mama naiva kāryam .
acintyacintyaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 10..

10. Az Önvalóm nem az észlelő, és nem is az észlelés 
tárgya. Nincs se oka, se okozata. Hogyan mondhatnám, 
hogy [Az] felfogható vagy felfoghatatlan? Természetemnél 
fogva szabad és egész vagyok. 
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न िेदकं वयाभप न िवैव िेद्यं
     न वेदकं वया मम नवैव वेद्यम् ।
गतयागतं तयात कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ ११॥
na bhedakaṃ vāpi na caiva bhedyaṃ
     na vedakaṃ vā mama naiva vedyam .
gatāgataṃ tāta kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 11..

11. Az Önvalóm nem pusztít el semmit, és Azt sem pusz-
títja el semmi. Az se nem megismerő, se nem megismer-
hető. Ó, kedves! Hogyan írhatnám le Azt érkezőként vagy 
távozóként? Természetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

न ियास्ति देहो न ि मे भवदेहो
     बुसद्म्वनो मे न द्ह िेन्द्रिययान्दण ।
रयागो भवरयागश्च कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १२॥
na cāsti deho na ca me videho
     buddhirmano me na hi cendriyāṇi .
rāgo virāgaśca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 12..

12. Nincs testem, és testetlen sem vagyok. Nincsenek ér-
zékeim, sem elmém, sem intellektusom. Hogyan mond hat-
nám, hogy ragaszkodás van bennem, vagy hogy mentes 
va gyok a ragaszkodástól? Természetemnél fogva szabad és 
egész vagyok. 

उल्लेखमयात्ं न द्ह भिन्मुच्चवै-
     रुल्लेखमयात्ं न भतरोद्हतं ववै ।



avadhūta gītā

99

  4. fejezet

समयासमं भमत् कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १३॥
ullekhamātraṃ na hi bhinnamuccai-
     rullekhamātraṃ na tirohitaṃ vai .
samāsamaṃ mitra kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 13..

13. Brahmant nem tudják megváltoztatni az erőteljes 
állítások, és [Brahman] tagadása sem tünteti Azt el. Ó, 
barát! Hogyan mondhatnám, hogy Brahman mindig ugyan-
az vagy azt, hogy nem? Természetemnél fogva szabad és 
egész vagyok. 

चजतेन्द्रियोऽह ंत्वचजतेन्द्रियो वया
     न संयमो मे ननयमो न जयातः ।
जययाजयषौ भमत् कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १४॥
jitendriyo’haṃ tvajitendriyo vā
     na saṃyamo me niyamo na jātaḥ .
jayājayau mitra kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 14..

14. Leigáztam az érzékeket, és ezzel együtt nem igáztam 
le őket. Sosem gyakoroltam önuralmat vagy vallásos fe-
gyelmezéseket. Ó, barát! Hogyan beszélhetnék győzelem-
ről vagy vereségről? Természetemnél fogva szabad és egész 
vagyok. 

अमूत्वमूभतजि न्व ि मे कदयाचि-
     दयाद्यन्तमध्ं न ि मे कदयाचित् ।
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बलयाबलं भमत् कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १५॥
amūrtamūrtirna ca me kadāci-
     dādyantamadhyaṃ na ca me kadācit .
balābalaṃ mitra kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 15..

15. Nincs formám, és forma nélküli sem vagyok. Nincs 
kez detem, közepem vagy végem. Ó, barát! Hogyan mond-
hatnám, hogy erős vagy gyenge vagyok? Természetem nél 
fogva szabad és egész vagyok.

मृतयामृतं वयाभप भवषयाभवषं ि
     सञ्जयायते तयात न मे कदयाचित् ।
अिुद्िुदं् ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १६॥
mṛtāmṛtaṃ vāpi viṣāviṣaṃ ca
     sañjāyate tāta na me kadācit .
aśuddhaśuddhaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 16..

16. Ó, kedvesem! Halál és halhatatlanság, méreg és nek-
tár sosem áradt ki belőlem. Hogyan mondhatnám, hogy 
tiszta vagy tisztátalan vagyok? Természetemnél fogva sza-
bad és egész vagyok. 

स्प्ननः प्रबोधो न ि योगमुद्रया
     नक्ं द्दवया वयाभप न मे कदयाचित् ।
अतुय्वतुयवं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १७॥
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svapnaḥ prabodho na ca yogamudrā
     naktaṃ divā vāpi na me kadācit .
aturyaturyaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 17..

17. Számomra nincs se ébrenlét, se álom, se jógikus test-
tartás, mint ahogy nappal és éjjel sincsen. Hogyan mond-
hatnám, hogy a harmadik állapotban (mély alvás) vagyok, 
vagy akár a Negyedikben? Természetemnél fogva szabad 
és egész vagyok. 

संभवसद् मयां सव्वभवसव्वमुक्ं
     मयायया भवमयायया न ि मे कदयाचित् ।
सन्धयाद्दकं कम्व कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १८॥
saṃviddhi māṃ sarvavisarvamuktaṃ
     māyā vimāyā na ca me kadācit .
sandhyādikaṃ karma kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 18..

18. Tudd, hogy mindentől szabad vagyok, ugyanakkor 
semmitől sem vagyok szabad! Számomra nem létezik 
māyā (illúzió), sem annak megannyi formája. Hogyan 
mondhatnám, hogy napi kötelező vallásos fegyelmezése-
ket kell gyakorolnom? Természetemnél fogva szabad és 
egész vagyok. 

mindentől … és semmitől sem vagyok szabad – Amikor a törekvő egyesül a 
Nirguṇa Brahmannal (az attribútumok nélküli Brahmannal), mindentől 
szabad; amikor pedig a Saguṇa Brahmannal (Brahman attribútumokkal) 
azonosul, akkor mindennel egy. 

napi kötelező… fegyelmezések – mantra vagy a Szent Név ismétlése (japaṃ),  
ima, meditáció, a szent iratok tanulmányozása és a különféle jótékonysá-
gok, áldozások
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संभवसद् मयां सव्वसमयासधयुक्ं
     संभवसद् मयां लक्ष्यभवलक्ष्यमुक्म् ।
योगं भवयोगं ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ १९॥
saṃviddhi māṃ sarvasamādhiyuktaṃ
     saṃviddhi māṃ lakṣyavilakṣyamuktam .
yogaṃ viyogaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 19..

19. Tudd, hogy teljesen elmerültem Brahmanban! Tudd, 
hogy mentes vagyok a céltól és a céltalanságtól! Hogyan 
beszélhetnék egyesülésről vagy elkülönülésről? Természe-
temnél fogva szabad és egész vagyok. 

मूखमोऽभप नयाह ंन ि पण्डितोऽहं
     मषौनं भवमषौनं न ि मे कदयाचित् ।
तकवं  भवतकवं  ि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ २०॥
mūrkho’pi nāhaṃ na ca paṇḍito’haṃ
     maunaṃ vimaunaṃ na ca me kadācit .
tarkaṃ vitarkaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 20..

20. Nem vagyok sem tudatlan bolond, sem tanult tudós. 
Nem vagyok sem hallgatag, sem beszédes. Hogyan írhat-
nám le Brahmant érvek vagy ellenérvek segítségével? Ter-
mészetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

भपतया ि मयातया ि कुलं न जयाभत-
     ज्वन्मयाद्द मृत्युन्व ि मे कदयाचित् ।
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स्ेह ंभवमोह ंि कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ २१॥
pitā ca mātā ca kulaṃ na jāti-
     rjanmādi mṛtyurna ca me kadācit .
snehaṃ vimohaṃ ca kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 21..

21. Nincs apám, se anyám, se családom; nem tartozom 
egyetlen fajhoz sem. Sosem születtem, és sosem halok 
meg. Hogyan mondhatnám, hogy szeretet vagy káprázat 
van bennem? Természetemnél fogva szabad és egész va-
gyok. 

अतिं गतो नवैव सदोद्दतोऽहं
     तेजोभवतेजो न ि मे कदयाचित् ।
सन्धयाद्दकं कम्व कथं वदयाभम
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ २२॥
astaṃ gato naiva sadodito’haṃ
     tejovitejo na ca me kadācit .
sandhyādikaṃ karma kathaṃ vadāmi
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 22..

22. Sosem tűnök el; örökké jelen vagyok. Nincs bennem se 
fény, se sötétség. Hogyan mondhatnám, hogy nekem szól-
nak a szertartásos rendelkezések? Természetemnél fogva 
szabad és egész vagyok. 

असंियं भवसद् ननरयाकुलं मयां
     असंियं भवसद् ननरन्तरं मयाम् ।
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असंियं भवसद् ननरञ्जनं मयां
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ २३॥
asaṃśayaṃ viddhi nirākulaṃ māṃ
     asaṃśayaṃ viddhi nirantaraṃ mām .
asaṃśayaṃ viddhi nirañjanaṃ māṃ
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 23..

23. Tudd biztosan, hogy mentes vagyok a zavaradottság-
tól! Tudd biztosan, hogy örökkévaló vagyok! Tudd bizto-
san, hogy makulátlan vagyok! Természetemnél fogva sza-
bad és egész vagyok. 

ध्यानयानन सवया्वन्दण पररत्यजन्न्त
     िुियािुिं कम्व पररत्यजन्न्त ।
त्ययागयामृतं तयात भपबन्न्त धीरयाः
     स्रूपननवया्वणमनयामयोऽहम् ॥ २४॥
dhyānāni sarvāṇi parityajanti
     śubhāśubhaṃ karma parityajanti .
tyāgāmṛtaṃ tāta pibanti dhīrāḥ
     svarūpanirvāṇamanāmayo’ham .. 24..

24. Ó, kedvesem! A bölcs emberek a meditáció minden 
formáját feladják, ahogy a cselekedet összes fajtáját is, 
jót és rosszat egyaránt. Ők a lemondás nektárját isszák. 
Természetemnél fogva szabad és egész vagyok. 

भवन्भत भवन्भत न द्ह न द्ह यत्
     छन्ोलक्णं न द्ह न द्ह तत् ।
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समरसमग्नो ियाभवतपूतः
     प्रलपभत तत्त्वं परमवधूतः ॥ २५॥
vindati vindati na hi na hi yatra
     chandolakṣaṇaṃ na hi na hi tatra .
samarasamagno bhāvitapūtaḥ
     pralapati tattvaṃ paramavadhūtaḥ .. 25..

25. Ahová az értelem nem érhet el, az alkotásnak bár-
mily formája ott miként lehetne? Miután meditáció által 
megtisztította önmagát, és Végtelen Üdvbe mélyedt, a 
Legfőbb Avadhūta a Végső Igazságot így énekelte meg.

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
स्याभम कयाभतजि क संवयादे स्यात्मसंभवत्युपदेिे
स्रूपननण्वयो नयाम ितुथमो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
svāmi kārtika saṃvāde svātmasaṃvityupadeśe
svarūpanirṇayo nāma caturtho’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának – a Svāmī 
Kārtikának adott útmutatása során elhangzott – negyedik 
fejezete, melynek címe: „Az Igaz Természet meghatáro-
zása”.
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V. FEJEZET
अथ पञ््चमोध्यायः

atha pañcamodhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

ॐ इभत गद्दतं गगनसमं तत्
     न परयापरसयारभवियार इभत ।
अभवलयासभवलयासननरयाकरणं
     कथमक्रयबन्सुमुच्चरणम् ॥ १॥
oṃ iti gaditaṃ gaganasamaṃ tat
     na parāparasāravicāra iti .
avilāsavilāsanirākaraṇaṃ
     kathamakṣarabindusamuccaraṇam .. 1..

1. A mindent-átható Brahman az OM szótag segítségé-
vel lett kifejezve. Ám az esszenciája se magasabb, se ala-
csonyabb rendű tudással nem határozható meg. Brahman 
vonatkozásában az elgondolt és a jelenségtermészetű dol-
gok egyaránt elutasításra kerültek. Így tehát, hogyan fejez-
hetné ki Azt az OM [egy szótag és egy pont]? 

Az OM-ot Nāda-Brahmannak vagy Hang-Brahmannak nevezik. A há-
rom betű, A, U és M, együttesen OM-nak ejtve, az összes lehetséges hang 
általánosított szimbóluma. Minden kiejtett hang a nyelvgyök és az ajkak 
kö  zötti térben képződik. Az A a torokhang, míg az M az utolsó hang; az 
U pedig a nyelvgyöknél kezdődő és az ajkaknál véget érő impulzus elő re-
gördülését képviseli. Amennyiben helyes a kiejtés, az OM a hangképzés 
tel jes skáláját lefedi, és erre egyetlen másik szó sem képes. Ez az OM Isten 
iga zi szimbóluma. „Elmondom neked röviden a célt, melyet az összes Véda 
kinyilatkoztat, melynek elérésére az összes fegyelmezés irányul, és melyre 
vágyakozik az ember, mikor mértékletes életet él: oṃ. Ez az oṃ szótag va-
lóban Brahman. Ez a szótag a Legfőbb. Aki tudja ezt a szótagot, annak 
minden vágya beteljesül.” (Kaṭha Upaniṣad 1.2.15-16.)
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इभत तत्त्वमससप्रभृभतश्ुभतभिः
     प्रभतपयाद्दतमयात्मनन तत्त्वमसस ।
त्वमुपयासधभववचजजि तसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २॥
iti tattvamasiprabhṛtiśrutibhiḥ
     pratipāditamātmani tattvamasi .
tvamupādhivivarjitasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 2..

2. Az Upaniṣadok – az „Az Te vagy” és a „Brahman va-
gyok”-hoz hasonló nagy kijelentéseik által – kinyilat-
koztatták, hogy a legbensőbb Éned, az Ātman, a Valóság. 
A mindenre kiterjedő Azonosság vagy, bármiféle sajá-
tosság nélkül. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si-
ránkozol?

nagy kijelentéseik – mahāvākya
Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért siránkozol? – A vedānta tradíció szerint 

a spirituális fegyelmezés részeként hallani kellene az Önvalóról, az emberi 
lények valódi természetéről, elmélkedni és meditálni Rajta. Így, e gyakorlat 
ismétlése révén elérhető a megvilágosodás. Ebben a fejezetben Dattātreya 
Avadhūta harmincszor ismétli meg a következő sort: 

kimu rodiṣi mānasi sarva-samam. 
kimu: miért; rodiṣi: siránkozol; mānasi: [ó,] elme; sarva-samam: [lévén] 
egyazon – vagyis: a tökéletesen ugyanaz, a tőle semmiben sem különböző, 
az egyetlen létező, a mindenkiben jelen lévő és mindent Magába foglaló 
Azonosság – Brahman.

अध ऊर्ध्वभववचजजि तसव्वसमं
     बद्हरन्तरवचजजि तसव्वसमम् ।
यद्द िवैकभववचजजि तसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ३॥
adha ūrdhvavivarjitasarvasamaṃ
     bahirantaravarjitasarvasamam .
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yadi caikavivarjitasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 3..

3. A mindent-felölelő Brahman mentes a lenttől és a 
fenttől, a belsőtől és a külsőtől. Sőt, számszerűen egyként 
sem írható le. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si-
ránkozol?

न द्ह कल्ल्पतकल्पभवियार इभत
     न द्ह कयारणकयाय्वभवियार इभत ।
पदसप्न्धभववचजजि तसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ४॥
na hi kalpitakalpavicāra iti
     na hi kāraṇakāryavicāra iti .
padasandhivivarjitasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 4..

4. Brahman nem azonosítható be előírt szabályok és 
szertartások követésével. Nem vizsgálható ok és okozat 
útján. Híján van a ragozott szavaknak és a hangzatos szó-
kapcsolatoknak. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért 
si ránkozol?

न द्ह बोधभवबोधसमयासधररभत
     न द्ह देिभवदेिसमयासधररभत ।
न द्ह कयालभवकयालसमयासधररभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ५॥
na hi bodhavibodhasamādhiriti
     na hi deśavideśasamādhiriti .
na hi kālavikālasamādhiriti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 5..
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5. Brahman nem a tudatosság és a tudatosság hiányának 
az egyesülése. Nem a tér és a világűr találkozási pontja. 
Nem az idő és az időtlen egybeolvadásának pillanata. Egy-
azon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?

न द्ह कुम्भनिो न द्ह कुम्भ इभत
     न द्ह जीववपुन्व द्ह जीव इभत ।
न द्ह कयारणकयाय्वभवियाग इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ६॥
na hi kumbhanabho na hi kumbha iti
     na hi jīvavapurna hi jīva iti .
na hi kāraṇakāryavibhāga iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 6..

6. Brahman nem a korsó-űr, és nem is a korsó. Nem az 
egyéni lélek teste, és nem is maga az egyéni lélek. Túl van 
az ok és az okozat kapcsolatán. Egyazon Brahman lévén, 
ó, elme, miért si ránkozol?

इह सव्वननरन्तरमोक्पदं
     लघुदीघ्वभवियारभवहीन इभत ।
न द्ह वतु्वलकोणभवियाग इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ७॥
iha sarvanirantaramokṣapadaṃ
     laghudīrghavicāravihīna iti .
na hi vartulakoṇavibhāga iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 7..

7. A mindent-átható Brahman Maga a szabadság. A rövid 
és a hosszú, a kerek és a szögletes felosztásai hiányoznak 
Belőle. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért siránkozol? 
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इह िून्यभविून्यभवहीन इभत
     इह िुद्भविुद्भवहीन इभत ।
इह सव्वभवसव्वभवहीन इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ८॥
iha śūnyaviśūnyavihīna iti
     iha śuddhaviśuddhavihīna iti .
iha sarvavisarvavihīna iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 8..

8. Brahman se nem üres, se nem nem-üres. Se nem tiszta, 
se nem tisztátalan. Nem mindegyik, és nem is egyik sem. 
Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol? 

न द्ह भिन्भवभिन्भवियार इभत
     बद्हरन्तरसप्न्धभवियार इभत ।
अररभमत्भववचजजि तसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ९॥
na hi bhinnavibhinnavicāra iti
     bahirantarasandhivicāra iti .
arimitravivarjitasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 9..

9. Brahman nem különböztethető meg mint felosztott 
vagy fel-nem-osztott. Sőt, nincsen se külseje, se belseje, 
se a kettő találkozása. Mindenki felé ugyanolyan, híján 
ellenségnek és barátnak. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, 
miért si ránkozol? 

न द्ह शिष्भवशिष्स्रूप इभत
     न िरयािरिेदभवियार इभत ।
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इह सव्वननरन्तरमोक्पदं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १०॥
na hi śiṣyaviśiṣyasvarūpa iti
     na carācarabhedavicāra iti .
iha sarvanirantaramokṣapadaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 10..

10. Brahmanban nincs megkülönböztetés a között, aki 
tanítvány és aki nem az. Brahmanban nincs különbség-
té tel a mozgó és a mozdulatlan között. A mindent-átható 
Valóság Maga a megszabadulás. Egyazon Brahman lévén, 
ó, elme, miért si ránkozol? 

Maga a megszabadulás – „Ahogy a tiszta víz eggyé válik a tiszta vízzel, 
melybe beleöntik, ó, Gautama, úgy a Tudással bíró bölcs Énje is eggyé 
válik a Legfőbbel.” (Kaṭha Upaniṣad 2.1.15.)

ननु रूपभवरूपभवहीन इभत
     ननु भिन्भवभिन्भवहीन इभत ।
ननु सग्वभवसग्वभवहीन इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ११॥
nanu rūpavirūpavihīna iti
     nanu bhinnavibhinnavihīna iti .
nanu sargavisargavihīna iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 11..

11. Valóban, Brahman mentes a formától és a forma-
nélküliségtől. Valóban, Brahman se nem felosztott, se nem 
fel-nem-osztott. Sőt, mentes a teremtéstől és a pusztulás-
tól. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?
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न गुणयागुणपयािननबन्ध इभत
     मृतजीवनकम्व करोभम कथम् ।
इभत िुद्ननरञ्जनसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १२॥
na guṇāguṇapāśanibandha iti
     mṛtajīvanakarma karomi katham .
iti śuddhanirañjanasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 12..

12. Mivel nem kötnek a jó és a rossz minőségek béklyói, 
hogyan tudnék belebonyolódni az élők és a haldoklók 
tettei be? Valóban, a színtiszta, zavartalan, mindent-átható 
Valóság vagyok. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért 
si ránkozol?   

belebonyolódni – A megvilágosodott látja, hogy a minőségek (guṇák) az ér-
zékek formájában összekapcsolódnak a guṇákkal az érzéktárgyak for má-
jában, és hogy ez alkotja az ember tettét. Így hát mindig kötő dés men tes 
marad, hagyva, hogy a guṇák elvégezzék a saját természetes fe la da taikat.

इह ियावभवियावभवहीन इभत
     इह कयामभवकयामभवहीन इभत ।
इह बोधतमं खलु मोक्समं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १३॥
iha bhāvavibhāvavihīna iti
     iha kāmavikāmavihīna iti .
iha bodhatamaṃ khalu mokṣasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 13..

13. Brahman mentes az érzelemtől és az izgatottságtól, 
a vágytól és a vágytalanságtól. Valóban, ez a legfőbb Tu-
datosság azonos a megszabadulással. Egyazon Brahman 
lévén, ó, elme, miért si ránkozol?
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इह तत्त्वननरन्तरतत्त्वभमभत
     न द्ह सप्न्धभवसप्न्धभवहीन इभत ।
यद्द सव्वभववचजजि तसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १४॥
iha tattvanirantaratattvamiti
     na hi sandhivisandhivihīna iti .
yadi sarvavivarjitasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 14..

14. Brahman valódi természete Maga az örök Valóság. 
Mentes az egyesüléstől és az elkülönüléstől; s bár min-
den től különálló, mégis mindent egyformán áthat. Egy-
azon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

अननकेतकुटी पररवयारसमं
     इहसङ्गभवसङ्गभवहीनपरम् ।
इह बोधभवबोधभवहीनपरं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १५॥
aniketakuṭī parivārasamaṃ
     ihasaṅgavisaṅgavihīnaparam .
iha bodhavibodhavihīnaparaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 15..

15. Brahman egyformán hatja át a nyitott teret, az 
otthont és a családot. A Legfőbb Valóság mentes a 
kö tődéstől és a kötődés hiányától, a tudástól és a 
tudatlanságtól. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért 
si ránkozol?  

अभवकयारभवकयारमसत्यभमभत
     अभवलक्भवलक्मसत्यभमभत ।
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यद्द केवलमयात्मनन सत्यभमभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १६॥
avikāravikāramasatyamiti
     avilakṣavilakṣamasatyamiti .
yadi kevalamātmani satyamiti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 16..

16. Ez az univerzum, mely a változhatatlan Brahman 
átváltozása, valótlan; és a láthatatlan Brahman minden 
[látható] jelensége valótlan. Valóban, kizárólag az Ātman 
a Valóság. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si rán-
kozol?

Ātman – A vedānta filozófia szerint, Brahman és az Ātman ugyanaz. 
Brahman a mérhetetlen térhez hasonlítható, míg az Ātman, az egyén Ön-
valója, a szoba teréhez.

इह सव्वसमं खलु जीव इभत
     इह सव्वननरन्तरजीव इभत ।
इह केवलननश्चलजीव इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १७॥
iha sarvasamaṃ khalu jīva iti
     iha sarvanirantarajīva iti .
iha kevalaniścalajīva iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 17..

17. Valóban, Brahman azonos az egyéni lélekkel. Minden 
élő lényt és mozdulatlan dolgot egyformán áthat. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

अभववेकभववेकमबोध इभत
     अभवकल्पभवकल्पमबोध इभत ।



avadhūta gītā

115

  5. fejezet

यद्द िवैकननरन्तरबोध इभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १८॥
avivekavivekamabodha iti
     avikalpavikalpamabodha iti .
yadi caikanirantarabodha iti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 18..

18. Értelmetlen különbséget megfogalmazni Brahman-
ról, mely túl van a gondolaton. Merő tudatlanság sokfé-
leséget látni az egységben. Brahman valóban zavartalan 
Tudatosság. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si-
ránkozol?  

न द्ह मोक्पदं न द्ह बन्धपदं
     न द्ह पुण्यपदं न द्ह पयापपदम् ।
न द्ह पूण्वपदं न द्ह ररक्पदं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ १९॥
na hi mokṣapadaṃ na hi bandhapadaṃ
     na hi puṇyapadaṃ na hi pāpapadam .
na hi pūrṇapadaṃ na hi riktapadaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 19..

19. Brahman nem a megszabadulás vagy a rabság álla-
pota, nem az érdem vagy a bűn állapota, nem a teljesség 
vagy az üresség állapota. Egyazon Brahman lévén, ó, el-
me, miért si ránkozol?  

यद्द वण्वभववण्वभवहीनसमं
     यद्द कयारणकयाय्वभवहीनसमम् ।
यद्दिेदभविेदभवहीनसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २०॥
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yadi varṇavivarṇavihīnasamaṃ
     yadi kāraṇakāryavihīnasamam .
yadibhedavibhedavihīnasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 20..

20. Valóban, a mindenütt jelenvaló Brahman mentes 
a kaszttól és a kasztonkívüliségtől. Mentes az októl és 
az okozattól, az egységtől és a sokféleségtől. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

इह सव्वननरन्तरसव्वचिते
     इह केवलननश्चलसव्वचिते ।
द्द्पदयाद्दभववचजजि तसव्वचिते
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २१॥
iha sarvanirantarasarvacite
     iha kevalaniścalasarvacite .
dvipadādivivarjitasarvacite
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 21..

21. Brahman, az abszolút Tudatosság, áthatja a világ min-
den élő lényét és mozdulatlan tárgyát egyaránt. Ugyanak kor 
Brahman Önmagában ragyog, emberek és más lények nél-
kül. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?

अभतसव्वननरन्तरसव्वगतं
     अभतननम्वलननश्चलसव्वगतम् ।
द्दनरयाद्त्भववचजजि तसव्वगतं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २२॥
atisarvanirantarasarvagataṃ
     atinirmalaniścalasarvagatam .
dinarātrivivarjitasarvagataṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 22..
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22. A mindenütt jelenvaló Brahman mindenen túl van, és 
ezzel együtt mindent egyformán betölt. Rendkívül tiszta 
és nyugodt, és mindent egyformán betölt. Nappal és éjjel 
nélkül létezik, és mindent egyformán betölt. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

न द्ह बन्धभवबन्धसमयागमनं
     न द्ह योगभवयोगसमयागमनम् ।
न द्ह तक्व भवतक्व समयागमनं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २३॥
na hi bandhavibandhasamāgamanaṃ
     na hi yogaviyogasamāgamanam .
na hi tarkavitarkasamāgamanaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 23..

23. Rabság és szabadság, egyesülés és elkülönülés, érve-
lés és következtetés és az ezekhez hasonló ellentétpárok 
nem érnek össze Brahmanban. Egyazon Brahman lévén, 
ó, elme, miért si ránkozol?  

इह कयालभवकयालननरयाकरणं
     अणुमयात्कृियानुननरयाकरणम् ।
न द्ह केवलसत्यननरयाकरणं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २४॥
iha kālavikālanirākaraṇaṃ
     aṇumātrakṛśānunirākaraṇam .
na hi kevalasatyanirākaraṇaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 24..
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24. Az idő, valamint a felosztásai, mint a reggel és az 
este, mind tagadásra kerültek Brahmanban. Az atom és 
a primordiális elemek, mint a tűz és a levegő, szintúgy 
tadgadottak. A Végső Valóság azonban nem tagadható. 
Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

इह देहभवदेहभवहीन इभत
     ननु स्प्नसुषुप्तिभवहीनपरम् ।
अभिधयानभवधयानभवहीनपरं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २५॥
iha dehavidehavihīna iti
     nanu svapnasuṣuptivihīnaparam .
abhidhānavidhānavihīnaparaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 25..

25. Brahmannak nincs teste, és nem is testtől megfosz-
tott. Valóban, nincsenek olyan állapotai, mint az ébrenlét, 
az álom és a mély alvás. Túl van a néven és a szabályo kon. 
Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

गगनोपमिुद्भवियालसमं
     अभतसव्वभववचजजि तसव्वसमम् ।
गतसयारभवसयारभवकयारसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २६॥
gaganopamaśuddhaviśālasamaṃ
     atisarvavivarjitasarvasamam .
gatasāravisāravikārasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 26..
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26. A mindent-átható Brahman makulátlan és mérhe-
tetlen, mint a tér. Mindent meghalad, és mindent betölt. 
Jelen van a lényegesben és a lényegtelenben, ahogy a mó-
dosulásban is. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, miért si-
ránkozol?  

इह धम्वभवधम्वभवरयागतर-
     भमह वतिुभववतिुभवरयागतरम् ।
इह कयामभवकयामभवरयागतरं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २७॥
iha dharmavidharmavirāgatara-
     miha vastuvivastuvirāgataram .
iha kāmavikāmavirāgataraṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 27..

27. Brahman nem törődik az erénnyel és a bűnnel. 
Közömbös a jómóddal és a szegénységgel szemben, és 
mentes a szenvedélytől és a szenvedélymentességtől. Egy-
azon Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

सुखदःुखभववचजजि तसव्वसम-
     भमह िोकभविोकभवहीनपरम् ।
गुरुशिष्भववचजजि ततत्त्वपरं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २८॥
sukhaduḥkhavivarjitasarvasama-
     miha śokaviśokavihīnaparam .
guruśiṣyavivarjitatattvaparaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 28..
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28. A mindent-átható Brahman szabad a boldogságtól és 
a fájdalomtól, az örömtől és a bánattól. Abban a Legfőbb 
Valóságban nincs guru és nincs tanítvány sem. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

न द्कलयाङ्कुरसयारभवसयार इभत
     न िलयािलसयाम्यभवसयाम्यभमभत ।
अभवियारभवियारभवहीनभमभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ २९॥
na kilāṅkurasāravisāra iti
     na calācalasāmyavisāmyamiti .
avicāravicāravihīnamiti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 29..

29. Brahmanban nincs se szerelmi szórakozás, se utód; 
se erő, se gyengeség; se mozgékonyság, se mozdu lat lan-
ság; se egyenlőség, se egyenlőtlenség. Mentes a meg kü-
lön  böztetéstől és a megkülönböztetés hiányától. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

इह सयारसमुच्चयसयारभमभत ।
     कसथतं ननजियावभविेद इभत ।
भवषये करणत्वमसत्यभमभत
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ३०॥
iha sārasamuccayasāramiti .
     kathitaṃ nijabhāvavibheda iti .
viṣaye karaṇatvamasatyamiti
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 30..
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30. Brahman minden esszencia kvintesszenciája, és az 
attribútumait úgy határozták meg, mint amelyek elkü-
lönülnek Önmagától. Az érzékelés tárgyaiban (a jelenség-
világban) minden cselekmény (történés), valótlan. Egyazon 
Brahman lévén, ó, elme, miért si ránkozol?  

बहुधया श्ुतयः प्रवदन्न्त यतो
     भवयदयाद्दररदं मृगतोयसमम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वसमं
     द्कमु रोद्दभष मयानसस सव्वसमम् ॥ ३१॥
bahudhā śrutayaḥ pravadanti yato
     viyadādiridaṃ mṛgatoyasamam .
yadi caikanirantarasarvasamaṃ
     kimu rodiṣi mānasi sarvasamam .. 31..

31. Az Upaniṣadok különféle módokon kinyilatkoztatják, 
hogy a megnyilvánult éter, föld és így tovább olyanok, 
mint a délibáb vize. Valóban, kizárólag Brahman létezik, 
mindenben egyformán. Egyazon Brahman lévén, ó, elme, 
miért si ránkozol?  

भवन्भत भवन्भत न द्ह न द्ह यत्
     छन्ोलक्णं न द्ह न द्ह तत् ।
समरसमग्नो ियाभवतपूतः
     प्रलपभत तत्त्वं परमवधूतः ॥ ३२॥
vindati vindati na hi na hi yatra
     chandolakṣaṇaṃ na hi na hi tatra .
samarasamagno bhāvitapūtaḥ
     pralapati tattvaṃ paramavadhūtaḥ .. 32..
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32. Ahová az értelem nem érhet el, az alkotásnak bár-
mily formája ott miként lehetne? Miután meditáció által 
megtisztította önmagát, és Végtelen Üdvbe mélyedt, a 
Legfőbb Avadhūta a Végső Igazságot így énekelte meg.

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
स्याभम कयाभतजि क संवयादे आत्मसंभवत्युपदेिे
समदृयष्टकथनं नयाम पञ््चमो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
svāmi kārtika saṃvāde ātmasaṃvityupadeśe
samadṛṣṭikathanaṃ nāma pañcamo’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának – a Svāmī 
Kārtikának adott útmutatása során elhangzott – ötödik 
fejezete, melynek címe: „Azonosság-látás”.
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VI. FEJEZET 
अथ षष्ठमोऽध्यायः

atha ṣaṣṭhamo’dhyāyaḥ

   
Az Avadhūta szólt:

बहुधया श्ुतयः प्रवदन्न्त वयं
     भवयदयाद्दररदं मृगतोयसमम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिव-
     मुपमेयमथोह्यपुमया ि कथम् ॥ १॥
bahudhā śrutayaḥ pravadanti vayaṃ
     viyadādiridaṃ mṛgatoyasamam .
yadi caikanirantarasarvaśiva-
     mupameyamathohyupamā ca katham .. 1..

1. Az Upaniṣadok számtalan módon a tudtunkra adják, 
hogy az éter, a föld és a többi olyanok, mint a délibáb vize. 
Ha kizá rólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvös ség, 
akkor hogyan lehetne párja, vagy hogyan lehetne össze ha-
sonlítás tárgya?

अभविक्क्भविक्क्भवहीनपरं
     ननु कयाय्वभवकयाय्वभवहीनपरम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     यजनं ि कथं तपनं ि कथम् ॥ २॥
avibhaktivibhaktivihīnaparaṃ
     nanu kāryavikāryavihīnaparam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     yajanaṃ ca kathaṃ tapanaṃ ca katham .. 2..
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2. Brahman se nem megosztott, se nem osztatlan. Való-
ban, Brahman mentes a cselekvéstől és a módosulástól. 
Ha kizárólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, 
akkor hol az imádat és a spirituális fegyelmezések végzé-
sének a lehetősége?

मन एव ननरन्तरसव्वगतं
     ह्यभवियालभवियालभवहीनपरम् ।
मन एव ननरन्तरसव्वशिवं
     मनसयाभप कथं विसया ि कथम् ॥ ३॥
mana eva nirantarasarvagataṃ
     hyaviśālaviśālavihīnaparam .
mana eva nirantarasarvaśivaṃ
     manasāpi kathaṃ vacasā ca katham .. 3..

3. Valóban, ez az Intelligencia örök és mindenütt jelen-
való, mentes a nagyságtól és a parányiságtól. Ha ez az 
Intelligencia az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor ho-
gyan lehetne elmével felfogható vagy beszéddel kifejez-
hető? 

द्दनरयाद्त्भविेदननरयाकरण-
     मुद्दतयानुद्दतस् ननरयाकरणम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     रभवि्रिमसषौ ज्वलनश्च कथम् ॥ ४॥
dinarātrivibhedanirākaraṇa-
     muditānuditasya nirākaraṇam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     ravicandramasau jvalanaśca katham .. 4..
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4. Az Ön-fénylő Brahman mentes a nappal és éjszaka 
vagy a napkelte és napnyugta felosztásaitól. Ha kizáró lag 
Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor ho-
gyan világíthatná meg Azt a Nap, a Hold vagy a tűz?

गतकयामभवकयामभविेद इभत
     गतिेष्टभविेष्टभविेद इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     बद्हरन्तरभिन्मभतश्च कथम् ॥ ५॥
gatakāmavikāmavibheda iti
     gataceṣṭaviceṣṭavibheda iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     bahirantarabhinnamatiśca katham .. 5..
5. A vágy és vágytalanság, a cselekvés és tétlenség meg-

kü lön böztetései teljesen hiányoznak Brahmanból. Ha kizá-
rólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor 
ho gyan létezhet a külső vagy a belső bármily elgondolása?

यद्द सयारभवसयारभवहीन इभत
     यद्द िून्यभविून्यभवहीन इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     प्रथमं ि कथं िरमं ि कथम् ॥ ६॥
yadi sāravisāravihīna iti
     yadi śūnyaviśūnyavihīna iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     prathamaṃ ca kathaṃ caramaṃ ca katham .. 6..

6. Brahman mentes a kiterjedéstől és az összehúzódás-
tól, a teliségtől és az ürességtől. Ha kizárólag Brahman 
az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor hová helyezhető 
az első és az utolsó?
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यद्दिेदभविेदननरयाकरणं
     यद्द वेदकवेद्यननरयाकरणम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     तृतीयं ि कथं तुरीयं ि कथम् ॥ ७॥
yadibhedavibhedanirākaraṇaṃ
     yadi vedakavedyanirākaraṇam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     tṛtīyaṃ ca kathaṃ turīyaṃ ca katham .. 7..

7. Brahman tekintetében a különbözőség és az azonosság, 
a megismerő és a megismerhető elképzelései eluta sításra 
kerültek. Ha kizárólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb 
Üdvösség, akkor hogyan lehetne a harmadik állapot (mély 
alvás) vagy a Negyedik (Transzcendens)?

गद्दतयाभवद्दतं न द्ह सत्यभमभत
     भवद्दतयाभवद्दतं नद्ह सत्यभमभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     भवषयेन्द्रियबुसद्मनयांसस कथम् ॥ ८॥
gaditāviditaṃ na hi satyamiti
     viditāviditaṃ nahi satyamiti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     viṣayendriyabuddhimanāṃsi katham .. 8..

8. Puszta képzelgés kifejezhetőként vagy kifejezhetet-
lenként, megismerhetőként vagy megismerhetetlenként 
gondolni Brahmanra. Ha kizárólag Brahman az osztha-
tatlan Legfőbb Üdvösség, akkor hogyan lehetnek tár gyak, 
érzékek, elme és értelem? 

गगनं पवनो न द्ह सत्यभमभत
     धरणी दहनो न द्ह सत्यभमभत ।
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यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     जलदश्च कथं सशललं ि कथम् ॥ ९॥
gaganaṃ pavano na hi satyamiti
     dharaṇī dahano na hi satyamiti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     jaladaśca kathaṃ salilaṃ ca katham .. 9..

9. Az éter és a levegő nem valóságos. A tűz és a föld nem 
valóságos. A víz és a felhők nem valóságosak. Az osztha-
tatlan Legfőbb Üdvösség az egyetlen Valóság.

यद्द कल्ल्पतलोकननरयाकरणं
     यद्द कल्ल्पतदेवननरयाकरणम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     गुणदोषभवियारमभतश्च कथम् ॥ १०॥
yadi kalpitalokanirākaraṇaṃ
     yadi kalpitadevanirākaraṇam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     guṇadoṣavicāramatiśca katham .. 10..

10. Mivel a különböző világok (föld, menny stb.) és Istenek 
(Viṣṇu, Śiva, Brahmā stb.) pusztán képzelődések, a létezésük 
tagadásra került. Ha kizárólag Brahman az oszthatatlan 
Legfőbb Üdvösség, miként lehetne bármiféle érdem vagy 
érdemtelenség, érvelés vagy értelem?

मरणयामरणं द्ह ननरयाकरणं
     करणयाकरणं द्ह ननरयाकरणम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     गमनयागमनं द्ह कथं वदभत ॥ ११॥
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maraṇāmaraṇaṃ hi nirākaraṇaṃ
     karaṇākaraṇaṃ hi nirākaraṇam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     gamanāgamanaṃ hi kathaṃ vadati .. 11..

11. Brahmanban nincs se halál, se halhatatlanság, nincs 
se tevékenység, se tétlenség. Ha kizárólag Brahman a 
mindent-átható Legfőbb Üdvösség, akkor hogyan beszél-
hetnénk az érkezéséről vagy a távozásáról?

प्रकृभतः पुरुषो न द्ह िेद इभत
     न द्ह कयारणकयाय्वभविेद इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     पुरुषयापुरुषं ि कथं वदभत ॥ १२॥
prakṛtiḥ puruṣo na hi bheda iti
     na hi kāraṇakāryavibheda iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     puruṣāpuruṣaṃ ca kathaṃ vadati .. 12..

12. Brahmanban nincs megkülönböztetés Puruṣa (Lé lek) 
és prakṛti (anyag) között, és nincs ok és okozat. Ha kizáró- 
lag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor 
hogyan mondható, hogy Az férfi vagy nő?

तृतीयं न द्ह दःुखसमयागमनं
     न गुणयाद्््ववितीयस् समयागमनम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     थिभवरश्च युवया ि शििुश्च कथम् ॥ १३॥
tṛtīyaṃ na hi duḥkhasamāgamanaṃ
     na guṇāddvitīyasya samāgamanam .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     sthaviraśca yuvā ca śiśuśca katham .. 13..
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13. Brahman érintetlen az öregkor szenvedéseitől és a 
fiatalság boldogságától egyaránt. Ha kizárólag Brahman 
az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor hogyan lehetne 
gyermek-, ifjú- vagy öregkor?

ननु आश्मवण्वभवहीनपरं
     ननु कयारणकतृ्वभवहीनपरम् ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिव-
     मभवनष्टभवनष्टमभतश्च कथम् ॥ १४॥
nanu āśramavarṇavihīnaparaṃ
     nanu kāraṇakartṛvihīnaparam .
yadi caikanirantarasarvaśiva-
     mavinaṣṭavinaṣṭamatiśca katham .. 14..

14. Valóban, Brahman mentes az élet négy szakaszától 
és a négy kaszttól. Sőt, Brahmannak nincs oka, és nem 
is okozó. Ha kizárólag Brahman az oszthatat lan Legfőbb 
Üdvösség, akkor hogyan gondolhat Rá bárki elpuszt ított-
ként vagy elpusztíthatatlanként?

ग्रससतयाग्रससतं ि भवतथ्भमभत
     जननतयाजननतं ि भवतथ्भमभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिव-
     मभवनयाशि भवनयाशि कथं द्ह िवेत् ॥ १५॥
grasitāgrasitaṃ ca vitathyamiti
     janitājanitaṃ ca vitathyamiti .
yadi caikanirantarasarvaśiva-
     mavināśi vināśi kathaṃ hi bhavet .. 15..
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15. Merő képzelgés azt gondolni, hogy Brahman rab-
ságba esett vagy szabadon eresztett, hogy Brahman te-
remtett vagy nem-teremtett. Ha kizárólag Brahman az 
oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor Az hogyan lehetne 
halandó vagy halhatatlan?

पुरुषयापुरुषस् भवनष्टभमभत
     वननतयावननतस् भवनष्टभमभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिव-
     मभवनोदभवनोदमभतश्च कथम् ॥ १६॥
puruṣāpuruṣasya vinaṣṭamiti
     vanitāvanitasya vinaṣṭamiti .
yadi caikanirantarasarvaśiva-
     mavinodavinodamatiśca katham .. 16..

16. A férfi és a nő, a feleség és a férj elgondolásai hiá-
nyoznak Brahmanból. Ha kizárólag Brahman az osztha-
tatlan Legfőbb Üdvösség, akkor hogyan érezhet az ember 
fájdalmat és örömöt?

यद्द मोहभवषयादभवहीनपरो
यद्द संियिोकभवहीनपरः ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिव-
महमत् ममेभत कथं ि पुनः ॥ १७॥
yadi mohaviṣādavihīnaparo
     yadi saṃśayaśokavihīnaparaḥ .
yadi caikanirantarasarvaśiva-
     mahamatra mameti kathaṃ ca punaḥ .. 17.. 

17. Valóban, Brahman mentes a káprázattól és a lehan-
goltságtól, a kétségtől és az aggodalomtól. Ha kizárólag 
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Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor ho gyan 
létezhetne „én” és „enyém”?

ननु धम्वभवधम्वभवनयाि इभत
     ननु बन्धभवबन्धभवनयाि इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं-
     भमहदःुखभवदःुखमभतश्च कथम् ॥ १८॥
nanu dharmavidharmavināśa iti
     nanu bandhavibandhavināśa iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ-
     mihaduḥkhaviduḥkhamatiśca katham .. 18..

18. Valóban, az érdem és érdemtelenség, a rabság és 
szabadság megkülönböztetései érvénytelenek Brahman-
ban. Ha kizárólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üd-
vösség, akkor hogyan létezhetnének a boldogtalanság és 
a boldogság érzései?

न द्ह ययाचज्कयज्भवियाग इभत
     न हुतयािनवतिुभवियाग इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     वद कम्वफलयानन िवन्न्त कथम् ॥ १९॥
na hi yājñikayajñavibhāga iti
     na hutāśanavastuvibhāga iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     vada karmaphalāni bhavanti katham .. 19..

19. Brahmanban nincs különbségtétel áldozó és áldozás 
vagy áldozati tűz és áldozat között. Ha kizárólag Brahman 
az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor – mondd meg 
nekem – hogyan lehetne bármily eredménye a tettnek?!
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ननु िोकभविोकभवमुक् इभत
     ननु दप्वभवदप्वभवमुक् इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     ननु रयागभवरयागमभतश्च कथम् ॥ २०॥
nanu śokaviśokavimukta iti
     nanu darpavidarpavimukta iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     nanu rāgavirāgamatiśca katham .. 20..

20. Valóban, Brahman szabad a bánattól és az örömtől, 
a büszkeségtől és az alázattól. Ha kizárólag Brahman az 
oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, akkor hogyan merülhet-
ne fel a szenvedély vagy a szenvedélymentesség bármily 
gondolata?

न द्ह मोहभवमोहभवकयार इभत
     न द्ह लोिभवलोिभवकयार इभत ।
यद्द िवैकननरन्तरसव्वशिवं
     ह्यभववेकभववेकमभतश्च कथम् ॥ २१॥
na hi mohavimohavikāra iti
     na hi lobhavilobhavikāra iti .
yadi caikanirantarasarvaśivaṃ
     hyavivekavivekamatiśca katham .. 21..

21. Rajongás és kísértés, mohóság és érzéki csalódás 
nem tudja felkavarni vagy megváltoztatni Brahmant. Ha 
kizárólag Brahman az oszthatatlan Legfőbb Üdvösség, 
ak  kor hogyan lehetne bármilyen gondolat a meg kü lön-
böztetés vagy a megkülönböztetés hiánya kapcsán?

त्वमह ंन द्ह हन्त कदयाचिदभप
     कुलजयाभतभवियारमसत्यभमभत ।
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अहमेव शिवः परमयाथ्व इभत
     अभिवयादनमत् करोभम कथम् ॥ २२॥
tvamahaṃ na hi hanta kadācidapi
     kulajātivicāramasatyamiti .
ahameva śivaḥ paramārtha iti
     abhivādanamatra karomi katham .. 22..

22. Figyelj! „Te” és „én” sosem létezett. Puszta képtelen-
ség az embernek családdal vagy kaszttal rendelkezőként 
tekintenie magára. Valóban Brahman vagyok, a Legfőbb 
Valóság. Hogyan köszönthetném hát Azt?

गुरुशिष्भवियारभविीण्व इभत
     उपदेिभवियारभविीण्व इभत ।
अहमेव शिवः परमयाथ्व इभत
     अभिवयादनमत् करोभम कथम् ॥ २३॥
guruśiṣyavicāraviśīrṇa iti
     upadeśavicāraviśīrṇa iti .
ahameva śivaḥ paramārtha iti
     abhivādanamatra karomi katham .. 23..

23. A guru és a tanítvány, valamint az útmutatás és 
az elmélkedés közötti különbségtétel teljesen hiányzik 
Brahmanból. Valóban Brahman vagyok, a Legfőbb Való-
ság. Hogyan köszönthetném hát Azt?

न द्ह कल्ल्पतदेहभवियाग इभत
     न द्ह कल्ल्पतलोकभवियाग इभत ।
अहमेव शिवः परमयाथ्व इभत
 अभिवयादनमत् करोभम कथम् ॥ २४॥
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na hi kalpitadehavibhāga iti
     na hi kalpitalokavibhāga iti .
ahameva śivaḥ paramārtha iti
     abhivādanamatra karomi katham .. 24..

24. Brahmanban sem a fizikai formák, sem az elképzelt 
világok felosztása nem létezik. Valóban Brahman vagyok, 
a Legfőbb Valóság. Hogyan köszönthetném hát Azt?

 

सरजो भवरजो न कदयाचिदभप
     ननु ननम्वलननश्चलिुद् इभत ।
अहमेव शिवः परमयाथ्व इभत
     अभिवयादनमत् करोभम कथम् ॥ २५॥
sarajo virajo na kadācidapi
     nanu nirmalaniścalaśuddha iti .
ahameva śivaḥ paramārtha iti
     abhivādanamatra karomi katham .. 25..

25. Brahman teljesen mentes a szenvedélytől és a szenv-
telenségtől. Az tényleg ragyogó, rendíthetetlen és tiszta. 
Valóban Brahman vagyok, a Legfőbb Valóság. Hogyan 
köszönthetném hát Azt? 

न द्ह देहभवदेहभवकल्प इभत
     अनृतं िररतं न द्ह सत्यभमभत ।
अहमेव शिवः परमयाथ्व इभत
     अभिवयादनमत् करोभम कथम् ॥ २६॥
na hi dehavidehavikalpa iti
     anṛtaṃ caritaṃ na hi satyamiti .
ahameva śivaḥ paramārtha iti
     abhivādanamatra karomi katham .. 26..
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26. Merő képzelődés azt gondolni, hogy Brahmannak van 
teste vagy hogy Az testetlen. Az élet látszólagos tettei szin-
tén valótlanok. Valóban Brahman vagyok, a Legfőbb Való-
ság. Hogyan köszönthetném hát Azt? 

भवन्भत भवन्भत न द्ह न द्ह यत्
     छन्ोलक्णं न द्ह न द्ह तत् ।
समरसमग्नो ियाभवतपूतः
     प्रलपभत तत्त्वं परमवधूतः ॥ २७॥
vindati vindati na hi na hi yatra
     chandolakṣaṇaṃ na hi na hi tatra .
samarasamagno bhāvitapūtaḥ
     pralapati tattvaṃ paramavadhūtaḥ .. 27..

27. Ahová az értelem nem érhet el, az alkotásnak bár-
mily formája ott miként lehetne? Miután meditáció által 
megtisztította önmagát, és Végtelen Üdvbe mélyedt, a 
Legfőbb Avadhūta a Végső Igazságot így énekelte meg.

इभत श्ी दत्यात्ेय-भवरचितयाययां अवधूत-गीतयाययां 
स्यामी-कयाभतजि क-संवयादे स्यात्म-संभवत्तुपदेिे
मोक्-ननण्वयो नयाम षष्ठमोध्यायः
iti śrī dattātreya-viracitāyāṁ avadhūta-gītāyāṁ 
svāmī-kārtika-saṁvāde svātma-saṁvittyupadeśe
mokṣa-nirṇayo nāma ṣaṣṭhamodhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának – a Svāmī 
Kārtikának adott útmutatása során elhangzott – hatodik 
fejezete, melynek címe: „Megszabadulás”.
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VII. FEJEZET
अथ सतिमोऽध्यायः

atha saptamo’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

रथ्याकप्वटभवरचितकन्ः
     पुण्ययापुण्यभववचजजि तपन्ः ।
िून्ययागयारे भतष्ठभत नग्नो
     िुद्ननरञ्जनसमरसमग्नः ॥ १॥
rathyākarpaṭaviracitakanthaḥ
     puṇyāpuṇyavivarjitapanthaḥ .
śūnyāgāre tiṣṭhati nagno
     śuddhanirañjanasamarasamagnaḥ .. 1..

1. Az Avadhūta az út szélére dobott rongyokból össze-
foltozott ruhát visel. Erénytől és bűntől mentes úton jár. 
Brahman színtiszta, makulátlan üdvébe merülve a gond-
talan kolduló szerzetes elhagyatott helyen él.

लक्ष्ययालक्ष्यभववचजजि तलक्ष्यो
     युक्यायुक्भववचजजि तदक्ः ।
केवलतत्त्वननरञ्जनपूतो
     वयादभववयादः कथमवधूतः ॥ २॥
lakṣyālakṣyavivarjitalakṣyo
     yuktāyuktavivarjitadakṣaḥ .
kevalatattvanirañjanapūto
     vādavivādaḥ kathamavadhūtaḥ .. 2..
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2. Az Avadhūta ismertetőjelei lehetnek láthatóak vagy 
nem láthatóak. Noha meghaladta a jót és a rosszat, tel-
jesen őszin te. Valódi természete tökéletes, színtiszta és 
makulátlan. Hogyan lehetséges egy ilyen megvilágosult 
lélek számára, hogy szóváltásba vagy vitába keveredjen?

आियापयािभवबन्धनमुक्याः
     िषौियाियारभववचजजि तयुक्याः ।
एवं सव्वभववचजजि तियान्तया-
     तित्त्वं िुद्ननरञ्जनवन्तः ॥ ३॥
āśāpāśavibandhanamuktāḥ
     śaucācāravivarjitayuktāḥ .
evaṃ sarvavivarjitaśāntā-
     stattvaṃ śuddhanirañjanavantaḥ .. 3..

3. Az Avadhūta szabad a vágy rabul ejtő csapdájától. 
A rendezett külsőt és a társadalmi kényessé get kerülve 
elmerült a Legfőbb Lélekben. Így, mindenről lemondva, 
eggyé válik a színtiszta, makulátlan Brahman nal.

कथभमह देहभवदेहभवियारः
     कथभमह रयागभवरयागभवियारः ।
ननम्वलननश्चलगगनयाकयारं
     स्यभमह तत्त्वं सहजयाकयारम् ॥ ४॥
kathamiha dehavidehavicāraḥ
     kathamiha rāgavirāgavicāraḥ .
nirmalaniścalagaganākāraṃ
     svayamiha tattvaṃ sahajākāram .. 4..
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4. A felismerés ezen állapotában, hogyan mérlegelhetné 
az Avadhūta, hogy van-e teste vagy nincs, vagy hogy van-e 
benne ragaszkodás vagy nincs? Ő maga a szennyezetlen, 
rendíthetetlen, eredendő Valóság – végtelen, mint a tér.

कथभमह तत्त्वं भवन्भत यत्
     रूपमरूपं कथभमह तत् ।
गगनयाकयारः परमो यत्
     भवषयीकरणं कथभमह तत् ॥ ५॥
kathamiha tattvaṃ vindati yatra
     rūpamarūpaṃ kathamiha tatra .
gaganākāraḥ paramo yatra
     viṣayīkaraṇaṃ kathamiha tatra .. 5..

5. A felismerés ezen állapotában, hogyan és hol ismer-
he  tő meg a Valóság? Hogyan lehetne ott bármilyen forma 
vagy formanélküliség? Mikor a Legfőbb Valóság min dent-
átható, mint a tér, akkor Az hogyan tárgyia sí tható?

गगनयाकयारननरन्तरहसं-
     तित्त्वभविुद्ननरञ्जनहसंः ।
एवं कथभमह भिन्भवभिन्ं
     बन्धभवबन्धभवकयारभवभिन्म् ॥ ६॥
gaganākāranirantarahaṃsa-
     stattvaviśuddhanirañjanahaṃsaḥ .
evaṃ kathamiha bhinnavibhinnaṃ
     bandhavibandhavikāravibhinnam .. 6..

6. Brahman mindent-átható, mint a tér, a lényegi termé-
szete pedig színtiszta és makulátlan. Ennélfogva, hogyan 
lehetne Benne felosztás és megsokszorozódás, rabság és 
megszabadulás, számos más átalakulás és módosulás?



avadhūta gītā

139

  7. fejezet

केवलतत्त्वननरन्तरसववं
     योगभवयोगषौ कथभमह गव्वम् ।
एवं परमननरन्तरसव्व-
     मेवं कथभमह सयारभवसयारम् ॥ ७॥
kevalatattvanirantarasarvaṃ
     yogaviyogau kathamiha garvam .
evaṃ paramanirantarasarva-
     mevaṃ kathamiha sāravisāram .. 7..

7. Az Abszolút Brahman mindent egyformán áthat. Ho-
gyan érezhet ott bárki egyesülést vagy elkülönülést? Mivel 
a Legfőbb Brahman mindenben azonos, hogyan lehetne ott 
bármily változata az erőnek vagy a gyengeségnek? 

केवलतत्त्वननरञ्जनसववं
     गगनयाकयारननरन्तरिुद्म् ।
एवं कथभमह सङ्गभवसङं्ग
     सत्यं कथभमह रङ्गभवरङ्गम् ॥ ८॥
kevalatattvanirañjanasarvaṃ
     gaganākāranirantaraśuddham .
evaṃ kathamiha saṅgavisaṅgaṃ
     satyaṃ kathamiha raṅgaviraṅgam .. 8..

8. Az Abszolút Brahman mindenben egyformán ragyog. 
Tiszta és mindent-átható, mint a tér. Valóban, hogyan le-
hetne Benne bármiféle barátkozás vagy ellenségeskedés, 
jó kedv vagy gyötrelem? 

योगभवयोगवै रद्हतो योगी
     िोगभविोगवै रद्हतो िोगी ।
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एवं िरभत द्ह मनं् मनं्
     मनसया कल्ल्पतसहजयानन्म् ॥ ९॥
yogaviyogai rahito yogī
     bhogavibhogai rahito bhogī .
evaṃ carati hi mandaṃ mandaṃ
     manasā kalpitasahajānandam .. 9..

9. Az Avadhūta akár betartja a yoga előírásait, akár 
nem, ő akkor is yogī. Akár vannak javai, akár nincsenek, 
ő akkor is bhogī (élvező). Valóban, lassan és nyugodtan jár, 
és élvezi a saját tiszta elméjéből felbukkanó természetes 
üdvteljességet.

बोधभवबोधवैः सततं युक्ो
     द्वैतयाद्वैतवैः कथभमह मुक्ः ।
सहजो भवरजः कथभमह योगी
     िुद्ननरञ्जनसमरसिोगी ॥ १०॥
bodhavibodhaiḥ satataṃ yukto
     dvaitādvaitaiḥ kathamiha muktaḥ .
sahajo virajaḥ kathamiha yogī
     śuddhanirañjanasamarasabhogī .. 10..

10. Amíg valaki tudással és tudatlansággal egyaránt 
rendelkezik, és a kettősség, illetve a nem-kettősség érzete 
is megvan benne, addig hogyan lehetne megszabadult? 
Aki mindig Brahman színtiszta, zavartalan üdvét élvezi, 
és akinek az eredendő természete mentes a vágytól és a 
tudatlanságtól, annak miért kellene azon igyekeznie, hogy 
yogī legyen?

िग्नयािग्नभववचजजि तिग्नो
     लग्नयालग्नभववचजजि तलग्नः ।
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एवं कथभमह सयारभवसयारः
     समरसतत्त्वं गगनयाकयारः ॥ ११॥
bhagnābhagnavivarjitabhagno
     lagnālagnavivarjitalagnaḥ .
evaṃ kathamiha sāravisāraḥ
     samarasatattvaṃ gaganākāraḥ .. 11..

11. Mivel túl van egészen és részen, Brahmanban nincs 
felosztás. Brahman semmihez sem kötődik, mert túl van 
kötődésen és nem-kötődésen. Mivel Brahman mindent-
átható létezés, mint a tér, hogyan lehetne ott bármilyen 
összehúzódás vagy kiterjedés?

सततं सव्वभववचजजि तयुक्ः
     सववं तत्त्वभववचजजि तमुक्ः ।
एवं कथभमह जीभवतमरणं
     ध्यानयाध्यानवैः कथभमह करणम् ॥ १२॥
satataṃ sarvavivarjitayuktaḥ
     sarvaṃ tattvavivarjitamuktaḥ .
evaṃ kathamiha jīvitamaraṇaṃ
     dhyānādhyānaiḥ kathamiha karaṇam .. 12..

12. Mindenről lemondva az Avadhūta mindig egységben 
van Brahmannal. Minden elemet meghaladva szabad. 
Hogyan létezhet hát élet vagy halál a számára? Mit szá-
mít, hogy gyakorolja-e a meditációt vagy sem?

इ्रिजयालभमदं सववं यथया मरुमरीचिकया ।
अखण्डितमनयाकयारो वत्वते केवलः शिवः ॥ १३॥
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indrajālamidaṃ sarvaṃ yathā marumarīcikā .
akhaṇḍitamanākāro vartate kevalaḥ śivaḥ .. 13..

13. Ez az egész világ egy illúzió, akár a sivatag délibáb-
ja. Kizárólag csak az oszthatatlan, forma nélküli Legfőbb 
Üdvösség létezik.

धमया्वदषौ मोक्पय्वन्तं ननरीहयाः सव्वथया वयम् ।
कथं रयागभवरयागवैश्च कल्पयन्न्त भवपशश्चतः ॥ १४॥
dharmādau mokṣaparyantaṃ nirīhāḥ sarvathā vayam .
kathaṃ rāgavirāgaiśca kalpayanti vipaścitaḥ .. 14..

14. Mi, az Avadhūták, sosem vágyunk se becsületesség-
re, se vagyonra, se érzéki élvezetre, se megszabadulásra. 
Hogyan képzelik akkor a tanult tudósok, hogy ragaszko-
dás vagy nem-kötődés van bennünk?

भवन्भत भवन्भत न द्ह न द्ह यत्
     छन्ोलक्णं न द्ह न द्ह तत् ।
समरसमग्नो ियाभवतपूतः
     प्रलपभत तत्त्वं परमवधूतः ॥ १५॥
vindati vindati na hi na hi yatra
     chandolakṣaṇaṃ na hi na hi tatra .
samarasamagno bhāvitapūtaḥ
     pralapati tattvaṃ paramavadhūtaḥ .. 15..

15. Ahová az értelem nem érhet el, az alkotásnak bár-
mily formája ott miként lehetne? Miután meditáció által 
megtisztította önmagát, és Végtelen Üdvbe mélyedt, a 
Legfőbb Avadhūta a Végső Igazságot így énekelte meg.
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इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
स्याभम कयाभतजि क संवयादे स्यात्मसंभवत् युपदेिो नयाम
सतिमो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
svāmi kārtika saṃvāde svātmasaṃvit yupadeśo nāma
saptamo’dhyāyaḥ

 
Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának – a Svāmī 
Kārtikának adott útmutatása során elhangzott – hetedik 
fejezete, melynek címe: „Az Önvaló Tudomása”.
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VIII. FEJEZET
अथ अष्टमोऽध्यायः

atha aṣṭamo’dhyāyaḥ

Az Avadhūta szólt:

त्वद्ययात्यया व्ययापकतया हतया ते
     ध्यानेन िेतःपरतया हतया ते ।
तिुत्यया मयया वयाक्परतया हतया ते
     क्मस् ननत्यं द्त्भवधयापरयाधयान् ॥ १॥
tvadyātrayā vyāpakatā hatā te
     dhyānena cetaḥparatā hatā te .
stutyā mayā vākparatā hatā te
     kṣamasva nityaṃ trividhāparādhān .. 1..

1. Ó, Brahman! Azzal, hogy megkeresésed végett zarán-
dokútra indultam, elutasítottam a mindenütt-jelenvalósá-
godat. A Rajtad való meditálással formát adtam neked az 
elmémben, és ez által megtagadtam a forma nélküli termé-
szetedet. A himnuszok éneklésével szavakba öntöttelek, és 
így nem ismertem el a leírhatatlan természetedet. Bocsásd 
meg nekem e három vétkemet!

कयामवैरहतधीदया्वन्तो मृदःु िुचिरद्कञ््चनः ।
अनीहो भमतिुक् ियान्तः ण्थिरो मच्छरणो मुननः ॥ २॥
kāmairahatadhīrdānto mṛduḥ śucirakiñcanaḥ .
anīho mitabhuk śāntaḥ sthiro maccharaṇo muniḥ .. 2..



avadhūta gītā

145

  8. fejezet

2. Kizárólag ő a bölcs, akinek értelmét nem nyugtala-
nítják vágyak, aki uralkodik az érzékei felett, aki kedves 
és tiszta, akinek nincsenek javai, aki nem kapzsi és nem 
falánk, aki csendes és állhatatos; aki az Önvalóban vett 
menedéket.

अप्रमत्ो गिीरयात्मया धृभतमयान् चजतषड्गुणः ।
अमयानी मयानदः कल्पो मवैत्ः कयारुन्दणकः कभवः ॥ ३॥
apramatto gabhīrātmā dhṛtimān jitaṣaḍguṇaḥ .
amānī mānadaḥ kalpo maitraḥ kāruṇikaḥ kaviḥ .. 3..

3. A bölcs éber, mélységes és rendületlen, legyőzte az 
elmét és az érzékeket. Alázatos és mindenkit tisztel. Jó 
modorú, barátságos, együttérző és előrelátó.

कृपयालुरकृतद्रोहस्तिभतक्ःु सव्वदेद्हनयाम् ।
सत्यसयारोऽनवद्ययात्मया समः सवमोपकयारकः ॥ ४॥
kṛpālurakṛtadrohastitikṣuḥ sarvadehinām .
satyasāro’navadyātmā samaḥ sarvopakārakaḥ .. 4..

4. A bölcs kegyes, mentes az erőszaktól és mindenkivel 
türelmes. Megszilárdult az igazságban, minden tekintet-
ben igaz, pártatlan és mindenkinek a javára válik. Feddhe-
tetlen lélek.

अवधूतलक्णं वणणैज्या्वतव्यं िगवत्मवैः ।
वेदवणया्वथ्वतत्त्वज्वैववेदवेदयान्तवयाद्दभिः ॥ ५॥
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avadhūtalakṣaṇaṃ varṇairjñātavyaṃ bhagavattamaiḥ .
vedavarṇārthatattvajñairvedavedāntavādibhiḥ .. 5..

5. A Legfőbb A-VA-DHŪ-TA jellemzőit, szótagról szótag-
ra és azok segítségével kellene megismerni a Védák és a 
vedānta tanítóitól; azoktól, akik jártasak a szótagok és a 
Védák jelentésének megértésében.

आियापयािभवननमु्वक् आद्दमध्यान्तननम्वलः ।
आनने् वत्वते ननत्यमकयारं तस् लक्णम् ॥ ६॥
āśāpāśavinirmukta ādimadhyāntanirmalaḥ .
ānande vartate nityamakāraṃ tasya lakṣaṇam .. 6..

6. Az Avadhūta A szótagja azt jelöli, hogy az Avadhūta 
szabad a remények és elvárások kelepcéjétől. Az élete, an-
nak kezdetétől fogva, a közepén át egészen a végéig, tiszta, 
és mindig üdvteljességben időzik.

वयासनया वचजजि तया येन वक्व्यं ि ननरयामयम् ।
वत्वमयानेषु वतवेत वकयारं तस् लक्णम् ॥ ७॥
vāsanā varjitā yena vaktavyaṃ ca nirāmayam .
vartamāneṣu varteta vakāraṃ tasya lakṣaṇam .. 7..

7. Az Avadhūta VA szótagja azt jelzi, hogy minden vágyat 
gyökerestől kiirtott. A beszéde megtisztító, és szüntelen 
az örökké-jelenvaló Brahmanban él.
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धूशलधूसरगयात्यान्दण धूतचित्ो ननरयामयः ।
धयारणयाध्यानननमु्वक्ो धूकयारतिस् लक्णम् ॥ ८॥
dhūlidhūsaragātrāṇi dhūtacitto nirāmayaḥ .
dhāraṇādhyānanirmukto dhūkārastasya lakṣaṇam .. 8..

8. Az Avadhūta DHŪ szótagja azt jelzi, hogy bár a test-
tudatosság hiánya miatt az Avadhūta testét szürke por 
fedi, egészséges és tiszta az elméje. Már nincs szüksége 
arra, hogy koncentrációt és meditációt gyakoroljon.

तत्त्वचिन्तया धृतया येन चिन्तयािेष्टयाभववचजजि तः ।
तमोऽहकंयारननमु्वक्तिकयारतिस् लक्णम् ॥ ९॥
tattvacintā dhṛtā yena cintāceṣṭāvivarjitaḥ .
tamo’haṃkāranirmuktastakārastasya lakṣaṇam .. 9..

9. Az Avadhūta TA szótagja azt jelzi, hogy az Avadhūta el-
merült a Végső Igazság gondolatában, nem gyötri aggoda-
lom, és nem érzi, hogy erőfeszítést kellene tennie. Teljesen 
szabad az egoizmustól és a tudatlanságtól egyaránt.

दत्यात्ेययावधूतेन ननभमजि तयानन्रूभपणया ।
ये पठन्न्त ि शृण्वन्न्त तेषयां नवैव पुनि्ववः ॥ १०॥
dattātreyāvadhūtena nirmitānandarūpiṇā .
ye paṭhanti ca śṛṇvanti teṣāṃ naiva punarbhavaḥ .. 10..

28. Így szól az üdvteljes ének, melyet Dattātreya Avadhūta 
énekelt meg. Akik olvassák vagy hallgatják [az énekét], azok 
számára nincs több újraszületés.
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  8. fejezet

इभत श्ी दत्यात्ेय भवरचितयाययां अवधूत गीतयाययां
स्याभम कयाभतजि क संवयादे स्यात्मसंभवत्युपदेिे
नयामयाष्टमो’ध्यायः
iti śrī dattātreya viracitāyāṃ avadhūta gītāyāṃ
svāmi kārtika saṃvāde svātmasaṃvityupadeśe
nāmāṣṭamo’dhyāyaḥ

Itt végződik Śrī Dattātreya Avadhūta gītājának – a Svāmī 
Kārtikának adott útmutatása során elhangzott – nyolcadik 
fejezete, melynek címe: „Az Önvaló Tudomása”.

इभत अवधूतगीतया समयातिया ॥
iti avadhūtagītā samāptā ..

Itt végződik az avadhūta gītā.

OM TAT SAT



MEGJELENT  KÖNYVEK



 
          A Sri Ramakrishna evangéliuma   

című könyv 
első magyar fordítása és kiadása  
2021. februárjában jelent meg 

közel 1100 oldalon. 
  

A fehér borítós, vászonkötött 
kiadvány könyvesboltban  

nem kapható,  
az áraként megjelölt összeg  

teljes egészében adományként 
kerül továbbításra  

a kalkuttai központba  
az általuk választott célra. 

Megrendelhető:  
advaita.budapest@gmail.com

ŚRĪ RĀMAKṚṢṆA EVANGÉLIUMA 

https://sriramakrishnaevangeliuma.blogspot.com
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma
https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g


A könyv a Belur Math,  
vagyis a Ramakrishna Kolostor  

és Ramakrishna Misszió  
kalkuttai központja,  

az összes Ramakrishna Math 
és valamennyi Vedānta Society 

által együttesen elfogadott, 
ajánlott és a mai napig  

a szerzetesek által is használt 
Swami Nikhilananda 1942-ben 
készült angol nyelvű fordításán 

alapuló magyar fordítás,  
mely az eredetileg bengáli 

nyelven rögzített és összesen öt kötetet megtöltő műnek  
nem csupán az első kötetét tartalmazza, hanem mind az ötöt, 27 fotót, 

illetve egy kézzel beragasztott, színes képet Sri Ramakrishnáról,  
és a Sri Ramakrishna által oly szeretett és fontosnak tartott  

megannyi dalt is. 
 
 

 A fordítás elkészítését  
a Ramakrishna Math Elnöke,  

Śrīmat Swami Smaranananda Maharaj ji  
hagyta jóvá és támogatta  

– Sri Ramakrishna áldásával –  
2019-ben Kalkuttában, a személyes 

találkozásaink alkalmával. Áldásait az Elnök 
Maharaj az előszóként írt levelében is kifejezte 

a magyar olvasók felé. Az első kézzel kötött 
díszpéldányt 2020 decemberében  

az Elnök Maharaj kapta meg,  
mely megtalálható a Belur Math-ban.  

ŚRĪ RĀMAKṚṢṆA EVANGÉLIUMA 



 
 

További példányok találhatóak még  
a jogtulajdonos Ramakrishna-Vivekananda 

Center New York-i központjában és 
 a St. Louis-i Vedānta Society-nél is,  

hiszen Swami Chetanananda  
– a St. Louis-i Vedānta Társaság vezetője – 

segítette évekig az eredeti bengáli mű alapján, 
hogy a lehető legpontosabb és legérthetőbb 

magyar fordítás születhessen meg. 

 
A könyv tartalomjegyzéke  

megtalálható a blogon.  
A könyv áraként megjelölt 9000 Ft  
teljes egészében adományként kerül  

a Ramakrishna Kolostor és Ramakrishna 
Misszió kalkuttai központjához az általuk 

választott célra. Erről és a támogatott ügyről 
bővebben a blogon lehet olvasni.  

A Sri Ramakrishna evangéliuma nevű  
youtube csatornán több ingyenesen elérhető 

magyar feliratos tanítás található.

Megrendelhető:  
advaita.budapest@gmail.com

ŚRĪ RĀMAKṚṢṆA EVANGÉLIUMA 

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://sriramakrishnaevangeliuma.blogspot.com
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma


 
részletek a könyvből: 

 
„A Nārāyaṇīyaṃ versként és áhítatos himnuszként is előkelő helyet 
foglal el a szanszkrit irodalomban. E kettős szerepe miatt tett szert  

kiemelkedő népszerűségére mindenhol, ahol megismerték. 
Melpattur Nārāyaṇa Bhaṭṭatirippadu (1560 -1666) műve  
a Bhāgavata Purāṇa összefoglalása verses formába öntve. 

Noha Kerala ünnepelt szanszkrit költőjének alkotása már 1586-ban 
elkészült, nyomtatásban először csak több mint 250 évvel később 

jelent meg. A Bhāgavata Purāṇa – a hinduk egyik legfontosabb szent 
szövege – hozzávetőlegesen 18 ezer strófából áll,  
melyek többsége Śrī Kṛṣṇa imádatának szentelt.

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ 
a Śrīmad Bhāgavataṃ sűrítve  

free e-book – ingyenes e-könyv 



E művet, amely Śrī Kṛṣṇa dicsőségét zengi,  
és amelynek a hagyomány szerint különböző 

Isteni beavatkozásokban volt része,  
a Śrīmad Bhāgavata Purāṇa  

rövid és édes helyettesítőjének tekintik.  
Hívek ezrei éneklik világszerte a napi 
imádságuk részeként vagy a különféle, 
elsősorban idegi eredetű mozgásszervi 
betegségek gyógyítására, a korlátozott 

mozgásképesség helyreállítására.”

  

A Nārāyaṇīyaṃ magyar fordítása egy igen hosszú bevezetőt kapott, 
melyben részletek találhatóak többek között  

Sri Ramanacharanatirtha Nochur Venkataraman Ācārya ji  
(Bhagavan Ramana Maharshi tanításainak követői ismerhetik őt  

Tiruvannamalaiból, a Ramanāśramamból) 
 Rishikeshben, Swami Sivananda āśramájában  
2022. április-májusában megrendezésre került,  

hét napig tartó Śrīmad Bhāgavataṃ  
előadás sorozatának első két napjáról 

a Śrīmad Bhāgavata Purāṇa filozófiájának  
advaita vedānta  

megközelítésű áttekintéséből.

 

Továbbá olvasható benne két  
Śrī Ādi Śaṅkarācārya költemény is,  

a Śrī Viṣṇu Ṣaṭpadī Stotraṃ és a Śrī Govindāṣṭakaṃ; 
és nem utolsó sorban, 

a bevezető rengeteg idézetet tartalmaz  
a Sri Ramakrishna evangéliuma című könyv  

2020-ban kiadott magyar fordításából.

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ



 

A Śrīman nārāyaṇīyaṃ e-könyv  
ingyenesen olvasható vagy letölthető: 

itt 

 

advaita.budapest@gmail.com

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ 
a Śrīmad Bhāgavataṃ sűrítve 

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y


 
AṢṬĀVAKRA GĪTĀ 

free e-book – ingyenes e-könyv

 

A 2018-ban megjelent 
Sri Ramana Maharshi kézírásával ellátott 

nyomtatott kiadás, elektronikus, átdolgozott változata  
az Advaita Ashrama, Mayavati kiadásában megjelent  

Swami Nityaswarupananda fordítása és kommentárja alapján. 
A legmagasabb rendű advaita tanítást tartalmazó könyvet  

Sri Ramana Maharshi gyakran javasolta tanulmányozásra;  
Sri Ramakrishna csak Swami Vivekanandának engedélyezte,  

a családos híveknek nem.  
 

Ingyenesen elérhető tanítások  
a Chidambaram - Tudástér youtube csatornán.

Az aṣṭāvakra gītā e-könyv  
ingyenesen olvasható vagy letölthető: 

 itt 

advaita.budapest@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y
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  Bevezető
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