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ELŐSZÓ  
AZ ANGOL KIADÁSHOZ 

Az Aṣṭāvakra Saṃhitā először havi közreadásban, a Prabuddha 
Bharata lapszámaiban jelent meg 1929 januárjától 1931 decem-
beréig. Azóta némi módosítással most könyv formában is elér-
hető. E két kiadást megelőzően csak a Mysore-i Mahārāja pa-
lotája adta közre a szöveget annak kannada nyelvű átiratával és a 
jelen fordító angol nyelvre történt átültetésével. 

Nagyon hálásak vagyunk V. Subramanya Iyer úrnak, a Mysore-i 
Egye tem korábbi alkalmazottjának, aki nem csak érdeklődéssel 
olvasta át a jelen munkát, de értékes módosítási javaslatokkal is 
ellátott. Hálás köszönetünk dr. Satkari Mukerjinek M.A. PhD., 
a Kal kuttai Egyetem szanszkrit, filozófia és páli oktatójának, 
hogy alaposan átdolgozta a korábbi Bevezető fejezetet. 

Bízunk benne, hogy a könyv hasznosnak bizonyul majd az 
ér deklődő olvasók számára abban, hogy megismerkedjenek az 
advaita vedānta kardinális alapelveivel. 

     NityaswarupaNaNda 

A Ramakrishna Misszió 
Kulturális Intézete

Kalkutta, 1940. január 1. 
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BEVEZETŐ

Az Aṣṭāvakra Saṃhitā vagy Aṣṭāvakra Gītā, ahogy olykor nevezik, 
egy rövid értekezés az advaita vedāntáról. A művet a nagy bölcs-
nek, Aṣṭāvakrának tulajdonítják, akiről nagyon kevés biztosat 
lehet tudni. Az alkotása semmiféle módon nem ad még csak 
halovány utalást sem a kilétéről. Az Aṣṭāvakra Saṃhitā a közte és 
a Janaka között folytatott párbeszéd formájában olvasható. De 
vajon ez a Janaka megegyezik azzal a Janakával, akivel Vālmīki 
Rāmāyaṇájában vagy a Bṛhadāraṇyaka Upaniṣadban találkozha-
tunk? Azt sem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy a szerzőnk 
ugyanaz az Aṣṭāvakra, mint aki a Mahābhāratában szerepel. De 
a legnagyobb valószínűséggel igen, mert mindegyikükben egy-
formán megmutatkozik Brahman mélységes Tudása.

A Mahābhārata, Vanaparva, 132-134. fejezeteiben egy igen ér-
dekes történetet olvashatunk Aṣṭāvakráról. 

AṣṭāvAkrA története

Aṣṭāvakra Kahor (Kahoḍa) és Sujātā gyermekeként született. 
Még az anyja méhében volt, amikor egyszer az apja, Kahor, a 
felesége mellett ülve a Védákat recitálta. Nagy meglepetésük-
re az anyaméhben lévő gyermek hirtelen felkiáltott: „Atyám! 
Bár még anyám méhében fekszem, a kegyelmed által már most 
megtanultam az összes Védát. Azt azonban igen sajnálom, 
hogy gyakorta hibát vétesz a recitálásodban.” Kahor ezt sú-
lyos sértésnek vette, és megátkozta, mondván, úgy fog megszü-
letni, hogy testének nyolc része torz lesz. Ennek megfelelően 
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a gyermek eltorzult formával született meg, és Aṣṭāvakrának, 
vagyis Nyolc helyen meggörbültnek nevezték el. Időközben Kahor, 
Janaka udvarába ment, hogy pénzt kolduljon a királytól.

Élt abban az időben egy nagy tudós a király udvarában, akit 
Vandinak (Vandin) hívtak. Varuṇa király fia volt, és igen járatos 
a Védákban. Vitára hívta Kahort, legyőzte őt, és a tengerbe 
ve tette, ahol Kahornak papként kellett segédkeznie a Varuṇa (a 
Vi zek Istene) által bemutatott szent áldozatok során.

Amikor Aṣṭāvakra tizenkét éves ifjúvá cseperedett, és hallott 
atyja szomorú helyzetéről, anyai nagybátyja, Śvetaketu, kísére-
tében Janaka udvarába ment. Mivel csak egy kisfiú volt, először 
nem kapott bebocsátást az udvarba. Ám amikor bizonyítékát 
adta a szent iratokban (śāstra) való rendkívüli jártasságának, ak-
kor már szívélyesen üdvözölték. Azonnal megkereste atyja el-
lenfelét, Vandit, és vitába kezdett vele.

Így bontakozott ki az 
a csodálatos vita, mely-
nek végén a tizenkét 
éves fiú legyőzte Janaka 
király udvarának legidő-
sebb tudósát, és kisza-
badította atyját Varuṇa 
fogságából.

Kahor rendkívül elé-
gedett volt a fiával, és 
arra kérte, fürödjön meg 
a Samaṅgā folyóban. S 
csodák csodájára a fiú 
úgy lépett ki a vízből, 
hogy mind a nyolc – ad-
dig meggörnyedt – test-
része kiegyenesedett. A 
neve azonban ennek el-
lenére is örökre ugyanaz 
maradt.
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A jelen mű nem egy filozófiai értekezés a kifejezés technikai 
értelmében. Nem kívánja segítségül hívni az intellektuális erő-
forrásokat, melyek a filozófiai disszertációk egyetlen rendelke-
zésre álló tőkéje. Épp ellenkezőleg, annak a végső Igazságnak a 
kibontakozását találjuk benne, mely a filozófia végső célja, ám 
ami rendre kicsúszik a markából. A filozófia és még a vedānta, 
mint filozófia is csak intellektuális meggyőződést képes előidéz-
ni, ami igencsak távol áll az Igazság közvetlen felismerésétől. Ez 
utóbbihoz a spirituális törekvőnek egy sor sādhanān, spirituális 
fegyelmezési gyakorlaton, kell keresztülmennie egy olyan Guru 
irányítása és felügyelete alatt, aki maga is végigment a rögös 
úton, és szemtől szemben látta meg az Igazságot. 

Az érzék és intellektus világát és mindent, ami a kettősség el-
gondolása körül forog a monista vedānta egységesen hamisítat-
lan illúzióként vetette el, melyre nincs se logikus, se ontológiai 
iga zolás.…

A vedānta filozófia az Igazságnak az alábbi háromrétű krité-
riumát ismeri el: a tekintélyként elfogadott szent iratok (śruti), 
a logika (yukti) és az Önvaló felismerése (ātmānubhūti). Az első 
azonosnak tekinthető a harmadikkal, és mindössze azért érvé-
nyesek, mert a felismerés eredményeit testesítik meg az Igazság 
látói által.…Ilyenformán a vedānta megközelítése racionális a 
tekintetben, hogy nincs ellentmondásban az értelem követel-
ményeivel. Ugyan akkor felismeri az értelem korlátait, és meg is 
haladja őket az Önvaló felismerésének nevezett értelem-feletti 
organon segítségével, mely közvetlenül, intuitíve fogja fel az Igaz-
ságot. Az értelem egy bizonyos pontig hasznos segítő, de végső 
soron egy negatív eszköz, és ennélfogva minden megállapítása 
is jel le gében negatív kell legyen. Segít elvetnünk és tagadnunk 
azt, ami nem-igaz, azonban a pozitív Igazság felismeréséhez 
nem meg felelő, arra alkalmatlan. A filozófia, ami az egyetlen 
megbíz ha tó eszközként teljes egészében az értelemre hagyat-
kozik, nem volt sikeres a pozitív felfedezéseiben, megállapítá-
saiban, amelyek to vábbra is vitathatóak maradtak, és kudarcot 
vallottak az egye temes elfogadás kivívásában. 
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A vedānta kiválóbb volta abban a tényben rejlik, hogy miközben 
teljes egészében használja az értelem forrásait, addig ezzel egy 
időben, az ezen eszköz révén kapott eredményeket kiigazítja és 
ki egészíti egy értelem-fölötti organon hozzájárulásával, mely nem 
ellentmond az értelem megállapításainak, hanem teljesebbé 
teszi azokat a saját pozitív felfedezéseivel. … A vedānta nagyon is
ésszerű, és ahol az értelem megáll, ott ő képes továbbhaladni 
az érte lem-fölötti szerv által biztosított fény segítségével. A ko -
rábban említett hármas kritérium alkalmazása által le vont 
konklúzió: minden, ami egy másiknak mutatja magát a tuda-
tosság előtt, ha mis; a vedānta filozófiai irodalma pedig e követ-
keztetés levoná sá val foglalkozik. 

Az Aṣṭāvakra Saṃhitā esetében ez a sarkalatos tétel nem a le-
vonni kívánt végkövetkeztetés, hanem a vizsgálódásának a ki-
indulópontját jelöli. A cél az Igazság felismerése, és nem pedig 
annak racionális megvédése. Kizárólag az Önvaló valóságos, 
és minden nem-Önvaló megjelenés. A rabság oka az Önva-
ló téves azonosulása a nem-Önvalóval. A rabság ennélfogva 
az Önvaló igaz természetét illető tudatlanság következménye, 
mely tudatlanság ha megszűnik az Önvaló felismerésével, ak-
kor a szabadságot abban a pillanatban elérjük. A tudatlanság 
eltűnése automatikusan együtt jár a nem-Önvaló eltűnésével, 
ami annak a terméke. Az összes gondunk és keserűségünk oka 
a másik létezése. Amikor az Önvaló az egyetlen valóságként is-
merszik fel, akkor a különbség és a megkülönböztetés szerte-
foszlik, akár a köd a napsugárzásban, és elérjük a szabadságot. 
Tulajdonképpen a szabadság az Önvaló esszenciája, a szabad-
ság elvesztése pusztán megfeledkezés. Ezt az igazságot szemlél-
teti az arany nyaklánc példázata. Egy ember aranyláncot visel 
a nyakában, de megfeledkezik erről, ezért rettentően szomorú, 
és mindenfelé keresi azt. Majd valaki emlékezteti, hogy a lánc 
ott van a nyakában, és mikor tényleg így találja, az illető felet-
tébb boldog lesz. Pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk 
mindannyian. Boldogtalanok vagyunk, mert nem ismerjük fel 
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a szabadságot, ami a sajátunk, és a tudatlanságunk folytán úgy 
érez zük, hogy rabságban vagyunk. 

Janaka kérdésére, mely szerint hogyan érhető el a szabadság, 
Aṣṭāvakra egy igen egyszerű választ ad: „Tudd, hogy az Önvaló 
Színtiszta Tudatosság, a jelenségvilág érintetlen Tanúja, és sza-
bad leszel!” (I.3) A valóságban az Önvaló mindig szabad, és 
a szabadságot nem elérjük, hanem egyszerűen felismerjük és 
felfedezzük. A szabadságnak és az Önvaló felismerésének az az 
akadálya, hogy belefeledkezünk az objektív világba, ami elke-
rülhetetlenül érdekellentéthez és következésképp ellenségeske-
déshez, féltékenységhez, bosszúhoz és erkölcsi romlottsághoz 
vezet. Az eredmény pedig képzelt korlátok emelése ember és 
ember közé. Hogy megszabaduljunk ezektől az elválasztó kor-
látoktól és a birtokvágy ösztöne által táplált rögeszméktől, elen-
gedhetetlen, hogy kifejlesszük a nem-kötődés attitűdjét, és gya-
koroljuk az adakozás, a megbocsátás, az őszinteség és az igazság 
szeretetének erényeit. Az erkölcsi fegyelmezések megszabadít-
ják az elmét az érzéktárgyak polipjaitól, és befelé fordítják. Az 
elme befelé fordulása pedig képessé teszi a törekvőt, hogy fel-
ismerje a függetlenségét és a jelenségvilágot alkotó kapcsolatok 
hálójától való szabadságát. Amíg az elme lát egy másikat, addig 
a rabság megmarad. A szabadság azt jelenti, hogy mindenben 
csak és kizárólag az Önvalót látjuk. Az Önvaló Brahman, az 
oszthatatlan és meg-nem-különböztetett Létezés-Tudatosság-
Üdvteljesség, és nem összekeverendő az egóval. Az ego az elme 
által korlátozott és eltorzított tudatosság, mint a prizma által 
eltorzított fény. Amint az ember kiszabadul az ego csapdájából, 
Legfőbb Üdv teljességgé lesz, melynek nincs határa. 

Az Aṣṭāvakra Saṃhitā tanítása egyszerű, közvetlen és szóki-
mondó. A szívbe hatol, és már a rajta való puszta elmélkedés 
is ízelítőt ad az anyaggal táplált elmének a szabadság üdvéből. 
Szabadság és rabság csupán a fogalomalkotás termékei. „Aki 
magát szabadnak tartja, az valóban szabad, és aki úgy véli, hogy 
rabságban van, az rabságban marad. Népszerű a mondás, „ki 
mint gondolkodik, olyanná válik”, és nagyon is igaz.” (I.11.) 
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Íme egy egyszerű képlet a megmenekülésre: gondold ma-
gad szabadnak, az örök, korlátlan Tudat-Üdvnek, és szabad 
és boldog leszel. Az Önvaló felismerésének öröme a lélek húr-
jait megpendítő nyelvezetbe öltöztetve. A leírás szemléletes, és 
kontemplációra ösztönző. A tanítvány felismeri, hogy a saját 
Énje tartja fenn és világítja meg az egész univerzumot. Az egész 
univerzum hozzá tartozik, vagy inkább a lényének lebegő tarto-
zékaként lóg. Felismeri az Önvaló egységét mindennel, mi léte-
zik. Igazság szerint kizárólag csak az Önvaló létezik, és a tudat-
lanság eltűnésével az objektivitás visszamaradt felsejlő nyoma is 
semmivé lesz. Az ének sokasága is egyaránt puszta megjelenés. 
Sem a tárgyak, sem az alanyok sokasága nem létezik. Csak egy 
alany van, vagy inkább nincs alany.

Az Önmagától létező végtelen Tudatosság játssza el a szám-
talan alany szerepét az elmékkel való téves azonosulása folytán, 
melyek a leleményes Māyā teremtményei. Māyā a jelenségvi-
lág előfeltétele, az ésszerűtlenség princípiuma, az irracionalitás 
kútfője, a kimeríthetetlen forrású Varázslónő. Megbabonázó 
ha tása alól nincs menekvés; kivéve tudás révén. De minden fel-
hőhöz vezet ezüstszál. Māyā nem a szemita felfogás Sátánja, 
Ő nem az Abszolút Gonosz. Māyā megváltó jellemzőt hordoz 
Magában. Ő a tudomány és az értelem megtestesülése is. Ez 
kijáratot biztosít. A tudomány megöli a tudatlanságot, az érte-
lem megöli az értelmetlenséget, miközben mind a kettő benne 
foglaltatik abban a Princípiumban, amelyet változatosan olyan 
megnevezésekkel illetnek, mint Māyā, Prakṛti és nem-Önvaló, 
ahol az utóbbi önnön lényében hordozza önnön halálának tit-
kát. Ezt az Igazságot fogalmazta meg nagyon szépen Vyāsa a 
Yoga Sūtrához írt kommentárjában (Yogasūtrabhāṣya I.12.): „Az 
elme akár egy folyó két, egymással ellentétes irányba folyó ér-
rel, melyek közül az egyik a jó, a másik a rossz felé áramlik. A 
jó a megkülönböztetés medrében fut, és megszabaduláshoz ve-
zet. A gonosz a megkülönböztetés hiányának ágyában árad, és 
rabságba torkollik. Szenvtelenséggel a gonosz folyam feltartóz-
tatásra kerül, a megkülönböztetés gyakorlása pedig szabad utat 
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enged a jó folyamának.” Ez adja meg a morális fegyelmezések 
létjogosultságát (raison d’etre), melyet oly vehemensen hangsú-
lyoznak a szent iratokban (śāstra). 

A kötődésmentesség szükségességét, melyre a mű már a leg-
elején is utal (I.2.), a harmadik fejezet emeli ki. Kijelenti, az 
érzékek tárgyai utáni sóvárgás csak addig tart, amíg az Önvaló 
gyönyörűségét illető tudatlanság. Ám a világ-rend lufija abban 
a pillanatban kipukkad, hogy az Önvaló rendkívüli szépsége 
felismerszik. (III.4.) A negyedik fejezet úgy beszél az Önvaló-
ról, mint az univerzum páratlan uráról, aki abszolút szabad a 
félelemtől. A félelemnélküliségnek ezt az aspektusát újra és újra 
hangsúlyozzák az Upaniṣadok, és Swami Vivekananda tanításá-
nak ugyancsak ez volt az egyik szüntelen vissza-visszaköszönő 
lényege. Az összes filozófiai rendszer közül kiváltképp a vedānta 
képes megszabadítani bennünket a félelemtől, legyen az akár a 
haláltól, akár a zsarnokságtól való félelem. A vedānta az egyetlen 
filozófia, mely örökre ki fogja elégíteni az emberiség törekvé-
seit. Az ötödik fejezet az Önvaló felismerésének négy útjáról 
beszél, a hatodik pedig az élő és élettelen külvilág valótlanságát 
nyomatékosítja. A hetedik fejezet az Igazság ismételt megerő-
sítése a tanítvány felismerésén keresztül. A nyolcadik fejezet 
az eddig elértet viszi tovább. Az objektív világ valótlanságának 
felismerés csupán előkészíti ugyanennek a felismerését a belső, 
pszichológiai világ tekintetében. A pszichológiai világ éppany-
nyira illuzórikus jelenség, mint a tárgyi világ. Az elme és az ego 
az elsődleges felelősek a rabságért, mivel ezek akadályozzák az 
Önvaló végtelenségének megpillantását. A következő két feje-
zet az intellektuális és az erkölcsi világokról egyaránt kijelenti, 
hogy azok szintén valótlan toldalékok, és az erényesség kísér-
tését a magasabb rendű felismerés akadályaként mutatja be. 
Az élet értékei, gazdasági, morális és esztétikai, nem a végső 
igazságok, és csak addig tartják magukat, amíg a tudatosság a 
vágyak karmai között van. A tizenegyedik fejezet a lelkiállapo-
tok kiművelésével foglalkozik, melyek képessé teszik a törek-
vőt arra, hogy állja a jó- és balszerencse rohamait egyformán. 
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A következő három fejezet megerősíti az intellektuális stb. fe-
gyelmezések hiábavalóságát, melyek akadályokká válnak a 
megszabadulásra törekvő számára, ahogy egyre előrébb halad 
a sādhanājában. A cél elérésével, még a megszabadulásra törek-
vés is megszűnik. A tizenötödik fejezet felülmúlhatatlan mind a 
szanszkrit nyelvezet, mind a tanítás fenségessége vonatkozásá-
ban. Arra buzdítja a tanítványt, hogy ismerje fel: „Valóban a tu-
datlanságod folytán létezik az univerzum. A valóságban egyedül 
csak Te vagy. Nincs tőled különböző jīva vagy Īśvara.” (XV.16.) 
Ez feljuttat bennünket a tökéletesség tetőfokára és a felisme-
rés csúcsára. Az ember azonban kísértést érezhet rá, hogy az 
ekajīvavāda-ként ismert doktrínát olvassa bele ezekbe a kijelenté-
sekbe, mely szerint kizárólag egyetlen egyéni alany létezik. De 
sokkal helyénvalóbb lenne az ilyen mondásokat transzcendens 
nézőpontból eredőknek tekinteni. Az Önvaló abszolút azonos-
sága és a második – akár anyagi, akár spirituális – Princípium 
tagadása, a monista vedānta minden iskolája által elismert kar-
dinális alapelvek. Az értékek felismerése, valamint az erkölcsi 
és az intellektuális fegyelmezések csak ideiglenesen érvényesek, 
vagyis a valóság alacsonyabb síkján, ahol a tudatlanság (avidyā) 
befolyása hatályos. Amikor azonban a tudatlanság annak ösz-
szes kísérőjével együtt megsemmisül, akkor még a jelenség-
sí  kon sem merül fel a második entitás tapasztalata. Másként fo-
gal  maz va, amikor megszűnik a jelenségvilág oka, maga a je len-
ség  világ is eltűnik. 

Az ekajīvavāda (egyetlen alany) és az ajātavāda (nincs teremtés) 
későbbi doktrínái szintén a jelenségvilág valótlanságát, vala-
mint az Önvaló kizárólagos valóságát igyekeznek hangsúlyoz-
ni. A monista vedānta tanítói között egyáltalán nincs semmiféle 
nézeteltérés e legfőbb Igazság vonatkozásában. … Sosem ta-
gadott, hogy a valóság – alacsonyabb és magasabb szintű – fo-
kozatainak felvétele egy metodológiai eszköz, és engedmény 
az alacsonyabb megértési képességnek. A valóság látszólagos 
(prātibhāsika) és szokványos (vyavahārika) rendjei inkább fázisai 
a valótlannak, mert az abszolút valóság számukra tiltott. Az 
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Önvalón kívül minden más dolog pusztán megjelenés, bár-
mennyire maradandónak vagy konzisztensnek tűnjön is néme-
lyikük. Az ideiglenes valóság felvétele nem áll ellentmondás-
ban a vedānta azon központi tanával, hogy kizárólag egyetlen 
Önvaló létezik, mert a jelenségvilágnak tulajdonított valóság 
csupán másodlagos, mivel felismerszik róla, hogy mástól köl-
csönzött fényben ragyog, és az Önvaló szubsztrátumán kívül, 
amelyen megjelenik, semmiféle létezése nincsen. A tizennyolca-
dik fejezet a Bhagavad gītā utolsó fejezetéhez hasonlít, vagyis az 
előző tanítások összefoglalása, a végkövetkeztetések összegzése. 
A még életében megszabadult lélek (jīvanmukta) természetét írja 
le. Az ilyen áldott embernek…a jelenségvilág lelepleződött, és 
Māyā sarokba szorult. Ennek a fejezetnek a ragyogó költőisége 
és az elragadó nyelvezete csak egy olyan valakitől származhat, 
aki valóban átélte ezeket a tapasztalatokat. Még a világ béklyói-
ban lévőkre is hatással vannak e szavak. Olyan erővel és varázs-
zsal hatnak, amelyek egyelőre ellenállhatatlanok. Az utolsó két 
fejezet az előző fejezetekben sulykolt Igazságok újbóli megerő-
sítése immár a tanítvány felismerésén keresztül.

Sok közös van az Aṣṭāvakra Saṃhitāban és a Bhagavad gītāban, 
és valószínűleg azonos korban születhettek. Ugyanazt az erő-
teljes, egyszerű és mesterkéletlen stílust találjuk meg bennük, és 
ugyanazt az őszinteséget és igazságot. …

Az Aṣṭāvakra Saṃhitā igen fontos szerepet játszott Swami 
Vivekananda ifjúkorában. Még szoros kapcsolatban volt a 
Brāhmo Samāj-dzsal, amikor Sri Ramakrishnát megismerte. A 
Samāj eszméinek és tanításainak befolyása alatt állt. Akkor még 
egyáltalán nem hitt az advaitában. Sri Ramakrishna azonban 
első pillantásra lényének legmélyére látott, és úgy találta, hogy 
az összes tanítványa közül Swami Vivekananda kiváltképp mo-
nista beállítottságú, jóllehet ő maga akkor még nem volt en-
nek tudatában. Swami Vivekananda persze ellenszegült min-
den a Mesterétől érkező monista tanításnak. Sri Ramakrishna 
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azonban leleményesen győzte le ezt a nehézséget. A szobájában 
őrzött egy példányt az Aṣṭāvakra gītāból, és rendszeresen arra 
kérte Swami Vivekanandát, hogy olvassa fel neki. Egy-két vers 
után viszont Swami Vivekananda nem volt hajlandó tovább-
olvasni, és azt mondta, hogy bűn Istennek nevezni az embert. 
Hanem a Mester mégiscsak rábírta, hogy folytassa az olvasást, 
mondván, nem kéri tőle, hogy fogadja el ezt a tanítást, csak 
arra kéri, hogy olvassa fel neki. Ez volt az egyik módja, ahogy 
Swami Vivekananda advaita tanításban részesült. A könyv pe-
dig hatalmas hatást gyakorolt az életére. 

Swami Vivekananda nagy hangsúlyt fektetett az advaitára, és 
gyakorta kijelentette, hogy ez lesz az emberiség jövőbeli vallá-
sa. Az egész világot felszólította, hogy sorakozzon fel az advaita 
zászlaja alatt, és élvezze annak kimeríthetetlen áldásait. Nem 
tehetünk többet, mint hogy a rendelkezésünkre álló nyomaték-
kal megismételjük ezt a felhívást.

Kalkutta. 1940. január 1.
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MEGVILÁGOSÍTÓ ÚTMUTATÁS  
a kengyelben lévőnek

 
Réges-régen Janaka király egy filozófiai értekezést hallgatott, 

amit az állami tanult tudós (paṇḍita) olvasott fel neki. Megütöt-
te a fülét egy rész, amelyik azt állította, hogy ha az illető az 
egyik lábát a kengyelbe helyezné, akkor az Önvaló felismeré-
se még azelőtt megtörténne, mielőtt nekirugaszkodna, hogy a 
másik lábát a másik kengyelbe helyezze. Ez azt jelenti, hogy 
a felismerés ennyire hirtelen és gyors. Ekkor Janaka megkérte 
a tudósát, hogy ne olvasson tovább. Majd megkérdezte, hogy 
behozhatnának-e egy lovat az állítás igazolására. A paṇḍita be-
ismerte, hogy ő nem képes gyakorlati tudást átadni. A király 
azon a véleményen volt, hogy a szöveg vagy téves, vagy túlzó. A 
paṇḍita ezt nem fogadta el. Bár ő maga nem képes gyakorlati tu-
dást átadni, a szöveg nem lehet sem téves, sem túlzó, mert azok 
a régmúlt idők tudós bölcseinek a szavai. Janaka feldühödött, 
és bebörtönöztette őt. Hasonlóképpen tett próbára mindenkit, 
akit bölcsnek tartottak, és rendre mindüket börtönbe is vetette.

Ez idő tájt élt egy bölcs, akit Aṣṭāvakrának (Nyolc helyen meg-
görbült) hívtak. Fiatal volt, és az országot járta. Éppen Janaka 
te rületén haladt át, amikor útközben összetalálkozott két férfi-
val. Megkérdezte őket, hogy kié az ország, és mit tett a király. 
Azok ketten is azok közé tartoztak, akik rettentően féltek Jana-
ka próbatételétől és a bebörtönzéstől. Így kétségbeesésükben el-
mondták neki, hogy az ország Janakáé, és hogy a király igencsak 
bosszús és kíméletlen azokkal a paṇḍitákkal, akik nem tudnak 
elmagyarázni neki egy szent szöveget. Aṣṭāvakra azonnal fel-
ajánlotta, majd ő elmagyarázza a szöveget, és kiszabadítja a be-
börtönzött paṇḍitákat. A férfiakat lenyűgözte a magabiztossága, 
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és gyaloghintón a palotába vitték. Az udvarteremben ülő király 
a bölcs láttán felállt, és mély hódolattal üdvözölte őt. Aṣṭāvakra 
megkérdezte tőle, hogy miért kellett börtönbe vetnie a paṇḍitá-
kat, a király pedig előtárta annak okát. Ekkor Aṣṭāvakra így szólt: 
„Engedje szabadon mindegyiküket!” 

Janaka úgy gondolta, hogy egy ilyen határozott felvetés csak 
olyasvalakitől származhat, aki a kételyeit is képes tisztázni. 
Így aztán az összes bebörtönzött paṇḍitát szabadon engedte, és 
megkérdezte Aṣṭāvakrát, hozathat-e egy lovat azon nyomban, 
hogy részesülhessen a felismerésben, ahogy azt a szent irat említi. 
A bölcs figyelmeztette a királyt, hogy ne legyen meggondolatlan. 
A Brahmajñāna átadása kizárólag elvonultságban kellene tör-
ténjen, és nem pedig egy királyi udvarban.

Janaka felajánlotta, hogy vele együtt magányba vonul. Ekkor 
Aṣṭāvakra részére hozattak egy gyaloghintót, Janaka pedig mel-
lette lovagolt díszkísérettel a nyomukban. Amikor elérték az er-
dő szélét, a bölcs kérte a királyt, hogy rendelje vissza a kíséretet, 
mert egyedül kell maradniuk. Így is történt. 

Janaka újfent Brahman Tudását (Brahmajñāna) kérte. Az 
egyik lábát a kengyelbe helyezte, és buzgón kérlelte Mesterét. 
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A bölcs azt mondta neki: „Várjon! Ugyanebből a szent irat-
ból azt is tudhatná, hogy Brahman Tudását a Guru adja át a 
tanítványának (cēla). Ilyen kapcsolatban vagyunk?” – kérdezte 
Aṣṭāvakra. 

Janaka ekkor leborult előtte, és kijelentette, hogy a tanítványa 
lesz, és tanításért esedezett. Ekkor Aṣṭāvakra azt mondta neki, 
hogy egy jó tanítvány átadja önmagát, a vagyonát és mindenét 
a Mesterének, mielőtt Brahman Tudásában részesülne. Janaka 
mindenét átadta, mire Aṣṭāvakra így szólt: „Helyes.”

 

Janakán kábultság vett erőt. Aṣṭāvakra eltűnt a színről.
Janaka szoborrá merevedett – pontosan ott, ahol éppen 

állt. Telt múlt az idő. Alkonyodott. A polgárok hiába várták 
Janaka visszatértét, nem lelték jelét a király közeledésének. 
Nyugtalankodni kezdtek, és a keresésére indultak. Egyszer csak 
arra a helyre értek, ahol Janaka még mindig mozdulatlanul állt. 
Nem volt tudatában a jelenlétüknek, és egyetlen kérdésükre 
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sem felelt. Azok ledöbbentek, és rendkívülimód sajnálták, hogy 
ilyen állapotban látják a királyt. A miniszterek Janaka kísérőjét, 
Aṣṭāvakrát keresték, de nem találták. Ekkor azt gondolták róla, 
hogy bizonyosan egy sarlatán, aki valamiféle varázslatot bocsá-
tott a királyukra. Bosszút esküdtek ellene. 

A király állapota miatt azonban nagyon aggódtak, és segíte-
ni akartak rajta. Felhelyezték egy gyaloghintóra, és visszatér-
tek a városba. A király továbbra is ugyanabban az állapotban 
volt. Később egy ágyra fektették, és sokan egész éjjel aggód-
va őrizték. Mivel továbbra is ugyanabban a kábult állapotban 
volt, a szolgák keresőcsapatokat küldtek Aṣṭāvakra után, hogy 
visszahozzák a palotába, és rábírják, hogy vegye le a bűbájt 
a királyról. Szürkületre az egyik keresőcsapat a palotába vitte 
Aṣṭāvakrát. 

A miniszter dühöngött, amint meglátta, de mégis elfojtotta 
a haragját. Majd, miután elmesélt egy szomorú történetet az 
uralkodó nélkül maradt nép siralmas helyzetéről, kérte a böl-
cset, hogy hozza vissza a királyt a szokványos állapotába. Ezzel 
együtt a miniszter a bölcset tette felelőssé a király jelenlegi ál-
lapotáért. Aṣṭāvakra csak mosolygott az egész szóáradaton, és 
javasolta a miniszternek, hogy kérdezze magát Janakát. A mi-
niszter megvallotta, hogy ő képtelen válaszra bírni a királyt. 

„Valóban? Hadd lássam! – mondta Aṣṭāvakra, majd felkiál-
tott – Janaka!” Janaka azonnal üdvözölte őt, és ekként felelt: 
„Uram!”

A miniszterek elképedtek, Aṣṭāvakra pedig így folytatta: 
„Nézd, Janaka! Az emberek itt azzal vádolnak, hogy én jut-

tattalak ebbe a sanyarú helyzetbe. Mondd meg nekik, ha így 
van!” 

„Ki állította ezt?” – kérdezte Janaka felbőszülve. A miniszte-
rek összerezzentek, de továbbra is csak kérlelték a böl cset, hogy 
hozza vissza a királyt a szokásos állapotába. A bölcs ekkor meg-
kérte őket, hogy vonuljanak vissza, és hagyják egyedül a király-
lyal. Azok így is tettek. 

A bölcs a királyhoz fordult: 
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„Nos, Janaka! Mi lelt? Miért vagy ilyen!? Olyannak kell len-
ned, mint a többiek, és nem kellene a normálistól eltérően vi-
selkedned!” „A Tiéd vagyok, ó, Uram! Csak a Te parancsaidra 
tudok cselekedni” – felelte Janaka. 

„Brahman Tudása (Brahmajñāna) csak arra alkalmas sze-
mélynek adható át. – folytatta Aṣṭāvakra – Mindvégig az alkal-
masságodat tettem próbára. Először egyél, azután majd tovább 
beszélgetünk!”

Janaka befejezte az étkezést, és így fohászkodott a bölcshöz:
„Hogyan ismerhetem fel Brahmant, és miként szabadulha-

tok meg?”

„Brahman nem valami új vagy tőled független. – válaszol-
ta Aṣṭāvakra – Brahman felismeréséhez nincs szükség sem egy 
adott időpontra, sem egy adott helyre. Az Te vagy. Az az Ön-
való, örökkévaló és végtelen.”

Így telt el az egész éjszaka, amikor is a bölcs kifejtette Janaka 
királynak az Aṣṭāvakra gītāt.

A következő reggelen, amikor a miniszterek meglátogatták a 
királyt, kifejezetten jó állapotban találták, és boldogok voltak. 
Köszönetet mondtak a bölcsnek. A király összehívatta a gyűlést, 
és a korábban megszokottak szerint figyelt a munkájára; a kö-
telességeit rendben elvégezte. Az egybegyűlt királyi udvar előtt 
Aṣṭāvakra azt mondta a királynak: „Ó, király! Korábban kétely 
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merült fel benned a tekintetben, hogy valóban részesülhet-e va-
laki Brahman Tudásában olyan hirtelen és gyorsan, ahogy az 
a szent iratokban áll, és azon tűnődtél, vajon helyes-e a szöveg. 
Most mondd meg a jelenlévőknek, miként vélekedsz! Hozasd ide 
a lovat, és szemléltesd az írás igazságát!”

 „Ó, Uram! Szörnyű nagyot tévedtem korábban. Csak ma-
gamat okolhatom. Az éretlenségem miatt megkérdőjeleztem a 
szent szöveg helyességét! Ó! Minden betűje igaz annak!” – felelte 
a király immár alázattal telve.
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I. FEJEZET 
ÚTMUTATÁS 

AZ ÖNVALÓ FELISMERÉSÉHEZ

जनक उवाच ॥
कथं ज्ानमवाप्नोति कथं मुक्तिर््भतवष्यति।

वैराग्ं च कथं प्ाप्तमेिद ्ब्रूहि मम प्र्ो ॥ १-१॥
janaka uvāca ..

kathaṃ jñānamavāpnoti kathaṃ muktir bhaviṣyati .
vairāgyaṃ ca kathaṃ prāptametad brūhi mama prabho .. 1-1..

I. Janaka így szólt:
1. Hogyan lehet szert tenni a Tudásra1?

Hogyan érhető el a megszabadulás2?
Hogyan lehetséges a lemondás3?

– Mondd el ezt, ó, Uram!
1 Tudás – az egyéni én és a Paramātman vagy Brahman (Létezés-Tudomás-

Abszolút Üdvteljesség) azonosságának felismerése
2 megszabadulás – szabadság a tudatlanságtól, az összes köteléktől, rabságtól 

és korlátozástól; a fentebb említett Tudás eredménye; vagyis az összes szen-
vedés maradéktalan megsemmisítése, és a legfőbb üdv elérése

3 lemondás – nem kötődés e világ, illetve a túlvilág tárgyainak élvezetéhez; 
ez a legfontosabb azon négy alkalmassági feltétel közül, amellyel a törekvő-
nek rendelkeznie kell Brahman Tudásához; a másik három: a valós és a va-
lótlan megkülönböztetésének képessége, a hat fő erény megszerzése (az elme 
és az érzékszervek szabályozása stb.) és az intenzív vágy a megszabadulásra

अष्ावक्र उवाच ॥
मुक्तितमच्छसि चेत्ाि तवषयान् तवषवत्त्यज ।

क्षमाज्भवदयािोषित्ं पीयरूषवद ्र्ज ॥ १-२॥
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aṣṭāvakra uvāca ..
muktimicchasi cettāta viṣayān viṣavattyaja .

kṣamārjavadayātoṣasatyaṃ pīyūṣavad bhaja .. 1-2..

Aṣṭāvakra így szólt:
2. Gyermekem! 

Ha a megszabadulásra törekszel,
mint mérget kerüld az érzékek tárgyait1,

és nektárként keresd a megbocsátást, az őszinteséget2,
a kedvességet, a megelégedettséget és az Igazságot3!
1 az érzékek tárgyai – A világi tárgyakhoz való kötődés komoly akadálya a 

spirituális haladásnak, és ennélfogva úgy kell őrizkedni tőlük, mint a keserű 
méregtől. Ez azt jelenti, hogy el kell űznünk minden olyan elképzelést, mint 
az „ez az enyém”, „az az enyém”, amelyek az Önvaló testtel, elmével stb. 
való azonosításából fakadnak. A külső tárgyak feladása az érzékszervek ura-
lásának szükségességét is magában foglalja.

2 őszinteség – Ahogy Sri Ramakrishna mondta: „szóban és gondolatban 
egyformán”. Sri Ramakrishna igen nagyra tartotta ezt az erényt, és a spiri-
tuális fegyelem egyik elengedhetetlen elemeként beszélt róla.

3 Igazság – Sri Ramakrishna ezt az erényt is sokszor hangsúlyozta, és a 
spirituális törekvő becses vagyonának tekintette. 

Itt meg kell jegyezni, hogy ezen erények kiművelése az elme megtisztítását 
és uralását jelenti, hogy az minél inkább képes legyen az Isteni fény vissza-
tükrözésére. 

Ez a vers a spirituális törekvő negatív és pozitív gyakorlatait is megemlíti; 
a világi tárgyak iránti kötődés feladása a negatív gyakorlat, míg az erények 
kiművelése a pozitív.

न पृथ्ी न जलं नाग्निन्भ वायुर्द्यौन्भ वा र्वान् ।
एषां िाक्क्षणमात्ानं चचद्रूपं तवसधि मुतिये ॥ १-३॥

na pṛthvī na jalaṃ nāgnirna vāyurdyaurna vā bhavān |
eṣāṃ sākṣiṇamātmānaṃ cidrūpaṃ viddhi muktaye || 1-3||

3. Nem vagy sem föld, sem víz, sem tűz,
sem levegő, sem éter.1
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Hogy elérd a megszabadulást,
ismerd fel az Önvalót mindezek Tanújaként

és mint Maga a Tudatosság!
1 föld stb. – Ez az öt elem alkotja a testünket és az elménket, amelyekkel 

azonosítjuk az Önvalónkat, melynek eredményeként boldogtalanok leszünk. 
Azonban az Önvalónk – ami a Tanú és örökkön elkülönül a testtől és az el-
métől, melyek a tárgyai – Maga a Tudat. A megszabadulásunk abban rejlik, 
hogy ilyenként ismerjük az Önvalót.

यहद देि ंपृथक् कृत् चचति तवश्ाम्य तिष्ठसि ।
अधुनैव िुखी शान्ो बन्धमुतिो र्तवष्यसि ॥ १-४॥

yadi dehaṃ pṛthak kṛtya citi viśrāmya tiṣṭhasi |
adhunaiva sukhī śānto bandhamukto bhaviṣyasi || 1-4||

4. Ha elkülönülsz a testtől,
és a Tudatosságban időzöl,1

akkor azonnal2 boldog, békés
és kötelékektől mentes leszel.

1 elkülönülsz… – Ebben rejlik az advaita sādhanā esszenciája. Az Önvaló test-
tel való azonosítása folytán mindenféle csapásoktól szenvedünk. Amikor az 
Önvalót azonosítjuk a testtel, ami nem-Önvaló, akkor a test korlátait, mint a 
születés, a halál, az öregkor, a betegség stb. az Önvalónak tulajdonítjuk. Az 
Önvaló viszont nem a test. Így ha képesek vagyunk megszabadulni ettől az 
azonosulástól, akkor azonnal tudatosul bennünk, hogy Maga a Tudatos ság 
vagyunk, és ennélfogva boldogok és rabságtól mentesek leszünk.

2 azonnal – Abban a pillanatban, hogy az Önvaló testtel való azonosítása 
megszűnik, és attól különállóként ismerjük fel; mert a test és az elme valójá-
ban sosincs hatással az Önvalóra; azok pusztán eltakarják a dicsőségét, épp 
ahogy a felhők takarják el a napot. 

न त्ं तवप्ाहदको वणणो नाश्मी नाक्षगोचरः ।
अिङ्ोऽसि ननराकारो तवश्विाक्षी िुखी र्व ॥ १-५॥
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na tvaṃ viprādiko varṇo nāśramī nākṣagocaraḥ |
asaṅgo’si nirākāro viśvasākṣī sukhī bhava || 1-5||

5. Nem tartozol sem a brāhmaṇa,  
sem bármely más kaszthoz,

sem bármelyik életszakaszhoz1.
Nem vagy észlelhető2 a szemeknek.

Kötődéstől mentes,  
forma nélküli és mindenek tanúja vagy.

Légy boldog3!
1 életszakasz (āśrama) – a szent iratokban meghagyott négy szakasz a hin-

duk életében: brahmacarya (tanuló), gārhasthya (családfenntartó), vānaprastha (a 
világtól visszavonult élet) és sannyāsa (lemondott élet)

Az Önvaló tekintetében sem a kaszt (brāhmin/brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya és 
śūdra), sem az életszakasz nem érvényes, ezért az Önvalónak nincs kötelezett-
sége azok (kaszt, életszakasz stb.) kötelességeinek elvégzésére. Az embernek 
az efféle kötelezettségek felett állóként, kötődés-mentesként, forma nélküli-
ként stb. kell felismernie magát.

2 nem észlelhető – sosem tárgya az érzékszervi-megismerésnek 
3 boldog – azáltal, hogy forma nélküliként stb. ismered fel magad

धमा्भधम्यौ िुखं दःुखं मानिानन न िे तवर्ो ।
न किा्भसि न र्ोतिासि मुति एवासि िव्भदा ॥ १-६॥

dharmādharmau sukhaṃ duḥkhaṃ mānasāni na te vibho |
na kartāsi na bhoktāsi mukta evāsi sarvadā || 1-6||

6. Erény és bűn1, öröm és fájdalom2

csak az elméhez tartozik,
nem hozzád, ó, Mindent-átható.

Sem cselekvő, sem élvező nem vagy. 
Valóban örökké szabad vagy.

1 erény és bűn – ezek a jó, illetve a rossz tetteinkből (mind erkölcsi, mind 
szertartásos) fakadnak, melyek kizárólag csak akkor lehetségesek, ha cselek-
vőként tekintünk magunkra
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2 öröm és fájdalom – az erény és a bűn hatásai az elmén
Erény és bűn, öröm és fájdalom mind az elméhez tartoznak. Mivel az 

elmével azonosulunk, ezért tévesen ezeket is az Önvalónak tulajdonítjuk.

एको द्ष्ासि िव्भस्य मुतिप्ायोऽसि िव्भदा ।
अयमेव हि िे बन्धो द्ष्ारं पश्यिीिरम् ॥ १-७॥

eko draṣṭāsi sarvasya muktaprāyo’si sarvadā |
ayameva hi te bandho draṣṭāraṃ paśyasītaram || 1-7||

7. Te vagy mindenek egyetlen látója1,
és tényleg örökkön szabad.

Rabságodat2 valóban kizárólag csak az jelenti,
hogy a látót ettől eltérőként látod.

1 egyetlen látó – vagyis te vagy az egyetlen alany, az egész univerzum pedig 
a tárgy

2 rabság – abban áll, hogy az örök alanyt, az univerzum Tanúját, az 
Önvalót, a tárgyi világhoz tartozónak tekintjük

अि ंकितेत्िमंानमिाकृष्ाहिदंशशिः ।
नाि ंकितेति तवश्वािामृिं पीत्ा िुखं चर ॥ १-८॥

ahaṃ kartetyahaṃmānamahākṛṣṇāhidaṃśitaḥ |
nāhaṃ karteti viśvāsāmṛtaṃ pītvā sukhaṃ cara || 1-8||

8. Megmart az „én vagyok a cselekvő” egoizmusának
hatalmas fekete kígyója1?!

Idd a „nem én vagyok a cselekvő” hitének nektárját2,
és légy boldog!

1 fekete kígyó – mert az egoizmus spirituális halált okoz
2 nektár – Újraéleszt, és minden fájdalmat megszüntet. Pontosan így, az 

egoizmus elpusztítása újraéleszti a spirituális tudatosságot, és megszabadítja 
az embert a világi szenvedésből.
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एको तवशुधिबोधोऽितमति ननश्चयवह्निना ।
प्ज्ाल्ाज्ानगिनं वीिशोकः िुखी र्व ॥ १-९॥

eko viśuddhabodho’hamiti niścayavahninā |
prajvālyājñānagahanaṃ vītaśokaḥ sukhī bhava || 1-9||

9. Égesd fel a tudatlanság rengetegét1

„az Egyetlen2 és Színtiszta3 Tudatosság vagyok”
meggyőződésének tüzével,
és légy szabad a bánattól,

és légy boldog!
1 rengeteg – Ahogy az ember nem találja a kiutat a sűrű erdőből, éppen úgy 

akadályozza a tudatlanság az Igazság megpillantását.
2 Egyetlen – mert az Önvalón kívül semmi sem létezik
3 Színtiszta – Ön-fénylő. A jelenlegi tudatosságunk nem tiszta, mert szün-

telen egy nem-Önvaló a tárgya.

यत्र तवश्वतमदं र्ाति कल्पििं रज्ुिप्भवि् ।
आनन्दपरमानन्दः ि बोधस्तं िुखं र्व ॥ १-१०॥

yatra viśvamidaṃ bhāti kalpitaṃ rajjusarpavat |
ānandaparamānandaḥ sa bodhastvaṃ sukhaṃ bhava || 1-10||

10. Az [a Tudatosság],
melyben ez a világegyetem

– elképzelve, akár a kötélbe képzelt kígyó1 – megjelenik:
Üdvteljesség, Legfőbb Üdvteljesség.

Te ez a Tudatosság vagy! 
Légy boldog!

1 akár a kötélbe képzelt kígyó – Ez az advaita vedānta egyik jól ismert hason-
lata. Az éjszaka sötétjében a kötelet kígyóval tévesztik össze. A látszólagos 
kígyó valósága nem más, mint a kötél. A kötél valójában nem válik kígyóvá. 
Éppen így ennek az univerzumnak sincs valódi léte. Az Önvaló – színtiszta 
Tudatosság és Leg főbb Üdvteljesség – az, amelybe tudatlanság folytán lé-
tezőnek képzeljük ezt az univerzumot. A Tudatosság, ami a világegyetem 
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szubsztrátuma, örökkön színtiszta és érintetlen marad. Mi vagyunk ez a 
Tudatosság. Ezért fel kell hagy nunk az zal, hogy ezen rávetített jelenségekkel 
azonosulunk, és ezáltal bol dognak lenni.

मुतिातर्मानी मुतिो हि बधिो बधिातर्मान्यतप ।
हकंवदन्ीि ित्ेयं या मतिः िा गतिर््भवेि् ॥ १-११॥

muktābhimānī mukto hi baddho baddhābhimānyapi |
kiṃvadantīha satyeyaṃ yā matiḥ sā gatirbhavet || 1-11||

11. Aki magát szabadnak tartja, az valóban szabad,
és aki úgy véli, hogy rabságban van,

 az rabságban marad.
Népszerű a mondás,

„ki mint gondolkodik, olyanná válik”,
és nagyon is igaz.

Ez a nagyon fontos kijelentés egy felbecsülhetetlen útmutatást hordoz 
az Önvaló felismerése kapcsán. A valóságban az Önvaló örökkön szabad, 
so sincs rabságban. Csupán a tudatlanságunk folytán gondoljuk azt, hogy 
rabságban vagyunk; és ez a gondolat tartja fenn a rabságunkat. Ám ha szün-
telen az örökké-szabad Önvalóként gondolunk magunkra, a rabságban tartó 
gondolat megsemmisül, és felismerjük, hogy mindig is szabadok voltunk.

आत्ा िाक्षी तवर्ुः परूण्भ एको मुतिशश्चदहक्रयः ।
अिङ्ो ननःस्ृिः शान्ो भ्रमात्ंिारवाननव ॥ १-१२॥

ātmā sākṣī vibhuḥ pūrṇa eko muktaścidakriyaḥ |
asaṅgo niḥspṛhaḥ śānto bhramātsaṃsāravāniva || 1-12||

12. Az Önvaló tanú, mindent-átható,  
tökéletes[en teljes], Egyetlen1, szabad, Tudatosság,  

cselekvéstől és kötődéstől mentes,  
vágy nélküli és békés.

Illúzió folytán világból valónak2 tűnik.
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1 Egyetlen – híján mindenféle megkülönböztetésnek és attribútumnak
2 világból való – a világi vágyak által megkötözött, illetve a születés és 
ha lál körforgásába gabalyodott; vagyis épp az ellentettje mindannak, 
amit ez a versszak említ az Önvalóról

करू टस्ं बोधमदै्िमात्ानं पररर्ावय ।
आर्ािोऽि ंभ्रमं मुक्ता र्ावं बाह्यमथान्रम् ॥ १-१३॥

kūṭasthaṃ bodhamadvaitamātmānaṃ paribhāvaya |
ābhāso’haṃ bhramaṃ muktvā bhāvaṃ bāhyamathāntaram|| 1-13||

13. Miután feladtad az én külső és belső1 módosulásait
és az illúziót, hogy „a visszatükrözött én2 vagyok”,

meditálj az Ātmanon,
mint rendíthetetlen, Tudatosság és nem-kettős!

1 külső és belső… – az Önvaló azonosítása a fizikai és a mentális álla-
potokkal, mint pl. „a test az enyém” (külső) és „boldog vagyok” (belső)

2 visszatükrözött én – az egyéni lélek; a véges tudatosság, ami az advaita 
iskolája szerint az Önvaló elmében való visszatükröződése 

देिातर्मानपाशेन चचरं बधिोऽसि पुत्रक ।
बोधोऽि ंज्ानखड्गेन िन्निकृत् िुखी र्व ॥ १-१४॥

dehābhimānapāśena ciraṃ baddho’si putraka |
bodho’haṃ jñānakhaḍgena tannikṛtya sukhī bhava || 1-14||

14. Gyermekem!
Hosszú1 ideje a test-tudatosság hurkában vagy.

Hasítsd azt le
a „Tudatosság vagyok” tudásának kardjával,

és légy boldog!
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1 Hosszú – az idők kezdetétől fogva. Ugyanakkor érdemes itt megjegyezni, 
hogy bár a tudatlanságnak nincs kezdete, a Tudás felvirradásával véget ér. 

ननःिङ्ो ननग््रियोऽसि त्ं स्वप्काशो ननरञ्जनः ।
अयमेव हि िे बन्धः िमासधमनुतिष्ठसि ॥ १-१५॥

niḥsaṅgo niṣkriyo’si tvaṃ svaprakāśo nirañjanaḥ |
ayameva hi te bandhaḥ samādhimanutiṣṭhasi || 1-15||

15. Kötődéstől és tevékenységtől mentes,
ön-fénylő és makulátlan vagy.

Valóban az a rabságod1,
hogy gyakorlod a samādhit.

1 rabság… – Az Önvaló örökké-szabad és tett nélküli. Mégis samādhiba – az 
elme elnyomásába – és más hasonló gyakorlatokba kezdünk. Ezek a kísérle-
tek azt a gondolatot feltételezik, hogy rabságban vagyunk, és amíg rabság-
ban lévőnek gondoljuk magunkat, addig a Szabadság lehetetlen. Aṣṭāvakra 
azt akarja, hogy teljes egészében adjuk fel ezt a gondolatot. Mert, ahogy 
ko rábban is mondta, aki magát szabadnak gondolja, az valóban szabad, és 
aki rabságban lévőként gondol magára, az rabságban marad. 

त्या व्ाप्ततमदं तवश्वं त्ह्य प्ोिं यथाथ्भिः ।
शुधिबुधिस्वरूपस्तं मा गमः क्दु्चचत्िाम् ॥ १-१६॥

tvayā vyāptamidaṃ viśvaṃ tvayi protaṃ yathārthataḥ |
śuddhabuddhasvarūpastvaṃ mā gamaḥ kṣudracittatām || 1-16||

16. Áthatod1 ezt az univerzumot,
és ez az univerzum Benned létezik2.

Valóban Színtiszta Tudatosság vagy lényegileg.
Ne légy kicsinyes gondolkodású3!

1 áthatod… – az Önvaló az univerzum szubsztanciája
2 …létezik – az univerzum nem létezhet a szubsztrátumát adó Önvaló nélkül
3 kicsinyes… – a versszakban leírt igaz természetedhez nem illő, attól eltérő
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ननरपेक्षो ननतववि कारो ननर््भरः शीिलाशयः ।
अगाधबुसधिरक्बु्ो र्व चचन्ात्रवािनः ॥ १-१७॥

nirapekṣo nirvikāro nirbharaḥ śītalāśayaḥ |
agādhabuddhirakṣubdho bhava cinmātravāsanaḥ || 1-17||

17. Feltétel nélküli, változhatatlan,
forma nélküli, szenvedélytelen1,

mérhetetlenül mély intelligenciájú2  
és háborítatlan3 vagy.

Kizárólag a Tudatosságra vágyj!
1 szenvedélytelen – hideg, nyugodt, mert a szenvedély heve nem érinti az Önvalót
2 mérhetetlenül mély… – mert a Cit vagyis a Tudatosság felette áll a viszony-

lagos tudás korlátjainak
3 háborítatlan – érintetlen minden külső vagy belső jelenségtől

िाकारमनृिं तवसधि ननराकारं िु ननश्चलम् ।
एित्त्तोपदेशेन न पुनर््भविम्भवः ॥ १-१८॥

sākāramanṛtaṃ viddhi nirākāraṃ tu niścalam |
etattattvopadeśena na punarbhavasambhavaḥ || 1-18||

18. Tudd, hogy valótlan az, aminek formája van1,
és a forma nélküli2 állandó.

E spirituális útmutatás segítségével
megmenekülsz az újraszületés lehetőségétől3.

1 az, aminek formája van – vagyis a test stb.
2 a forma nélküli – vagyis az Önvaló
3 megmenekülsz … – a születés és halál körforgása, melynek az ember alá 

van vetve, kizárólag annak tudható be, hogy az örök Önvalót a testtel, el-
mével stb. azonosítja; a megszűnése pedig az Önvaló igaz természetét illető 
tudásnak köszönhető, melyet az előző vers ír le
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यथैवादश्भमध्यस्े रूपेऽन्ः पररिस्ु िः ।
िथैवाऽस्मिन् शरीरेऽन्ः पररिः परमेश्वरः ॥ १-१९॥

yathaivādarśamadhyasthe rūpe’ntaḥ paritastu saḥ |
tathaivā’smin śarīre’ntaḥ paritaḥ parameśvaraḥ || 1-19||

19. Épp ahogy a tükör
a benne visszatükrözött képben és  

azon kívül egyaránt létezik,
ugyanúgy létezik a Legfőbb Úr (Parameśvara) is

e testen belül és azon kívül.

Az elgondolás a következő: A tükörben megjelenő képnek nincs valós léte. 
Az egy puszta megjele nés. Kizárólag a tükör létezik. Éppen így a testnek, az 
elmének stb. nincs valós létük. Csupán azért tűnnek létezőnek, mert rávetí-
tődnek az Önvaló ra. Ahogy a tükörkép nincs hatással a tükörre, úgy a test, 
az elme stb. sem ké pes befolyásolni az Önvalót. 

एकं िव्भगिं व्ोम बहिरन्य्भथा घटे ।
ननत्ं ननरन्रं ब्ह्म िव्भर्रूिगणे िथा ॥ १-२०॥

ekaṃ sarvagataṃ vyoma bahirantaryathā ghaṭe |
nityaṃ nirantaraṃ brahma sarvabhūtagaṇe tathā || 1-20||

20. Ahogy ugyanaz a mindent-átjáró éter
a korsón belül és kívül is ott van,

ugyanúgy az örökkévaló, mindent-átható Brahman is
benne lakozik minden dologban.
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II. FEJEZET  
A TANÍTVÁNY ÖRÖME  

AZ ÖNVALÓ FELISMERÉSEKOR

जनक उवाच ॥
अिो ननरञ्जनः शान्ो बोधोऽि ंप्कृिेः परः ।
एिावन्मि ंकालं मोिनेैव तवडम्बििः ॥ २-१॥ 

janaka uvāca ||
aho nirañjanaḥ śānto bodho’haṃ prakṛteḥ paraḥ |

etāvantamahaṃ kālaṃ mohenaiva viḍambitaḥ || 2-1||

Janaka így szólt:
1. Ó, makulátlan1, zavartalan2, 
Színtiszta Tudatosság vagyok,

és túl a Természeten3.
Mind ez idáig4 csúfot űzött belőlem a káprázat5.

Miután Aṣṭāvakra útmutatásai révén spirituális megvilágosodásban volt ré-
sze, a következő versekben Janaka kifejezi örömét az Önvaló felismerése 
kap csán.

1 makulátlan – mentes minden attribútumtól 
2 zavartalan – nyugodt, meghaladva minden változást
3 Természet (prakṛti) – anyag; a három fő minőség alkotta anyagi világ forrása
4 Mind ez idáig – amíg útmutatásban nem részesített a Gurum
5 káprázat – az Önvaló testtel, elmével stb. való azonosításának káprázata

यथा प्काशयाम्येको देिमेनं िथा जगि् ।
अिो मम जगत्व्भमथवा न च हकञ््चन ॥ २-२॥

yathā prakāśayāmyeko dehamenaṃ tathā jagat |
ato mama jagatsarvamathavā na ca kiñcana || 2-2||
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2. Ahogy [megvilágítva] 
egyedül én fedem fel ezt a testet,

úgy erre az univerzumra is én derítek fényt.1

Ezért, enyém ez az egész világegyetem2,
vagy tényleg semmi sem az enyém3.

1 Ahogy… – Az Önvaló fénye nélkül a test és az univerzum – lévén anyagi-
ak – nem tárulhatnak fel.

2 Ezért… – Mivel az Önvaló fénye nyilvánítja meg az egész világegyete-
met, és teszi ennélfogva létezővé. Rávetítődik az Önvalóra.

3 semmi … – mivel az abszolút nézőpontból az univerzum nem-létező

ि शरीरमिो तवश्वं पररत्ज्य मयाधुना ।
कुिशश्चि् कौशलाद ्एव परमात्ा तवलोक्यिे ॥ २-३॥

sa śarīramaho viśvaṃ parityajya mayādhunā |
kutaścit kauśalād eva paramātmā vilokyate || 2-3||

3. Ó, miután1

a testtel együtt lemondtam az univerzumról,
[a Gurumtól kapott] bölcsesség révén
most2 [már csak] a Legfőbb Ént látom.

1 miután… – azt követően, hogy valótlanként ismeri fel őket abban a for-
mában, ahogy megjelennek, és hogy tudja, a valóságban nem mások, mint 
Maga az Önvaló

2 most – az után, hogy Aṣṭāvakra útmutatásban részesítette

यथा न िोयिो तर्निनास्रङ्ाः फेनबुद्दुाः ।
आत्नो न िथा तर्निनं तवश्वमात्तवननग्भिम् ॥ २-४॥

yathā na toyato bhinnāstaraṅgāḥ phenabudbudāḥ |
ātmano na tathā bhinnaṃ viśvamātmavinirgatam || 2-4||
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4. Ahogy a hullámok, a hab és a buborékok
nem különböznek a víztől,

éppen úgy az Önvalóból (Ātman) kiáradó univerzum
sem különbözik Attól1.

1 éppen úgy … – az advaita filozófia szerint az Ātman az univerzum anyagi 
oka, éppen úgy, ahogy az agyag az agyagkorsó anyagi oka. A korsó pusztán 
agyag, amelyre az ember rávetíti a nevet és a formát. Épp így ez az univer-
zum is kizárólag az Önvaló, névvel és formával felruházva. Ahogy a hullám, 
a hab és a buborék nem más, mint maga a tenger, és nem is különböznek 
tőle, úgy ez az univerzum is kizárólag az Önvaló, és nem különbözik Attól. 
(lásd: I.10. megjegyzés)

िन्ुमात्रो र्वेद ्एव पटो यद्द ्तवचाररिः ।
आत्िन्ात्रमेवेदं िद्द ्तवश्वं तवचाररिम् ॥ २-५॥

tantumātro bhaved eva paṭo yadvad vicāritaḥ |
ātmatanmātramevedaṃ tadvad viśvaṃ vicāritam || 2-5||

5. Ahogy a ruhát megvizsgálva kiderül róla,
hogy pusztán fonálból van,

úgy helyesen megítélve ez az univerzum sem más,
mint kizárólag az Ātman1.

1 úgy … – A ruha fonálból van, és így az nem más, mint kizárólag fonál. 
Mégis tévesen azt gondoljuk, hogy az valami fonáltól különböző és attól 
elkülönülő tárgy. Az univerzumot kizárólag az Önvaló alkotja, semmi más. 
Mégis az Önvalótól elkülönülőként tekintünk rá. Ez káprázat, illúzió. Ha 
végiggondoljuk, akkor rájövünk, hol tévedtünk a ruha kapcsán. Hasonló-
képpen kell megszabadulnunk az illúziónktól az univerzum tekintetében is.

यथैवेक्रुिे क्ृप्ता िेन व्ाप्तैव शक्भ रा ।
िथा तवश्वं मह्य क्ृप्तं मया व्ाप्तं ननरन्रम् ॥ २-६॥

yathaivekṣurase klṛptā tena vyāptaiva śarkarā |
tathā viśvaṃ mayi klṛptaṃ mayā vyāptaṃ nirantaram || 2-6||



aṣṭāvakra gītā 2. fejezet

16

6. Ahogy a cukornád leve teljesen áthatja 
a benne képződött cukrot,

éppen úgy Én is keresztül-kasul átjárom
a Bennem1 teremtett univerzumot.

A vers az Ātman mindent-átható voltát illusztrálja.
1 Bennem – az igaz természetemben, vagyis az Önvalóban. Az elkövetke-

zendő versekben az „Én” és az „Engem” szintén az Önvalót jelenti, és nem 
pedig az elkülönült ént, a jīvát. 

आत्ाज्ानाज्गद्ाति आत्ज्ानानि र्ाििे ।
रज्ज्वज्ानादहिर्ा्भति िज्जानाद ्र्ाििे न हि ॥ २-७॥

ātmājñānājjagadbhāti ātmajñānānna bhāsate |
rajjvajñānādahirbhāti tajjñānād bhāsate na hi || 2-7||

7. A világ éppen úgy jelenik meg
az Önvalót illető tudatlanságból,
és tűnik el az Önvaló Tudásával,

ahogy a kígyó jelenik meg 
a kötél fel nem ismeréséből,

és tűnik el annak felismerésével.
Az illúzió mindössze addig marad fenn, amíg nem ismerjük fel a tárgyat, 

amelyre rávetült az illúzió. A kötélben látott kígyó példája igen beszédes e 
vonatkozásban. Amikor meglátjuk a kötelet, akkor a kígyó-látomás eltűnik. 
Éppen így, a világ valójában nem létezik, ám a tudatlanság folytán létezőnek 
tűnik, és az Önvaló – melyre rávetült a világ illúziója – Tudásával eltűnik.

प्काशो मे ननजं रूपं नातिररतिोऽस्म्यि ंििः ।
यदा प्काशिे तवश्वं िदाि ंर्ाि एव हि ॥ २-८॥

prakāśo me nijaṃ rūpaṃ nātirikto’smyahaṃ tataḥ |
yadā prakāśate viśvaṃ tadāhaṃ bhāsa eva hi || 2-8||
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8. A Fény maga a természetem,
és nem különbözöm attól.

Amikor az univerzum megnyilvánul,
akkor valóban Én vagyok az, ami ragyog1.

1 Amikor… – Az Önvaló természete a Színtiszta Tudatosság (Cit), ami le-
hetővé teszi a jelenségvilág tudomását. Maga a világ anyagi, és nincs saját 
tudatossága, amellyel felfedhetné önmagát. Ha az Önvaló Fénye nem vilá-
gítja meg, akkor a világ nem ismerhető meg. Ezért a világ megnyilvánulása 
valójában az Önvaló megnyilvánulását jelenti.

अिो तवकल्पििं तवश्वमज्ानान्ह्य र्ाििे ।
रूप्ं शुतिौ फणी रज्ौ वारर िरूय्भकरे यथा ॥ २-९॥

aho vikalpitaṃ viśvamajñānānmayi bhāsate |
rūpyaṃ śuktau phaṇī rajjau vāri sūryakare yathā || 2-9||

9. Ó, a tudatlanság folytán elképzelt univerzum
éppen úgy tűnik fel Bennem,

ahogy az ezüst jelenik meg a gyöngyházban,
a kígyó a kötélben és a víz1 a napsugárban2.

1 víz a napsugárban – délibábra utal
2 ezüst … – ez a három klasszikus példa az adhyāsára, vagyis az illúzió foly-

tán felmerülő rávetítésre

मत्ो तवननग्भिं तवश्वं मय्ेव लयमेष्यति ।
मृहद कुम्भो जले वीचचः  कनके कटकं यथा ॥ २-१०॥

matto vinirgataṃ viśvaṃ mayyeva layameṣyati |
mṛdi kumbho jale vīciḥ kanake kaṭakaṃ yathā || 2-10||

10. Ahogy a kancsó beleveszik a földbe,
a hullám a vízbe vagy a karkötő az aranyba1,
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éppen úgy oldódik2 majd fel Bennem
a Belőlem kiáradó3 univerzum.

1 Ahogy… – Ez a három az anyagi ok példái. Az Ātman az univerzum 
anyagi oka. Az univerzum az által jelenik meg, hogy az Ātmanra név és 
forma vetül. A Tudás felvirradásával a név és a forma eltűnik, és csakis az 
Ātman marad; éppen úgy, ahogy a hullámból is víz ‘lesz’, a név és forma 
megszűntével. 

2 feloldódik – amikor felvirrad az Önvaló Tudása, és az univerzum visszaol-
vad az Önvalóba, melyből tudatlanság folytán kivetült 

3 kiáradó – tudatlanság folytán elképzelve, ahogy az előző vers említi

अिो अि ंनमो मह्यं तवनाशो यस्य नास्स् मे ।
ब्ह्माहदस्बिपय्भन्ं जगनिाशोऽतप तिष्ठिः ॥ २-११॥

aho ahaṃ namo mahyaṃ vināśo yasya nāsti me |
brahmādistambaparyantaṃ jagannāśo’pi tiṣṭhataḥ || 2-11||

11. Csodás vagyok!
Hódolat Énnékem1,

aki nem ismer hanyatlást, és aki
– Brahmātól kezdve az utolsó fűszálig –

az egész világ pusztulását is túléli!
1 Énnékem – abszolút értelemben

अिो अि ंनमो मह्यमेकोऽि ंदेिवानतप ।
क्वचचनि गन्ा नागन्ा व्ाप् तवश्वमवस्स्िः ॥ २-१२॥

aho ahaṃ namo mahyameko’haṃ dehavānapi |
kvacinna gantā nāgantā vyāpya viśvamavasthitaḥ || 2-12||

12. Csodás vagyok!
Hódolat Énnékem,

aki – noha testtel1 [felruházva] – egyetlen2 vagyok,
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aki nem megyek sehová, és nem jövök sehonnan,
hanem az univerzumot áthatva honolok!

1 testtel – A test nem csupán a fizikai, a durva anyagi, de a szubtilis, vagyis 
finom-anyagi testet is jelenti. Általánosságban öt testről vagy a test öt bur-
káról beszélünk. 

2 egyetlen – Az ego a test változásainak köszönhetően maga is állandóan 
változáson megy keresztül. Minden pillanatban változtatja a természetét, 
és így minden pillanatban új ego sarjad. De mindezeken túl, mindezeket 
meghaladva honol az Ātman, ami örökké változhatatlan. 

अिो अि ंनमो मह्यं दक्षो नास्ीि मत्मः ।
अिंस्ृश्य शरीरेण येन तवश्वं चचरं धृिम् ॥ २-१३॥

aho ahaṃ namo mahyaṃ dakṣo nāstīha matsamaḥ |
asaṃspṛśya śarīreṇa yena viśvaṃ ciraṃ dhṛtam || 2-13||

13. Csodás vagyok!
Hódolat Énnékem!

Senki sem oly ügyes, mint én,
aki az idők végezetéig bírom az univerzumot anélkül,

hogy megérinteném azt a testtel.1

1 Senki sem… – A vers az Önvaló végtelen erejét írja le. Normál esetben az 
embernek a végtagjait kell használnia ahhoz, hogy tartson valamit. A tartott 
dolog nem lehet akármekkora súlyú és kiterjedésű, és hosszú ideig sem bír-
ható. Az Önvaló tekintetében azonban ez egészen másként van. Az örökké-
valóságig bírja ezt az univerzumot anélkül, hogy segítségül hívna bármilyen 
eszközt, például a testet. Végtelen és elképesztő kell legyen a teljesítménye. 

अिो अि ंनमो मह्यं यस्य मे नास्स् हकञ््चन ।
अथवा यस्य मे िववं यद ्वाङ्मनिगोचरम् ॥ २-१४॥

aho ahaṃ namo mahyaṃ yasya me nāsti kiñcana |
athavā yasya me sarvaṃ yad vāṅmanasagocaram || 2-14||
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14. Csodás vagyok!
Hódolat Énnékem,

akinek nincs semmije1 vagy mindene2 megvan,
ami elgondolható vagy szavakba önthető3!

1 semmije – az Önvaló szempontjából szólva, amikor az Önvalón kívül sem-
mi sem létezik. De azt is jelentheti, hogy mivel az Önvaló mentes a kötődés-
től, semmi sem tartozik Hozzá. 

2 mindene – mivel az Önvaló teremtette az univerzumot, és Az tartja fenn
3 elgondolható… – a kifejezés az univerzum jelenségszerű természetére utal, 

mivel csakis jelenségre lehet gondolni, csakis jelenségről lehet beszélni

ज्ानं ज्ेयं िथा ज्ािा हत्रियं नास्स् वास्वम् ।
अज्ानाद ्र्ाति यत्रेदं िोऽिमस्मि ननरञ्जनः ॥ २-१५॥

jñānaṃ jñeyaṃ tathā jñātā tritayaṃ nāsti vāstavam |
ajñānād bhāti yatredaṃ so’hamasmi nirañjanaḥ || 2-15||

15. Megismerés, megismerő és megismerhető1

– a valóságban ez a három nem létezik.
Én az a makulátlan2 [Önvaló] vagyok,

melyben ez a hármas 
a tudatlanság folytán megjelenik.

1 Megismerés… – Ismeretelméleti szempontból ez a világegyetem e három 
elemből áll: a megismerő, a megismerés tárgya és a megismerés folyamata. 
Māyā vagy tudatlanság folytán a megismerőnek tartjuk magunkat. A való-
ságban mind a hármat meghaladjuk. Nem tartozunk e hármasba, hanem 
Az vagyunk, amelyen ez a hármas nyugszik, az Önvaló. A legfelsőbb felis-
me rés azt jelenti, hogy átvágjuk e hármas csomóját, és meghaladjuk azt.

2 makulátlan – mentes az anyagi világ hibáitól

दै्िमरूलमिो दःुखं नान्यत्स्याऽस्स् र्ेषजम् ।
दृश्यमेिन् मृषा िव्भमेकोऽि ंचचद्िोमलः ॥ २-१६॥
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dvaitamūlamaho duḥkhaṃ nānyattasyā’sti bheṣajam |
dṛśyametan mṛṣā sarvameko’haṃ cidrasomalaḥ || 2-16||

16. Ó, a kettősség a szenvedés gyökere!
Nincs rá más gyógyír, csak annak felismerése,

hogy a tapasztalat minden tárgya hamis,
és hogy egyetlen és színtiszta vagyok,

Tudatosság és Üdvös Boldogság.

बोधमात्रोऽिमज्ानाद ्उपासधः कल्पििो मया ।
एवं तवमृशिो ननत्ं ननतववि कपिे स्स्तिम्भम ॥ २-१७॥

bodhamātro’hamajñānād upādhiḥ kalpito mayā |
evaṃ vimṛśato nityaṃ nirvikalpe sthitirmama || 2-17||

17. Színtiszta Tudatosság vagyok.
Tudatlanság folytán korlátokat1 vettem Magamra.

Állandóan így elmélkedve
az Abszolútban2 időzöm.

1 korlátokat – egoizmus, elme, test stb.
2 az Abszolútban – ahol a kettősség megszűnik, és az Önvaló az eredeti di-

csőségében ragyog

न मे बन्धोऽस्स् मोक्षो वा भ्रान्न्ः शान्ा ननराश्या ।
अिो मह्य स्स्िं तवश्वं वस्ुिो न मह्य स्स्िम् ॥ २-१८॥

na me bandho’sti mokṣo vā bhrāntiḥ śāntā nirāśrayā |
aho mayi sthitaṃ viśvaṃ vastuto na mayi sthitam || 2-18||

18. Számomra nincs se rabság, se szabadság.1

Minekután az illúzió elveszítette az alapját,
megszűnt2.
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Ó, jóllehet az univerzum Bennem létezik,
végső soron nem így létezik3!

1 Számomra nincs se… – Az Ātman örökké-szabad. Valójában sosincs rabság-
ban, pusztán úgy tűnik.

2 illúzió… – Azt gondoljuk, hogy rabságban vagyunk, és ezért törekszünk 
a megszabadulásra. Ez pusztán egy illúzió, melynek alapját az igaz termé-
szetünket illető tudatlanság adja. Amikor állandóan az Önvaló színtiszta ter-
mészetén elmélkedve ez a tudatlanság megsemmisül, az illúzió alapját veszti, 
és szertefoszlik. 

3 az univerzum… – Mikor relatív szemszögből az univerzumot létezőnek 
tekintjük, akkor annak alapja Bennem van, aki Maga Brahman vagyok. Ám 
az abszolút nézőpontból nincs univerzum. Kizárólag Én létezem.

िशरीरतमदं तवश्वं न हकञ्ञ््चहदति ननशश्चिम् ।
शुधिचचन्ात्र आत्ा च ित्कस्मिन् कपिनाधुना ॥ २-१९॥
saśarīramidaṃ viśvaṃ na kiñciditi niścitam |

śuddhacinmātra ātmā ca tatkasmin kalpanādhunā || 2-19||

19. Megbizonyosodtam róla,
hogy a test és az univerzum semmi,

és hogy az Önvaló kizárólag Színtiszta Intelligencia.
Így tehát most1 melyikre lenne lehetséges

a [képzelgő] rávetítés2?!
1 most – amikor a tudatlanság megsemmisült
2 …rávetítés – az univerzum és a test elképzelése

शरीरं स्वग्भनरकौ बन्धमोक्षौ र्यं िथा ।
कपिनामात्रमेवैिि् हकं मे कायवं चचदात्नः ॥ २-२०॥

śarīraṃ svarganarakau bandhamokṣau bhayaṃ tathā |
kalpanāmātramevaitat kiṃ me kāryaṃ cidātmanaḥ || 2-20||
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20. Test, menny és pokol, rabság és szabadság,
mint ahogy a félelem is, mind puszta képzelgés.

Mi dolgom van mindezekkel Nekem,
akinek Tudatosság (Cit) a természete?!

Az elgondolás a következő: Amíg a testet, a mennyet, a poklot stb. valós-
nak tekintjük, addig kénytelenek vagyunk cselekedni azokkal kapcsolatban. 
Az Önvaló természete viszont Abszolút Tudás; a test, a menny, a pokol stb. 
elgondolása pedig csak a viszonylagos tudáson belül lehetséges. Ezért an-
nak, aki  az Önvaló Tudására jutott, ezeknek nincs valósága; és neki semmi 
dol ga velük. 

अिो जनिमरूिऽेतप न दै्िं पश्यिो मम ।
अरण्यतमव िंवृत्ं क्व रतिं करवाण्यिम् ॥ २-२१॥

aho janasamūhe’pi na dvaitaṃ paśyato mama |
araṇyamiva saṃvṛttaṃ kva ratiṃ karavāṇyaham || 2-21||

21. Ó, semmiféle kettősséget nem találok!
Ennélfogva még az emberi lények sokasága is

pusztasághoz1 hasonlóvá vált.
Mihez kellene hát hozzákötnöm Magam?!2

1 pusztasághoz – A pusztaságban teljesen egyedül érezzük magunkat. Az 
egyedüliség tudomása annál jelenik meg, aki elérte az advaita állapotot. Bár 
látszólag emberek tömege lehet körülötte, ő csupán az Egyre tudatos.

2 Mihez… – Mivel Önmagamon kívül semmi valós nincs, mihez kötődjek?

नाि ंदेिो न मे देिो जीवो नािमि ंहि चचि् ।
अयमेव हि मे बन्ध आिीर्दा जीतविे स्ृिा ॥ २-२२॥

nāhaṃ deho na me deho jīvo nāhamahaṃ hi cit |
ayameva hi me bandha āsīdyā jīvite spṛhā || 2-22||
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22. Sem ez a test nem vagyok,
sem testet öltött nem vagyok.

Nem jīva1 vagyok, hanem Tudatosság (Cit).
Csakugyan az tartott rabságban,

hogy szomjaztam az életre2!
1 jīva – a véges én; az Önvaló az egoizmussal és a többivel azonosulva
2 rabságban… – Az Önvaló: Tudatosság (Cit); ebből kifolyólag pedig túl 

van születésen és halálon. Az élni akarás vágya tehát az igaz természetünk 
tagadását jelenti. Ez a tudatlanság: rabság.

अिो र्ुवनकल्ोलैतववि चचत्रैद्ा्भक् िमुत्थििम् ।
मय्नन्मिाम्भोधौ चचत्वािे िमुर्दिे ॥ २-२३॥

aho bhuvanakallolairvicitrairdrāk samutthitam |
mayyanantamahāmbhodhau cittavāte samudyate || 2-23||

23. Ó, Bennem, a határtalan óceánban,
abban a pillanatban 

világok változatos hullámai teremnek,
amint az elme szele feltámad!

Az Önvalót határtalan óceánhoz hasonlítja, ahol hullámok keletkeznek, 
ha fúj a szél. A végtelen Önvalóban nincs teremtés. A sokszínű univerzum 
csak akkor mutatkozik meg látszólag, amikor a tudatlanság életre hívja az 
egoizmust és a többit. Az összes világ ‘anyaga’ Maga az Önvaló, mint ahogy 
a hullámokat alkotó víz is maga az óceán. A szél hoz létre formákat; hason-
lóképpen az elme az, ami formát ad a forma nélküli Tudatnak.

मय्नन्मिाम्भोधौ चचत्वािे प्शाम्यति ।
अर्ाग्ाज्ीववक्णजो जगत्ोिो तवनश्वरः ॥ २-२४॥

mayyanantamahāmbhodhau cittavāte praśāmyati |
abhāgyājjīvavaṇijo jagatpoto vinaśvaraḥ || 2-24||
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24. Ahogy Önnön határtalan óceánomban
az elme szele elcsendesedik,

a jīva1 – a kereskedő – világának bárkája
jószerencse híján pusztulással néz szembe2.

1 jīva – a jīva kereskedő; a tettei (karmái) az árucikkei, a jó és a romlott gyü-
mölcsök a nyeresége és a vesztesége; a világ pedig a jīva kereskedőhajója, 
ahol az üzletét bonyolítja

2 pusztulással néz szembe – megsemmisül; az univerzum és a jīva az elme meg-
nyilvánulásával egyidejűleg nyilvánulnak meg. Az elme megsemmisülésével 
[ – szerencsétlenségükre – ] az univerzum és a jīva is megszűnik létezni.

मय्नन्मिाम्भोधावाश्चयवं जीववीचयः ।
उर्दन्न् घ्नन्न् खेलन्न् प्तवशन्न् स्वर्ाविः ॥ २-२५॥

mayyanantamahāmbhodhāvāścaryaṃ jīvavīcayaḥ |
udyanti ghnanti khelanti praviśanti svabhāvataḥ || 2-25||

25. Mily csodás!
Bennem, a parttalan óceánban,

egyéni ének hullámai emelkednek elő,
csapódnak [egymásnak], játszadoznak [egy ideig],

majd eltűnnek1 a saját természetük2 szerint.
1 eltűnnek – amikor megszűnik a tudatlanság, és ledolgozásra került a karma
2 a saját természetük szerint – a tudatlanság foka és a jīva karmái szerint
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III. FEJEZET 
A TANÍTVÁNY FELISMERÉSÉNEK  

PRÓBÁJA

 अष्ावक्र उवाच ॥
अतवनाशशनमात्ानमेकं तवज्ाय ित्तिः ।

िवात्ज्ानस्य धीरस्य कथमथा्भज्भने रतिः ॥ ३-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

avināśinamātmānamekaṃ vijñāya tattvataḥ |
tavātmajñānasya dhīrasya kathamarthārjane ratiḥ || 3-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Miután valóban egyetlenként 

és elpusztíthatatlanként ismerted fel magad,
miként lehet, hogy te, aki nyugodt vagy, 

és rendelkezel az Önvaló Tudásával,
kötődést érzel a vagyonszerzéshez1?!

Janaka még nem szilárdult meg egészen az Önvaló felismerésének állapo-
tában. Ezért Aṣṭāvakra próbára teszi, és rámutat a viselkedésében megnyil-
vánuló anomáliákra és ellentmondásokra, annak érdekében, hogy segítse a 
fejlődését.

1 miként… – Aki felismerte az Önvalót, az tökéletesnek, halhatatlannak és 
mindennek tudja magát, és semmit sem akar. Hogyan vágyhatna vagyonra?

आत्ाज्ानादिो प्ीतितववि षयभ्रमगोचरे ।
शुतिेरज्ानिो लोर्ो यथा रजितवभ्रमे ॥ ३-२॥

ātmājñānādaho prītirviṣayabhramagocare |
śukterajñānato lobho yathā rajatavibhrame || 3-2||
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2. Ó, jaj, ahogy az ezüst illúziójából,
melyet a gyöngykagylót illető tudatlanság okoz,

mohóság jelenik meg,
éppen úgy ébred kötődés

az illuzórikus észlelés tárgyaihoz
az Önvalóra vonatkozó tudatlanságból!

Aṣṭāvakra felhívja Janaka figyelmét, hogy a világ dolgaihoz való kötődé se 
az igaz természetüket illető tudatlanságból fakad, mert valójában az Ön-
valón kívül semmi sem létezik, és az érzékek tárgyai pusztán illúziók. Ami-
kor valóban szert teszünk az Önvaló felismerésére, akkor az úgynevezett 
ér zéktárgyakhoz való kötődésünk megszűnik, ahogy az ezüst iránti sóvárgá-
sunk is szertefoszlik, amikor felismerjük a gyöngykagylót.

तवश्वं सु्रति यत्रेदं िरङ्ा इव िागरे ।
िोऽिममिीति तवज्ाय हकं दीन इव धावसि ॥ ३-३॥

viśvaṃ sphurati yatredaṃ taraṅgā iva sāgare |
so’hamasmīti vijñāya kiṃ dīna iva dhāvasi || 3-3||

3. Miután felismerted, hogy Az vagy,
melyben az univerzum úgy jelenik meg,

mint a hullámok a tengeren,
miért lótsz-futsz,

mint egy szánalmas lény1?!
1 miért… – Minden félelmünk, szenvedésünk, gyámoltalanságunk és akará-

sunk pusztán annak a következménye, hogy az univerzumot önnön magunk-
tól különbözőnek tartjuk. Ahogy a hullám nem más, mint maga az óceán, 
úgy az univerzum is kizárólag a saját énünk. Aki szert tesz erre a tudásra, az 
békés, félelmet nem ismerő és független lesz.

श्ुत्ातप शुधिचैिन्य आत्ानमतििुन्दरम् ।
उपस्ेऽत्न्िंितिो माशलन्यमसधगच्छति ॥ ३-४॥
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śrutvāpi śuddhacaitanya ātmānamatisundaram |
upasthe’tyantasaṃsakto mālinyamadhigacchati || 3-4||

4. Hogyan ragaszkodhat az ember a kéjvágyhoz1,
és válhat ennélfogva tisztátalanná2

még azt követően is,
miután hallotta magáról,

hogy Színtiszta Tudatosság és rendkívül gyönyörű?!
1 Hogyan… – Az Önvaló Tudomása és a kéjvágy nem létezhet egyidejű leg. 

Aki az Önvaló Tudására jutott, az semmi más szépet és vonzót nem talál. A 
kéjvágy megkívánja a test jelenlétét.

2 tisztátalan – A kéjvágy az elme tisztátalan állapota, mely megteremti és 
növeli a test-tudatosságot, és elfedi a spirituális tudatosságot.

िव्भर्रूिेषु चात्ानं िव्भर्रूिानन चात्नन ।
मुनेजा्भनि आश्चयवं ममत्मनुवि्भिे ॥ ३-५॥

sarvabhūteṣu cātmānaṃ sarvabhūtāni cātmani |
munerjānata āścaryaṃ mamatvamanuvartate || 3-5||

5. Különös,
hogy a birtoklás érzete

még abban a bölcsben is tovább él, aki felismerte:
az Önvaló mindenben benne van,

és minden az Önvalóban van1.
1 a birtoklás érzete… – Ez a kettősség érzetéből születik, melyben az Ön va-

ló igaz természete ismeretlen, míg az egyéb dolgokra úgy tekint az ember, 
hogy rajta kívül léteznek, és ezért vágyik azok megszerzésére, birtoklására.

आस्स्िः परमादै्िं मोक्षाथतेऽतप व्वस्स्िः ।
आश्चयवं कामवशगो तवकलः केशलशशक्षया ॥ ३-६॥

āsthitaḥ paramādvaitaṃ mokṣārthe’pi vyavasthitaḥ |
āścaryaṃ kāmavaśago vikalaḥ keliśikṣayā || 3-6||
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6. Különös,
hogy a legfőbb nem-kettősségben időzve

és a megszabadulásra törekedve
az ember mégis ki van téve a kéjvágynak,

és a szerelmi szórakozás kavarja fel.

उद्रूिं ज्ानदतुमवि त्रमवधाया्भतिदबु्भलः ।
आश्चयवं काममाकाङ््क्षेि् कालमन्मनुचश्िः ॥ ३-७॥

udbhūtaṃ jñānadurmitramavadhāryātidurbalaḥ |
āścaryaṃ kāmamākāṅkṣet kālamantamanuśritaḥ || 3-7||

7. Különös,
hogy a szerfelett meggyengült

és az utolsó napjaihoz érkezett ember
érzéki élvezetek után sóvárog,

holott tudja:
a testi vágy a Tudás ellensége.

इिामुत्र तवरतिस्य ननत्ाननत्तववेहकनः ।
आश्चयवं मोक्षकामस्य मोक्षाद ्एव तवर्ीतषका ॥ ३-८॥
ihāmutra viraktasya nityānityavivekinaḥ |

āścaryaṃ mokṣakāmasya mokṣād eva vibhīṣikā || 3-8||

8. Különös,
hogy aki nem kötődik sem e világ,

sem a másvilág tárgyaihoz,
aki megkülönbözteti az örökkévalót a mulandótól,

és aki vágyik a megszabadulásra,
az mégis fél a megszabadulástól1.

1 fél a megszabadulástól – fél elveszíteni az úgynevezett egyéniségét
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धीरस्ु र्ोज्यमानोऽतप पीड्यमानोऽतप िव्भदा ।
आत्ानं केवलं पश्यन् न िुष्यति न कुप्ति ॥ ३-९॥

dhīrastu bhojyamāno’pi pīḍyamāno’pi sarvadā |
ātmānaṃ kevalaṃ paśyan na tuṣyati na kupyati || 3-9||

9. De1 legyen bár ünnepelve,
bőségesen megvendégelve vagy éppen gyötörve,

a [mélységesen] nyugodt2

örökké az Abszolút Önvalót látja,
és így se nem elégedetté tett, se nem haragos.

1 De – A fejezet első nyolc versszaka a még nem megszilárdult sādhaka 
visszás állapotát írta le. Aṣṭāvakra rámutatott az életében és az életvitelében 
található ellentmondásokra, így jelezve, hogy még nem tett szert az igaz Fel-
ismerésre. A kilencedik verstől kezdődően a valódi jñānī elméjét és szokásait 
emeli ki.

2 nyugodt – akinek az elméje nem zaklatott még akkor sem, mikor pedig er-
re okok tűnnek fel (vö.: Bhagavad gītā – II.56.,57.; VI.7.; V. 20.)

चेष्मानं शरीरं स्वं पश्यत्न्यशरीरवि् ।
िंस्वे चातप ननन्दायां कथं क्भु्ेि् मिाशयः ॥ ३-१०॥

ceṣṭamānaṃ śarīraṃ svaṃ paśyatyanyaśarīravat |
saṃstave cāpi nindāyāṃ kathaṃ kṣubhyet mahāśayaḥ || 3-10||

10. A nemes lelkű úgy figyeli  
a saját tevékenykedő testét,

mintha másé volna.
Mivel ilyen, hogyan lehetne megzavarni

dicsérettel vagy szemrehányással1?!
1 hogyan… – a dicséret és a szemrehányás minden esetben az ember visel-

kedésére vonatkozik, ami pedig a tettei által fejeződik ki. Ám ha valaki rájön, 
hogy a fizikai és mentális tetteinek nincs kapcsolata Önmagával, akkor rá 
sem dicséret, sem hibáztatás nem lesz hatással. A jñānī tudja, hogy a test és 
az elme, illetve azok tettei, nem azonosak az Önvalóval. (vö.: Bhagavad gītā 
III. 27-28.)
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मायामात्रतमदं तवश्वं पश्यन् तवगिकौिुकः ।
अतप सन्निहित ेमृत्ौ कथं त्रस्यति धीरधीः ॥ ३-११॥

māyāmātramidaṃ viśvaṃ paśyan vigatakautukaḥ |
api sannihite mṛtyau kathaṃ trasyati dhīradhīḥ || 3-11||

11. E világot puszta illúzióként ismerve fel
és minden érdeklődést elveszítve1 iránta,

hogyan félhet a szilárd elméjű
akár a halál torkában2?

1 …elveszítve – senkit nem érdekelhet egy nem-létező dolog
2 félhet… – Az Önvaló örök; nem született és nem is hal meg. A születés és 

a halál ténylegesen illuzórikus jelenségek. Az Önvaló Tudójának ezért nincs 
oka félni a test feloldódásától, mely a legkisebb mértékben sincs hatással az 
Önvalóra. (vö.: Bhagavad gītā II.13-18.) 

ननःस्ृि ंमानिं यस्य नैराश्येऽतप मिात्नः ।
िस्यात्ज्ानिृप्तस्य िुलना केन जायिे ॥ ३-१२॥

niḥspṛhaṃ mānasaṃ yasya nairāśye’pi mahātmanaḥ |
tasyātmajñānatṛptasya tulanā kena jāyate || 3-12||

12. Kivel hasonlíthatnánk össze azt a nagy lelket,
aki az Önvaló Tudásával megelégedve

még a csalódásban is vágytalan1?!
1 …vágytalan – Az átlagember még a csalódásban sem képes feladni a vá-

gyait. Sőt, gyakran még jobban ragaszkodik hozzájuk. Ez azonban nincs így 
annál, aki szert tett az Önvaló felismerésére. Őt nem igazán érheti csalódás, 
mert nincsenek vágyai. De még az olyan esetek sincsenek rá hatással, me-
lyek csalódásra adhatnának okot – hiszen ő maga is tettekbe bonyolódik, és 
olykor talán kudarcot vall –, mert nem ragaszkodik a vágyaihoz, és így nem 
szenved.
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स्वर्ावाद ्एव जानानो दृश्यमेिनि हकञ््चन ।
इदं ग्ाह्यतमदं त्ाज्यं ि हकं पश्यति धीरधीः ॥ ३-१३॥

svabhāvād eva jānāno dṛśyametanna kiñcana |
idaṃ grāhyamidaṃ tyājyaṃ sa kiṃ paśyati dhīradhīḥ || 3-13||

13. Miért tekintené az egyik dolgot elfogadásra,
míg a másikat visszautasításra érdemesnek

az a szilárd elméjű, aki jól tudja:
a[z észlelt] tárgy1 természetét tekintve semmi2.

1 tárgy – a belső és a külső univerzum
2 semmi – abszolút értelemben; kizárólag az Önvaló létezik. Minden más 

nem-létező, és csupán illuzórikus rávetítés az Önvalóra. Ennélfogva a bölcs 
nem kötődik a világ tárgyaihoz; nem epekedik azon tárgyak után, amelyek 
örömet szereznek, és nem kerüli azokat, amelyek fájdalmat okoznak.

अन्स्त्यतिकषायस्य ननद््भन्द्वस्य ननराशशषः ।
यदृच्छयागिो र्ोगो न दःुखाय न िुष्ये ॥ ३-१४॥

antastyaktakaṣāyasya nirdvandvasya nirāśiṣaḥ |
yadṛcchayāgato bhogo na duḥkhāya na tuṣṭaye || 3-14||

14. Aki az elméjében feladta a világi ragaszkodást,
aki túl van az ellentétpárokon1, és aki vágytalan,

annak egyetlen természetszerűleg felmerülő 
tapasztalás2 sem okoz se örömet, se fájdalmat.

1 ellentétpárokon – mint boldogság-boldogtalanság; meleg-hideg stb.
2 tapasztalás – a tapasztalás tárgya. Az összes örömünk és fájdalmunk az 

érzékek örömöt-szerző vagy fájdalmat-okozó tárgyakkal való kapcsolatából 
adódik, melyek miatt az előbbiekhez ragaszkodni kezdünk, az utóbbiakat 
pedig utáljuk. Azonban ha se vonzódás, se viszolygás nincs bennünk velük 
szemben, és hagyjuk őket hadd jöjjenek rend szerint, akkor sem örömet, sem 
fájdalmat nem képesek okozni.

 



aṣṭāvakra gītā 4. fejezet

33

 

IV. FEJEZET  
AZ ÖNVALÓ FELISMERÉSÉNEK DICSŐÍTÉSE

अष्ावक्र उवाच ॥
िन्ात्ज्ानस्य धीरस्य खेलिो र्ोगलीलया ।
न हि िंिारवािीकैमरू्भढैः िि िमानिा ॥ ४-१॥

aṣṭāvakra uvāca ||
hantātmajñānasya dhīrasya khelato bhogalīlayā |

na hi saṃsāravāhīkairmūḍhaiḥ saha samānatā || 4-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Ó, az Önvaló bölcs Tudója,
aki az élvezet játékát játssza1,

nem hasonlít a világ megtévesztett barmaihoz2. 
1 aki … – mert a világ élvezete olyan, akár a játék az Önvaló felismerésé-

vel bíró ember számára, aki nem kötődik hozzá, és nem is áll a hatása alatt
2 a világ megtévesztett barmaihoz – [ökör, igavonó állat] a világhoz ragaszkodó 

emberek, akiket ide-oda taszigálnak a világ örömei és szenvedései; ők képte-
lenek játékként tekinteni a világra

यि् पदं प्ेप्सवो दीनाः शक्रार्दाः िव्भदेविाः ।
अिो ित्र स्स्िो योगी न िष्भमुपगच्छति ॥ ४-२॥

yat padaṃ prepsavo dīnāḥ śakrādyāḥ sarvadevatāḥ |
aho tatra sthito yogī na harṣamupagacchati || 4-2||

2. Ó, a Yogī nem érez kitörő örömet1

abban az állapotban honolva2,
mely után Indra és az összes többi Istenség

keseregve sóvárog3!
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1 nem érez… – mert az teljesen természetes Neki. Mi csak akkor ujjongunk 
örömünkben, amikor valami szokatlan, ámde nagyon áhított dolog történik 
velünk. Azonban Satcidānanda Maga a lényünk, és egyáltalán nem idegen, 
szokatlan annak, aki rendelkezik az Önvaló Tudásával.

2 abban az állapotban – Abszolút Létezés - Legfőbb Üdvteljesség
3 kesereg… – mert nem képesek elérni Azt

िज्जस्य पुण्यपापाभ्ां स्शणो ह्यन्न्भ जायिे ।
न ह्याकाशस्य धरूमेन दृश्यमानातप िङ्तिः ॥ ४-३॥

tajjñasya puṇyapāpābhyāṃ sparśo hyantarna jāyate |
na hyākāśasya dhūmena dṛśyamānāpi saṅgatiḥ || 4-3||

3. Aki megismerte Azt,
annak szívét nem érinti sem erény, sem bűn,

mint ahogy az eget sem érinti a füst,
még ha úgy tűnik is.

आत्ैवेदं जगत्ववं ज्ािं येन मिात्ना ।
यदृच्छया वि्भमानं िं ननषेधिुं क्षमेि कः ॥ ४-४॥

ātmaivedaṃ jagatsarvaṃ jñātaṃ yena mahātmanā |
yadṛcchayā vartamānaṃ taṃ niṣeddhuṃ kṣameta kaḥ || 4-4||

4. Ki tilthatná meg a nagy léleknek,
aki ezt az egész univerzumot

kizárólag az Önvalóként ismerte meg,
hogy kedve szerint éljen1?

1 kedve szerint éljen – Az Önvaló Tudója felette áll az összes szent irat megha-
gyásának. Teljesen közömbös minden előírt magatartási szabállyal szemben, 
mert azok a tudatlan elmék számára kerültek megfogalmazásra. Ez azonban 
nem jelent erkölcsi anarchiát, mert a szent iratokban az áll, hogy az Önvaló 
Tudója nem alacsonyodik le az alantas tettekig, mivel az összes gonosz haj-
lam (saṃskāra) még az előtt kiirtásra kerül, hogy elérné a felismerés legma-
gasabb fokát. Sri Ramakrishna úgy mondta: a kiváló táncos sosem véti el a 
lépést. (Śrī Rāmakṛṣṇa evangéliuma magyar nyelvű kiadását lásd e könyv végén)
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आब्ह्मस्बिपय्भन्े र्रूिग्ामे चिुतववि धे ।
तवज्स्यैव हि िामर्थ्भतमच्छाननच्छातववज्भने ॥ ४-५॥

ābrahmastambaparyante bhūtagrāme caturvidhe |
vijñasyaiva hi sāmarthyamicchānicchāvivarjane || 4-5||

5. A teremtett lények négy fajtája1 közül
– Brahmātól kezdve egészen a fűszálig –

egyedül csak a bölcs ember képes lemondani
a vágyról és az ellenérzésről2.

1 a teremtett lények négy fajtája – nevezetesen: jarāyuja, anyai méhből született; 
aṇḍaja, tojásból született; svedaja, meleg pára vagy izzadság folytán sarjadt (pl. 
rovarok, férgek); udbhijja, kicsírázott növények. Itt a teremtés egészét jelenti, 
beleértve az Isteneket és az egyéb szemmel nem látható létezőket is.

2 egyedül csak … – Amíg az ember tudatlan a saját és az univerzum igaz 
természetét illetően, addig szükségszerűen vannak vágyai és ellenérzései. 
Bizonyos dolgokat jónak és vágyottnak, másokat ezek ellentettjének gondol. 
Ám aki tudja, hogy ő maga és a világ is Brahman, az csupán egyetlen egyet 
lát, és ebből adódóan nincsenek különleges preferenciái, és mentes a szere-
tem, nem-szeretem érzéseitől. Játékosan veszi a dolgokat. Látszólag talán 
kötődik az egyik dologhoz, de a következő pillanatban már teljesen elfelejti. 

आत्ानमद्यं कशश्चज्ानाति जगदीश्वरम् ।
यद ्वेतत् ित् कुरुिे न र्यं िस्य कुत्रचचि् ॥ ४-६॥

ātmānamadvayaṃ kaścijjānāti jagadīśvaram |
yad vetti tatsa kurute na bhayaṃ tasya kutracit || 4-6||

6. Ritka az olyan ember,
aki második nélküli Egyetlennek

és egyúttal az Univerzum Urának tudja az Önvalót.
E tudásának megfelelően cselekszik1,

és semmitől sem fél2.
1 E tudásának… – azt teszi, amit arra érdemesnek tart. Az Önvaló Tudójá-

nak nincsenek kötelességei, szemben az átlagemberekkel, akiket a környezet 
és a saját korlátjaik késztetnek azokra. 

2 semmitől sem fél – mert semmit nem lát Önmagán kívül



aṣṭāvakra gītā 5. fejezet

36

 

V. FEJEZET  
NÉGY ÚT AZ ÖNVALÓ FELISMERÉSÉHEZ

अष्ावक्र उवाच ॥
न िे िङ्ोऽस्स् केनातप हकं शुधिस्त्यतिुतमच्छसि ।

िङ्ाितवलयं कुव्भनेिवमेव लयं व्रज ॥ ५-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

na te saṅgo’sti kenāpi kiṃ śuddhastyaktumicchasi |
saṅghātavilayaṃ kurvannevameva layaṃ vraja || 5-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Egyáltalán semmivel sincs kapcsolatod.

Ezért színtisztán, miként vagy, 
miről akarsz lemondani1?!

Bontsd fel az összekapcsoltat2,
és pontosan ily módon3

lépj be a Feloldódás[ állapotá]ba4!

Ez a fejezet az abszolút állapot felismerésének négy különböző módját írja 
le. Az első vers a nem-kötődésről (asaṅga) szól; a második arról ír, hogy az 
Önvalóval megegyező valóságként tekintsünk az univerzumra – kizárólag 
egyetlen Ātman létezik; a harmadik, hogy tartsuk illuzórikusnak a jelenség-
természetű univerzumot; a negyedik pedig, hogy maradjunk érintetlenek a 
külső, illetve a belső univerzum jelenségétől. E négy bármelyike elvezet az 
Abszolút felismeréséhez.

1 miről… – arról mondunk le, amihez kötődünk; a Színtiszta Önvaló azon-
ban mentes a kötődéstől

2 összekapcsolt – a test, elme, intellektus, érzékek stb. komplexuma. Jelen pil-
lanatban ezekkel azonosítjuk az Önvalót, és ezáltal életre hívjuk őket. Ez az 
azonosulás akadályoz meg bennünket abban, hogy felismerjük az Önvalót. 
Amint leromboljuk ezt az azonosulást, beleolvadunk az Abszolútba. 

3 ily módon – az összekapcsolt megsemmisítésével
4 Feloldódás – az az állapot, melyben nem létezik jelenség; az Abszolút
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उदेति र्विो तवश्वं वाररधेररव बुद्दुः ।
इति ज्ात्ैकमात्ानमेवमेव लयं व्रज ॥ ५-२॥

udeti bhavato viśvaṃ vāridheriva budbudaḥ |
iti jñātvaikamātmānamevameva layaṃ vraja || 5-2||

2. Mint buborékok a tengerből,
úgy emelkedik elő Belőled az univerzum.1

Tudd hát egyetlennek az Ātmant,
és pontosan ily módon2

lépj be a Feloldódás[ állapotá]ba!
1 Mint… – így mutat rá, hogy a jelenségvilág valósága nem más, mint 

Maga az Önvaló
2 ily módon – A Tudomás, mely szerint kizárólag az Ātman létezik, tagadja 

a jelenségvilágot, és így felismerszik az Abszolút.

प्त्क्षमप्वस्ुत्ाद ्तवश्वं नास्त्यमले त्ह्य ।
रज्ुिप्भ इव व्तिमेवमेव लयं व्रज ॥ ५-३॥

pratyakṣamapyavastutvād viśvaṃ nāstyamale tvayi |
rajjusarpa iva vyaktamevameva layaṃ vraja || 5-3||

3. Mivel valótlan,
a [látszólag] megnyilvánult univerzum

– akár a kígyó a kötélben – nem létezik Benned1,
aki színtiszta2 vagy,

noha jelen van az érzékek számára.
Pontosan ily módon3 lépsz be

a Feloldódás[ állapotá]ba!

1 megnyilvánult … – a kötélbe képzelt kígyó klasszikus példája jól jelzi, hogy 
az Önvalóra vetített univerzum valójában nem létező

2 színtiszta – a világ illúziója sosincs hatással az Önvalóra
3 ily módon – felismerve az univerzum valótlanságát
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िमदःुखिुखः परूण्भ आशानैराश्ययोः िमः ।
िमजीतविमृत्ुः िनेिवमेव लयं व्रज ॥ ५-४॥

samaduḥkhasukhaḥ pūrṇa āśānairāśyayoḥ samaḥ |
samajīvitamṛtyuḥ sannevameva layaṃ vraja || 5-4||

4. Tökéletesen teljes és egykedvű vagy
boldogságban és szenvedésben,

reményben és kétségben, élet és halál idején.
[Ezért] pontosan ily módon éred el

a Feloldódás[ állapotá]t!

Az első három vers a külső világ felbomlásával foglalkozik. Ez a vers pedig 
a belső világ – a gondolatok és érzések világának – megsemmisülését tárgyal-
ja. Öröm és bánat, remény és kétségbeesés, élet és halál hatása alatt állunk 
mindaddig, amíg tökéletlennek, és az Önvalótól különbözőnek tartjuk ma-
gunkat. Abban a pillanatban, hogy az Ātmannak tudjuk magunkat, mely 
az egyetlen tökéletes, meghaladjuk az ellentétpárokat, kikerülünk a hatásuk 
alól, és felismerjük igaz, szabad természetünket.
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VI. FEJEZET  
A TUDÁS

अष्ावक्र उवाच ॥
आकाशवदनन्ोऽि ंघटवि् प्ाकृिं जगि् ।

इति ज्ानं िथैिस्य न त्ागो न ग्िो लयः ॥ ६-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

ākāśavadananto’haṃ ghaṭavat prākṛtaṃ jagat |
iti jñānaṃ tathaitasya na tyāgo na graho layaḥ || 6-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Határtalan vagyok, akár a tér.
A jelenségvilág1, akár egy korsó2.

Ez a Tudás3.
Így hát4 azt5 nem kell sem feladni,
sem elfogadni6, sem elpusztítani7.

1 jelenségvilág – Prākṛta, vagyis ami Prakṛtiből bontakozott ki
2 akár … – ahogy a korsóba zárt tér megegyezik a végtelen térrel, úgy az 

univerzum is – a számtalan nevével és formájával – olyan valóságot foglal 
magában, amelyik megegyezik az Ātmannal

3 Ez … – Ebben a fejezetben a bölcs Aṣṭāvakra egy magasabb nézőpontról 
szól. Az előző fejezetben a Feloldódásról (Laya) beszélt, a relatív tudatosság 
meghaladásának szükségességéről és annak módjairól, elérve az Abszolútot. 
Azonban még ez a Feloldódásra tett kísérlet is tudatlanságból ered, mi vel a 
Színtiszta Önvaló soha egy pillanatig sem volt rabságban. Itt arról a maga-
sabb nézőpontról beszél, ahonnan az univerzum és annak tudomása többé 
már nem jelent rabságot, és ennélfogva nincs is szükség a meghaladására. 
Az univerzum tehát itt úgy fedi fel magát, mint ami az Ātmannal megegyező 
szubsztanciából van. Minden az Önvaló. Ahogy Sri Ramakrishna mondta, 
amíg nem érjük el a tetőt, addig a tetőre vezető lépcsőt a tetőtől eltérő vala-
miként tagadjuk; azonban amikor felértünk a tetőre, akkor azt találjuk, hogy 
a tető és a lépcső egyazon anyagból készült. (Śrī Rāmakṛṣṇa evangéliuma magyar 
nyelvű kiadását lásd e könyv végén)
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4 Így hát… – Amikor szert tettünk e Tudásra, akkor kizárólag az Önvaló 
lé tezik; a lemondás, feladás, elfogadás és elpusztítás kérdése fel sem merül.

5 azt – a jelenségvilágot
6 elfogadni – akkor már nem kötődünk a világhoz
7 elpusztítani – akkor már nem kell azt az Ātmantól eltérő valamiként ta-

gadnunk

मिोदसधररवाि ंि प्पञ््चो वीचचिन्निर्ः ।
इति ज्ानं िथैिस्य न त्ागो न ग्िो लयः ॥ ६-२॥

mahodadhirivāhaṃ sa prapañco vīcisannibhaḥ |
iti jñānaṃ tathaitasya na tyāgo na graho layaḥ || 6-2||

2. Olyan vagyok, mint az óceán;
a jelenségvilág pedig, mint a hullám1.

Ez a Tudás.
Így hát azt nem kell sem feladni,
sem elfogadni, sem elpusztítani.

1 mint … – ez a példa még világosabbá teszi az Önvaló és az univerzum 
azonosságát; mind a kettőnek ugyanaz a szubsztanciája, akár az óceán és a 
hullámja

अि ंि शुक्तििङ्कनाशो रूप्वद ्तवश्वकपिना ।
इति ज्ानं िथैिस्य न त्ागो न ग्िो लयः ॥ ६-३॥

ahaṃ sa śuktisaṅkāśo rūpyavad viśvakalpanā |
iti jñānaṃ tathaitasya na tyāgo na graho layaḥ || 6-3||

3. Olyan vagyok, mint a gyöngykagyló;
a kivetített világ pedig, mint az ezüst1.

Ez a Tudás.
Így hát azt nem kell sem feladni,
sem elfogadni, sem elpusztítani.

1 mint … – az ezüst illúziója mögött meghúzódó valóság a gyöngykagyló; 
éppen így az univerzum valósága Maga az Önvaló
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अि ंवा िव्भर्रूिेषु िव्भर्रूिान्यथो मह्य ।
इति ज्ानं िथैिस्य न त्ागो न ग्िो लयः ॥ ६-४॥

ahaṃ vā sarvabhūteṣu sarvabhūtānyatho mayi |
iti jñānaṃ tathaitasya na tyāgo na graho layaḥ || 6-4||

4. Valóban benne vagyok minden létezőben1,
és minden létező Bennem van2.

Ez a Tudás.
Így hát azt nem kell sem feladni,
sem elfogadni, sem elpusztítani.

1 benne … – Én vagyok minden létező benső szubsztanciája
2 minden… – Én vagyok az univerzum szubsztrátuma
Ez a vers azt is jelzi, hogy az Önvaló és a jelenség valósága nem különbö-

zik egymástól. Az Ātman egyaránt az univerzum tartalmazója, és a benne 
tartalmazott.
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VII. FEJEZET 
A TANÍTVÁNY FELISMERÉSE

जनक उवाच ॥
मय्नन्मिाम्भोधौ तवश्वपोि इिस्िः ।

भ्रमति स्वान्वािेन न ममास्त्यिहिष्ुिा ॥ ७-१॥
janaka uvāca ||

mayyanantamahāmbhodhau viśvapota itastataḥ |
bhramati svāntavātena na mamāstyasahiṣṇutā || 7-1||

Janaka így szólt:
1. Bennem, a határtalan óceánban,

az univerzum bárkája ide-oda hánykolódik
önnön természetének szele folytán.

Nem vagyok türelmetlen1.
1 nem türelmetlen – [nem megzavart] azaz érintetlen
Amikor az óceánon feltámad a szél, akkor ide-oda veti a hajót, sőt a hul-

lámcsapások még el is süllyeszthetik. A hajó hánykolódása azonban nincs 
hatással az óceánra. Éppen így, az Önvalón nyugvó univerzum örökké vál-
tozik önnön törvényei hatására. A változó világ azonban egyáltalán nincs 
hatással az Önvalóra. 

मय्नन्मिाम्भोधौ जगद्ीचचः स्वर्ाविः ।
उदेिु वास्मायािु न मे वृसधिन्भ च क्षतिः ॥ ७-२॥

mayyanantamahāmbhodhau jagadvīciḥ svabhāvataḥ |
udetu vāstamāyātu na me vṛddhirna ca kṣatiḥ || 7-2||

2. Bennem, a határtalan óceánban,
hadd emelkedjen elő vagy oldódjon fel  

a világ hulláma magától1!
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Én se nem növekszem,
se nem csökkenek ezáltal.

1 magától – önnön természete szerint. A hullám nem más, mint maga az 
óceán vize; csupán nevet és formát kapott; a szubsztanciája nem lett több. 
Épp így van ez a világgal is; a világ valósága Brahman. Ezért amikor a világ 
feltűnik, név és forma vetítődik Brahman valóságára; mikor pedig eltűnik a 
világ, akkor a név és a forma is megsemmisül. A valóság örökkön ugyanaz.

मय्नन्मिाम्भोधौ तवश्वं नाम तवकपिना ।
अतिशान्ो ननराकार एिदेवािमास्स्िः ॥ ७-३॥

mayyanantamahāmbhodhau viśvaṃ nāma vikalpanā |
atiśānto nirākāra etadevāhamāsthitaḥ || 7-3||

3. Bennem, a határtalan óceánban,
található az univerzum elképzelése.

Végtelenül nyugodt és forma nélküli vagyok.
Szilárdan nyugszom ezen [a felismerésen]1.

1 ezen – annak tudásában, azon a felismerésen, hogy a világ pusztán egy 
megjelenés, az Önvaló pedig, amelyben megjelenik a világ, örökkön nyugodt 
és forma nélküli marad

नात्ा र्ावेषु नो र्ावस्त्रानन्े ननरञ्जने ।
इत्ितिोऽस्ृिः शान् एिदेवािमास्स्िः ॥ ७-४॥

nātmā bhāveṣu no bhāvastatrānante nirañjane |
ityasakto’spṛhaḥ śānta etadevāhamāsthitaḥ || 7-4||

4. Az Önvaló nem a tárgyakban található1,
és a tárgyak sem Abban, ami végtelen és makulátlan2.

Ily módon Az mentes a kötődéstől és a vágytól,
és békés.

Szilárdan nyugszom ezen [a felismerésen].
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1 Önvaló… – az Önvaló mindent-átható és végtelen, és ennélfogva nem 
tar  talmazhatja véges tárgy, mint amilyen a test, elme stb.

2 a tárgyak sem… – abszolút értelemben; mert az Önvaló végtelen, és a 
vég telennek semmiféle kapcsolata nem lehet semmilyen véges tárggyal; és 
ma kulátlan, a makulátlanon pedig nem lehet nyoma korlátozottságnak

Az Önvaló igazság szerint se nem a tartalmazó, se nem a tartalmazott, 
mert Rajta kívül semmi sem létezik. A világ csak tudatlanság folytán tűnik 
fel.

अिो चचन्ात्रमेवाितमन्द्रजालोपमं जगि् ।
इति मम कथं कुत्र ियेोपादेयकपिना ॥ ७-५॥

aho cinmātramevāhamindrajālopamaṃ jagat |
iti mama kathaṃ kutra heyopādeyakalpanā || 7-5||

5. Ó, valóban Maga vagyok az Intelligencia!
A világ akár egy bűvészmutatvány.

Hogyan és hol jelenhetne meg Bennem
az elutasítás vagy az elfogadás 

bármily gondolata?!

Az Önvaló Tudásával bíró ember bűvészmutatványként tekint e világra, 
vagyis hamisként és illuzórikusként, melynek még akkor sincs léte, amikor 
pedig látható a számára. Ekként tehát a világ egyetlen tárgya iránt sincs ben-
ne vonzódás, se viszolygás velük szemben. (lásd: III.13.)
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VIII. FEJEZET 
RABSÁG ÉS MEGSZABADULÁS

अष्ावक्र उवाच ॥
िदा बन्धो यदा चचत्ं हकञ्ञ््चद ्वाञ्छति शोचति ।

हकञ््चिन् मञु््चति गृह्ाति हकञ््चिधिषृ्यति कुप्ति ॥ ८-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

tadā bandho yadā cittaṃ kiñcid vāñchati śocati |
kiñcin muñcati gṛhṇāti kiñciddhṛṣyati kupyati || 8-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Rabság az,

amikor az elme vágyakozik valamire
vagy bánkódik valami miatt, 
elutasít vagy elfogad valamit,

boldogságot vagy dühöt érez bármi okán.

िदा मुक्तिय्भदा चचत्ं न वाञ्छति न शोचति ।
न मुञ््चति न गृह्ाति न हृष्यति न कुप्ति ॥ ८-२॥

tadā muktiryadā cittaṃ na vāñchati na śocati |
na muñcati na gṛhṇāti na hṛṣyati na kupyati || 8-2||

2. Megszabadulás az,
amikor az elme nem vágyakozik,

nem bánkódik, nem utasít és nem fogad el,
és boldogságot vagy dühöt sem érez semmi okán.
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A vágyódás, a bánkódás és a többi az elme (citta) módosulásai, és ezek a 
tóhoz és a rajta megjelenő fodrozódásokhoz hasonlíthatóak. A tó feneke, 
úgymond, a valódi Énünk. A tó fenekét csak akkor pillanthatjuk meg, ha a 
víz nyugodt és tiszta, és nincsenek rajta hullámok sem. Ha a víz zavaros és 
kavargó, akkor nem látjuk az alját. Hasonlóképpen, amíg vannak mentális 
módosulások, – amelyek csak addig lehetségesek, amíg azonosulunk velük 
– addig nem láthatjuk meg az Önvalót, és tudatlanságban és rabságban va-
gyunk. Amikor azonban az elme nyugodt és mentes az efféle módosulások-
tól, akkor felismerjük az igaz természetünket, és így elérjük a megszabadu-
lást. (vö.: Patañjali Yoga sūtra I.2.)

िदा बन्धो यदा चचत्ं ितिं कास्वतप दृह्ष्षु ।
िदा मोक्षो यदा चचत्मितिं िव्भदृह्ष्षु ॥ ८-३॥

tadā bandho yadā cittaṃ saktaṃ kāsvapi dṛṣṭiṣu |
tadā mokṣo yadā cittamasaktaṃ sarvadṛṣṭiṣu || 8-3||

3. Rabság az,
amikor az elme kötődik valamelyik érzékszervhez1.

Megszabadulás az,
amikor az elme egyetlen érzékszervhez sem kötődik.

Az előző két vers a rabságról és a megszabadulásról szólt, mint a belső, 
elmebeli módosulásokkal való azonosulás (rabság) és az azoktól való elkü-
lönülés (megszabadulás). Itt most a külső tárgyak vonatkozásában kerülnek 
kifejtésre.

1 érzékszervhez (dṛṣṭi) – a dṛṣṭi azt jelenti, látás vagy a látás képessége; és így 
az észlelés bármely eszközét jelöli, bármelyik érzékszervet (vö.: Bhagavad gītā 
II.67.)

यदा नाि ंिदा मोक्षो यदाि ंबन्धनं िदा ।
मत्ेति िलेया हकञ््चिन्ा गृिाण तवमञु््च मा ॥ ८-४॥

yadā nāhaṃ tadā mokṣo yadāhaṃ bandhanaṃ tadā |
matveti helayā kiñcinmā gṛhāṇa vimuñca mā || 8-4||
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4. Amikor nincs „én”, az megszabadulás;
amikor van „én”, az rabság.

Ezt fontolóra véve könnyűszerrel tartózkodj
bármi elfogadásától vagy elutasításától!

Az egoizmus rabság, ami az Önvaló testtel, elmével és a többivel történő 
azonosításában áll; az ego-mentesség pedig megszabadulás. Amikor nincs 
ego, akkor az Önvaló testtel stb. történő azonosítása sincs jelen, és az Önvaló 
az egész univerzumot átható második nélküli egyetlenként ismerszik fel. E 
tudással az ember mérhetetlenül békés és minden vágytól és ellenérzéstől 
mentes lesz.
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IX. FEJEZET 
KÖTŐDÉS NÉLKÜL

अष्ावक्र उवाच ॥
कृिाकृिे च द्न्द्वानन कदा शान्ानन कस्य वा ।

एवं ज्ात्ेि ननवतेदाद ्र्व त्ागपरोऽव्रिी ॥ ९-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

kṛtākṛte ca dvandvāni kadā śāntāni kasya vā |
evaṃ jñātveha nirvedād bhava tyāgaparo’vratī || 9-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Mikor és kinek szűnnek meg

az elvégzett és az el nem végzett kötelességek,
valamint az ellentétpárok?!1

Ez tudva törekedj a lemondásra,
és légy vágytalan2  

a világ iránti teljes közömbösség által!
1 Mikor… – Az egész életünk ellentétek keveréke – öröm és bánat, siker 

és kudarc, jó és rossz és így tovább. Ezen kívül mindig van valami, amit egy 
másik dolognál jobban kedvelünk, melynek nyomán arra kényszerülünk, 
hogy bizonyos dolgokat elvégezzünk, míg másoktól tartózkodjunk. Innen a 
kötelességről alkotott elképzelésünk. Így tehát, amíg valósnak tekintjük ezt a 
világot, addig nem menekülhetünk az ellentétpároktól, és nem tudjuk kitö-
rölni a kötelességérzetet sem. Az egyetlen kiút ebből, ha felismerjük a világ 
üres mivoltát, és lemondunk róla. 

2 vágytalan – szó szerint az, aki nem végez semmiféle vallásos szertartást, 
és nem tesz fogadalmat. Az efféle fogadalmak megtartása vagy szertartások 
végzése földi vagy mennyei javak iránti vágyat feltételez. Vagyis aki nem vé-
gez ilyeneket, az vágytalan.
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कस्यातप िाि धन्यस्य लोकचेष्ावलोकनाि् ।
जीतविेच्छा बुर्ुक्षा च बुर्ुत्ोपशमं गिाः ॥ ९-२॥

kasyāpi tāta dhanyasya lokaceṣṭāvalokanāt |
jīvitecchā bubhukṣā ca bubhutsopaśamaṃ gatāḥ || 9-2||

2. Gyermekem!
Valóban ritka az az áldott lélek,

akinek élni-, élvezni- és tudni-vágyása kihunyt azáltal,
hogy megfigyelte az emberek élet[vitel]ét1.

1 megfigyelte … – Egyesek abból is tanulnak, hogy megfigyelik a világ üres 
mivoltát, vagyis mások szenvedéséből okulva, és rájönnek, hogy a világ kép-
telen örök boldogságot nyújtani. Az ostobák ezt a leckét csak azt követően 
tanulják meg, hogy fejest ugranak a világba, és maguk tapasztalják meg az 
élet csapásait. A 3., 4. és 5. vers az élettel, az élvezetekkel és a tanulással 
szem beni szenvtelenséget sulykolja.

अननत्ं िव्भमेवेदं िापहत्रियदरूतषिम् ।
अिारं ननक्न्दिं ियेतमति ननशश्चत् शाम्यति ॥ ९-३॥

anityaṃ sarvamevedaṃ tāpatritayadūṣitam |
asāraṃ ninditaṃ heyamiti niścitya śāmyati || 9-3||

3. A bölcs ember elcsendesedik midőn felismeri,
hogy ezt az egészet1

megfertőzte a háromféle szenvedés2,
és hogy az mulandó, szubsztancia nélküli,

megvetendő és elutasításra érdemes.
1 egészet  – az összes jelenséget
2 háromféle … – vagyis a testhez és elméhez tartozó szenvedések, az élő és 

az élettelen tárgyak, valamint a kozmikus, a természeti erők által okozott 
csa pá sok pl. áradások, földrengés stb.
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कोऽिौ कालो वयः हकं वा यत्र द्न्द्वानन नो नृणाम् ।
िान्युपेक्ष्य यथाप्ाप्तविती सिसधिमवाप्ुयाि् ॥ ९-४॥

ko’sau kālo vayaḥ kiṃ vā yatra dvandvāni no nṛṇām |
tānyupekṣya yathāprāptavartī siddhimavāpnuyāt || 9-4||

4. Melyik az az idő vagy kor,
amelyben az ellentétpárok nem léteznek

az emberek számára?
Aki ezeket hátrahagyva megelégedett azzal, 
ami magától érkezik, az tökéletességre jut.

Nincs olyan idő vagy kor, amelyben kizárólag jó és öröm lesz, bármiféle 
gonosz és bánat kísérete nélkül. Ezért nem is remélhetjük, hogy örök öröm 
és békesség lesz a jussunk az életünk során. Fel kell ismernünk ezt a lényeges 
tényt, és más módot kell keressünk a béke elérésére. Ez pedig az, hogy ki-
kerülünk a viszonylagos élet folyamából, érintetlenek és közömbösek mara-
dunk az élet tapasztalatai vonatkozásában, és nem kötődünk hozzájuk. (vö.: 
Bhagavad gītā II.14.)

नाना मिं मिषतीणां िाधरूनां योतगनां िथा ।
दृष्््वना ननवतेदमापनिः को न शाम्यति मानवः ॥ ९-५॥

nānā mataṃ maharṣīṇāṃ sādhūnāṃ yogināṃ tathā |
dṛṣṭvā nirvedamāpannaḥ ko na śāmyati mānavaḥ || 9-5||

5. Ki az, aki miután megfigyelte
a nagy látók1, a szent emberek2 és a yogīk

közötti véleménykülönbségeket3,
és teljesen közömbössé vált [a tanulás iránt],

nem talál megnyugvásra4?
1 maharṣī; 
2 sādhu;
3…véleménykülönbségeket – a különböző filozófiai iskolákra utalva, melyek 

eltérően határozzák meg az élet legfőbb célját (vö.: Bhagavad gītā II.42-43.; 
Vivekacūḍāmaṇi 58-61.)

4 megnyugvás – [lelki béke] akik a világi tárgyak kapcsán teljes közömbösségre 
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tettek szert, és kizárólag csak az Önvaló felismerésére törekednek, azok bi-
zonyosan rendelkeznek ezzel az igen ritka tudatállapottal, mely a lemondás 
elkerülhetetlen és szükségszerű velejárója

कृत्ा मरूतिवि पररज्ानं चैिन्यस्य न हकं गुरुः ।
ननवतेदिमिायुक्ता यस्ारयति िंिृिेः ॥ ९-६॥

kṛtvā mūrtiparijñānaṃ caitanyasya na kiṃ guruḥ |
nirvedasamatāyuktyā yastārayati saṃsṛteḥ || 9-6||

6. Hát nem ő1 a [valódi] spirituális vezető,
aki a világ iránti teljes közömbösség,

illetve az egykedvűség2 és az érvelés segítségével
a Színtiszta Tudatosság igaz természetének 

Tudására jut,
és megment másokat a világból?

1 ő… – Az előző vers alkalmatlanokként zárja ki a ṛṣiket, sādhukat és yogī-
kat – a különböző véleményeikkel – a spirituális vezetők köréből. Ez a vers 
rámutat, hogy csak és kizárólag az lehet spirituális vezető, aki maga is felis-
merte az Igazságot. Nem pusztán a betanult vélemények, hanem a tényleges 
gyakorlat és felismerés az igaz Guru elengedhetetlen feltétele. 

2 egykedvűség – barátokkal és ellenségekkel, boldogságban és szenvedésben 
egyformán

पश्य र्रूितवकारांस्तं र्रूिमात्रान् यथाथ्भिः ।
ित्क्षणाद ्बन्धननमु्भतिः स्वरूपस्ो र्तवष्यसि ॥ ९-७॥

paśya bhūtavikārāṃstvaṃ bhūtamātrān yathārthataḥ |
tatkṣaṇād bandhanirmuktaḥ svarūpastho bhaviṣyasi || 9-7||

7. Tekints úgy az elemek módosulásaira1,
hogy azok valójában nem mások,

mint maguk az elsődleges elemek,



aṣṭāvakra gītā 9. fejezet

52

és nyomban megszabadulsz a rabságból,
és az igaz valódban honolsz2!

1 az elemek módosulásai – vagyis a test, az elme, az érzékek stb. Valójában 
ezek nem mások, mint az öt alapelem, pusztán összetételükben különbözve. 
Ezen összetételi minták miatt tartjuk az egyik dolgot szépnek, míg a mási-
kat csúfnak, és ebből adódóan vágyjuk az egyiket, és kerüljük a másikat. 
Ám amint mindent egyformának érzünk, az összes szeretem, nem-szeretem 
szer  tefoszlik, és szabadok leszünk.

2 megszabadulsz… – A rabság a testhez és a világ dolgaihoz való vonzó-
dásban áll, melyek csupán az elsődleges elemek különböző módosulásai. A 
szabadság e vonzalom hátrahagyását jelenti.

वािना एव िंिार इति िवा्भ तवमञु््च िाः ।
ित्त्यागो वािनात्ागािस्स्तिरर्द यथा िथा ॥ ९-८॥
vāsanā eva saṃsāra iti sarvā vimuñca tāḥ |

tattyāgo vāsanātyāgātsthitiradya yathā tathā || 9-8||

8. Kizárólag a vágy a világ.1

Ezért add fel mindet!
A világ feladása a vágyak feladásából fakad.2

Most már élhetsz ott, ahol vagy!3

1 Kizárólag… – mivel a vágy az, mely a világhoz köt bennünket, és amely 
miatt valósnak véljük azt; ebből adódóan pedig alávet minket a születés és 
halál körforgásának. Abban a pillanatban, hogy megszabadulunk a vágytól, 
a világ valósága szertefoszlik, és nem lesz több újraszületés.

2 A világ … – Mert a vágy a világ gyökere, eredendő oka. 
3 Most… – Aki feladta a vágyakat, az teljesen szabad, és kedve szerint élhet 

bárhol. Az nem lesz rá semmilyen hatással.
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X. FEJEZET 
NYUGALOM

अष्ावक्र उवाच ॥
तविाय वैररणं काममथवं चानथ्भिङ्कुलम् ।
धम्भमप्ेियोितेिुं िव्भत्रानादरं कुरु ॥ १०-१॥

aṣṭāvakra uvāca ||
vihāya vairiṇaṃ kāmamarthaṃ cānarthasaṅkulam |

dharmamapyetayorhetuṃ sarvatrānādaraṃ kuru || 10-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Miután feladtad a vágyat1 – ami az ellenség2 –,

a világi jómódot3 – ami bajjal jár együtt4 –,
valamint az erényes tetteket5,
ami az előbbi kettő okozója,

légy közömbös mindennel szemben!
1 kāma
2 ellenség – Mert az érzéki élvezetek iránti vágy akadályozza a Tudás eléré-

sét, és a világhoz kötözi a lelket. (X.1-6. vers vö.: Bhagavad gītā III.37-43.)
3 artha
4 ami… – Mert a vagyon szerzése és őrzése nehézségekkel jár együtt, és ár-

talmasak a magasabb rendű természetünkre. 
5 dharma – A dharma egyaránt jelenti a világi és a vallásos dicséretes tette ket, 

de különösen az utóbbit. A szertartások szent iratokban meghagyott mó don 
történő végzésével vallásos érdemre teszünk szert, ami azután világi jó lét  ben 
és érzéki élvezetekben részesít minket.

A dharma, artha és kāma az átlagember létének három célja. Ám a meg-
szabadulás (mokṣa), vagyis az élet legfőbb céljának eléréséhez, e háromról le 
kell mondani. Az Abszolút mindaddig nem érhető el, amíg a vágy legkisebb 
csírája is életben van. Vágy nélkül pedig mind a három fentebb említett cél 
értelmét veszti. Emiatt szükséges a feladásuk, hogy felnyílhasson a szemünk, 
és felismerhessük a Legfőbb Ént.
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स्वप्ने्द्रजालवि् पश्य हदनानन त्रीक्ण पञ््च वा ।
तमत्रक्षेत्रधनागारदारदायाहदिम्पदः ॥ १०-२॥

svapnendrajālavat paśya dināni trīṇi pañca vā |
mitrakṣetradhanāgāradāradāyādisampadaḥ || 10-2||

2. Tekints úgy a barátokra, a birtokokra,
a vagyonra, a házakra, a feleségekre,  

az ajándékokra és a hasonló jószerencsékre,
mint egy álomra vagy egy bűvészmutatványra1,

melyek három vagy öt napig tartanak2!
1 mint egy álomra …– vagyis valótlanként
2 melyek… – azaz rendkívül mulandóak

यत्र यत्र र्वेत्ृष्ा िंिारं तवसधि ित्र वै ।
प्ौढवैराग्माचश्त् वीििृष्ः िुखी र्व ॥ १०-३॥

yatra yatra bhavettṛṣṇā saṃsāraṃ viddhi tatra vai |
prauḍhavairāgyamāśritya vītatṛṣṇaḥ sukhī bhava || 10-3||

3. Bárhol, ahol vágy van,
tudd, ott a világ1 is!2

Szilárdulj meg a nem-kötődésben3,
és a vágyat4 meghaladva

légy boldog!
1 saṃsāra 
2 Bárhol… – Végiggondolva azt látjuk, hogy a világról való tudomásunk és 

a világba bonyolódásunk gyökere és alapja a vágy. Amint az ember teljesen 
vágytalan, a világ megszűnik létezni.

3 Szilárdulj meg… – az élvezet tárgyai iránti teljes nem-kötődésre utal, még 
akkor is, amikor pedig azok az ember birtokában vannak

4 vágyat – azon dolog után, amelyeket még nem szerzett meg
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िृष्ामात्रात्को बन्धस्निाशो मोक्ष उच्यिे ।
र्वािंिक्तिमात्रेण प्ाम्प्तिुह्ष्मु्भहुमु्भहुः ॥ १०-४॥

tṛṣṇāmātrātmako bandhastannāśo mokṣa ucyate |
bhavāsaṃsaktimātreṇa prāptituṣṭirmuhurmuhuḥ || 10-4||

4. A rabság1 csakis a vágyban áll,
és annak2 kiirtását megszabadulásnak hívják.

Önmagában a világhoz való nem-kötődéssel [is] 
elérni az Önvaló felismerésének állandó örömét.

1 rabság – lásd előző vers 2. megjegyzését
2 annak – vagyis a vágy kiirtását

त्मेकश्चेिनः शुधिो जड ंतवश्वमित्था ।
अतवर्दातप न हकञ्ञ््चत्ा का बुर्ुत्ा िथातप िे ॥ १०-५॥

tvamekaścetanaḥ śuddho jaḍaṃ viśvamasattathā |
avidyāpi na kiñcitsā kā bubhutsā tathāpi te || 10-5||

5. Egyetlen vagy, Színtiszta Intelligencia.
Az univerzum nem-intelligens1 és nem-létező.

A tudatlanság szintén nem valami [létező].
Akkor mégis hogyan lehet meg benned

akár csak a tudás vágya is [ebben az állapotban]?

Itt azt hangsúlyozza, hogy kizárólag csak az Önvalót érdemes tudni, mely 
Egyetlen, Intelligens (Tudatos) és Színtiszta. Nem kellene vágynunk annak 
megismerésére, ami nem abszolút valós. Tekintve, hogy kizárólag az Önvaló 
ilyen, míg a látszólag megnyilvánuló világ, illetve a tudatlanság, mely ezt a 
látszólagos megjelenést okozza, nem léteznek, így életünk legfőbb céljának 
az Önvaló Tudását kellene megtennünk, ami az egyetlen, mely képes véget 
vetni az előző versben említett rabságot okozó vágynak. 

1 nem-intelligens – A vedānta filozófia szerint a természet tudatos princípiuma 
Magának Brahmannak a visszatükröződése. A tudatosság az Önvalóhoz tar-
tozik, és ebből adódóan minden nem-Önvaló nem-intelligens, nem-tudatos.
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राज्यं िुिाः कलत्राक्ण शरीराक्ण िुखानन च ।
िंितिस्यातप नष्ानन िव जन्नन जन्नन ॥ १०-६॥

rājyaṃ sutāḥ kalatrāṇi śarīrāṇi sukhāni ca |
saṃsaktasyāpi naṣṭāni tava janmani janmani || 10-6||

6. Királyságot, fiakat, feleségeket,
testeket és örömöket veszítettél el

születésről születésre,
jóllehet kötődtél [hozzájuk].

Az előző vers után itt most tovább fejtegeti a világ valótlanságát. A máso-
dik sor magyarázatot ad arra, hogy miért kellene a lemondáshoz folyamod-
nunk, és abban venni menedéket. A világi dolgok mulandósága olyan, hogy 
még akkor sem tarthatjuk meg hosszan egyiket sem, ha nagyon kedvesek a 
számunkra, és felettébb szeretjük őket. Mikor pedig elveszítjük valamelyi-
ket, szenvedést okoznak nekünk. Ezt a folyamatot ismételjük rendre élet élet 
után. Mi értelme hát kötődni az ilyen dolgokhoz?

अलमथतेन कामेन िुकृिेनातप कम्भणा ।
एभ्ः िंिारकान्ारे न तवश्ान्मर्रून् मनः ॥ १०-७॥

alamarthena kāmena sukṛtenāpi karmaṇā |
ebhyaḥ saṃsārakāntāre na viśrāntamabhūn manaḥ || 10-7||

7. Elég a jómódból,
a vágyból és a jámbor cselekedetből!1

Az elme nem talált megnyugvást
a világ2 sivár erdejében.

1 Elég… – lásd e fejezet 1. vers 5. megjegyzését
2 saṃsāra
Aṣṭāvakra továbbra is fenntartja a dharma, az artha és a kāma értéktelensé-

gét az élet eszményeként, és ezek helyett a megszabadulást (mokṣát) hangsú-
lyozza, mint ideált.
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कृिं न कति जन्ानन कायेन मनिा तगरा ।
दःुखमायािदं कम्भ िदर्दाप्ुपरम्यिाम् ॥ १०-८॥

kṛtaṃ na kati janmāni kāyena manasā girā |
duḥkhamāyāsadaṃ karma tadadyāpyuparamyatām || 10-8||

8. Hány születésen át végeztél
kemény és gyötrelmes munkát

a testeddel, az elméddel és a beszédeddel?!
Ezért legalább most hagyd abba!

A jelenlegi testünket és szenvedéseinket az előző életeink során elkövetett 
tetteink eredményeként kaptuk. Ez a folyamat pedig mindaddig folytatódni 
fog, amíg cselekszünk, és így újra és újra megszületünk. Hogy örökre meg-
szabaduljunk e szenvedésből, végleg tartózkodnunk kell a világi tevékeny-
ségtől. 

Aṣṭāvakra arra utal, hogy ha az ilyen sok szenvedéssel és munkával járó 
múltbeli tetteink nem tudtak tartós boldogságot biztosítani, akkor miért foly-
tatnánk tovább a világi ténykedéseinket?
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XI. FEJEZET 
BÖLCSESSÉG

अष्ावक्र उवाच ॥
र्ावार्ावतवकारश्च स्वर्ावाहदति ननश्चयी ।

ननतववि कारो गिक्ेशः िुखेनैवोपशाम्यति ॥ ११-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

bhāvābhāvavikāraśca svabhāvāditi niścayī |
nirvikāro gatakleśaḥ sukhenaivopaśāmyati || 11-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Aki felismerte,

hogy a létezés, a pusztulás és a változás1

benne rejlik a dolgok természetében,
az könnyen megnyugvásra talál,2

mivel háborítatlan és mentes a fájdalomtól.
1 létezés… – Minden létezik, változik és elpusztul. Ez a dolgok természete. 

Semmi sem állandó.
2 könnyen … – Akire mély hatást gyakorol a dolgok tünékeny természete, az 

többé már nem kötődik hozzájuk, és így békére lel. Minden nyugtalanság és 
fájdalom abból adódik, hogy mulandó dolgokhoz kötődünk.

ईश्वरः िव्भननमा्भिा नेिान्य इति ननश्चयी ।
अन्ग्भशलििवा्भशः शान्ः क्वातप न िज्िे ॥ ११-२॥
īśvaraḥ sarvanirmātā nehānya iti niścayī |

antargalitasarvāśaḥ śāntaḥ kvāpi na sajjate || 11-2||

2. Biztosan tudva,
hogy az Úr (Īśvara) a teremtője mindennek,
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és hogy senki más nem létezik itt1,
minden vágyának véget vetve önnönmagában

 az ember békéssé válik2, 
és egyáltalán semmihez sem kötődik.

1 itt – az univerzumban
2 békéssé… – A vágy abból a gondolatból fakad, hogy rajtunk kívül más 

dolgok is vannak. Sóvárgunk rájuk, és élvezni akarjuk őket. De amikor rájö-
vünk, hogy az univerzum kizárólag az Önvaló (Brahman) – és az Önvalón 
kívül nincsen semmi más –, és azt kizárólag az Önvaló teremtette és uralja, 
akkor e másság elgondolása szertefoszlik, melynek eredményeként megszű-
nik a vágy, és békét tapasztalunk. 

आपदः िम्पदः काले दैवादेवेति ननश्चयी ।
िृप्तः स्वस्ेक्न्द्रयो ननत्ं न वाञ्छति न शोचति ॥ ११-३॥
āpadaḥ sampadaḥ kāle daivādeveti niścayī |

tṛptaḥ svasthendriyo nityaṃ na vāñchati na śocati || 11-3||

3. Biztosan tudva,
hogy a hányattatás és a jólét sors1 szerint,

a maga idejében jön,
az ember mindig megelégedett,

minden érzékét ellenőrzés alatt tartja,
és se nem vágyakozik2, se nem bánkódik3.

1 sors – A karma rejtélyes hatalma. Aki ráébred, hogy a jelenlegi élete, an-
nak összes viszontagságával együtt a múltbeli tetteinek (karma) az eredmé-
nye, arra nem lesz hatással a szerencse forgandósága.

2 vágyakozik – arra, amit nem ért el
3 bánkódik – azon, amit elveszített

िुखदःुखे जन्मृत्रू दैवादेवेति ननश्चयी ।
िाध्यादशती ननरायािः कुव्भनितप न शलप्िे ॥ ११-४॥
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sukhaduḥkhe janmamṛtyū daivādeveti niścayī |
sādhyādarśī nirāyāsaḥ kurvannapi na lipyate || 11-4||

4. Biztosan tudva, 
hogy boldogság és szenvedés,

 születés és halál a sorsa1 szerint jár,
az ember rájön, 

hogy nem lehetséges elérni a vágyott dolgokat2,
ennélfogva tétlenné3 válik, 
és még akkor sem kötődik, 

ha cselekvésbe bocsátkozik4.
1 sors – múltbeli karma
2 nem lehetséges… – Mivel az élet minden egyes történését a múltbeli tettek 

(karma) határozzák meg, ezért nem áll szabadságunkban mindent megtenni, 
bármennyire is vágyunk rájuk.

3 tétlenné – bensőleg
4 még akkor sem… – Nem minden tett hoz ránk szükségszerűen rabságot. 

Csak a kötődéssel és egoizmussal végzettek. De ha valaki az Önvaló felisme-
résével meghaladta az egót és az összes kötődést, akkor azután már bátran 
bonyolódhat tettekbe, mégis kötődéstől mentes és szabad marad.

चचन्या जायिे दःुखं नान्यथेितेि ननश्चयी ।
िया िीनः िुखी शान्ः िव्भत्र गशलिस्ृिः ॥ ११-५॥

cintayā jāyate duḥkhaṃ nānyatheheti niścayī |
tayā hīnaḥ sukhī śāntaḥ sarvatra galitaspṛhaḥ || 11-5||

5. Aki felismerte,
hogy [egyedül] az aggódás hoz szenvedést 

e világra és semmi más1,
az megszabadul tőle2;

boldog, békés és mindenütt vágytalan.
1 aggódás… – A következő két vers arra utal, hogy a szenvedés a karma foly-

tán merül fel, és ennélfogva elkerülhetetlen. Azonban, ha képesek vagyunk 
leválasztani róla az elménket, úgy mikor megjelenik, nem lesz ránk hatással. 
Azzal, hogy rágódunk, tépelődünk rajta, csak felerősítjük. 

2 megszabadul tőle – aki mentes a kötődéstől, az megszabadul a vágyaktól
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नाि ंदेिो न मे देिो बोधोऽितमति ननश्चयी ।
कैवल्तमव िम्पाप्तो न मिरत्कृिं कृिम् ॥ ११-६॥

nāhaṃ deho na me deho bodho’hamiti niścayī |
kaivalyamiva samprāpto na smaratyakṛtaṃ kṛtam || 11-6||

6. „Nem a test vagyok, és a test sem az enyém.
Maga a Tudatosság vagyok”

– aki ezt biztosan felismerte, az nem emlékszik arra,  
hogy mit tett vagy nem tett1,

mintha csak elérte volna2

az Egyedülvalóság3 állapotát.
1 nem emlékszik… – A munka kizárólag a testhez és az elméhez kapcsolódik, 

és nem az Önvalóhoz. Aki szert tett a Legfőbb Tudásra, az nem azonosul a 
testtel és az elmével. Ezért nincs kapcsolata semmiféle munkával. Nem gon-
dol arra, hogy mit tett és mit nem tett, ahogy az a hétköznapi em berekre 
jel  lemző. 

2 mintha… – Mivel az Önvaló még testben történő felismerésének gyümöl-
cse pontosan ugyanaz, mint ami a test elmúlását követően.

3 Egyedülvalóság – az Abszolút állapota

आब्ह्मस्बिपय्भन्मिमेवेति ननश्चयी ।
ननतववि कपिः शुचचः शान्ः प्ाप्ताप्ाप्ततवननवृ्भिः ॥ ११-७॥
ābrahmastambaparyantamahameveti niścayī |

nirvikalpaḥ śuciḥ śāntaḥ prāptāprāptavinirvṛtaḥ || 11-7||

7. „Valóban [minden] Én vagyok,
Brahmātól kezdve egészen az utolsó fűszálig”1

– aki ezt biztosan tudja, 
az megszabadul az egymásnak ellentmondó 

gondolatoktól2,
színtiszta3 és békés lesz,

és nem törődik az elérttel és az el nem érttel4.
1 Valóban… – Én vagyok minden, az egyetemes létezés
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2 megszabadul… – mert elhatározás és tétovázás lehetetlen annak, aki maga 
a kozmikus létezés; számára nincs semmi eldöntendő

3 színtiszta – a kötődés tisztátalanságot szül; a kötődés azonban nem lehet-
séges annak, aki a minden, ahogy azt az első sor írja

4 nem törődik… – elfordul; mert akkor már nincs semmi elérendő; csakis az 
Egy létezik

नानाश्चय्भतमदं तवश्वं न हकञ्ञ््चहदति ननश्चयी ।
ननवा्भिनः स्रू तिवि मात्रो न हकञ्ञ््चहदव शाम्यति ॥ ११-८॥

nānāścaryamidaṃ viśvaṃ na kiñciditi niścayī |
nirvāsanaḥ sphūrtimātro na kiñcidiva śāmyati || 11-8||

8. Aki biztosan tudja,
hogy ez a változatos és csodálatos univerzum semmi,

az vágytalan és Színtiszta Intelligencia lesz1,
és nyugalomra lel, mintha semmi sem lenne2.

1 Színtiszta… – mert akkor már nem lesz viszonylagos tudás, és az elme 
nem kötődik többé a jelenséghez

2 mintha… – Jóllehet, még testben élve láthatja az univerzum létezését, 
mégis a belső békéje az Abszolút állapot békéje lesz, melyben kizárólag csak-
is az Önvaló létezik.
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XII. FEJEZET 
A TANÍTVÁNY FELISMERÉSE

जनक उवाच ॥
कायकृत्ाििः परूववं ििो वान्विस्राििः ।

अथ चचन्ाििस्मिाद ्एवमेवािमास्स्िः ॥ १२-१॥
janaka uvāca ||

kāyakṛtyāsahaḥ pūrvaṃ tato vāgvistarāsahaḥ |
atha cintāsahastasmād evamevāhamāsthitaḥ || 12-1||

Janaka így szólt:
1. Először a fizikai tettet1 nem tűrtem2,

majd a túlzott beszédet, 
azután pedig a gondolatot nem bírtam elviselni.

Ezért valóban így3 időzöm szilárdan.

A fejezet nyolc versében a tanítvány a saját legmagasabb rendű felismeré-
sének állapotát írja le.

1 …a fizikai tettet – a fegyelmezés az anyagival kezdődött; majd a szubtili-
sebb akadályokat vonta ellenőrzés alá

2 nem tűrtem – vagyis kötődésmentes lett velük szemben; az elme teljesen 
el fordult a cselekvéstől, a szótól és a gondolattól egyaránt, melyek mind a 
vi szonylagos síkhoz tartoznak

3 így – minden tett (fizikai, szóbeli, mentális stb.) nélkül; vagyis a viszony-
lagosságon túli állapotban

प्ीत्र्ावेन शब्ादेरदृश्यत्ेन चात्नः ।
तवक्षेपैकाग्हृदय एवमेवािमास्स्िः ॥ १२-२॥

prītyabhāvena śabdāderadṛśyatvena cātmanaḥ |
vikṣepaikāgrahṛdaya evamevāhamāsthitaḥ || 12-2||
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2. Mivel nem kötődöm a hanghoz, 
sem a többihez1 [örömet lelve bennük];

és mivel az Önvaló sem az észlelés tárgya2,
ezért az elmém szabad a figyelemelterelésektől

és egyhegyű3.
Így4 időzöm szilárdan.

1 hang és a többi – vagyis minden észlelhető tárgy, az univerzum összes dolga
2 az Önvaló… – Az észlelés csakis a viszonylagosság állapotában lehetséges. 

Az Önvaló abszolút. Annak nem lehet megismerője, és így nem is lehet az 
észlelés tárgya.

3 szabad… – Az érzékek tárgyaihoz való kötődés elvonja az elme figyelmét, 
és megakadályozza, hogy az Önvaló felé forduljon. Mivel nem kötődöm az 
érzékek tárgyaihoz, és mivel az örök Önvaló nem az észlelés tárgya, hisz túl 
van az elmén és a beszéden, így szabad vagyok minden figyelemeltereléstől.

4 Így – az Abszolút Énként, az Önvalóként; az összes zavaró tényezőn és 
viszonylagosságon túl

िमाध्यािाहदतवक्क्षप्तौ व्विारः िमाधये ।
एवं तवलोक्य ननयममेवमेवािमास्स्िः ॥ १२-३॥ ।

samādhyāsādivikṣiptau vyavahāraḥ samādhaye |
evaṃ vilokya niyamamevamevāhamāsthitaḥ || 12-3|| |

3. Erőfeszítés akkor szükséges a koncentrációhoz,
amikor a [hamis] rávetítések és a többi miatt

az elme figyelme elterelődik1.
Látva, hogy ez a szabály2, 

valóban így időzöm szilárdan.
1 amikor… – ahogy ez az átlagembernél történik. A test, az elme, az egoiz-

mus stb. elgondolásai rávetítődtek [az Önvalóra], az elméje figyelme pedig 
elterelődik. Ezért esetében a koncentráció erőfeszítést igényel.

2 Látva… – A koncentráció szükségessége csak a tudatlanság állapotában 
merül fel, és értelmét veszti annál, aki megszilárdult az Önvaló abszolút ál-
la potában. A koncentrációt előíró szabály rá nem vonatkozik. 
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ियेोपादेयतवरिाद ्एवं िष्भतवषादयोः ।
अर्ावादर्द ि ेब्ह्मन्ि एवमेवािमास्स्िः ॥ १२-४॥

heyopādeyavirahād evaṃ harṣaviṣādayoḥ |
abhāvādadya he brahmann evamevāhamāsthitaḥ || 12-4||

4. Mivel mentes vagyok
az elutasítható és az elfogadható1 érzetétől2,

és nincs se örömöm, se bánatom,
ezért ma, ó, brahman3,

valóban így4 időzöm szilárdan.
1 az elutasítható és az elfogadható… – vagyis az ellentétpároktól: rossz és jó, 

kellemetlen és kellemes stb. 
2 mentes… – Elfogadás vagy elutasítás, öröm és bánat csak akkor lehetséges, 

ha azonosulunk a testtel és az elmével, melyek különbségeket teremtenek. Az 
Önvaló azonban egyetlen, tökéletes és mindent-átható, és ennélfogva nincs 
mit veszítenie vagy nyernie, következésképpen pedig nem szenved gyötre-
lemtől, és nem élvez boldogságot.

3 brahman – Janaka így szólítja meg Aṣṭāvakrát: he brahmann
4 így – tökéletesként és mindent-áthatóként

आश्मानाश्मं ध्यानं चचत्स्वीकृिवज्भनम् ।
तवकपिं मम वीक्ष्यैिैरेवमेवािमास्स्िः ॥ १२-५॥

āśramānāśramaṃ dhyānaṃ cittasvīkṛtavarjanam |
vikalpaṃ mama vīkṣyaitairevamevāhamāsthitaḥ || 12-5||

5. Egy adott életszakasz1 vagy annak hiánya,
a meditáció, az elme tárgyairól való lemondás

– ezeket mind zavaróaknak találva2

valóban így3 időzöm szilárdan.
1 életszakasz (āśrama) – az élet négy tradicionális és a szent iratok által meg-

hagyott szakaszára utal azok kötelességeivel és életmódjával: brahmacarya 
(a tanuló élete), gārhasthya (a családfő élete), vānaprastha (visszavonult, remete 
élete) és sannyāsa (a világról és annak kötődéseiről teljesen lemondott élete)

2 ezeket… – mindezek a testhez és az elméhez kapcsolódnak, az Önvaló 
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azonban mindkettőt meghaladja. Ennélfogva azok csak figyelemelterelők, 
za varó tényezők annak, aki rendelkezik az Önvaló Tudásával.

3 így – vagyis túl bármelyik életszakaszon stb.

कमा्भनुष्ठानमज्ानाद ्यथैवोपरमस्था ।
बुध्ा िम्यतगदं ित्तमेवमेवािमास्स्िः ॥ १२-६॥

karmānuṣṭhānamajñānād yathaivoparamastathā |
budhvā samyagidaṃ tattvamevamevāhamāsthitaḥ || 12-6||

6. A cselekvéstől való tartózkodás
éppannyira a tudatlanság eredménye1,

mint annak a végzése.
Ezt az igazságot tökéletesen tudva

valóban így2 időzöm szilárdan.
1 A cselekvéstől… – a munka végzése és az attól való tartózkodás egyaránt 

csak akkor lehetséges, ha az ember tudatos az egóra, valamint a külső és bel-
ső világokra; ez pedig tudatlanság

2 így – az Önvalóban, melyben a cselekvés vagy az attól való tartózkodás 
kérdése fel sem merülhet

अचचन्तं चचन्तमानोऽतप चचन्ारूपं र्जत्िौ ।
त्क्ता िद्ावनं िमिाद ्एवमेवािमास्स्िः ॥ १२-७॥

acintyaṃ cintyamāno’pi cintārūpaṃ bhajatyasau |
tyaktvā tadbhāvanaṃ tasmād evamevāhamāsthitaḥ || 12-7||

7. Az Elgondolhatatlanra gondolva
az ember csupán egy gondolatformához jut el1.

Ezért azt a gondolatot feladva2

valóban így3 időzöm szilárdan.
1 Az Elgondolhatatlanra… – Az Önvaló nem a gondolat tárgya, hanem meg-

haladja azt. Az Önvalón történő meditáció ezért nem más, mint egy adott 
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elmeállapot létrehozása, ami nem Brahman. Brahman felismeréséhez túl 
kell lépni az elme korlátain, és Magává Brahmanná kell válni.

2 Ezért… – a meditáció és a kontempláció feletti állapotra utal itt, és nem 
pedig egy alacsonyabb rendű állapotra

3 így – túl a gondolaton

एवमेव कृिं येन ि कृिाथणो र्वेदिौ ।
एवमेव स्वर्ावो यः ि कृिाथणो र्वेदिौ ॥ १२-८॥

evameva kṛtaṃ yena sa kṛtārtho bhavedasau |
evameva svabhāvo yaḥ sa kṛtārtho bhavedasau || 12-8||

8. Valóban áldott az az ember,
aki [sikeresen] megvalósította ezt1.

Áldott, aki a természeténél fogva ilyen2.
1 aki… – aki sādhanā révén minden tettet – fizikai és mentális – meghala-

dóként ismerte fel az Önvalót
2 aki… – egy magasabb állapotot jelöl; az abszolút állapot immár teljesen 

természetes a számára
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XIII. FEJEZET 
BOLDOGSÁG

जनक उवाच ॥
अहकञ््चनर्वं स्वास्थं कौपीनत्ेऽतप दलु्भर्म् ।

त्ागादाने तविायामिादिमािे यथािुखम् ॥ १३-१॥
janaka uvāca ||

akiñcanabhavaṃ svāsthyaṃ kaupīnatve’pi durlabham |
tyāgādāne vihāyāsmādahamāse yathāsukham || 13-1||

Janaka így szólt:
1. A nyugalom1, ami abban fakad,

akinek nincs semmije2, még akkor is ritka,
ha valakinek csupán egy ágyékkötője van3.
Ezért a lemondást és az elfogadást feladva 

boldogan élek.4

1 nyugalom – a svāsthya szó szerint azt jelenti: az Önvalóban megszilárdult 
ál lapot

2 akinek… – aki, az Önvaló tökéletességében megszilárdulva, tudja magá-
ról, hogy minden világhoz tartozótól független, és ennélfogva teljesen kötő-
désmentes

A spirituális nyugalomnak nincs oka. Az nem valaminek az eredménye, 
mint az egészség, a gazdagság, a szépség vagy a hírnév öröme. Az ereden-
dően Benne rejlik az örök Önvalóban. Amíg a legkisebb dologgal szemben 
is kötődés van bennünk, addig az örök Önvaló és Annak öröme nem ismer-
hető fel.

3 még… – Itt a lemondás és a spirituális felismerés egy igen magasztos álla-
potát említi. Még a puszta ágyékkötő viselése is a viszonylagos tudatosságra 
utal.

4 Ezért … – A lemondás is egoizmust és kötődést feltételez. Ezért az igaz 
boldogság egy még ennél is magasabb állapot megvalósításában áll.
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कुत्रातप खेदः कायस्य चजह्ा कुत्रातप न्खर्दिे ।
मनः कुत्रातप ित्त्यक्ता पुरुषाथते स्स्िः िुखम् ॥ १३-२॥

kutrāpi khedaḥ kāyasya jihvā kutrāpi khidyate |
manaḥ kutrāpi tattyaktvā puruṣārthe sthitaḥ sukham || 13-2||

2. Valahol testi1 probléma van,
valahol a nyelv2 okoz gondot,

megint máshol az elmének3 van baja.
Ezeket feladva

boldogan élek az élet legfőbb céljában4.
1 test – a fegyelmezési gyakorlatok végzésében
2 nyelv – a szent iratok tanulmányozásában stb.
3 elme – a meditációban stb.
A test, a beszéd és az elme alkalmazása az Önvaló felismeréséhez töké-

let lenséget feltételez – az Önvaló felismerése még nem történt meg. Ez az 
erő feszítéssel küszködés időszaka. A cselekvéstől való teljes tartózkodás az 
Ön való Tudásával, a teljes felismeréssel jelenik meg.

4 az élet legfőbb célja – az Önvaló felismerése, a megszabadulás (mokṣa)

कृिं हकमतप नैव स्याद ्इति िञ््चिन्त ित्तिः ।
यदा यत्किु्भमायाति िि् कृत्ािे यथािुखम् ॥ १३-३॥

kṛtaṃ kimapi naiva syād iti sañcintya tattvataḥ |
yadā yatkartumāyāti tat kṛtvāse yathāsukham || 13-3||

3. Maradéktalanul felismerve,
hogy igazából semmit sem az Önvaló tesz1,

elvégzek2 bármit, ami elvégzendőként merül fel3,
és [kedvem szerint] boldogan élek.

1 semmit… – Mert minden tettet a test, az elme és az érzékek végeznek az 
ego kíséretében. Az Önvaló túl van mindezeken.

2 elvégzek – mivel mentes az egótól, és nem érez kötődést; a test-elme vég zi 
a munkákat, miközben az Ön való kötődésmentes marad

3 bármit… – amíg az ember testben él, addig végeznie kell bizonyos tevé-
kenységeket; ha mást nem is, de pl. eszik, alszik stb. (vö.: Bhagavad gītā III.8.)
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कम्भनैष्कम्य्भननब्भन्धर्ावा देिस्योतगनः ।
िंयोगायोगतवरिादिमािे यथािुखम् ॥ १३-४॥

karmanaiṣkarmyanirbandhabhāvā dehasthayogīnaḥ |
saṃyogāyogavirahādahamāse yathāsukham || 13-4||

4. A yogīk, akik kötődnek a testhez,
ragaszkodnak a cselekvéshez vagy a tétlenséghez1.

Én a [testtel való] összekapcsolódás
és a [testtől való] elkülönülés hiányának 

köszönhetően,
[kedvem szerint] boldogan élek.

1 a cselekvéshez… – A tevékenységre vagy a tétlenségre vonatkozó előírá-
sok csak azokra igazak, akik még rendelkeznek testtudattal; ellenkező eset-
ben ezeknek nincs értelme. Amíg nem szabadultunk ki maradéktalanul a 
test-képzetből, azaz amíg nem ismertük fel teljesen az Önvalót, addig kö-
vetnünk kell bizonyos előírt szabályokat, melyek egyes tetteket tiltanak, míg 
másokat meghagynak fegyelmezési gyakorlatként. Amikor az Önvaló felis-
merszik, az efféle szabályok értelmüket vesztik.

Az ember olyannyira megszilárdult az Önvalóban, hogy még olyankor 
is teljesen érintetlen marad, amikor adott tettek elvégzéséhez használja a 
testet, ahogy arra az előző vers utal. A testtel való összekapcsolódás teljesen 
önkéntes és ellenőrzés alatt tartott. Ebből kifolyólag pedig nem kell, hogy 
in dokolatlan hangsúlyt kapjon az elkülönülés, hiszen valójában egyáltalán 
nem is történik összekapcsolódás.

अथा्भनथ्यौ न मे स्स्त्ा गत्ा न शयनेन वा ।
तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् िमिादिमािे यथािुखम् ॥ १३-५॥

arthānarthau na me sthityā gatyā na śayanena vā |
tiṣṭhan gacchan svapan tasmādahamāse yathāsukham || 13-5||

5. Akár egy helyben maradok,
akár megyek valahova vagy alszom,

egyikből sem származik számomra se jó, se rossz1.
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Így aztán akár maradok, megyek vagy alszom2

[kedvem szerint] boldogan élek.
1 Akár… – A jó és a rossz a test és az elme által végzett tettek eredményei. 

A tettek eredményei pedig nem érintik azt, aki nem kötődik a testhez és az 
elméhez.

2 akár… – Amíg az ember testben él, addig végez ilyen tevékenységeket. 
Mindezek azonban nincsenek hatással a tudatosságára; az átlagember vagy 
a tökéletességre nem jutott yogī esetén viszont igen.

स्वपिो नास्स् मे िाननः सिसधिय्भत्नविो न वा ।
नाशोल्ािौ तविायामिादिमािे यथािुखम् ॥ १३-६॥

svapato nāsti me hāniḥ siddhiryatnavato na vā |
nāśollāsau vihāyāsmādahamāse yathāsukham || 13-6||

6. [Semmit] nem veszítek az alvással1,
és [semmit] nem nyerek a törekvéssel.

Így aztán a veszteség2 és az eufória3 [gondolatait] 
hátrahagyva

[kedvem szerint] boldogan élek.
1 alvással – vagyis, amikor tétlen
2 veszteség – az öröm hiánya annak okán, hogy nem sikerült megszerezni 

egy adott dolgot
3 eufória – a világi dolgok megszerzésének köszönhetően

िुखाहदरूपा ननयमं र्ावेष्ालोक्य र्रूररशः ।
शुर्ाशुर्े तविायामिादिमािे यथािुखम् ॥ १३-७॥

sukhādirūpā niyamaṃ bhāveṣvālokya bhūriśaḥ |
śubhāśubhe vihāyāsmādahamāse yathāsukham || 13-7||
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7. Újra és újra megfigyelve 
az öröm és a többi váltakozásait1 
a különböző körülmények között,

feladtam a jót és a rosszat2,
és [kedvem szerint] boldogan élek.

1 váltakozások – a változékony mivoltuk eredményeként; az öröm és a fájda-
lom nem maradandó, hanem szüntelen változnak a körülmények változásá-
val (vö.: Bhagavad gītā II.4.)

2 feladtam… – A jó és a rossz fogalmai a boldogság és a boldogtalanság 
érzéseivel kapcsolódnak össze az elménkben. Törekszünk a jóra, és igyek-
szünk kerülni a rosszat annak érdekében, hogy boldogok legyünk. Ám aki 
felismerte, hogy boldogság és boldogtalanság nem az örök Önvaló, hanem 
a körülmények hozadékai, és a változásukkal maguk is változnak, az többet 
nem törődik se jóval, se rosszal, és megmarad szilárdan az Önvalóban, az 
egyetlenben, ahol igazi és abszolút boldogság van.
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XIV. FEJEZET 
BÉKE

जनक उवाच ॥
प्कृत्ा शरून्यचचत्ो यः प्मादाद ्र्ावर्ावनः ।

ननहद्िो बोसधि इव क्षीणिंमिरणो हि िः ॥ १४-१॥
janaka uvāca ||

prakṛtyā śūnyacitto yaḥ pramādād bhāvabhāvanaḥ |
nidrito bodhita iva kṣīṇasaṃsmaraṇo hi saḥ || 14-1||

Janaka így szólt:
1. Valóban kimerítette1 az emlékeit2 [a világi életről], 

aki természeténél fogva kiüresedett elméjű3,
aki [pusztán] figyelmetlenség folytán 

gondol4 tárgyakra,
és aki úgy tűnik, mintha ébren volna, 

pedig éppen alszik5.
1 kimerítette – mert számára a világi élet emlékei örökre megsemmisültek; az 

erejüknek tovább már nincs hatalmuk felette
2 emlékek – vagyis az ellentétpárok, a karma rabsága és a vele járó születés 

és halál körforgása
3 kiüresedett elméjű – híján minden vágynak, saṃskārának és a tárgyakról való 

tudomásnak, de tökéletesen telve az Önvaló fénylő tudatosságával
4 … gondol – Amíg a teste megmarad, addig a továbbra is funkcionáló 

és prārabdha karmának nevezett karmikus maradványok következtében vélet-
lenszerűen tudatos lesz a jelenségvilágra. Azonban aki felismerte az Ön va-
lót, annak a tárgyakról való tudomása nem tekinthető azonosnak az átlag-
emberével, mert esetében ez felületes és laza. Pusztán esetleges, és semmi-
lyen nyomot nem hagy hátra. Ennélfogva a valóságban, kiüresedett elméjű.

5 mintha …– Az alvás általában elfedi a tudatosságunkat. Azonban aki felis-
merte az Önvalót, azt szüntelen az Önvaló Tudása tölti el, és még olyankor 
sem korlátozott, ha fizikailag éppen alszik. 
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क्व धनानन क्व तमत्राक्ण क्व मे तवषयदस्यवः ।
क्व शास्तं क्व च तवज्ानं यदा मे गशलिा स्ृिा ॥ १४-२॥

kva dhanāni kva mitrāṇi kva me viṣayadasyavaḥ |
kva śāstraṃ kva ca vijñānaṃ yadā me galitā spṛhā || 14-2||

2. Amikor minden vágyam1 elpárolgott,
hol a gazdagságom, hol vannak a barátaim,

hol vannak a rablók az érzéktárgyak formájában2,
hol vannak a szent szövegek3,

és hol a tudás4?!
1 vágy – az élvezetek tárgyai iránt e világban vagy a következőben
2 rablók… – mert az érzékek tárgyai megfosztanak minket az Önvaló fel-

ismerésétől
3 hol… – a szent iratok meghagyásai csak azokra vonatkoznak, akik még 

mindig tudatlanságban vannak; hasztalanok annak, aki szert tett az Ön való 
Tudására (vö.: Bhagavad gītā II.46.)

4 tudás – világi és szentírásos egyaránt. Az előbbi világi tapasztalatokból 
származik, és így hasztalan a jñānīnak. A másik pedig a spirituális valósá-
gok közvetett ismerete; ám mivel közvetlen tapasztalat nincs bennünk, nem 
akarja őket.

तवज्ािे िाक्क्षपुरुषे परमात्नन चेश्वरे ।
नैराश्ये बन्धमोक्षे च न चचन्ा मुतिये मम ॥ १४-३॥
vijñāte sākṣipuruṣe paramātmani ceśvare |

nairāśye bandhamokṣe ca na cintā muktaye mama || 14-3||

3. Mivel felismertem a Legfőbb Ént,
aki a Tanú és az Úr, 

és közömbössé váltam a rabság és a szabadság iránt1,
ezért nem aggódom a megszabadulás miatt.

1 közömbössé… – az örök, örökké-szabad és örökké-üdvös Ātman felismeré-
se miatt. Aki felismerte az Önvalót, az a rabság és a szabadság minden el-
gon dolását meghaladja. Csak a tudatlan ember akarja lerázni magáról a 
rab  ságot, és akar megszabadulni.
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अन्तववि कपिशरून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचाररणः ।
भ्रान्स्येव दशास्ास्ास्ादृशा एव जानिे ॥ १४-४॥

antarvikalpaśūnyasya bahiḥ svacchandacāriṇaḥ |
bhrāntasyeva daśāstāstāstādṛśā eva jānate || 14-4||

4. Csak a hozzá hasonlók érthetik meg1

a különböző állapotait annak,
aki belül kétségektől mentes2, 
de kívül kedve szerint jár-kel,

akár egy tévelygő ember3.
1 Csak… – Csak aki felismerte az Önvalót képes megérteni egy másik fel-

ismerésre jutott viselkedését. Az átlagember, aki mindenkit a kifelé történő 
megnyilvánulásai alapján ítél meg, sosem lesz képes megérteni azokat, akik 
rendelkeznek az Önvaló Tudásával, mert az Ő külső szokásaik nem utalnak 
a belső megvilágosodásukra.

2 belül… – Tökéletes Tudással rendelkezik. A teljes Igazságot bírja. Ennél-
fogva pedig szabad minden kétségtől és bizonytalanságtól.

3 kívül … – Aki az Önvaló Tudására jutott, azt többé már nem kötik az 
ember-alkotta törvények a viselkedésében, ami olykor illetlennek és helyte-
lennek tűnhet.
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XV. FEJEZET 
AZ ÖNVALÓ TUDÁSA

अष्ावक्र उवाच ॥
यथािथोपदेशेन कृिाथ्भः ित्तबुसधिमान् ।

आजीवमतप चजज्ािुः परस्त्र तवमुह्यति ॥ १५-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

yathātathopadeśena kṛtārthaḥ sattvabuddhimān |
ājīvamapi jijñāsuḥ parastatra vimuhyati || 15-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. A Tiszta Értelmű1

akkor is beteljesíti a célját2,
ha csupán véletlenül részesül útmutatásban3. 

A másik4 
még azután is zavarodott5 e tekintetben6, 

hogy egész életében kutatott7.
1 A Tiszta Értelmű – Az Önvaló Tudása azonnal felragyog annál, aki a szük-

séges fegyelmezési gyakorlatok segítségével teljesen megtisztította az intel-
lektusát (buddhi), és felvértezte magát a négy szükséges előfeltétellel (lásd: I. 
1.3. megjegyzés). A Tiszta itt azt jelzi, hogy az intellektus csupa sattva, és meg-
tisztult a rajas és a tamas elemeitől.

2 beteljesíti… – az Önvaló felismerésével
3 véletlenül… – bármikor és bármilyen módon részesíti útmutatásban a 

Guru az Önvaló kapcsán. Az érett tanítványnak már egy kevés útmutatás 
is elegendő.

4 A másik – a nem alkalmas tanítvány, aki még nem szabadult meg a rajastól 
és a tamastól

5 zavarodott – mert az alkalmatlan, az éretlen tanítvány tévesen értelmezi az 
Ātman természetét; azt csak a megtisztult értelem képes felfogni

6 e tekintetben – az Önvaló felismerését illetően
7 kutatott – Brahman Tudására törekedve
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मोक्षो तवषयवैरस्यं बन्धो वैषह्यको रिः ।
एिावदेव तवज्ानं यथेच्छसि िथा कुरु ॥ १५-२॥

mokṣo viṣayavairasyaṃ bandho vaiṣayiko rasaḥ |
etāvadeva vijñānaṃ yathecchasi tathā kuru || 15-2||

2. Az érzéktárgyakkal szembeni szenvtelenség: 
megszabadulás;

az érzéktárgyak szeretete: rabság.
Ez a Tudás.

Most tégy kedved szerint!

Aṣṭāvakra tömören vázolja a rabság és a szabadság esszenciális természe-
tét, és rámutat a törekvő egyetlen kötelességére. (lásd X.4.)

वाग्मिप्ाज्ामिोर्दोगं जनं मरूकजडालिम् ।
करोति ित्तबोधोऽयमिस्त्यतिो बुर्ुक्षतर्ः ॥ १५-३॥

vāgmiprājñāmahodyogaṃ janaṃ mūkajaḍālasam |
karoti tattvabodho’yamatastyakto bubhukṣabhiḥ || 15-3||

3. Az Igazság e Tudása
az ékesszóló, bölcs és tevékeny embert
némává, közömbössé és tétlenné teszi1.
Ezért hát elkerülik2 ezt [a Tudást] azok,

akik élvezni akarják a világot.
1 az ékesszóló… – nem szó szerint értendő. Minden szavunknak, tudásunk-

nak és tettünknek van valami elérendő célja. Az Önvaló felismerésekor, ami 
a Minden és az Egész, semmi elérendő nem marad, ennélfogva pedig min-
den beszéd, megismerés és cselekvés megszűnik. Ekkor csendesnek, közöm-
bösnek és tétlennek tűnik az ember. Ez a legmagasabb rendű felismerés jele. 
A puszta kifelé mutatott csend és tétlenség semmi. Ezek az átütő felismerés 
hozadékai kell legyenek.

2 elkerülik – mert a világi és a mennyei élvezet lehetetlen abban az emelke-
dett spirituális állapotban. A világi ember és az Önvaló Tudójának mentali-
tása szöges ellentéte egymásnak.
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न त्ं देिो न िे देिो र्ोतिा किा्भ न वा र्वान् ।
चचद्रूपोऽसि िदा िाक्षी ननरपेक्षः िुखं चर ॥ १५-४॥

na tvaṃ deho na te deho bhoktā kartā na vā bhavān |
cidrūpo’si sadā sākṣī nirapekṣaḥ sukhaṃ cara || 15-4||

4. Nem a test vagy, és a test sem a tiéd;
nem vagy sem a cselekvő, sem az élvező.

Maga a Tudatosság vagy, 
az örök Tanú és szabad1.

Élj boldogan!
1 szabad – nem függ semmitől

रागदे्षौ मनोधम्यौ न मनस्े कदाचन ।
ननतववि कपिोऽसि बोधात्ा ननतववि कारः िुखं चर ॥ १५-५॥

rāgadveṣau manodharmau na manaste kadācana |
nirvikalpo’si bodhātmā nirvikāraḥ sukhaṃ cara || 15-5||

5. Kedvelés és utálat az elme attribútumai;
[de] az elme sosem a tied.

Ellentétektől mentes,
Maga a Tudatosság és változatlan vagy.

Élj [hát tovább] boldogan!

A törekvőnek nem kellene sem szeretni, sem gyűlölni. Ha így tesz, az azt 
jelenti, hogy azonosul az elmével, és ebből adódóan elveszíti tudatosságát az 
Önvalójára. A szereteten itt az önző, kicsinyes szeretetet értjük, és nem az 
egyetemes szeretetet, mely kizárólag az örök Önvaló igaz Tudásából hajt ki.

िव्भर्रूिेषु चात्ानं िव्भर्रूिानन चात्नन ।
तवज्ाय ननरिङ्कनारो ननम्भमस्तं िुखी र्व ॥ १५-६॥
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sarvabhūteṣu cātmānaṃ sarvabhūtāni cātmani |
vijñāya nirahaṅkāro nirmamastvaṃ sukhī bhava || 15-6||

6. Mindenben az Önvalót
és mindent az Önvalóban ismerve fel1,

az „én” és az „enyém” érzésétől szabadon,
légy boldog!

1 Mindenben… – Az Önvaló felismerésekor az ember ténylegesen azt ér-
zi, hogy Ő minden dolog esszenciája és valósága, és hogy minden dolog 
Őbenne létezik. A korlátozott énünk és a más létezőktől és dolgoktól való 
elválasztottságunk jelenlegi tudatossága azon elmével való azonosulásunk 
következménye, mely változatos formákat teremtett a kategóriáival, az idő-
vel, a térrel és az oksággal. Hagyj fel az elmével való azonosulással, és ezek 
a formák szertefoszlanak, és csak az Egy marad, mely egyaránt te magad és 
az egész univerzum!

तवश्वं सु्रति यत्रेदं िरङ्ा इव िागरे ।
ित्तमेव न िने्दिशश्चन्रूिते तवज्रो र्व ॥ १५-७॥

viśvaṃ sphurati yatredaṃ taraṅgā iva sāgare |
tattvameva na sandehaścinmūrte vijvaro bhava || 15-7||

7. Maga a Tudatosság vagy!
Valóban Az vagy, 

melyben az univerzum úgy nyilvánul meg,
miként a hullámok az óceánon1!

Légy hát szabad2 a láz[as nyugtalanság]tól3!
1 az univerzum… – az univerzum megegyezik az Önvalóval
2 Légy… – amikor valaki felismeri, hogy azonos az univerzummal, akkor 

többé már nem lohol annak örömei után, és semmilyen módon nem gaba-
lyodik bele

3 a láztól – a világiasság lázától, vagyis a világ örömei – anyagi és szubtilis 
– utáni vágyódástól, a világtól való félelemtől, illetve a világot illető tudatlan-
ságtól; minden bonyodalom az univerzum igaz természet illető tudatlanság 
eredménye
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श्धिस्व िाि श्धिस्व नात्र मोि ंकुरुष् र्ोः ।
ज्ानस्वरूपो र्गवानात्ा त्ं प्कृिेः परः ॥ १५-८॥

śraddhasva tāta śraddhasva nātra mohaṃ kuruṣva bhoḥ |
jñānasvarūpo bhagavānātmā tvaṃ prakṛteḥ paraḥ || 15-8||

8. Legyen hited, fiam, legyen hited!1

Sose áltasd magad ebben!2

Maga vagy a Tudás, az úr, az Önvaló,
és felette állsz a Természetnek3.

1 Legyen… – Aṣṭāvakra az Önvaló igaz természetét sulykolja a tanítványba
2 Sose… – amíg az ember ténylegesen nem ismerte fel az Önvalót, addig 

nehéz elhinnie, hogy az Önvaló igazán olyan, ahogy azt a bölcsek lefestik, és 
azt, hogy az univerzum valóban semmi

3 felette áll… – nem a Természet befolyása alatt áll, hanem uralja azt 

गुणैः िंवेह्ष्िो देिस्स्ष्ठत्ायाति याति च ।
आत्ा न गन्ा नागन्ा हकमेनमनुशोचसि ॥ १५-९॥

guṇaiḥ saṃveṣṭito dehastiṣṭhatyāyāti yāti ca |
ātmā na gantā nāgantā kimenamanuśocasi || 15-9||

9. A test az érzékszervekkel együtt
jön, marad [egy ideig] és megy.

Az Önvaló se nem jön, se nem megy.1

Akkor miért siratod azt2?!
1 Az Önvaló… – Az Önvaló meghaladja a testet, és a természete nem egye-

zik meg a test természetével. A test változik, az Önvaló viszont nem.
2 azt – a test változásait, mint például halál (vö.: Bhagavad gītā II.13.,18.)

देिस्स्ष्ठिु कपिान्ं गच्छत्र्दैव वा पुनः ।
क्व वृसधिः क्व च वा िाननस्व चचन्ात्ररूतपणः ॥ १५-१०॥
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dehastiṣṭhatu kalpāntaṃ gacchatvadyaiva vā punaḥ |
kva vṛddhiḥ kva ca vā hānistava cinmātrarūpiṇaḥ || 15-10||

10. Hadd maradjon a test e létciklus1 végéig,
vagy hadd menjen még ma!

Ugyan miféle többlet vagy hiány jelentkezik Benned,
aki Maga a Színtiszta Intelligencia vagy?!2

1 kalpa
2 Ugyan miféle… – A test állapotai egyáltalán nem érintik az Önvalót. Ezért 

ne félj a haláltól! (vö.: Vivekacūḍāmaṇi 560-564; Bhagavad gītā II.17.)

त्य्नन्मिाम्भोधौ तवश्ववीचचः स्वर्ाविः ।
उदेिु वास्मायािु न िे वृसधिन्भ वा क्षतिः ॥ १५-११॥

tvayyanantamahāmbhodhau viśvavīciḥ svabhāvataḥ |
udetu vāstamāyātu na te vṛddhirna vā kṣatiḥ || 15-11||

11. Hadd emelkedjenek elő vagy
simuljanak vissza maguktól az univerzum hullámai

Benned, aki a végtelen Óceán vagy!1

Ez sem nyereséget, sem veszteséget
nem jelent a Számodra.2

Az előző versben a testtel és a változásaival való azonosulás maradéktalan 
megszüntetéséről beszélt. Most az univerzumtól való teljes elkülönülésre int.

1 Hadd… – Az univerzum vég nélküli teremtéseken megy keresztül, me-
lyeket a feloldódás periódusai szakítanak meg. Ez azonban nincs hatással az 
Önvalóra, mely túl van az időn és az okságon. A teremtés és a feloldódás 
időbeliek; önmagunkra pedig nem a teremtményeikként, hanem felettük ál-
lóként és őket meghaladóként kell gondolnunk.

2 Ez sem nyereséget… – ahogy a hullámok semmit nem tesznek hozzá az 
óceánhoz, amikor kiemelkednek, és semmit nem is vesznek el belőle, amikor 
visszasimulnak, úgy a – valójában az Önvalóval megegyező – univerzum 
megteremtése sem tesz hozzá semmit az Önvalóhoz, és nem is vesz el tőle 
semmit, amikor feloldódik.
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िाि चचन्ात्ररूपोऽसि न िे तर्नितमदं जगि् ।
अिः कस्य कथं कुत्र ियेोपादेयकपिना ॥ १५-१२॥

tāta cinmātrarūpo’si na te bhinnamidaṃ jagat |
ataḥ kasya kathaṃ kutra heyopādeyakalpanā || 15-12||

12. Gyermekem!
Maga a Színtiszta Intelligencia vagy.

Ez az univerzum nem valami tőled különböző1.
Ezért ki fog elfogadni2 és elutasítani?3

Hogyan és hol tenne ilyet?!
1 különböző – Amikor megpróbáljuk megragadni az univerzum valóságát, 

akkor azt találjuk, hogy az univerzum nem más, mint a saját énünk, ami 
Maga a Színtiszta Intelligencia.

2 elfogadni… – ez a transzcendentális attitűd csak akkor lehetséges, ha az 
Ön valóként ismerjük fel az univerzumot. Amíg jelenségtermészetűnek tart-
juk, addig szükségszerűen meg kell legyen a jó és a rossz megkülönböztetése. 
Aṣṭāvakra arra biztat minket, hogy emelkedjünk felül a jelenlegi korlátolt és 
torzult látásmódunkon.

3 Ezért… – ha önmagunknak és a Színtiszta Intelligenciának tudjuk az uni-
verzumot, akkor a jó és a rossz megkülönböztetései az univerzumban nem 
merülhetnek fel. Kizárólag csak „Én” létezem. Én pedig nem tudom elfo-
gadni vagy elutasítani önmagamat. Ezenkívül nincs eszköz – az elme – sem 
az efféle elutasításra vagy elfogadásra; mint ahogy rajtam kívül létező tér 
vagy valóság sincs, ahonnan elfogadhatnék vagy elutasíthatnék bármit. 

एकस्मिनिव्ये शान्े चचदाकाशेऽमले त्ह्य ।
कुिो जन् कुिो कम्भ कुिोऽिङ्कनार एव च ॥ १५-१३॥
ekasminnavyaye śānte cidākāśe’male tvayi |

kuto janma kuto karma kuto’haṅkāra eva ca || 15-13||

13. Honnan lenne születés1,
tett2, sőt akár én-érzet3 Számodra,
aki egyetlen, változhatatlan, békés,

a Tudatosság tere4 és színtiszta vagy?!
1 születés – az önmagától létező és változhatatlan nem születhet meg



aṣṭāvakra gītā 15. fejezet

83

2 tett – a tett úgyszintén változást hord magában, illetve annak a vágyát is, 
hogy megszerezzünk egy adott, pillanatnyilag nem a tulajdonunkban lévő 
dolgot. A Felismeréssel rendelkező azonban tudja, hogy ő Maga az Önvaló, 
mely nyugodt és tökéletes.

3 én-érzet – Mivel ő ‘a Tudatosság tere’-ként tekint magára, melyben nyo ma 
sincs a kettősségnek vagy a sokféleségnek, ezért semmiféle ego-érzet sem le-
het benne, ami a testtel és az elmével való azonosulásunknak az eredménye; 
ennélfogva színtiszta.

4 a Tudatosság tere (cidākāśa) – A tér itt azonos a Tudatossággal (Cit). A 
Tudatosság azért lett térként (ākāśa) elképzelve, mert a térhez hasonlóan Az 
is mindent-átható, és érintetlen. Továbbá, minden észlelés elengedhetetlen, 
lényegi tényezőként követeli meg a tér létezését. Ezért az ākāśa háromféle 
elgondolása: 1. Mahākāśa: a nagy tér, ami a hétköznapi terünk, amelyben 
külső tárgyakat látunk; 2. Cittākāśa: a mentális tér; minden, amit elképze-
lünk, álmodunk vagy érzékfeletti módon észlelünk, az a mentális térben van; 
3. Cidākāśa: az Intelligencia tér, a Tudatosság tere; az a tér, amelyben az 
Önvaló Önmagát észleli. Itt a tér nem különbözik az észlelőtől és az ész-
lelttől, mint a másik fentebb említett két tér esetén, mivel az Ön-észlelésben 
az mind egy, ahol nincs se alany, se tárgy; ily módon itt a tér azonos az 
Önvalóval. Valójában az Ön-észlelésben nincs tér. A ‘tér’ szót inkább csak 
azért használjuk, hogy ki tudjuk terjeszteni az észlelés másik két fajtájának 
analógiáját az Ön-észlelésre.

यत्तं पश्यसि ित्रैकस्तमेव प्तिर्ाििे ।
हकं पृथक् र्ाििे स्वणा्भि् कटकाङ्दनरूपुरम् ॥ १५-१४॥

yattvaṃ paśyasi tatraikastvameva pratibhāsase |
kiṃ pṛthak bhāsate svarṇāt kaṭakāṅgadanūpuram || 15-14||

14. Bármit is észlelsz,
egyedül csak Te nyilvánulsz meg benne.

Különbözőnek tűnnek-e a[z arany] karkötők, 
karperecek és bokaláncok az aranytól?

Az advaita vedānta szerint az Önvaló az egyetlen valóság, az univerzum 
pedig nem más, mint Maga az Önvaló, pusztán nevek és formák lettek rá-
vetítve. Ahogy az arany ékszerek valósága maga az arany és kizárólag csak 
az arany, úgy az univerzum sem különbözik az Önvalótól. Kizárólag csak 
az Önvaló létezik.
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अयं िोऽिमयं नाि ंतवर्ागतमति िन्तज ।
िव्भमात्ेति ननशश्चत् ननःिङ्कपिः िुखी र्व ॥ १५-१५॥

ayaṃ so’hamayaṃ nāhaṃ vibhāgamiti santyaja |
sarvamātmeti niścitya niḥsaṅkalpaḥ sukhī bhava || 15-15||

15. Maradéktalanul add fel
az olyan megkülönböztetéseket,

mint az „én Ő1 vagyok” és a „nem ez2 vagyok”!
Tekints mindent3 az Önvalónak,
és légy vágy nélküli és boldog!

Nem kellene azt gondolni, hogy az ember kizárólag csak a Transzcendens 
Valóság, az univerzum viszont már nem. Ahogy az előző versben kifejtésre 
került, az univerzum is az Önvaló. 

1 Ő – a transzcendens Én 
2 ez – az univerzum
3 mindent – a Transzcendens és a relatív valóságot egyaránt

िवैवाज्ानिो तवश्वं त्मेकः परमाथ्भिः ।
त्त्ोऽन्यो नास्स् िंिारी नािंिारी च कश्चन ॥ १५-१६॥

tavaivājñānato viśvaṃ tvamekaḥ paramārthataḥ |
tvatto’nyo nāsti saṃsārī nāsaṃsārī ca kaścana || 15-16||

16. Valóban a tudatlanságod folytán 
létezik az univerzum.

A valóságban egyedül csak Te vagy.
Nincs Tőled különböző jīva1 vagy Īśvara2.

1 jīva – az elkülönült én, a halandó egyén
2 Īśvara – Isten, a Legfőbb Létező
Amíg az univerzum létezik, addig két aspektusban kell elképzelnünk 

az Önvalót. Az egyikben Az a születés és halál körforgásában lévő jīva, a 
saṃsārī, míg a másikban az A-Saṃsārī, vagyis Isten, aki túl van születésen 
és halálon, aki örök és változhatatlan. Amikor azonban az univerzum többé 
már nem az Ön valótól eltérőként létezik, akkor ez a különbség is szertefosz-
lik. A különbségnek ez az elgondolása pusztán a tudatlanságunkban létezik. 
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Amikor megszabadulunk ettől a tudatlanságtól, akkor az az elgondolás is 
magunkra hagy, hogy az univerzum különbözik tőlünk. Tehát tulajdonkép-
pen ‘egyedül csak Te vagy’.

भ्रान्न्मात्रतमदं तवश्वं न हकञ्ञ््चहदति ननश्चयी ।
ननवा्भिनः स्रू तिवि मात्रो न हकञ्ञ््चहदव शाम्यति ॥ १५-१७॥

bhrāntimātramidaṃ viśvaṃ na kiñciditi niścayī |
nirvāsanaḥ sphūrtimātro na kiñcidiva śāmyati || 15-17||

17. Aki biztosan tudja,
hogy ez az univerzum pusztán illúzió

és voltaképpen semmi,
az vágytalan és Színtiszta Intelligencia1 lesz,

és nyugalomra lel, mintha semmi sem létezne2.
1 sphūrti
2 mintha… – lásd XI.8.2. megjegyzés

एक एव र्वाम्भोधावािीदस्स् र्तवष्यति ।
न िे बन्धोऽस्स् मोक्षो वा कृिकृत्ः िुखं चर ॥ १५-१८॥
eka eva bhavāmbhodhāvāsīdasti bhaviṣyati |

na te bandho’sti mokṣo vā kṛtakṛtyaḥ sukhaṃ cara || 15-18||

18. A világ óceánjában
kizárólag Egy volt, van és lesz.

Se rabság, se megszabadulás nincs Számodra.1

Élj megelégedetten2 és boldogan!
1 Se rabság… – a rabság és a szabadság nem tulajdonítható az Önvalónak, 

ami második nélküli Egy, és örökkön egyetlenként létezik
2 megelégedetten – akinek minden vágya beteljesedett, és ezáltal vágytalan
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मा िङ्कपितवकपिाभ्ां चचत्ं क्षोर्य चचन्य ।
उपशाम्य िुखं तिष्ठ स्वात्न्यानन्दतवग्ि े॥ १५-१९॥

mā saṅkalpavikalpābhyāṃ cittaṃ kṣobhaya cinmaya |
upaśāmya sukhaṃ tiṣṭha svātmanyānandavigrahe || 15-19||

19. Ó, Színtiszta Tudatosság!
Ne háborgasd az elmédet 

megerősítéssel és tagadással!
Légy háborítatlan1, 

és honolj boldogan önnön valódban,
ami Maga az Üdvteljesség!

1 Légy… – Légy szabad az állításoktól, a megerősítésektől és a tagadá-
soktól, az olyan elgondolásoktól, mint az „ezt fogom tenni” és az „ezt nem 
te szem meg” stb.!

त्जैव ध्यानं िव्भत्र मा हकञ््चिद ्हृहद धारय ।
आत्ा त्ं मुति एवासि हकं तवमृश्य कररष्यसि ॥ १५-२०॥

tyajaiva dhyānaṃ sarvatra mā kiñcid hṛdi dhāraya |
ātmā tvaṃ mukta evāsi kiṃ vimṛśya kariṣyasi || 15-20||

20. Maradéktalanul add fel még a kontemplációt is, 
és semmit ne tarts az elmédben!

Valóban az Önvaló vagy, és ezáltal szabad.
Mire mész a gondolkodással?!1

1 Mire… – Mivel Maga az Önvaló vagy és ebből adódóan örökké-szabad, 
ezért nincs szükség arra, hogy bármin is gondolkodj, legyen az a szabadság 
elérése vagy a világi tárgyak megszerzése. 

Aṣṭāvakra arra ösztönzi a törekvőt, hogy időzzön az örök Önvaló tuda-
tosságában.
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XVI. FEJEZET 
KÜLÖNLEGES ÚTMUTATÁS

अष्ावक्र उवाच ॥
आचक्ष्व श ृणु वा िाि नानाशास्ताण्यनेकशः ।

िथातप न िव स्वास्थं िव्भतवमिरणाद ्ऋिे ॥ १६-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

ācakṣva śaṛṇu vā tāta nānāśāstrāṇyanekaśaḥ |
tathāpi na tava svāsthyaṃ sarvavismaraṇād ṛte || 16-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Gyermekem!

Gyakorta hangoztathatod vagy hallgathatod
a különféle szent szövegeket1,

de nem tudsz megszilárdulni az Önvalóban2,
hacsak nem felejted el mindet3.

Az advaita vedānta vezérgondolata az, hogy kizárólag az Önvaló létezik, és 
minden más hamis, valótlan. A valótlan, változatos univerzum állandóan 
leköti az elménket, és így nem tudunk szert tenni az igaz Énünk Tudására. 
Ahhoz, hogy megszilárduljunk önnön valónkban, ezt az állapotot meg kell 
for dítani.

1 hangoztathatod… – A szent írások (Śruti) újra és újra hangsúlyozzák, hogy 
„az Önvaló nem a beszéd erejével, nem mérhetetlen értelemmel és nem is a 
Védák tanulmányozásával ismerhető fel”. Az nem puszta intellektuális tudás 
kérdése, hanem tényleges tapasztalásé.

2 megszilárdulni … – amikor az én-nek kizárólag az Én-ről lesz tudomása, és 
semmi másról. A jelen állapotunkban nem vagyunk az igaz valónkban. Csak 
a testre és az elmére, illetve a világ különféle dolgaira vagyunk tudatosak. 
Ahol a tudatosságunk, ott vagyunk mi is.

3 hacsak nem felejted el… – Vagyis, arra van szükség, hogy kizárólag az Ön-
valóra legyünk tudatosak, és minden mást ne másként, hanem Maga az Ön-
valóként észleljünk. Ezt az állapotot a változatos világot okozó tudatlanság 
le rombolásával érhetjük el. Nem a mély alvás állapotára vagy egy hasonló, 
mesterségesen előidézett állapotra utal, amelyben minden elfelejtődik.
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र्ोगं कम्भ िमासधं वा कुरु तवज् िथातप िे ।
चचत्ं ननरस्िवा्भशमत्थवं रोचह्यष्यति ॥ १६-२॥

bhogaṃ karma samādhiṃ vā kuru vijña tathāpi te |
cittaṃ nirastasarvāśamatyarthaṃ rocayiṣyati || 16-2||

2. Ó, Bölcs1!
Élvezheted [a világi életet], munkálkodhatsz 

vagy gyakorolhatod a koncentrációt2,
ámde az elméd továbbra is Az3 után fog áhítozni4,

mely túl van minden tárgyon,
és melyben minden vágy kihunyt5.

1 Bölcs (vijña) – intelligens; nagy tudású
2 Élvezheted… – mindezek az elfoglaltságok azt jelzik, hogy az Önvaló fel-

ismerése még nem történt meg
3 Az – vagyis az Önvaló; ami túl van az elmén és mindenféle törekvésen
4 áhítozni – az elme nem tud tartós megelégedettséget találni az élvezetben 

és a többiben
5 melyben… – ezért addig nem ismerhető fel, míg az összes vágy meg nem 

semmisült; az Önvaló Tudásának állapota nem engedi egyetlen vágy meg-
létét sem az elmében

आयािात्कलो दःुखी नैनं जानाति कश्चन ।
अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्नाप्नोहत ननवृ्भतिम् ॥ १६-३॥

āyāsātsakalo duḥkhī nainaṃ jānāti kaścana |
anenaivopadeśena dhanyaḥ prāpnoti nirvṛtim || 16-3||

3. Mindannyian boldogtalanok, mert erőlködnek1;
de egyikük sem tudja ezt.

Az áldott egyedül ezen útmutatás révén2  
eléri a megszabadulást.

1 mert… – Minden erőlködés vágyat feltételez; a jelenleg nem birtokolt 
tárgyak megszerzésének, elérésének vágyát. A vágy – akár kielégített, akár 
kielégítetlen – a szenvedés oka. A kielégített vágyak először kielégültséget, 
megelégedettséget hoznak magukkal, majd később még több vágyat szülnek, 
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melynek folytán a lánc egyre hosszabb lesz. A kielégítetlen vágyakból eredő 
boldogtalanság egyértelmű.

2 ezen… – Ez az egyetlen útmutatás elegendő; mert aki követi azt, és meg-
valósítja az életben, azaz a tettekből sarjadó összes vágy kiirtásával bensőleg 
tétlenné válik, az az Önvaló Tudására jut. Külsőleg azonban lehet aktív vagy 
tét len. Semmilyen körülmények között nem bonyolódik semmiféle belső 
vágy által sarkallt munkába.

व्ापारे न्खर्दिे यस्ु ननमेषोन्ेषयोरतप ।
िस्यालस्य धुरीणस्य िुखं नान्यस्य कस्यचचि् ॥ १६-४॥
vyāpāre khidyate yastu nimeṣonmeṣayorapi |

tasyālasya dhurīṇasya sukhaṃ nānyasya kasyacit || 16-4||

4. A boldogság senki másé1,
egyedül a tétlenség nagymesteréé2,

akinek még az is nyűg,
hogy lezárja és felnyissa a szemhéját3.

1 senki másé – aki igazán boldog akar lenni, az egyáltalán nem kötődhet a 
testhez és az elméhez

2 a tétlenség nagymestere – aki felismerte az Önvalót, aki teljesen tétlen, vagyis 
nem kötődik a munkához, és közömbös azzal szemben

3 lezárja és felnyissa… – ez ugyancsak feltételez némi test-tudatosságot. A 
Tudás embere még ezt a kevéske test-tudatosságot is korlátnak és fájdalmas-
nak érzi. Ő még ezt a tevékenységet sem szorgalmazza. Teljesen közömbös 
és kötődéstől mentes még a test ezen semmitmondó tevékenysége kapcsán is. 

इदं कृितमदं नेति द्नै्द्वमु्भतिं यदा मनः ।
धमा्भथ्भकाममोक्षेषु ननरपेक्षं िदा र्वेि् ॥ १६-५॥

idaṃ kṛtamidaṃ neti dvandvairmuktaṃ yadā manaḥ |
dharmārthakāmamokṣeṣu nirapekṣaṃ tadā bhavet || 16-5||
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5. Amikor az elme szabad az olyan ellentétpároktól,
mint az „ezt [meg]tettem” és az „ezt nem tettem”1,

akkor közömbössé válik a vallásos érdem,
a világi jómód, az érzéki élvezet

és a megszabadulás iránt2.
1 az olyan ellentétpárok, mint… – a kötelességre utal
2 közömbössé válik… – aki meghaladta a kötelesség valamennyi elgondolá-

sát, az nem törődik az élet négy céljával (sorban: dharma, artha, kāma, mokṣa)
A kötelességérzet vágyból ered. Vágy nélkül, nincs kötelesség. Az élet négy 

célja ugyancsak a vágy meglétét feltételezi, mely nélkül azok értelmüket 
vesz tik. Még a megszabadulás sem a vágy tárgya annál, aki igaz Tudásra 
tett szert. 

तवरतिो तवषयदे्ष्ा रागी तवषयलोलुपः ।
ग्िमोक्षतविीनस्ु न तवरतिो न रागवान् ॥ १६-६॥
virakto viṣayadveṣṭā rāgī viṣayalolupaḥ |

grahamokṣavihīnastu na virakto na rāgavān || 16-6||

6. Aki irtózik az érzéktárgyaktól,  
az kötődésmentes1 lesz,

aki pedig sóvárog utánuk, az kötődni kezd hozzájuk.
Hanem aki nem ragad meg  

és nem is utasít el [semmit],2

az se nem kötődésmentes, se nem ragaszkodó.
1 kötődésmentes – és ezért lemond; az elkerülés ezen kísérlete azt mutatja, az 

illető nem ismerte fel, hogy minden az Önvaló
2 Hanem aki… – a magasabb állapot az, amelyben mindent az Önvalóként 

ismer fel, és ezért semmivel kapcsolatban nem merül fel benne az elfogadás 
vagy az elutasítás gondolata 

ियेोपादेयिा िावत्ंिारतवटपाङ्कुरः ।
स्ृिा जीवति यावद ्वै ननतववि चारदशास्दम् ॥ १६-७॥
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heyopādeyatā tāvatsaṃsāraviṭapāṅkuraḥ |
spṛhā jīvati yāvad vai nirvicāradaśāspadam || 16-7||

7. Amíg megmarad a vágyódás,
ami a megkülönböztetőképesség hiányának tanyája,1

addig bizony jelen lesz  
a ragaszkodás és az irtózás érzete,2

mely a saṃsāra [fájának] ága és hajtása3.
1 ami… – A vágy megfoszt bennünket attól a képességtől, hogy megért-

sük a világ igaz természetét. Miatta a valósat valótlannak, a valótlant pedig 
valósnak tekintjük. Amikor a vágy megsemmisül, minden akként tárul fel a 
szemünk előtt, miként valójában van.

2 a ragaszkodás… – bizonyos dolgok akarása és mások elutasítása
3 ága… – A saṃsāra (a jelenségtermészetű élet annak minden alanyi és tár-

gyi hozadékával) fájának törzsét és gyökerét a tudatlanság jelenti. A vágyak, 
amelyek bizonyos dolgok akarására, míg mások elutasítására késztetnek 
minket, úgymond a fa ágai és hajtásai, melyek miatt a fa egyre terebélyesebb 
lesz. Az egyik vágy a másikba torkollik, és így lesz egyre összetettebb, komp-
lexebb a karma, ami következésképpen a születés és halál szüntelen körforgá-
sához juttat bennünket.

प्वृत्ौ जायिे रागो ननवृ्भत्ौ दे्ष एव हि ।
ननद््भन्द्वो बालवद ्धीमान् एवमेव व्वस्स्िः ॥ १६-८॥
pravṛttau jāyate rāgo nirvṛttau dveṣa eva hi |

nirdvandvo bālavad dhīmān evameva vyavasthitaḥ || 16-8||

8. A tevékenység kötődést szül1,
a tőle való tartózkodás pedig ellenérzést2.

A bölcs ember, akár a gyermek,
mentes az ellentétpároktól,

és valóban ekként él tovább3.
1 a tevékenység… – a vágy által ösztönzött tudatos vagy szándékos tevékeny-

ség, és nem az összes tett
2 …tartózkodás… – A tartózkodás elgondolása abból a megfontolásból ered, 
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hogy bizonyos dolgok és tettek ártalmasak, melyekkel szemben ellenérzésünk 
támad. Az ilyen kötődés és ellenérzés meghaladása egy magasabb állapot.

3 ekként él… – Nem csupán bensőleg szabad az ellentétpároktól, de a külvi-
lág felé megnyilvánuló élete is olyan, akár egy gyermeké, játékos és bármi-
féle előre meghatározott cél és indíték nélküli. Ez a legmagasabb spirituális 
állapot, a Paramahaṃsa állapota.

िािुतमच्छति िंिारं रागी दःुखचजिािया ।
वीिरागो हि ननदु्भःखस्स्मिनितप न न्खर्दति ॥ १६-९॥

hātumicchati saṃsāraṃ rāgī duḥkhajihāsayā |
vītarāgo hi nirduḥkhastasminnapi na khidyati || 16-9||

9. Aki kötődik a világhoz,
fel akarja adni azt, hogy elkerülje a bánatot1.

Hanem akiben nincs kötődés2,
az mentes a bánattól,

és még ott3 sem boldogtalan.
1 hogy elkerülje… – mivel azt gondolja, hogy a világ a bánat oka 
2 akiben… – Nem a világ, hanem a világhoz való ragaszkodás az összes 

gyötrelem forrása. Kötődéstől mentesen az ember éppoly boldogan élhet a 
világban, mint bárhol máshol.

3 ott – a világban

यस्यातर्मानो मोक्षेऽतप देिऽेतप ममिा िथा ।
न च ज्ानी न वा योगी केवलं दःुखर्ागिौ ॥ १६-१०॥

yasyābhimāno mokṣe’pi dehe’pi mamatā tathā |
na ca jñānī na vā yogī kevalaṃ duḥkhabhāgasau || 16-10||

10. Akiben még a megszabadulást illetőleg is  
önös érzés van1,

és még a testet is a sajátjának tekinti,
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az se nem Jñānī2, se nem Yogī.
Ő csupán boldogtalanságban szenved[ő]3.

1 önös érzés… – Az abhimāna szó különféleképpen értelmezhető. Utalhat 
egyszerűen az egoizmusra, vagy jelentheti az önáltatást is. Az előbbi eset ben 
a vers azt jelentené: A Tudás (Jñāna) az ego teljes, maradéktalan felszámolá-
sának az állapota. Amíg valaki azt gondolja, „megszabadulok” vagy „sza bad 
vagyok”, addig kapaszkodik az egóba, és ilyenformán sem igaz Tudás sal 
(Jñāna), sem megszabadulással (mokṣa) nem bír. A második értelmezés sze-
rint, az ember gőgössé válhat a spirituális vívmányaira. Az efféle büszkeség 
természetesen épp a Tudás (Jñāna) ellentéte, ahogy a Yogáé is, és a testhez 
való kötődésből fakad. 

2 Jñānī – az Önvaló Tudója
3 szenved[ő] – mert azt gondolni, hogy rendelkezik Jñānával vagy Yogá val, 

miközben egoizmussal van teli, egy szomorú állapot, és kizárólag szenve dést 
szül

िरो यर्दुपदेष्ा िे िररः कमलजोऽतप वा ।
िथातप न िव स्वार्थं िव्भतवमिरणादृिे ॥ १६-११॥

haro yadyupadeṣṭā te hariḥ kamalajo’pi vā |
tathāpi na tava svāthyaṃ sarvavismaraṇādṛte || 16-11||

11. Legyen akár1 Hara, Hari2

vagy a lótuszban született Brahmā a tanítód,
ha csak3 nem felejtesz el mindent4,

nem szilárdulhatsz meg az Önvalóban.
1 akár – jelezve, hogy az ilyen Tanítók Tanítása rendszerint nagyon haté-

kony kell legyen 
2 Hara, Hari – Śiva,Viṣṇu
3 ha csak – de még az ilyen hathatós tanítás is kudarcba fog fulladni, ha a 

legfőbb feltétel nem teljesül
3 nem felejtesz el mindent – Ez a legfőbb feltétel: az ember kizárólag az Ön-

valóra lehet tudatos, és semmi másra. Ahhoz, hogy tudomásunk legyen bár-
mi másról, megosztottságot kell létrehozni a tudatosságban, ami pedig azt 
jelenti, hogy nem ismertük fel az Ön valót, ami meg-nem-osztott Színtiszta 
Tu datosság.
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XVII. FEJEZET 
A IGAZ TUDÓ

अष्ावक्र उवाच ॥
िेन ज्ानफलं प्ाप्तं योगाभ्ािफलं िथा ।

िृप्तः स्वचे्छक्न्द्रयो ननत्मेकाकी रमिे िु यः ॥ १७-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

tena jñānaphalaṃ prāptaṃ yogābhyāsaphalaṃ tathā |
tṛptaḥ svacchendriyo nityamekākī ramate tu yaḥ || 17-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Elnyerte a Tudás,

valamint a Yoga gyakorlásának gyümölcsét,
aki megelégedetten1 és megtisztult érzékekkel2

örökké élvezi3 az egyedüllétet4.
1 megelégedetten – semmit nem akarva; tudva, hogy minden ő maga 
2 megtisztult… – egyetlen tárgyhoz sem kötődve; az érzékek tisztátalanok, 

amíg kötődnek a tárgyaikhoz
3 élvezi – az Önvalója, ami a minden
4 egyedüllét – mivel ő az egész univerzum, és rajta kívül nincs semmi

न कदाचचज्गत्स्मिन् ित्तज्ो िन् न्खर्दति ।
यि एकेन िेनेदं परूणवं ब्ह्माण्डमण्डलम् ॥ १७-२॥

na kadācijjagatyasmin tattvajño hanta khidyati |
yata ekena tenedaṃ pūrṇaṃ brahmāṇḍamaṇḍalam || 17-2||

2. Ó, az Igazság Tudója
sosem boldogtalan e világban,

mert kizárólag ő tölti be az egész univerzumot!1
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1 Az Igazság Tudója… – A boldogtalanság érzése csak a kettősség észlelésé-
vel lehetséges. Amikor az ember önmagán kívül semmi mást nem észlel az 
egész univerzumban, akkor semmilyen bánat nem érintheti.

न जािु तवषयाः केऽतप स्वारामं िष्भयन्तमी ।
िल्कीपल्वप्ीितमवेर्ं ननबिपल्वाः ॥ १७-३॥

na jātu viṣayāḥ ke’pi svārāmaṃ harṣayantyamī |
sallakīpallavaprītamivebhaṃ nimbapallavāḥ || 17-3||

3. Egyetlen érzéktárgy sem szerez örömet annak, 
aki az Önvalóban leli örömét,1

éppen úgy,
ahogy a nīm-fa sem örvendezteti meg az elefántot,

ami a sallakī-fa leveleit kedveli.
1 Egyetlen érzéktárgy… – az érzékek tárgyai minden vonzerejüket elveszítik 

annak, aki az abszolút üdvös boldogság örök forrását az Önvalóban ismerte 
fel, és aki ráébredt az érzéktárgyak értéktelenségére

यस्ु र्ोगेषु र्ुतिेषु न र्वत्सधवासििः ।
अर्ुतिेषु ननराकाङ््क्षी िादृशो र्वदलु्भर्ः ॥ १७-४॥

yastu bhogeṣu bhukteṣu na bhavatyadhivāsitaḥ |
abhukteṣu nirākāṅkṣī tādṛśo bhavadurlabhaḥ || 17-4||

4. Ritka a világban az olyan ember,
aki nem sóvárog azon dolgok után, 

melyeket élvezett1,
és nem áhítozik azokra, 
melyeket nem élvezett.

1 sóvárog… – amint örömünket leltük valamiben, az elmén egy benyomás 
keletkezik, melynek folytán újra és újra vágyunk az adott dologra. Kizárólag 
az Önvaló Tudása képes megszabadítani minket e vonzerőtől.
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बुर्ुक्रुरि िंिारे मुमुक्रुतप दृश्यिे ।
र्ोगमोक्षननराकाङ््क्षी तवरलो हि मिाशयः ॥ १७-५॥

bubhukṣuriha saṃsāre mumukṣurapi dṛśyate |
bhogamokṣanirākāṅkṣī viralo hi mahāśayaḥ || 17-5||

5. Világi élvezetek után sóvárgó
és megszabadulásra vágyakozó
egyaránt található e világban.

De ritka az a nagy lélek,
aki se élvezetekre,

se megszabadulásra nem áhítozik.1

1 aki… – Még a megszabadulás iránti vágy is tökéletlenség, mert a rabság 
tudatosságát feltételezi. Amíg ez a vágy megmarad, nem értük el az Abszo-
lút Tudást.

धमा्भथ्भकाममोक्षेषु जीतविे मरणे िथा ।
कस्याप्ुदारचचत्स्य ियेोपादेयिा न हि ॥ १७-६॥

dharmārthakāmamokṣeṣu jīvite maraṇe tathā |
kasyāpyudāracittasya heyopādeyatā na hi || 17-6||

6. Csak néhány széles-látókörű emberben nincs
se vonzódás a vallásos érdem1, a világi jómód2,

az érzéki élvezet3 és a megszabadulás4 iránt,
ahogy az élet és a halál iránt sem5,

se viszolygás velük szemben.
1 dharma; 2 artha; 3 kāma; 4 mokṣa
5 az élet… – Aki felismerte az Önvalót, az mindig örökkévalóként tudatos 

ön magára. Nincs test-tudata, számára az élet és a halál semmitmondó.

वाञ्छा न तवश्वतवलये न दे्षस्स्य च स्स्िौ ।
यथा जीतवकया िमिाद ्धन्य आस्े यथा िुखम् ॥ १७-७॥
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vāñchā na viśvavilaye na dveṣastasya ca sthitau |
yathā jīvikayā tasmād dhanya āste yathā sukham || 17-7||

7. A Tudás embere
semmilyen vágyat nem érez 

az univerzum feloldódása iránt1 
vagy ellenszenvet a létezésével szemben.

Az áldott2 ennélfogva boldogan él,
bármilyen megélhetés adatik meg neki3.

1 semmilyen vágyat… – mert az egész univerzumot az Önvalóként észleli. 
Amíg a tudatlanság megmarad, addig az ember úgy tekint a világra, mint 
ami minden szenvedésének a forrása, és úgymond megpróbálja azt kizárni 
vagy lerombolni. Azonban az Önvaló Tudásának felvirradásával megválto-
zik a látásmódja, és minden kizárólag az Önvalóként tűnik fel.

2 áldott – az ilyen ember valóban áldott
3 boldogan él … – mert semmilyen erőfeszítésre nem képes a létfenntartásá-

ért, mivel az egója teljesen megsemmisült

कृिाथणोऽनेन ज्ानेनेत्ेवं गशलिधीः कृिी ।
पश्यन् श ृण्वन् स्ृशन् चजघ्रन्ि अश्ननिास्े यथा िुखम् ॥ १७-८॥

kṛtārtho’nena jñānenetyevaṃ galitadhīḥ kṛtī |
paśyan śaṛṇvan spṛśan jighrannaśnannāste yathā sukham || 17-8||

8. Beteljesülve e1 Tudás2 által,
elmélyedt elmével3 és megelégedetten4,

a bölcs ember boldogan él,
miként lát, hall, érint, szagol és eszik5.

1 e – ahogy az a jelen fejezetben szerepel
2 Tudás – az Önvaló Tudása
3 elmélyedt elmével – az elme az Önvaló Tudásának dicsőségébe és az abból 

eredő áldásokba merül
4 megelégedetten – mert nem marad semmi elérendő
5 miként lát… – nem a kifelé megnyilvánuló viselkedése különbözteti meg 

az Önvaló Tudóját az átlagembertől. Az ‘én’ és ‘enyém’ érzését leszámítva 
az előbbi mindenben hasonlíthat az utóbbira. 
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शरून्या दृह्ष्वृ्भथा चेष्ा तवकलानीक्न्द्रयाक्ण च ।
न स्ृिा न तवरक्तिवा्भ क्षीणिंिारिागरे ॥ १७-९॥

śūnyā dṛṣṭirvṛthā ceṣṭā vikalānīndriyāṇi ca |
na spṛhā na viraktirvā kṣīṇasaṃsārasāgare || 17-9||

9. Nincs se ragaszkodás, se elhidegülés abban,
aki számára a világ óceánja1 kiszáradt2.

A tekintete üres3, a tette cél nélküli4,
az érzékei nem működnek5.

1 a világ óceánja – A világot – a saṃsārát, azaz a születés és halál körforgását 
– óceánhoz hasonlítja. Aki beleesik az óceánba, azt ide-oda sodorják a hul-
lámok, és megannyi hányattatás után, csak nagy nehézségek árán tud partra 
evickélni. A saṃsārában, a karmák és a vágyak taszigálnak bennünket ide-
oda, rettentőmód szenvedünk, és képtelenek vagyunk az Önvaló Tudásának 
bi zonyosságára jutni. 

2 …kiszáradt – amikor az ember megszabadul a tudatlanságtól és az abból 
fakadó karmáktól és vágyaktól; ekkor felismeri az Önvalót

3 üres – mert nincs benne semmilyen indíték, motiváció
4 cél nélküli – mert a tetteinek nincs eredményre törő célja
5 nem működödnek – mert az érzékei többé nem fogadnak egy benyomást sem 

az eléjük kerülő tárgyaktól; nem úgy működnek, mint az átlagember érzékei

न जागतिवि  न ननद्ाति नोन्ीलति न मीलति ।
अिो परदशा क्वातप वि्भिे मुतिचेििः ॥ १७-१०॥
na jāgarti na nidrāti nonmīlati na mīlati |

aho paradaśā kvāpi vartate muktacetasaḥ || 17-10||

10. A bölcs ember nincs ébren és nem is alszik1,
nem nyitja ki és nem is hunyja be a szemét.

Ó, a megszabadult lélek
mindenhol2 a legfőbb állapotot élvezi!

1 nincs… – A megszabadult lélekről nem minden esetben mondható el, 
hogy ébren van, mivel ő nem keresi a világ tárgyait, és nem úgy látja őket, 
mint mi. Ő halott a relatív világ számára. Alvónak sem feltétlenül nevezhe-
tő, tekintve hogy szüntelen tudatos az egész univerzumot átható Önvalóra.

2 mindenhol – minden körülmények között
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िव्भत्र दृश्यिे स्वस्ः िव्भत्र तवमलाशयः ।
िमस्वािना मुतिो मुतिः िव्भत्र राजिे ॥ १७-११॥

sarvatra dṛśyate svasthaḥ sarvatra vimalāśayaḥ |
samastavāsanā mukto muktaḥ sarvatra rājate || 17-11||

11. A megszabadult ember
mindig1 az Önvalóban időzik, 

tiszta szívű, és minden körülmények között
az összes vágytól megszabadulva él2.

1 mindig – bármilyenek legyenek is a körülmények, akár jók, akár rosszak
2 tiszta szívű… – egyetlen világi tárgyhoz sem kötődik

पश्यन् श ृण्वन् स्ृशन् चजघ्रन्ि अश्नन ्गृह्न् वदन् व्रजन् ।
ईहििानीहििैमु्भतिो मुति एव मिाशयः ॥ १७-१२॥

paśyan śaṛṇvan spṛśan jighrann aśnan gṛhṇan vadan vrajan |
īhitānīhitairmukto mukta eva mahāśayaḥ || 17-12||

12. [Akár] lát, hall, érint, szagol, 
eszik, fog, beszél vagy jár,

a nagy lélek,
szabadon minden erőfeszítéstől 

és erőfeszítés-mentességtől, 
valóban megszabadult.

Az igaz Tudás nem szükségszerűen jelenti a tevékenység megszűntét, sok-
kal inkább a kötődés hiányát. Az Önvaló Tudója ezért valójában még akkor 
sem cselekszik, amikor pedig tevékenykedik. Örökké-szabad, noha a viselke-
dése hasonlíthat a többiekéhez. Felette áll a tevékenységnek és a tétlenségnek 
egyaránt. (vö.: Bhagavad gītā V. 8-10.)

न ननन्दति न च स्ौति न हृष्यति न कुप्ति ।
न ददाति न गृह्ाति मुतिः िव्भत्र नीरिः ॥ १७-१३॥
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na nindati na ca stauti na hṛṣyati na kupyati |
na dadāti na gṛhṇāti muktaḥ sarvatra nīrasaḥ || 17-13||

13. A megszabadult
se nem sérteget, se nem dicsér,

se nem örvendezik, se nem haragos,
se nem ad, se nem vesz el.

Minden tárggyal szemben kötődésmentes.1

1 … kötődésmentes – semmi iránt nem érez kivételes szeretetet; a minden 
körülmények között való ‘ugyanolyan-ság’, egykedvűség ezen elgondolását 
a következő vers részletezi

िानुरागां स्स्तयं दृष्््वना मृत्ुं वा िमुपस्स्िम् ।
अतवह्लमनाः स्वस्ो मुति एव मिाशयः ॥ १७-१४॥

sānurāgāṃ striyaṃ dṛṣṭvā mṛtyuṃ vā samupasthitam |
avihvalamanāḥ svastho mukta eva mahāśayaḥ || 17-14||

14. A nagy lelket
nem kavarja fel és kiegyensúlyozott marad,

akár egy szerelemittas nőt lát, 
akár a halál közeledtét1.

Ő valóban megszabadult2.
1 akár… – két, egymással ellentétes helyzetet hoz fel, a legkellemesebbet és 

a legszörnyűbbet; ám a megszabadult mindkét esetben ugyanolyan marad
2 valóban… – az efféle egykedvűség a megszabadulás igazi jele 

िुखे दःुखे नरे नायावं िम्पत्ु च तवपत्ु च ।
तवशेषो नैव धीरस्य िव्भत्र िमदशशवि नः ॥ १७-१५॥

sukhe duḥkhe nare nāryāṃ sampatsu ca vipatsu ca |
viśeṣo naiva dhīrasya sarvatra samadarśinaḥ || 17-15||
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15. A [megvilágosult] bölcs1,
aki mindenhol ugyanazt látja,

nem tesz különbséget2

boldogság és boldogtalanság,
férfi és nő, jólét és viszontagság között.

1 dhīraḥ
2 nem tesz különbséget – nem hatnak rá az ellentétpárok

न हिंिा नैव कारुण्यं नौधित्ं न च दीनिा ।
नाश्चयवं नैव च क्षोर्ः क्षीणिंिरणे नरे ॥ १७-१६॥

na hiṃsā naiva kāruṇyaṃ nauddhatyaṃ na ca dīnatā |
nāścaryaṃ naiva ca kṣobhaḥ kṣīṇasaṃsaraṇe nare || 17-16||

16. A bölcsben,
akinek a világi élete kimerült1,
és aki többé már nem ember2,

nincs semmilyen ártó szándék, sem irgalmasság,
nincs benne sem arcátlanság, sem alázatosság,

sem csodálkozás, sem zavarodottság3.
1 a világi… – többé már nem köti a tudatlanság, ami a születés és halál kör-

forgását okozza; megvilágosult, és megsemmisítette a vágy és a karma rabságát
2 többé… – meghaladta az emberi természet korlátait; bár emberi testben 

él, valójában isteni
3 nincs… – ezek az ellentétek nem léteznek benne; föléjük emelkedett

न मुतिो तवषयदे्ष्ा न वा तवषयलोलुपः ।
अिंितिमना ननत्ं प्ाप्ताप्ाप्तमुपाश्नुिे ॥ १७-१७॥
na mukto viṣayadveṣṭā na vā viṣayalolupaḥ |

asaṃsaktamanā nityaṃ prāptāprāptamupāśnute || 17-17||
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17. A megszabadult
nem irtózik az érzékek tárgyaitól,

és nem is sóvárog utánuk1.
Örökké szenvtelen elmével

élvezi az elértet és az el nem értet2 egyaránt3.
1 nem irtózik… – mert az irtózás és a sóvárgás egyaránt a ragaszkodásnak 

tudható be, mely sosincs jelen a megszabadultban 
2 az elértet… – a megszabadultak mindenben örömüket lelik, ami magától, 

az ő erőfeszítésük nél  kül, érkezik hozzájuk; de egyhez sem kötődnek; és azt 
sem bánják, ha valamit nem szereznek meg; egyáltalán nincs rájuk hatással 

3 élvezi … – az átlagember esetében a kötődés az élvezet forrása; ezért is 
élvezik azt, ami a birtokukba kerül. A megszabadultak azonban, mivel örök-
kön mentesek a kötődéstől, nem törődnek a világi dolgok elérésével, és még 
úgy is szüntelen boldogok, hogy semmijük sincsen. 

िमाधानािमाधानहििाहिितवकपिनाः ।
शरून्यचचत्ो न जानाति कैवल्तमव िंस्स्िः ॥ १७-१८॥
samādhānāsamādhānahitāhitavikalpanāḥ |

śūnyacitto na jānāti kaivalyamiva saṃsthitaḥ || 17-18||

18. A kiüresedett1 elméjű bölcs
nem ismeri az elmélkedés és a nem-elmélkedés,

a jó és a rossz kettős[ lehető]ségét2.
Mintha az Egyedülvalóság állapotában időzne.3

1 kiüresedett – közömbös a világ iránt; egyetlen vágy vagy gondolat sem me-
rül fel az elméjében, melyet kizárólag az Ātman tudatossága tölt meg

2 nem ismeri … – mert minden efféle ellenkezőség csak a viszonylagos élet és 
világ vonatkozásában merül fel, és azokat ő meghaladta

3 Mintha… – pontosan úgy él, mintha az Abszolút Tudat állapotában lenne

ननम्भमो ननरिङ्कनारो न हकञ्ञ््चहदति ननशश्चिः ।
अन्ग्भशलििवा्भशः कुव्भनितप करोति न ॥ १७-१९॥
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nirmamo nirahaṅkāro na kiñciditi niścitaḥ |
antargalitasarvāśaḥ kurvannapi karoti na || 17-19||

19. Az „én” és az „enyém” érzése nélkül,
biztosan tudva, hogy „semmi sincs”,

a Tudás embere, 
akiből minden vágy elpárolgott, 

nem cselekszik, jóllehet [éppen] cselekedhet1.
1 nem cselekszik… – A cselekvés, ahogy azt rendszerint értelmezzük, én-

érzetet feltételez a cselekvő részéről. A Tudással bíró azonban meghaladja 
ezt az én-érzetet. Ennélfogva a tettei, bár éppen olyannak tűnnek, mint az 
átlagembereké, alapvetően nem egyenrangúak azokkal. Az ő tettei sem mi-
féle kötöttséget nem eredményeznek, míg a másoké újabb és újabb rab sá got 
vonnak a végzőjükre. (vö.: Bhagavad gītā III.27-28.)

मनःप्काशिंमोिस्वप्जाड्यतववचजवि िः ।
दशां कामतप िम्पाप्तो र्वेद ्गशलिमानिः ॥ १७-२०॥

manaḥprakāśasaṃmohasvapnajāḍyavivarjitaḥ |
daśāṃ kāmapi samprāpto bhaved galitamānasaḥ || 17-20||

20. Leírhatatlan állapotot ér el az a bölcs,
akinek az elméje szertefoszlott,

és aki szabad az elme megnyilatkozásától,
a káprázattól, az álomtól vagy a tompaságtól.

Az Önvaló Tudója teljesen megtisztította az elméjét minden káprázattól, 
tompaságtól és a többitől, melyek akadályozzák a Valóság megpillantását. 
Ebben a tudatállapotban az elme összes működése (vṛtti) leáll, és épp olyan, 
mintha megsemmisült volna. Ekkor robban be a végső felismerés, melyet 
le  hetetlen szavakba önteni. 
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XVIII. FEJEZET 
BÉKE

अष्ावक्र उवाच ॥
यस्य बोधोदये िावत्स्वप्वद ्र्वति भ्रमः ।

िमिै िुखैकरूपाय नमः शान्ाय िेजिे ॥ १८-१॥
aṣṭāvakra uvāca ||

yasya bodhodaye tāvatsvapnavad bhavati bhramaḥ |
tasmai sukhaikarūpāya namaḥ śāntāya tejase || 18-1||

Aṣṭāvakra így szólt:
1. Tiszteletteljes üdvözlet Annak,

ami a természeténél fogva
maga a boldogság, a nyugalom1 és a ragyogás2,

melynek Tudása ha felvirrad3,
minden káprázat4 álomhoz hasonlóvá válik!

1 nyugalom – a Transzcendens, amelyben nincs változás
2 ragyogás – az Ātman ön-fénylő: semmi más nem képes észlelni; noha meg-

ismerhetetlen, Önmaga által tudomása lehet Önmagáról 
3 melynek… – A világ, mely most oly valóságosnak tűnik a számunkra, az 

Önvaló felismerésével megváltoztatja a természetét, és az álomhoz hasonló-
an valótlannak tűnik. Akkor számunkra elveszíti minden varázs- és vonzere-
jét, ahogy az álom csábító látomásai is bájukat vesztik, mikor felébredünk. 

4 káprázat – a jelenség[természetű ]világ, ami illuzórikus

अज्भह्यत्ान्खलान् अथा्भन् र्ोगानाप्नोति पुष्कलान् ।
न हि िव्भपररत्ागमन्रेण िुखी र्वेि् ॥ १८-२॥

arjayitvākhilān arthān bhogānāpnoti puṣkalān |
na hi sarvaparityāgamantareṇa sukhī bhavet || 18-2||
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2. Az ember tengernyi élvezethez jut
az összes [vágyott] világi tárgy megszerzésével;

[de] bizonyosan nem lehet boldog anélkül,
hogy mindről le ne mondana1.

1 bizonyosan… – Azt, hogy egyedül a lemondás távolítja el az összes félel-
met és tesz bennünket igazán boldoggá, Bhartṛhari csodásan írta le a Száz 
versszak a lemondásról című versében: „Az örömben a betegség félelme lapul; a 
társadalmi státuszban a bukás félelme rejtőzik; a vagyonban az ellenséges ki-
rályoktól való félelem; a megbecsülésben a megaláztatás félelme; a hatalom-
ban az ellenlábasoktól való félelem; a szépségben az öregkor félelme; a szent 
iratok ismerete által biztosított tanultságban az ellenfelektől való félelem; az 
erényben a rágalmazóktól való félelem; a testben a halál félelme. A világ ösz-
szes emberhez tartozó dolga félelemmel jár együtt; kizárólag csak a lemondás 
távolítja el az összes félelmet.” 

Az érzéki élvezet és az igaz boldogság sosem jár kéz a kézben. Ellentétesek.

कि्भव्दःुखमाि्भण्डज्ालादग्ान्रात्नः ।
कुिः प्शमपीयरूषधारािारमृिे िुखम् ॥ १८-३॥

kartavyaduḥkhamārtaṇḍajvālādagdhāntarātmanaḥ |
kutaḥ praśamapīyūṣadhārāsāramṛte sukham || 18-3||

3. Hogyan élvezheti a boldogságot
a nyugalom nektárjának1 szakadatlan zápora nélkül az,

akinek lelkét megperzselte
a kötelesség[érzet]ből felkelő bánat napjának heve2?!
1 a nyugalom… – amikor az elme vṛttijei elnyugodtak, az elme megszabadult 

a vágyaktól, akkor kikerülünk a relatív élet markának szorításából. Úgy érez-
zük, hogy a világ tünékeny, és semmi dolgunk nincs benne vagy vele. Ekkor 
jön a valódi boldogság. Ez a nyugodtság olyan, mint az esőként alázúduló 
ambrózia, hogy felélessze a felperzselt szívet. 

2 akinek… – a kötelesség, ahogy azt rendszerint értelmezzük, nem más, 
mint az erény köntösébe bújt rabszolgaság. A test morbid ragaszkodása a 
testhez, az abszurd kapzsiság, melyet az arany és a nyereség vagy a másvi-
lági dolgok iránt érzünk, melyekhez kötődünk. Csak azok érzik úgy, hogy 
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teendőjük, teljesítendő kötelességük van, akik valósként tekintenek a világra. 
A kötelesség  érzet ennélfogva végső soron illúzióból születik, és a világ összes 
gyötrelmének alávetve a viszonylagos élethez köt bennünket. Ez megperzseli 
a lelkünket.

र्वोऽयं र्ावनामात्रो न किञ्ञ््चत् परमाथ्भिः ।
नास्त्यर्ावः स्वर्ावानां र्ावार्ावतवर्ातवनाम् ॥ १८-४॥

bhavo’yaṃ bhāvanāmātro na kiñcit paramārthataḥ |
nāstyabhāvaḥ svabhāvānāṃ bhāvābhāvavibhāvinām || 18-4||

4. Ez az univerzum nem más, 
csak egy tudatállapot. A valóságban semmi.1

Azok az önmaguktól-létező lények2, 
akik a létezésről és a nem-létezésről 

egyaránt tudomással bírnak3, 
sosem szűnnek meg [létezni].

1 tudatállapot… – Az univerzumnak nincs saját, önálló, független létezése; 
az csupán az elme kivetítése. Amint változást idézünk elő a tudatállapotunk-
ban, az univerzum is megváltozik.

2 az önmaguktól-létező lények – a Jīvákra utal, akik nem mások, mint Brahman. 
A tárgyi világ az alanyból származtatja a létezését, az alany azonban semmi-
ből – az önmagától-létező.

3 a létezésről és a nem-létezésről… – vagyis tanúi a Tárgy (a dolgok) jelenlété-
nek és hiányának (távollétének, nem-létének) egyaránt

A világ változik és tünékeny. Azonban a lélek (Ātmā), mely megtapasztalja 
a létezését, és egyúttal meg is haladja, örök [sosem lehet nem-létező].

न दरूरं न च िङ्कनोचाल्ब्मेवात्नः पदम् ।
ननतववि कपिं ननरायािं ननतववि कारं ननरञ्जनम् ॥ १८-५॥

na dūraṃ na ca saṅkocāllabdhamevātmanaḥ padam |
nirvikalpaṃ nirāyāsaṃ nirvikāraṃ nirañjanam || 18-5||
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5. Az Önvaló természete, mely abszolút, 
erőfeszítés-mentes1, változhatatlan és makulátlan2

valóban nem valami távoli3,
és a korlátozás okán nem is elért4.

1 erőfeszítés-mentes – Mivel az Önvaló második nélküli egyetlen, ezért nincs 
min erőlködjön. Örökkön tétlen, nyugodt és békés. 

2 makulátlan – túl minden attribútumon. A foltok, a szennyeződések járulé-
kok, melyekkel az Önvalónak egyáltalán semmi kapcsolata nincsen. 

3 nem távoli – az Ātman mindent-átható, és így mindennél közelebb van
4 a korlátozás okán… – az érzékek tárgyai elértek, mert korlátozottak, és 

tő lünk különbözőek; az Ātman azonban végtelen, és az Önvalónk, és ebből 
adó dóan nem lehet elérni. Az örökkön elért. 

व्ामोिमात्रतवरिौ स्वरूपादानमात्रिः ।
वीिशोका तवराजन्े ननरावरणदृष्यः ॥ १८-६॥

vyāmohamātraviratau svarūpādānamātrataḥ |
vītaśokā virājante nirāvaraṇadṛṣṭayaḥ || 18-6||

6. Amint a káprázat1 megszűntével  
felismerszik az Önvaló,

lehull a fátyol a szemük elől2,
és úgy élnek tovább,

hogy minden bánatuk szertefoszlott.
1 káprázat – a tudatlanság, ami megakadályoz bennünket abban, hogy ész-

revegyük: minden Brahman
2 lehull… – vagyis a tudatlanság többé már nem homályosítja el a látásu-

kat, és megpillantják az Önvalót

िमस्ं कपिनामात्रमात्ा मुतिः िनािनः ।
इति तवज्ाय धीरो हि हकमभ्स्यति बालवि् ॥ १८-७॥
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samastaṃ kalpanāmātramātmā muktaḥ sanātanaḥ |
iti vijñāya dhīro hi kimabhyasyati bālavat || 18-7||

7. Mindent puszta képzelgésnek,
az Önvalót pedig szabadnak és örökkévalónak tudva

vajon gyermekként1 viselkedik a bölcs ember?!
1 gyermekként – tudatlanul; a gyermek teljesen tudatlan; igazság szerint az 

Önvaló Tudója számára nincs se világ, se tett 

आत्ा ब्ह्मेति ननशश्चत् र्ावार्ावौ च कल्पििौ ।
ननष्कामः हकं तवजानाति हकं ब्रूिे च करोति हकम् ॥ १८-८॥

ātmā brahmeti niścitya bhāvābhāvau ca kalpitau |
niṣkāmaḥ kiṃ vijānāti kiṃ brūte ca karoti kim || 18-8||

8. Biztosan tudva,
hogy az ember Önvalója Brahman,
és hogy a létezés és a nem-létezés
[csupán] képzelet szüleményei1,

mit kellene tudnia, mondania vagy tennie annak,
aki mentes a vágytól2?

1 létezés… – a viszonylagos létezés és nem-létezés nem igaz az Ātmanra; Az 
mindkettőt meghaladja, és minden olyan koncepció lelőhelyeként szolgál, 
amelyek valóságot és valótlanságot adnak az úgynevezett létezéseknek

2 mit kellene … – az Önvaló Tudója számára semmi megismerni való nem 
marad. Beteljesült és vágytalan lesz. A világi dolgok megvetendőnek tűnnek 
a szemében, melyeknek se valóságuk, se valótlanságuk nincsen. Egoizmus 
hí ján, mert ilyenné lesz, nem tud, nem beszél, és nem is cselekszik, noha lát-
szólag teheti mindezeket.

अयं िोऽिमयं नाितमति क्षीणा तवकपिना ।
िव्भमात्ेति ननशश्चत् िरूष्ीम्भरूिस्य  योतगनः ॥ १८-९॥
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ayaṃ so’hamayaṃ nāhamiti kṣīṇā vikalpanā |
sarvamātmeti niścitya tūṣṇīmbhūtasya yogīnaḥ || 18-9||

9. Az olyan gondolatok,
mint az „ez vagyok” és az „ez nem vagyok”1

megsemmisülnek a Yogī számára, 
aki csendessé vált azáltal,

hogy biztosan tudja: minden az Önvaló. 
1 gondolatok… – az Önvaló Tudásának felvirradásával, amikor minden az 

Önvalóként tűnik fel, és kizárólag az Önvalóként, minden kettős elgondolás 
szertefoszlik. A Yogī ekkor felismeri, hogy minden ő.

न तवक्षेपो न चैकाग्रं नातिबोधो न मरूढिा ।
न िुखं न च वा दःुखमुपशान्स्य योतगनः ॥ १८-१०॥

na vikṣepo na caikāgryaṃ nātibodho na mūḍhatā |
na sukhaṃ na ca vā duḥkhamupaśāntasya yogīnaḥ || 18-10||

10. A békességre lelt Yogī számára
nincs se szétszórtság, se összpontosítás1,

se felesleges tudás, se tudatlanság2,
se öröm, se fájdalom.

1 nincs se… – az érzékeit uraló Yogī elméje tökéletesen kiegyensúlyozott és 
nyugodt. Ezért semmiféle zavaró tényező nem képes befolyásolni az egyked-
vű nyugalmát.

2 se felesleges… – a tudása se nem gyarapszik, se nem fogyatkozik

स्वाराज्ये र्ैक्षवृत्ौ च लार्ालार्े जने वने ।
ननतववि कपिस्वर्ावस्य न तवशेषोऽस्स् योतगनः ॥ १८-११॥

svārājye bhaikṣavṛttau ca lābhālābhe jane vane |
nirvikalpasvabhāvasya na viśeṣo’sti yogīnaḥ || 18-11||
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11. A Yogī számára,
akinek a természete nem függ a feltételektől,

a mennyország uralma vagy a koldulás,
a nyereség vagy a veszteség,

a társaság vagy az egyedüllét1

ugyanaz.
1 a mennyország uralma… – csak azok érzik magukat másként ezen különbö-

ző körülmények között, akiknek az elméjét kondicionálja, köti és korlátozza 
a viszonylagos tudatosság. Amikor valaki meghaladta ezt a tudatállapotot, 
akkor a szerencse végtelen áldásai sincsenek rá hatással. Jóllehet tudatos rá-
juk, szubsztancia nélkülinek tűnnek a számára, akár az árnyak.

क्व धम्भः क्व च वा कामः क्व चाथ्भः क्व तववेहकिा ।
इदं कृितमदं नेति द्नै्द्वमु्भतिस्य योतगनः ॥ १८-१२॥

kva dharmaḥ kva ca vā kāmaḥ kva cārthaḥ kva vivekitā |
idaṃ kṛtamidaṃ neti dvandvairmuktasya yogīnaḥ || 18-12||

12. A Yogī számára,
aki meghaladta az olyan kettős elgondolásokat,

mint az „ezt [meg]tettem” és az „ezt nem tettem”1,
nincs jelentősége a szertartásos 

vagy érdemdús tetteknek2, a világi jólétnek3, 
az érzéki élvezetnek4 vagy a megkülönböztetésnek5.
1 kettős… – A relatív tudatosságot elárasztják az ellentétpárok, melyek kö-

zül a „tettem – nem-tettem” érzése tipikus. Vágyaktól indíttatva szüntelen 
tevékenykedünk, bizonyos vágyott tárgyakat megszerezve, míg másokra tö-
rekedve. Ez a vágy rejlik az összes dharma, artha és kāma, valamint megkülön-
böztetés gyökerénél; hiszen ha nem kötnének meg és vakítanának el ben-
nünket a vágyak, akkor nem lenne szükség arra, hogy megkülönböztessük a 
valósat és a valótlant; a valótlan egyszerűen nem is létezne a számunkra. Így 
tehát annak, aki mentes az ellentétpároktól, haszontalan a dharma, az artha 
és a kāma.

2 dharma; 3 artha; 4 kāma; 5 vivekitā;
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कृत्ं हकमतप नैवास्स् न कातप हृहद रञ्जना ।
यथा जीवनमेवेि जीवन्ुतिस्य योतगनः ॥ १८-१३॥

kṛtyaṃ kimapi naivāsti na kāpi hṛdi rañjanā |
yathā jīvanameveha jīvanmuktasya yogīnaḥ || 18-13||

13. A még életében megszabadult Yogīnak1

nincs semmilyen kötelesség2,
se ragaszkodás a szíve mélyén.

Tettei e világban csupán az élet velejárói.3

1 A még életében megszabadult Yogī – a jīvanmukta az, akinek a tudatlansága 
annak minden módosulásával együtt teljesen kitörlődött, és aki minden 
köteléktől szabadon az Abszolút Önvalóban időzik. Az ő állapota olyan, 
melyben „szívének csomói szétszakadtak, minden kételye szertefoszlott, és 
a tetteinek összes következménye megsemmisült a Legfőbb felismerése ál-
tal.” Śaṅkarācārya így írja le az állapotát az Upadeśasāhasrīban: „Az Önvaló 
Tudója csak és kizárólag ő és senki más, aki az ébrenléti állapotban éppúgy 
nem lát, mint a mély alvás állapotában, aki második nélküli egyetlenként 
még akkor sem lát kettősséget, ha éppenséggel lát ilyet, és aki még akkor is 
tétlen, amikor pedig éppen tevékenykedhet.”

2 nincs semmilyen… – Mert a megszabadulás elérésével, a Yogī megszabadul 
az „én” és „enyém” kettős érzeteitől, és következésképpen velük együtt a be-
lőlük fakadó összes kötődéstől és kötelességtudattól. Nem arról van szó, hogy 
a megszabadult számára feltétlen megszűnik minden fizikai tett, hanem ar-
ról, hogy azokat többé már nem az egoizmus érzése sarkallja. 

3 Tettei… – A megszabadult életének egy nagyon fontos elemét emeli ki 
ez a vers. Amíg a megszabadult él, addig láthatóan tevékenykedik. Még-
is tétlennek nevezik. Ez a látszólagos ellentmondás itt kap magyarázatot. 
A Yogī bensőleg szabad; semmire sem vágyakozik, és nem érzi szükségét, 
hogy tegyen bármit is. De a puszta tény, hogy a teste még mindig létezik jól 
mutatja, hogy még mindig van valamiféle erő, ami tartja a testet. Ez pedig 
nem más, mint a Yogī prārabdha karmája, ami tovább működik. S bár a Yogīt 
mindez nem érinti, néhány fizikai tett és néhány mentális tett az elme felszí-
nén folytatódik, amíg a prārabdha karma ki nem merült, és amíg megmarad 
a test. Azután a Yogī eléri a végső, az abszolút megszabadulást. Az Önvaló 
Tudója a saját szemszögéből nem rendelkezik sem testtel, mivel meghaladta 
a test elgondolását, sem prārabdha karmával. Ez csupán a mi magyarázatunk, 
akik a tudatlanságunk folytán úgy látjuk őt, mint akinek van teste, és tevé-
kenykedik. Ezért nevezik a Yogī tettét yathajīvanamnak, vagyis pusztán az élet 
velejárójának.
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क्व मोिः क्व च वा तवश्वं क्व िद ्ध्यानं क्व मुतििा ।
िव्भिङ्कपििीमायां तवश्ान्स्य मिात्नः ॥ १८-१४॥

kva mohaḥ kva ca vā viśvaṃ kva tad dhyānaṃ kva muktatā |
sarvasaṅkalpasīmāyāṃ viśrāntasya mahātmanaḥ || 18-14||

14. Hol a káprázat, hol az univerzum,
hol van az Azon való meditáció vagy

hol van a megszabadulás
a nagy lélek számára,

aki a vágyak világán túl pihen1?!
1 aki… – vagyis, aki az Önvalóban honol
Igazság szerint a létezés egy. Egyedül a vágy húz választóvonalat és te-

remti meg a relatív világ illúzióját, és vele együtt az abból való megszabadu-
lás, illetve az ennek érdekében végzett meditáció és a többi szükségességét. 
Abban a pillanatban, hogy valaki megszabadul a vágytól, az univerzum il-
lúziója, annak minden velejárójával (meditáció, megszabadulás stb.) együtt 
szertefoszlik. 

येन तवश्वतमदं दृष् ंि नास्ीति करोिु वै ।
ननवा्भिनः हकं कुरुिे पश्यनितप न पश्यति ॥ १८-१५॥

yena viśvamidaṃ dṛṣṭaṃ sa nāstīti karotu vai |
nirvāsanaḥ kiṃ kurute paśyannapi na paśyati || 18-15||

15. Aki látja az univerzumot,
az megpróbálhatja tagadni1;

[de] mit tegyen a vágy-nélküli?!
Ő még akkor sem lát, mikor lát!2

1 Aki… – Az univerzum tényleg nem olyan, amilyennek látjuk és érezzük 
a vágy uralma alatt. Aki látja a jelenségvilágot, annak meg kell próbálni 
ta  gadni azt, mivel ő még mindig tudatlanságban él. Aki túl van a vágyon, 
an  nak semmi dolga vele.

2 Ő még… – Az Önvaló Tudójának az univerzum szubsztancia nélkülinek 
és illuzórikusnak tűnik. Ezért róla nem mondható, hogy látja az univerzumot 
– úgy, ahogy azt mi értelmezzük, azaz valósnak és szubsztanciával bírónak.
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येन दृष् ंपरं ब्ह्म िोऽि ंब्ह्मेति चचन्येि् ।
हकं चचन्यति ननशश्चन्ो हद्िीयं यो न पश्यति ॥ १८-१६॥

yena dṛṣṭaṃ paraṃ brahma so’haṃ brahmeti cintayet |
kiṃ cintayati niścinto dvitīyaṃ yo na paśyati || 18-16||

16. Aki látta a Legfőbb Brahmant,
úgy meditál: „Brahman vagyok”;1

[de] mit gondoljon ő,
aki minden gondolatot meghaladott,

mikor [ő] nem lát másodikat?!
1 Aki… – Egy nagyon finom különbség kerül itt megfogalmazásra. Amikor 

valaki látja Brahmant, akkor nyilvánvalóan még nem érte el a legmagasabb 
állapotot, és még nem ismerte fel Brahmannal való azonosságát. A kettős 
tudatosság – én és Brahman – még mindig jelen van, lehetővé téve a számá-
ra, hogy azon meditáljon: „Brahman vagyok”. Amikor azonban eléri a leg-
magasabb állapotot, az azonosság megszilárdul, a kettős tudatosság teljesen 
megsemmisül, és többé nem lehetséges ilyen meditáció.

दृष्ो येनात्तवक्षेपो ननरोधं कुरुिे त्िौ ।
उदारस्ु न तवक्क्षप्तः िाध्यार्ावात्करोति हकम् ॥ १८-१७॥
dṛṣṭo yenātmavikṣepo nirodhaṃ kurute tvasau |

udārastu na vikṣiptaḥ sādhyābhāvātkaroti kim || 18-17||

17. Az uralkodik magán1,
aki szétszórtságot lát magában.
A kiváló2 viszont nem szétszórt.

Minthogy nincs mit megvalósítani3,
ő mit tegyen?!

1 uralkodik… – a figyelemelterelődés – külső vagy belső – bármilyen for-
máját csakis az Önvaló nem-Önvalóval történő azonosítása okozza, mely a 
tudatlanság eredménye. Ezért nincs helye abban, aki rendelkezik az Önvaló 
Tudásával. Ennélfogva az elme uralása stb. értelmetlen a számára.

2 A kiváló (udāra) – aki második nélküli Egyetlenként észleli az Önvalót
3 megvalósítani – a kettősségtől és az azt kísérő figyelemelterelődéstől való 

megszabadulás gyanán
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धीरो लोकतवपय्भस्ो वि्भमानोऽतप लोकवि् ।
न िमासधं न तवक्षेपं न लोपं स्वस्य पश्यति ॥ १८-१८॥
dhīro lokaviparyasto vartamāno’pi lokavat |

na samādhiṃ na vikṣepaṃ na lopaṃ svasya paśyati || 18-18||

18. Bár a Tudás embere átlagemberként él,1

[mégis] épp az ellentéte.
Nem lát sem összpontosítást2, sem szétszórtságot,

sem tisztátalanságot, mi a sajátja lenne.3

1 Bár… – a külvilág felé megnyilvánuló viselkedése látszólag megegyezik 
a többi emberével, de mégis alapvető különbség van a szemléletmódjukban. 
Az átlagember valósként és szubsztanciával bíróként tekint a világra, és en-
nek megfelelően viselkedik. A Tudással bíró azonban tudja és érzi a világról, 
hogy illuzórikus és szubsztancia nélküli, és a vele szemben mu tatott viselke-
dése csupán látszólagos. A tettei többé már nem önkéntesek, hanem pusztán 
azon tettek visszahatásainak lendülete által késztetettek, melyek felelősek az 
adott életéért e világban. Amint ezek a hatások kimerültek, feladja a testét.

2 összpontosítás – amíg van zavaró tényező és figyelemelterelődés, addig az 
Önvaló felismerése érdekében a koncentrációhoz folyamodunk segítségért. 
Azonban az Önvaló felismerése után erre többé már nincs szükség. Akkor 
már nincs zavar, és az ilyen illető Abszolút Létezésben időzik.

3 Nem lát… – mert az Önvalón kívül, ami Színtiszta Tudatosság, semmit 
sem lát

र्ावार्ावतविीनो यस्ृप्तो ननवा्भिनो बुधः ।
नैव हकञ््चितृ्किं िेन लोकदृष्टा तवकुव्भिा ॥ १८-१९॥

bhāvābhāvavihīno yastṛpto nirvāsano budhaḥ |
naiva kiñcitkṛtaṃ tena lokadṛṣṭyā vikurvatā || 18-19||

19. Aki hátrahagyta a létezést és a nem-létezést1,
aki bölcs2, megelégedett3 és vágytalan,

az nem csinál semmit,
még ha a világ szemében tevékenykedik is4.

1 hátrahagyta… – meghaladta a relatív, a viszonylagos világot, ami a létezés 
és nem-létezés keveréke. Azért mondjuk róla, hogy létező, mert az átlagos 
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tudatosságban észlelt, és azért nem-létező, mert a szuper-tudatosságban 
nyo  ma vész. A világ természetét ismerve a Tudás embere egyáltalán nem 
tö  rődik vele.

2 budhaḥ
3 megelégedett – az Önvalóban
4 nem csinál… – a tettek csak addig tettek, amíg az egoizmus érzése kíséri 

őket. A Tudással rendelkező abszolút mentes ettől, és nem azonosul a tette-
ivel; ennélfogva ő valóban tétlen még akkor is, ha látszólag tevékenykedik. 
(vö.: Bhagavad gītā IV. 20-21.)

प्वृत्ौ वा ननवृत्ौ वा नैव धीरस्य दगु््भिः ।
यदा यत्किु्भमायाति ितृ्कत्ा तिष्ठिः िुखम् ॥ १८-२०॥

pravṛttau vā nivṛttau vā naiva dhīrasya durgrahaḥ |
yadā yatkartumāyāti tatkṛtvā tiṣṭhataḥ sukham || 18-20||

20. A bölcs ember,
aki boldogan él, miként azt teszi,

amit elvégzendőként elé sodor az élet1,
sem a cselekvésben, sem a tétlenségben2

nem gondterhelt3.
1 amit… – ami magától, a prārabdha karma folytán érkezik
2 sem a cselekvésben… – mert többé már nem bonyolódik semmiféle tettbe, 

és nem is tartózkodik tőlük a saját akaratából. Az akaratlagos tettek boldog-
talanságot szülnek, amikor meghiúsulnak vagy akadályokba ütköznek. Az 
ego izmus érzésétől szabadon, ő tevékenységben és tétlenségben is ugyano-
lyan.

3 gondterhelt – a durgraha szó szerint azt jelenti, hogy görcsös, feszült, fruszt-
rált, feszélyezett

ननवा्भिनो ननरालबिः स्वच्छन्दो मुतिबन्धनः ।
क्क्षप्तः िंस्ारवािेन चेष्िे शुष्कपण्भवि् ॥ १८-२१॥

nirvāsano nirālambaḥ svacchando muktabandhanaḥ |
kṣiptaḥ saṃskāravātena ceṣṭate śuṣkaparṇavat || 18-21||
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21. A saṃskārák szele által [ide-oda] fújva 
a vágytalan, független, 

szabad1 és megszabadult2 ember úgy sodródik,
mint egy száraz levél3.

1 szabad – a szenvedélyektől
2 megszabadult – minden rabságból
3 úgy sodródik… – épp ahogy a száraz levelet fújja ide-oda a szél anélkül, 

hogy annak bármi beleszólása lehetne, hogy merre viszi, úgy vezeti a Tu dás  
emberét is a prārabdha karmája anélkül, hogy az egoizmusnak bármily nyo-
ma lenne benne

अिंिारस्य िु क्वातप न िषणो न तवषादिा ।
ि शीिलमना ननत्ं तवदेि इव राजये ॥ १८-२२॥

asaṃsārasya tu kvāpi na harṣo na viṣādatā |
sa śītalamanā nityaṃ videha iva rājaye || 18-22||

22. Nincs se öröm, se bánat annak1,
aki meghaladta a világi létezést2.

Örökké békés3 elmével úgy él,
mint akinek nincs teste.

1 Nincs… – az öröm és a bánat egyaránt a nem uralt elme módosulá-
sai, melyek a világi létezés gyökerénél található relatív dolgok utáni vágyból 
erednek. Ezért aki meghaladta a világi létezést, az felette áll az örömnek és 
a bánatnak egyaránt.

2 saṃsāra
3 békés – melyben semmiféle módosulás nem jelenik meg

कुत्रातप न चजिािास्स् नाशो वातप न कुत्रचचि् ।
आत्ारामस्य धीरस्य शीिलाच्छिरात्नः ॥ १८-२३॥
kutrāpi na jihāsāsti nāśo vāpi na kutracit |

ātmārāmasya dhīrasya śītalācchatarātmanaḥ || 18-23||



aṣṭāvakra gītā 18. fejezet

117

23. A bölcs, aki örömét az Önvalóban leli,
és akinek az elméje csendes és tiszta,

nem érez vágyat arra,
hogy bármiről is lemondjon1,

ahogy veszteséget sem érez sehol2.
1 nem érez… – akiben még mindig él a világi tárgyak valóságának tudatos-

sága, és az Önvalótól különböző dolgoknak látja és érzi azokat, az vágyhat 
arra, hogy feladja őket. Azonban annál, aki kizárólag az Önvalóban leli örö-
mét, és meghaladta magát a vágyat, a lemondás értelmét veszti.

2 ahogy… – habár a bölcs nem érzi szükségét, hogy lemondjon, ez nem je-
lenti azt, hogy ragaszkodik a világi tárgyakhoz. Nem ragaszkodik semmihez, 
és nem is ad fel semmit. Úgy él akár a száraz falevél, melyet a szél visz; egy-
szer úgy, mint egy herceg, akinek bőséggel jutott, máskor, mint egy koldus, 
akinek semmije sincs. Az utóbbi esetben semmiféle veszteséget nem érez.

प्कृत्ा शरून्यचचत्स्य कुव्भिोऽस्य यदृच्छया ।
प्ाकृिस्येव धीरस्य न मानो नावमानिा ॥ १८-२४॥

prakṛtyā śūnyacittasya kurvato’sya yadṛcchayā |
prākṛtasyeva dhīrasya na māno nāvamānatā || 18-24||

24. A természettől fogva kiüresedett elméjű1

és a kedve szerint cselekvő2 bölcsre
nincs hatással sem tisztelet, sem megvetés3,

szemben a hétköznapi emberrel.
1 kiüresedett – mert az elméjében nem merülnek fel módosulások
2 kedve szerint … – lásd XVIII.18.3. megjegyzés
3 nincs hatással … – mivel nem azonosul lényének relatív aspektusaival; tisz-

telet és megvetés pedig csak azok vonatkozásában lehetséges

कृिं देिने कमतेदं न मया शुधिरूतपणा ।
इति चचन्ानुरोधी यः कुव्भनितप करोति न ॥ १८-२५॥
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kṛtaṃ dehena karmedaṃ na mayā śuddharūpiṇā |
iti cintānurodhī yaḥ kurvannapi karoti na || 18-25||

25. Aki összhangban cselekszik  
az olyan gondolatokkal, mint

„a test tette ezt, és nem Én, a színtiszta Önvaló”,
az jóllehet cselekszik, mégsem cselekszik1.

1 mégsem… – lásd XIII.19.4. megjegyzés; illetve Bhagavad gītā III.27-28; 
V. 8-9.

अिद्ादीव कुरुिे न र्वेदतप बाशलशः ।
जीवन्ुतिः िुखी श्ीमान् िंिरनितप शोर्िे ॥ १८-२६॥

atadvādīva kurute na bhavedapi bāliśaḥ |
jīvanmuktaḥ sukhī śrīmān saṃsarannapi śobhate || 18-26||

26. A még életében megszabadult1

úgy cselekszik, mint az,  
aki nem mondja, hogy úgy cselekszik2;

de ettől ő1 még nem bolond3.
Bár a világban él, boldognak és áldottnak látszik.4

1 még életében megszabadult – jīvanmukta
2 úgy cselekszik, mint … – vagyis akár egy bolond; az intelligens átlagember 

tudatos a tettei indítékára és céljára, és képes kifejteni ezeket, mikor erről 
kér dezik; a bolond viszont nem; a jīvanmukta is indíték és cél nélkül cselekszik

3 nem bolond – mert bár látszólag hasonlítanak egymásra, a bolond a nor-
mális szint alatt, a jīvanmukta pedig a fölött van; a szélsőségek gyakran ha-
sonlónak tűnnek

4 Bár… – noha a világban van, mégsem a világból való; ezért áldott és 
bol dog. Nincs probléma a világban éléssel, ha az ember nem kötődik hozzá. 
Csa kis a kötődés tart fogságban, és tesz boldogtalanná minket.
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नानातवचारिुश्ान्ो धीरो तवश्ान्न्मागिः ।
न कपििे न जानाति न श ृणोति न पश्यति ॥ १८-२७॥
nānāvicārasuśrānto dhīro viśrāntimāgataḥ |

na kalpate na jānāti na śaṛṇoti na paśyati || 18-27||

27. A bölcs ember, 
aki a különféle érvelésekbe belefáradva

nyugalomra lelt1;
nem gondolkodik és nem tud,

nem hall és nem is lát2.
1 a különféle… – az Igazságot kutatva, melyet végül minden érvelés fölött 

állóként talált meg
2 nem gondolkodik … – tartózkodik minden külső és belső tevékenységtől, és 

így legfőbb üdvösséget élvez az Önvalóban

अिमाधेरतवक्षेपान् न मुमुक्नु्भ चेिरः ।
ननशश्चत् कल्पििं पश्यन् ब्ह्मैवास्े मिाशयः ॥ १८-२८॥

asamādheravikṣepān na mumukṣurna cetaraḥ |
niścitya kalpitaṃ paśyan brahmaivāste mahāśayaḥ || 18-28||

28. Mivel túl van a samādhin és a szétszórtságon,
a mélységes nyugalmú1 

se nem megszabadulásra törekvő2,
se nem annak ellentettje3.

Meggyőződve az univerzum képzelt voltáról,4

noha látja azt,
[ő] úgy létezik, mint Maga Brahman5.

1 a mélységes nyugalmú – a jīvanmukta állapotára utal
2 se nem … – mert a megszabadulás vágya és abból adódóan a samādhi eléré-

sére tett kísérlet az Önvaló Tudásának felvirradásával többé már nincs jelen
3 ellentettje – vagyis rabságban lévő
4 Meggyőződve… – noha múltbéli saṃskārái okán továbbra is látja az univer-

zumot annak összes hajtásával együtt, azt lényeg nélkülinek és árnyékhoz 
ha sonlónak találja
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5 úgy létezik… – vagyis az Abszolút Állapotban; érintetlen az érzékei és az 
elméje tevékenységeitől, és az univerzum sincs rá hatással

यस्यान्ः स्यादिङ्कनारो न करोति करोति िः ।
ननरिङ्कनारधीरेण न हकञ्ञ््चदकृिं कृिम् ॥ १८-२९॥

yasyāntaḥ syādahaṅkāro na karoti karoti saḥ |
nirahaṅkāradhīreṇa na kiñcidakṛtaṃ kṛtam || 18-29||

29. Akiben él az én-érzet,
még akkor is cselekszik1, amikor nem cselekszik2.

A bölcs, aki mentes az egoizmustól,
nem követ el semmilyen rossz tettet3.

1 cselekszik – mentálisan
2 cselekszik – fizikailag
Ténylegesen az egoizmus az összes tettünk hajtóereje, legyenek azok belső 

vagy külső tevékenységek. Tartózkodhatunk a fizikai tettektől, ám a mentális 
tettektől mindaddig nem, amíg egoizmus van bennünk. A valódi tétlenség 
csak az egoizmus érzésének megsemmisítésével köszönt be.

3 rossz tett – A bölcs igazán nem tud helytelenül cselekedni, mert mentes az 
egoizmustól, minden bűntől és tisztátalanságtól. Minden tette a világ javára 
válik.

नोहद्निं न च िन्ुष्मकिृ्भ स्न्दवचजवि िम् ।
ननराशं गििने्दि ंचचत्ं मुतिस्य राजिे ॥ १८-३०॥

nodvignaṃ na ca santuṣṭamakartṛ spandavarjitam |
nirāśaṃ gatasandehaṃ cittaṃ muktasya rājate || 18-30||

30. A megszabadult elméje
se nem zaklatott1, se nem örvendező2;

[hanem] tétlen3, mozdulatlan4,
vágy nélküli5 és kétségektől mentes.
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1 se nem zaklatott – minden aggodalmunk és nyugtalanságunk a világba való 
belefeledkezésből ered; a megszabadult elméjét viszont nem kötik le világi 
gondolatok

2 se nem örvendező – az öröm abból fakad, hogy megszerezzük azt, amit aka-
runk; a megszabadult elme semmit nem akar

3 tétlen – vagyis indíték nélküli; az ilyen tettek nem az akarás érzéséből, va-
la mint a testtel és az elmével való azonosulásból származnak 

4 mozdulatlan – mert abban az elmében, amelyik Magává az Abszolúttá 
vált, nincs vṛtti

5 vágy nélküli – mert a megszabadult nem lát kettősséget, ami a vágyak és a 
kétségek egyetlen eredője

Mindezek a jelzők kizárólag csak arra érvényesek, aki felismerte az Ön-
valót és a világ illuzórikus voltát.

ननध्या्भिुं चेह्ष्िुं वातप यल्चित्ं न प्वि्भिे ।
ननननवि तमत्तमदं हकन्ु ननध्या्भयेति तवचेष्िे ॥ १८-३१॥

nirdhyātuṃ ceṣṭituṃ vāpi yaccittaṃ na pravartate |
nirnimittamidaṃ kintu nirdhyāyeti viceṣṭate || 18-31||

31. A megszabadult elméje nem erőlködik azon,
hogy meditatív vagy tevékeny legyen;

de meditatívvá és tevékennyé válik
minden indíték nélkül.

A megszabadult elméje teljesen mentes az egoizmustól, következésképpen 
a belőle fakadó összes szeretem, nem-szeretem érzéstől. A testét viszont nem 
adja fel rögtön a Tudás elérése után. A prārabdha karmája még tart, és az élete 
addig folytatódik, amíg ez a karma ki nem merült. Élete utolsó szakaszában 
tetteit teljes egészében a prārabdha karmája irányítja, bármily indíték vagy az 
egoizmus legkisebb nyoma nélkül a részéről. Ilyenkor néha tevékeny, néha 
tétlen és meditatív; bensőleg azonban szüntelen az abszolút szabadság álla-
potában van. 

ित्तं यथाथ्भमाकण्य्भ मन्दः प्नाप्नोहत मरूढिाम् ।
अथवा याति िङ्कनोचममरूढः कोऽतप मरूढवि् ॥ १८-३२॥
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tattvaṃ yathārthamākarṇya mandaḥ prāpnoti mūḍhatām |
athavā yāti saṅkocamamūḍhaḥ ko’pi mūḍhavat || 18-32||

32. A korlátolt értelmű zavarodott lesz 
a Végső Igazság hallatán1.

Az éles eszű az Igazságot hallva befelé fordul2,
akár egy nehéz felfogású [de ő nem az]3.

1 zavarodott lesz … – mert az Igazság keresőjének rendelkeznie kell bizo-
nyos alkalmassági előfeltételekkel (lásd: I.1.3.) annak érdekében, hogy azok 
az Igazság puszta hallgatására is feljogosítsák. A szükséges alkalmasság híján 
az ember egészen biztosan összezavarodik, mikor meghallja azt. Kizárólag 
azok alkalmasak hallani róla és törekedni az elérésére, akik maradéktala-
nul megtisztították magukat az elme összes tisztátalanságától. (vö.: Katha Up. 
I.2.7.; Bhagavad gītā II.29.) 

2 Az éles eszű… – A szent iratok számtalanszor említik, hogy az Önvaló 
Tudása nagyon nagyon ritka a világban. „Ezernyi emberből talán egy törek-
szik a tökéletességre; és ezen áldott törekvők közül talán egy ismer Engem 
valóban.” (Bhagavad gītā VII.3.) A Kaṭhopaniṣad nagyon szépen kiemeli az em-
ber alapvető hibáját, hiányosságát, és az Önvaló Tudásának ebből következő 
ritkaságát: „Az Önmagától létező Isten oly tökéletlenként adta meg az érzé-
keket, hogy azok kifelé fordulnak; így az ember a külsőt látja, és nem pedig 
a benső Ént. Talán csupán néhány halhatatlanságra vágyó bölcs fordítja be  -
felé a tekintetét, és pillantja meg a benső Ātmant.” (Katha.Up. II.4.1.)

3 akár… – vagyis tétlen lesz, akár egy tompa, lassú észjárású; a nehéz felfo-
gású azonban bensőleg nagyon is tevékeny a sóvárgó érzékeivel, míg a bölcs 
bensőleg sem aktív, lévén hogy nincsenek vágyai

एकाग्िा ननरोधो वा मरूढैरभ्स्यिे र्ृशम् ।
धीराः कृतं् न पश्यन्न् िुप्तवत्स्वपदे स्स्िाः ॥ १८-३३॥

ekāgratā nirodho vā mūḍhairabhyasyate bhṛśam |
dhīrāḥ kṛtyaṃ na paśyanti suptavatsvapade sthitāḥ || 18-33||

33. A tudatlanok állandóan az összpontosítást
és az elme uralását gyakorolják.1

A bölcsek az igaz Önvalójukban tartózkodva
– az alvó emberekhez hasonlóan2 –

semmi teendőt nem találnak.
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1 A tudatlanok… – lásd: XVIII.17.1. megjegyzés
2 az alvó emberek … – a mély alvás alatt sem a testünkre, sem az elménkre 

stb. nem vagyunk tudatosak; a bölcs – tökéletes üdvöt élvezve az Önvalóban 
– pontosan így marad elkülönülve a test-tudattól az ébrenléti állapotban

अप्यत्नाि् प्यत्नाद ्वा मरूढो नाप्नोति ननवृ्भतिम् ।
ित्तननश्चयमात्रेण प्ाज्ो र्वति ननवृ्भिः ॥ १८-३४॥

aprayatnāt prayatnād vā mūḍho nāpnoti nirvṛtim |
tattvaniścayamātreṇa prājño bhavati nirvṛtaḥ || 18-34||

34. A tudatlan sem tétlenséggel1, 
sem ténykedéssel nem lel békére.

A bölcs ember pusztán attól boldog lesz,
hogy megbizonyosodik az Igazságról.

1 tétlenség – nem az Önvaló Tudásából született, hanem a mentális és a fizi-
kai tevékenységek erőltetett elnyomásával előidézett tétlenség; ezek a mód-
szerek nem segítenek; az Önvaló Tudomásának az állapota a belső megvi-
lágosodás állapota

शुधंि बुधंि तप्यं परूणवं ननष्प्रपञ््ंच ननरामयम् ।
आत्ानं िं न जानन्न् ित्राभ्ािपरा जनाः ॥ १८-३५॥

śuddhaṃ buddhaṃ priyaṃ pūrṇaṃ niṣprapañcaṃ nirāmayam |
ātmānaṃ taṃ na jānanti tatrābhyāsaparā janāḥ || 18-35||

35. E világban az emberek1,
noha különböző gyakorlatokhoz folyamodnak,

nem ismerik az Önvalót,
ami színtiszta, intelligens, szeretett2, 

tökéletes[en teljes], meghaladja az univerzumot
és mentes minden szennyeződéstől.
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1 az emberek… – ha nem mentesek a világhoz való kötődéstől
2 szeretett (priyaṃ) – A szeretetünk egyetlen tárgya az Önvaló. Csakis az Ön-

való miatt irányul a szeretetünk a világ tárgyai felé. „Senki, ó, kedves, nem 
szerette a férjet a férj miatt; kizárólag az Önvaló az, melynek kedvéért a férj 
szeretetet kap.” (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad IV.5.6.) Hasonlóképp van ez minden 
emberi szeretettel. Az ostobák ezt nem tudják, és ezért szeretik az Önvalótól 
eltérő egyéb dolgokat, és kötődnek azokhoz.

नाप्नोति कम्भणा मोक्षं तवमरूढोऽभ्ािरूतपणा ।
धन्यो तवज्ानमात्रेण मुतिस्स्ष्ठत्तवहक्रयः ॥ १८-३६॥

nāpnoti karmaṇā mokṣaṃ vimūḍho’bhyāsarūpiṇā |
dhanyo vijñānamātreṇa muktastiṣṭhatyavikriyaḥ || 18-36||

36. A tudatlan nem éri el a megszabadulást
az ismételt gyakorlatok végzésével1.

Az áldott a puszta Tudás által szabad,
minden tevékenység nélkül2.

1 az ismételt gyakorlatok … – azaz [egyre megfeszültebb] cselekvéssel
2 minden… – amikor felismerszik az Önvaló, akkor minden fizikai és men-

tális tevékenység véget ér, mert azok a tudatlanság következményei

मरूढो नाप्नोति िद ्ब्ह्म यिो र्तविुतमच्छति ।
अननच्छनितप धीरो हि परब्ह्मस्वरूपर्ाक् ॥ १८-३७॥

mūḍho nāpnoti tad brahma yato bhavitumicchati |
anicchannapi dhīro hi parabrahmasvarūpabhāk || 18-37||

37. A tudatlan nem éri el Brahmant,
mert vágyik rá, hogy Azzá váljon.

A bölcs bizonyosan felismeri 
a Legfőbb Brahman természetét anélkül is, 

hogy vágyna rá.
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A vágy, hogy valaki Brahman legyen, a Brahmantól való elválasztottság 
érzetéből sarjad. Ez az igaz természetünk tagadása. Mindig Brahman va-
gyunk. Ezért amíg ez a vágy él bennünk, addig a beteljesülés nem lehetsé-
ges. A szabadság eléréséhez még a szabadság iránti vágyat is ki kell törölni. 
Egyszerűen azért vagyunk rabságban, mert ekként gondolunk magunkra.

ननराधारा ग्िव्ग्ा मरूढाः िंिारपोषकाः ।
एिस्यानथ्भमरूलस्य मरूलचे्छदः कृिो बुधैः ॥ १८-३८॥

nirādhārā grahavyagrā mūḍhāḥ saṃsārapoṣakāḥ |
etasyānarthamūlasya mūlacchedaḥ kṛto budhaiḥ || 18-38||

38. A tudatlanok 
– bármilyen alap nélkül1 

és égve a vágytól, hogy elérjék a szabadságot – 
pusztán fenntartják a világot.2

A bölcsek e gyötrelem3 forrását 
a gyökerénél4 vágják át.

1 alap nélkül – az igaz lényünk alapját az Önvaló Tudása adja; a tudatla nok 
nem rendelkeznek ezzel, ezért is nevezik őket így

2 A tudatlanok… – a világot valósnak gondolva, és így is viszonyulva hozzá, 
megpróbálnak megszabadulni tőle; a világ pusztán azért valós, mert annak 
gondoljuk; amikor másként tekintünk rá, és az Önvalótól nem-különböző-
nek tartjuk, akkor többé nem lesz a rabságunk okozója

3 e … – vagyis a világ
4 a gyökerénél – azaz a tudatlanságnál

न शान्नं् लर्िे मरूढो यिः शतमिुतमच्छति ।
धीरस्त्तं तवननशश्चत् िव्भदा शान्मानिः ॥ १८-३९॥

na śāntiṃ labhate mūḍho yataḥ śamitumicchati |
dhīrastattvaṃ viniścitya sarvadā śāntamānasaḥ || 18-39||

39. Az ostoba áhítozik a békére, 
és így nem éri azt el.1
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A bölcs tudja az Igazságot,
és szüntelen békés az elméje.

1 Az ostoba… – pusztán azért nem lelünk békére, mert tudatlanok vagyunk 
az Önvaló igaz természetét illetően, ami Maga a nyugalom. A béke iránti 
vágy tudatlanságból ered. Amíg vágyunk a békére, addig a tudatlanság is 
jelen kell legyen, és ezért nem érhető el a béke.

क्वात्नो दश्भनं िस्य यद ्दृष्मवलबििे ।
धीरास्ं िं न पश्यन्न् पश्यन्तात्ानमव्यम् ॥ १८-४०॥

kvātmano darśanaṃ tasya yad dṛṣṭamavalambate |
dhīrāstaṃ taṃ na paśyanti paśyantyātmānamavyayam || 18-40||

40. Hol az Önvaló Tudása annál,
akinek a tudása a[z észlelt] tárgytól függ1?!

A bölcsek nem ezt és azt látják,
hanem a változhatatlan Önvalót.2

1 a tudása a tárgytól függ – relatív és nem abszolút; vagyis kettősséget észlel. 
A viszonylagos tudás három tényezőtől függ: a megismerő, a megismert és a 
megismerés; ez a három azonban nincs jelen az Abszolút Tudásban.

2 A bölcsek … – mert ők meghaladták a viszonylagos tudatosságot, melyben 
megjelenik a sokféle

क्व ननरोधो तवमरूढस्य यो ननब्भन्धं करोति वै ।
स्वारामस्यैव धीरस्य िव्भदािावकृहत्रमः ॥ १८-४१॥

kva nirodho vimūḍhasya yo nirbandhaṃ karoti vai |
svārāmasyaiva dhīrasya sarvadāsāvakṛtrimaḥ || 18-41||

41. Hol az elme uralása 
a tévedésben élő számára, aki törekszik arra?!1
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A bölcsnél, aki az Önvalóban leli örömét,
az2 valóban mindig természetes[en van jelen].

1 Hol az elme… – az elme tökéletes uralása a testtel, elmével stb. szembeni 
teljes kötődésmentességből fakad; ezért ez tagadja a tevékenység összes for-
máját, melyek a velük való azonosulásunkat feltételezik

2 az – az elme uralma

र्ावस्य र्ावकः कशश्चन् न हकञ््चिद ्र्ावकोपरः ।
उर्यार्ावकः कशश्चद ्एवमेव ननराकुलः ॥ १८-४२॥

bhāvasya bhāvakaḥ kaścin na kiñcid bhāvakoparaḥ |
ubhayābhāvakaḥ kaścid evameva nirākulaḥ || 18-42||

42. Egyesek azt gondolják, hogy létezés van,
mások pedig, hogy semmi sincs.

Ritka az olyan, aki egyiket sem gondolja,
és ennélfogva csendes.1

1 Ritka … – amikor az ember felismeri az Önvalót, eléri az Egységet. Szá-
mára egyetlen gondolat sem lehetséges a világ valósága vagy valótlansága 
kap csán. Ezért ő tökéletesen nyugodt és békés. 

शुधिमद्यमात्ानं र्ावयन्न् कुबुधियः ।
न िु जानन्न् िंमोिार्दावज्ीवमननवृ्भिाः ॥ १८-४३॥

śuddhamadvayamātmānaṃ bhāvayanti kubuddhayaḥ |
na tu jānanti saṃmohādyāvajjīvamanirvṛtāḥ || 18-43||

43. A gyenge értelműek [pusztán] gondolják,
hogy az Ātman színtiszta  

és második nélküli egy[etlen],
ám az illúzió folytán [tudni] nem tudják,1

és amíg csak élnek boldogtalanok maradnak.
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1 ám az illúzió… – mert az egység, a tisztaság és az Önvaló gondolatai 
szük ségszerűen együtt járnak a sokféleség, a tisztátalanság és a nem-Önvaló 
kép zeteivel. Az Abszolút túl van a viszonylagos tudáson.

मुमुक्षोबु्भसधिरालबिमन्रेण न तवर्दिे ।
ननरालबिैव ननष्कामा बुसधिमु्भतिस्य िव्भदा ॥ १८-४४॥

mumukṣorbuddhirālambamantareṇa na vidyate |
nirālambaiva niṣkāmā buddhirmuktasya sarvadā || 18-44||

44. A megszabadulásra törekvő intellektusa
nem független1;

[ám] a megszabadult értelme
valóban mindenkor önálló2 és mentes a vágytól.

1 nem független – [mindig függ valamitől] lásd: XVIII.40.1. megjegyzés
2 önálló – nem szorul támaszra

तवषयद्ीतपनो वीक्ष्य चहकिाः शरणासथवि नः ।
तवशन्न् झनटति क्रोड ंननरोधैकाग्सिधिये ॥ १८-४५॥

viṣayadvīpino vīkṣya cakitāḥ śaraṇārthinaḥ |
viśanti jhaṭiti kroḍaṃ nirodhaikāgrasiddhaye || 18-45||

45. Az érzéktárgyak tigrisei láttán
a rémült emberek menedéket keresve

azonnal barlangba vonulnak,
hogy fegyelmezettségre

és összpontosításra tegyenek szert.
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ननवा्भिनं िररं दृष्््वना िरूष्णीं तवषयदन्न्नः ।
पलायन्े न शतिास्े िेवन्े कृिचाटवः ॥ १८-४६॥

nirvāsanaṃ hariṃ dṛṣṭvā tūṣṇīṃ viṣayadantinaḥ |
palāyante na śaktāste sevante kṛtacāṭavaḥ || 18-46||

46. A[z ember] vágytalan oroszlán[ja] láttán
az érzéktárgyak elefántjai csöndesen odébbállnak,

és amikor erre képtelenek,
úgy szolgálják őt, akár a hízelgők.

A 45-46. vers elgondolása a következő: Nem maguk a tárgyak, hanem 
az érzékek tárgyaihoz való kötődés az, ami szenvedést szül. Amint valaki 
meg szabadul a kötődéstől, már nem feltétlenül kell elfordulnia a világtól. Az 
ilyen ember még a világi tárgyak közepette is szabadon és boldogan, szinte 
érintetlenül tud élni.

न मुक्तिकाररकां धत्े ननःशङ्कनो युतिमानिः ।
पश्यन् श ृण्वन् स्ृशन् चजघ्रनिश्ननिास्े यथािुखम् ॥ १८-४७॥
na muktikārikāṃ dhatte niḥśaṅko yuktamānasaḥ |

paśyan śaṛṇvan spṛśan jighrannaśnannāste yathāsukham || 18-47||

47. Aki mentes a kétségektől,
és akinek az elméje elmerült [az Önvalóban],

az nem folyamodik a megszabadulás eszközeihez.
Boldogan él, miként lát, hall, érint, szagol és eszik1.
1 miként lát … – de még ezt is csak látszólagosan, mert ő nem tulajdonítja 

ön magának az érzékek működését (lásd: XVII.8.;12.; XVIII.65.)

वस्ुश्वणमात्रेण शुधिबुसधिननवि राकुलः ।
नैवाचारमनाचारमौदास्यं वा प्पश्यति ॥ १८-४८॥
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vastuśravaṇamātreṇa śuddhabuddhirnirākulaḥ |
naivācāramanācāramaudāsyaṃ vā prapaśyati || 18-48||

48. Akinek az elméje
 – pusztán azáltal, hogy hall az Igazságról –

megtisztult és megszabadult a szétszórtságtól,1

az nem lát sem helyes, sem helytelen tettet,
sem tétlenséget2.

1 Akinek… – ez a felismerés egy ritka esete. Azt mondják, hogy az Igazság 
abban a pillanatban felvirrad az előtt a rendkívüli érdemekkel bíró törek-
vő előtt, akinek az elméje maradéktalanul megtisztult a négy előfeltételként 
megszabott erény kiművelésével és gyakorlásával – vagyis a Valós és a va-
lótlan közötti megkülönböztetés képessége és a többi –, amint hall (śravaṇa)
az Önvaló természetéről. Neki nem kell gyakorolni a Felismerés másik két 
módszerét: elmélkedés (manaṇa) és meditáció (nididhyāsaṇa).

2 nem lát … – teljesen mentesen az egoizmustól – az Önvaló Tudásának 
felvirradásával ugyanis ilyenné lesz – csak a prārabdha karmája vezeti; az ő 
esetében a szent iratokban (śāstra) meghagyott magatartási szabályok értel-
müket vesztették 

यदा यत्किु्भमायाति िदा ितु्करुिे ऋजुः ।
शुर्ं वाप्शुर्ं वातप िस्य चेष्ा हि बालवि् ॥ १८-४९॥

yadā yatkartumāyāti tadā tatkurute ṛjuḥ |
śubhaṃ vāpyaśubhaṃ vāpi tasya ceṣṭā hi bālavat || 18-49||

49. Az ártatlan1 elvégez mindent,
amit elé sodor az élet,

legyen az jó vagy rossz,
mert a tettei olyanok, mint a gyermeké.

1 ártatlan – mentes a szeretet és az utálat érzésétől
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स्वािन्तत्र्ात्ुखमाप्नोति स्वािन्तत्र्ाल्र्िे परम् ।
स्वािन्तत्र्ान्निवृ्भतिं गचे्छत्स्वािन्तत्र्ाि् परमं पदम् ॥ १८-५०॥

svātantryātsukhamāpnoti svātantryāllabhate param |
svātantryānnirvṛtiṃ gacchetsvātantryāt paramaṃ padam || 18-50||

50. Szabadsága1 folytán
az ember boldogságra lel, 

szabadsága révén eléri a Legfőbbet,
szabadsága révén [benső] csendességre jut,

és szabadságága révén éri el a Legfőbb Állapotot.
1 Szabadsága – a ragaszkodástól és a viszolygástól való szabadsága; [ere-

dendően benne rejlő szabadsága, függetlensége folytán, vagyis semmi sem 
korlátozza, és képes magát mindentől függetleníteni]

अकिृ्भत्मर्ोतिृत्ं स्वात्नो मन्यिे यदा ।
िदा क्षीणा र्वन्तेव िमस्ाशश्चत्वृत्यः ॥ १८-५१॥

akartṛtvamabhoktṛtvaṃ svātmano manyate yadā |
tadā kṣīṇā bhavantyeva samastāścittavṛttayaḥ || 18-51||

51. Az elme minden módosulása megsemmisül,
amikor az ember felismeri,

hogy ő maga se nem a cselekvő,
se nem az élvező1.

1 amikor… – mert az „ezt fogom tenni”, „azt fogom élvezni” érzései hívják 
létre az elme módosulásait

उचृ्छङ्खलाप्कृतिका स्स्तिधतीरस्य राजिे ।
न िु िस्ृिचचत्स्य शान्न्मरू्भढस्य कृहत्रमा ॥ १८-५२॥

ucchṛṅkhalāpyakṛtikā sthitirdhīrasya rājate |
na tu saspṛhacittasya śāntirmūḍhasya kṛtrimā || 18-52||
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52. A bölcs viselkedése
– bár nem féken tartott és nem mesterkélt –

ragyog;
de nem úgy az ostoba magára erőltetett nyugalma,

akinek vágyakkal teli az elméje.

तवलिन्न् मिार्ोगैतववि शन्न् तगररगह्रान् ।
ननरस्कपिना धीरा अबधिा मुतिबुधियः ॥ १८-५३॥

vilasanti mahābhogairviśanti girigahvarān |
nirastakalpanā dhīrā abaddhā muktabuddhayaḥ || 18-53||

53. A bölcsek,
akik mentesek a képzelődésektől, 
szabadok és korlátlan értelműek1, 

hol hatalmas élvezetek közepette játszanak,
hol hegyi barlangokba vonulnak vissza.

1 korlátlan – egoizmus által nem korlátozott
A bölcs minden körülmények között érintetlen és ugyanolyan marad.

श्ोहत्रयं देविां िीथ्भमङ्नां र्रूपतिं तप्यम् ।
दृष्््वना िम्परूज्य धीरस्य न कातप हृहद वािना ॥ १८-५४॥

śrotriyaṃ devatāṃ tīrthamaṅganāṃ bhūpatiṃ priyam |
dṛṣṭvā sampūjya dhīrasya na kāpi hṛdi vāsanā || 18-54||

54. A bölcs szívében semmilyen vágy nem fakad,
amikor szent tanokban jártas embert,

Istenséget, szent helyet, nőt, királyt
vagy egy szeretett személyt lát vagy tisztel.1

1 A bölcs szívében… – mert mindenben az Isteni esszenciát látja, tökéletesen 
egykedvű, kiegyensúlyozott (vö.: Bhagavad gītā V.18-19.)
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र्ृत्ैः पुत्रैः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चातप गोत्रजैः ।
तविस्य सधकृ्िो योगी न याति तवकृतिं मनाक् ॥ १८-५५॥

bhṛtyaiḥ putraiḥ kalatraiśca dauhitraiścāpi gotrajaiḥ |
vihasya dhikkṛto yogī na yāti vikṛtiṃ manāk || 18-55||

55. A Yogīt még az sem zaklatja fel,
ha kinevetik és megvetik a szolgálói,

a fiai, a feleségei, az unokái és a rokonai.1

1 A Yogīt… – mert teljesen mentes az elmét megzavaró ellenérzéstől

िन्ुष्ोऽतप न िन्ुष्ः न्खनिोऽतप न च न्खर्दिे ।
िस्याश्चय्भदशां िां िां िादृशा एव जानिे ॥ १८-५६॥

santuṣṭo’pi na santuṣṭaḥ khinno’pi na ca khidyate |
tasyāścaryadaśāṃ tāṃ tāṃ tādṛśā eva jānate || 18-56||

56. Bár örül, mégsem örül,
bár fájdalmai vannak,

mégsem szenved semmilyen fájdalomtól.1

Csak a hozzá hasonlatosak értik meg
az ő csodálatos állapotát.2

1 Bár örül… – az öröm és a fájdalom az elme különféle módosulásai, me-
lyekhez az Önvaló egyáltalán nem kötődik. Ezért bár a Tudás embere lát-
szólag érez örömöt és fájdalmat, azok mégsem hatnak rá.

2 Csak a … – mert a kifelé megnyilvánuló viselkedése nem annyira külön-
bözik az átlagemberek viselkedésétől (lásd: XIV.4.)

कि्भव्िैव िंिारो न िां पश्यन्न् िरूरयः ।
शरून्याकारा ननराकारा ननतववि कारा ननरामयाः ॥ १८-५७॥

kartavyataiva saṃsāro na tāṃ paśyanti sūrayaḥ |
śūnyākārā nirākārā nirvikārā nirāmayāḥ || 18-57||
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57. A kötelességtudat1 valóban a saṃsāra2.
A bölcs3, akinek az üresség a formája4

– forma nélküli, változhatatlan és szennyezetlen –,
meghaladta azt.

1 A kötelességtudat… – a kötelességtudat a világi tárgyakhoz való kötődésből 
ébred fel, és egyre jobban a világhoz köt bennünket, alávetve ezáltal a szüle-
tés és halál körforgásának (lásd: XVIII.3.2. megjegyzés)

2 saṃsāra – a viszonylagosság világa
3 sūra
4 az üresség a formája – mentes a módosulásoktól

अकुव्भनितप िङ््क्षोर्ाद ्व्ग्ः िव्भत्र मरूढधीः ।
कुव्भनितप िु कृत्ानन कुशलो हि ननराकुलः ॥ १८-५८॥

akurvannapi saṅkṣobhād vyagraḥ sarvatra mūḍhadhīḥ |
kurvannapi tu kṛtyāni kuśalo hi nirākulaḥ || 18-58||

58. A korlátolt értelmű
– anélkül, hogy bármit is tenne –

szüntelen zaklatott a szétszórt figyelme miatt;
a rátermett [bölcs] viszont

még a kötelességeit végezve is valóban háborítatlan1.
1 háborítatlan – mert a bárminemű önös érzés hiányának köszönhetően az 

elméje még a tevékenységek közepette is mindig nyugodt és csendes (lásd: 
XVIII. 29.;47.;49.)

िुखमास्े िुखं शेिे िुखमायाति याति च ।
िुखं वक्ति िुखं र्ुङ््तिे व्विारेऽतप शान्धीः ॥ १८-५९॥
sukhamāste sukhaṃ śete sukhamāyāti yāti ca |

sukhaṃ vakti sukhaṃ bhuṅkte vyavahāre’pi śāntadhīḥ || 18-59||
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59. A hétköznapi életben is kiegyensúlyozottan,
a bölcs

boldogan ül, boldogan alszik, boldogan jár-kel,
boldogan beszél és boldogan eszik.

स्वर्ावार्दस्य नैवातिवि लणोकवद ्व्विाररणः ।
मिाह्रद इवाक्षोभ्ो गिक्ेशः िुशोर्िे ॥ १८-६०॥

svabhāvādyasya naivārtirlokavad vyavahāriṇaḥ |
mahāhrada ivākṣobhyo gatakleśaḥ suśobhate || 18-60||

60. Aki – köszönhetően annak, 
hogy bírja Önnön természetét –

még a hétköznapi életben sem kétségbeesett,
szemben az átlagemberekkel,

az nyugodt marad, akár egy hatalmas tó,
miként minden bánata szertefoszlott.

ननवृतत्रतप मरूढस्य प्वृतत् रुपजायिे ।
प्वृतत्रतप धीरस्य ननवृतत्फलर्ातगनी ॥ १८-६१॥

nivṛttirapi mūḍhasya pravṛtti rupajāyate |
pravṛttirapi dhīrasya nivṛttiphalabhāginī || 18-61||

61. A tévedésben élőnek
még a tétlensége is ténykedéssé válik1,

a bölcsnek viszont
még a ténykedése is a tétlenség gyümölcsét termi2.
1 A tévedésben élő… – mert ő noha kívülről tétlen belül szüntelen aktív 
2 a bölcs… – mert jóllehet kívülről tevékeny, belülről teljesen inaktív, mint-

hogy ő nem azonosul a testével és az elméjével (vö.: Bhagavad gītā IV.18.)
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पररग्िषेु वैराग्ं प्ायो मरूढस्य दृश्यिे ।
देि ेतवगशलिाशस्य क्व रागः क्व तवरागिा ॥ १८-६२॥

parigraheṣu vairāgyaṃ prāyo mūḍhasya dṛśyate |
dehe vigalitāśasya kva rāgaḥ kva virāgatā || 18-62||

62. A tudatlan1 gyakran ellenérzést mutat
a hozzá tartozó[ emberek és dolgo]k iránt2.

[Ám] akinek a test iránti szeretete szertefoszlott,
abban se kötődés, se ellenérzés nincs3.

1 A tudatlan – a tévedésben lévő, aki a testével azonosul, és így kötődik ahhoz
2 a hozzá tartozók – melyek a testhez való kötődés elkerülhetetlen velejárói
3 akinek… – mert a ragaszkodás és az idegenkedés is a test-képzetből ered

र्ावनार्ावनाितिा दृह्ष्मरू्भढस्य िव्भदा ।
र्ाव्र्ावनया िा िु स्वस्स्यादृह्ष्रूतपणी ॥ १८-६३॥

bhāvanābhāvanāsaktā dṛṣṭirmūḍhasya sarvadā |
bhāvyabhāvanayā sā tu svasthasyādṛṣṭirūpiṇī || 18-63||

63. A tévedésben élő tudatossága 
folyton a gondolkodáshoz

és a nem-gondolkodáshoz tapad.1

Ám a[z Önvalóban megszilárdult] bölcsé2,
jóllehet az elgondolható elgondolása köti le,

nem-tudatosság természetű3.
1 A tévedésben élő tudatossága (dṛṣṭi)… – mert az elmével, a gondolkodás esz-

közével azonosul, és valósként gondol a tárgyakra
2 svastha
3 nem-tudatosság (adṛṣṭi) természetű… – mert a bölcs mentes az egoizmustól, és 

tudja, hogy a dolgok valótlanok; a tudatossága (tudomása) szabad az olyan 
kettősségektől, mint a megismert dolgok és a megismerés tevékenysége; ő 
megszilárdult a Színtiszta Tudatosságban, az Önvalóban
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िवा्भरम्भेषु ननष्कामो यश्चरेद ्बालवन् मुननः ।
न लेपस्स्य शुधिस्य हक्रयमाणेऽतप कम्भक्ण ॥ १८-६४॥

sarvārambheṣu niṣkāmo yaścared bālavan muniḥ |
na lepastasya śuddhasya kriyamāṇe’pi karmaṇi || 18-64||

64. A bölcs,
aki minden tettében indíték nélkül 

úgy jár-kel, mint egy gyermek és tiszta,
még az általa végzett munkához sem kötődik. 

ि एव धन्य आत्ज्ः िव्भर्ावेषु यः िमः ।
पश्यन् श ृण्वन् स्ृशन् चजघ्रन्ि अश्ननििस्ष्भमानिः ॥ १८-६५॥
sa eva dhanya ātmajñaḥ sarvabhāveṣu yaḥ samaḥ |

paśyan śaṛṇvan spṛśan jighrann aśnannistarṣamānasaḥ || 18-65||

65. Valóban áldott az Önvalónak az a Tudója,
aki noha lát, hall, érint, szagol és eszik,1

mégis mentes az érdektől,
és minden körülmények között ugyanolyan.

1 aki… – lásd: XVII.8.;12.; XVIII.47.

क्व िंिारः क्व चार्ािः क्व िाध्यं क्व च िाधनम् ।
आकाशस्येव धीरस्य ननतववि कपिस्य िव्भदा ॥ १८-६६॥

kva saṃsāraḥ kva cābhāsaḥ kva sādhyaṃ kva ca sādhanam |
ākāśasyeva dhīrasya nirvikalpasya sarvadā || 18-66||

66. Hol van1 a visszatükrözött én2, hol a világ, 
hol a cél és hol van a cél elérésének eszköze

a bölcs számára,
aki örökkön változatlan, mint az ég?
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1 Hol van … – mert az Önvaló Végtelenként való felismerése minden más 
létezését tagadja

2 visszatükrözött én – a véges egyéni én az Önvaló visszatükröződése az el-
mében

ि जयत्थ्भिंन्यािी परूण्भस्वरितवग्िः ।
अकृहत्रमोऽनवल्च्छनेि िमासधय्भस्य वि्भिे ॥ १८-६७॥

sa jayatyarthasaṃnyāsī pūrṇasvarasavigrahaḥ |
akṛtrimo’navacchinne samādhiryasya vartate || 18-67||

67. Dicsőséges ő, aki mentes minden vágytól,
és aki a Végtelen Üdv megtestesülése,

ami az ő saját természete;
aki elérte a természetes samādhit1 

a Feltételnélküliben2.
1 természetes… – nem valamiféle tevékenység eredménye; még a lemondás-

ra tett erőfeszítés sincs jelen, hiszen minden Brahman
2 a Feltételnélküli – az Abszolút Én, mely túl van minden korláton; [aki spon-

tán elmerülve időzik a Határtalanban; szüntelen tudatos az Önvalóra]

बहुनात्र हकमुतिेन ज्ािित्तो मिाशयः ।
र्ोगमोक्षननराकाङ््क्षी िदा िव्भत्र नीरिः ॥ १८-६८॥

bahunātra kimuktena jñātatattvo mahāśayaḥ |
bhogamokṣanirākāṅkṣī sadā sarvatra nīrasaḥ || 18-68||

68. Összefoglalva,
a nagy lélek, aki felismerte az Igazságot,

szabad az élvezet és a megszabadulás1 vágyától,
és mindig és mindenhol mentes  

mindenféle kötődéstől. 
1 megszabadulás – mentes a megszabadulás vágyától, mert tudja, hogy az 

Önvaló a természeténél fogva szabad
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मिदाहद जगद्व्ैिं नाममात्रतवजृम्म्भिम् ।
तविाय शुधिबोधस्य हकं कृत्मवशशष्यिे ॥ १८-६९॥

mahadādi jagaddvaitaṃ nāmamātravijṛmbhitam |
vihāya śuddhabodhasya kiṃ kṛtyamavaśiṣyate || 18-69||

69. Mi tennivalója marad annak,
aki Színtiszta Tudatosság;

aki lemondott a Kozmikus Intelligenciával
kezdődő jelenség[természetű ]világról1,

ami pusztán névleg nyilvánul meg?
1 jelenség…– A sāṃkya filozófia szerint Prakṛti (a meg-nem-különböztetett) 

az univerzum elsődleges oka. Prakṛtiből emelkedik elő a Mahat, a Kozmikus 
Intelligencia, amelyből az ahaṃkāra (az én-érzet, egoizmus) következik, abból 
az elme, az öt érzékszerv, a cselekvés öt szerve és az öt tanmātra (szubtilis 
elemek); az öt tanmātra öt mahābhutát (fizikai elemet) hoz létre, és ezek al-
kotják ezt az egész durva-anyagi univerzumot. A sāṃkya rendszere szerint 
az univerzum valós, az advaita vedānta viszont valótlannak és illuzórikusnak 
tartja, csupán névlegesen és formailag létezve, rávetítve az Önvalóra, ami az 
Egyetlen, oszthatatlan és végtelen.

भ्रमर्रूितमदं िववं हकञ््चिनिास्ीति ननश्चयी ।
अलक्ष्यसु्रणः शुधिः स्वर्ावेनैव शाम्यति ॥ १८-७०॥

bhramabhūtamidaṃ sarvaṃ kiñcinnāstīti niścayī |
alakṣyasphuraṇaḥ śuddhaḥ svabhāvenaiva śāmyati || 18-70||

70. A színtiszta1, aki biztosan felismerte,
hogy mindez csupán illúzió eredménye,

és semmi sem létezik,
akinek kifejeződik a Kifejezhetetlen2,

a természetéből adódóan élvezi a békét.
1 A színtiszta … – a tudatlanságtól mentes
2 …Kifejezhetetlen – az Önvaló túl van az elmén és a beszéden. Nem lehet 

tárgyiasítani; a megismerő nem ismerhető meg, de ön-fénylő, mivel Maga a 
Tudatosság. (lásd: XVIII.1.2.)
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शुधिसु्रणरूपस्य दृश्यर्ावमपश्यिः ।
क्व तवसधः क्व च वैराग्ं क्व त्ागः क्व शमोऽतप वा ॥ १८-७१॥

śuddhasphuraṇarūpasya dṛśyabhāvamapaśyataḥ |
kva vidhiḥ kva ca vairāgyaṃ kva tyāgaḥ kva śamo’pi vā || 18-71||

71. Magatartási szabályok, szenvtelenség,
lemondás és az érzékek féken tartása1

– hol vannak ezek annak,
akinek Színtiszta Intelligencia2 a természete,

és aki semmilyen objektív valóságot nem észlel?
1 Magatartási szabályok … – ezeknek a viszonylagos létezésen túl nincs értel-

mük; a relatív létezés pedig valótlan a Tudással bíró szemében
2 sphurana

सु्रिोऽनन्रूपेण प्कृतिं च न पश्यिः ।
क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः क्व िष्भः क्व तवषाहदिा ॥ १८-७२॥

sphurato’nantarūpeṇa prakṛtiṃ ca na paśyataḥ |
kva bandhaḥ kva ca vā mokṣaḥ kva harṣaḥ kva viṣāditā || 18-72||

72. Hol a rabság vagy a megszabadulás,
az öröm vagy a bánat annak,
aki a Végtelenként ragyog,

és nem észleli a viszonylagos létezést?

बुसधिपय्भन्िंिारे मायामात्रं तववि्भिे ।
ननम्भमो ननरिङ्कनारो ननष्कामः शोर्िे बुधः ॥ १८-७३॥

buddhiparyantasaṃsāre māyāmātraṃ vivartate |
nirmamo nirahaṅkāro niṣkāmaḥ śobhate budhaḥ || 18-73||

73. Az Önvaló felismeréséig létező világban
egyedül Māyā uralkodik.

A bölcs az „én” és az „enyém” érzése nélkül
és vágytalanul ragyog.
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अक्षयं गििन्ापमात्ानं पश्यिो मुनेः ।
क्व तवर्दा च क्व वा तवश्वं क्व देिोऽि ंममेति वा ॥ १८-७४॥
akṣayaṃ gatasantāpamātmānaṃ paśyato muneḥ |

kva vidyā ca kva vā viśvaṃ kva deho’haṃ mameti vā || 18-74||

74. Hol a tudás, hol az univerzum vagy hol vannak
„a test vagyok” és „a test az enyém” érzései

a bölcs számára,
aki elmúlhatatlannak és bánattól mentesnek 

észleli az Önvalót?!

ननरोधादीनन कमा्भक्ण जिाति जडधीय्भहद ।
मनोरथान् प्लापांश्च किु्भमाप्नोत्ित्क्षणाि् ॥ १८-७५॥

nirodhādīni karmāṇi jahāti jaḍadhīryadi |
manorathān pralāpāṃśca kartumāpnotyatatkṣaṇāt || 18-75||

75. Amint a korlátolt értelmű ember
feladja az elme uralásának stb. gyakorlatait,

azonnal vágyak és ábrándok áldozatává válik.

Többször megemlítésre került már, hogy a Tudás embere teljesen mentes 
a kettős tudatosságtól, és ebből kifolyólag minden az érzékek uralására tett 
erőfeszítéstől, amelyek csupán a tudatlanság szülöttei. Az itt megfogalmazott 
elgondolás szerint a tudatlan számára, aki kitart a kettős látásmód mellett, 
még a fegyelmezési gyakorlatoknak is vajmi kevés hasznuk van, mert amint 
alábbhagy vagy kimarad a gyakorlása, abban a pillanatban lehúzza őt a vá-
gyak ingoványa. (vö.: Bhagavad gītā III. 33-34.) 

Ez azt jelenti, hogy az Önvaló Tudása nem valami elérendő. Az már most 
is jelen van. Így a fegyelmezési gyakorlatok értelmetlenek.

मन्दः श्ुत्ातप िद्स्ु न जिाति तवमरूढिाम् ।
ननतववि कपिो बहिय्भत्नादन्तववि षयलालिः ॥ १८-७६॥
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mandaḥ śrutvāpi tadvastu na jahāti vimūḍhatām |
nirvikalpo bahiryatnādantarviṣayalālasaḥ || 18-76||

76. A gyenge értelmű
még az Igazság hallatán sem adja fel a téveszméjét.1

Habár erőfeszítés folytán
mentális tevékenységtől mentesnek tűnik,

lappang benne az érzéktárgyak után sóvárgás.2

1 A gyenge értelmű… – mert a tévképzet csak az Önvaló Tudásával oszlik el
2 Habár… – mert a vágyaktól csak az Önvaló Tudásával lehet megszaba-

dulni, és nem pedig azok elnyomásával (vö.: Bhagavad gītā II.59.)

ज्ानाद ्गशलिकमा्भ यो लोकदृष्टातप कम्भकृि् ।
नाप्नोत्विरं किुवं वतिुमेव न हकञ््चन ॥ १८-७७॥

jñānād galitakarmā yo lokadṛṣṭyāpi karmakṛt |
nāpnotyavasaraṃ kartuṃ vaktumeva na kiñcana || 18-77||

77. Akinek a Tudás felvirradásával 
véget ért a munkája,1

az nem talál semmilyen alkalmat,
hogy tegyen vagy mondjon bármit,

még ha az emberek szemében munkálkodik is.
1 Akinek… – az igazi tétlenség nem a tevékenység megszűnte, hanem a cse-

lekvő szabadsága az „én vagyok a cselekvő” elgondolásától

क्व िमः क्व प्काशो वा िानं क्व च न हकञ््चन ।
ननतववि कारस्य धीरस्य ननरािङ्कस्य िव्भदा ॥ १८-७८॥

kva tamaḥ kva prakāśo vā hānaṃ kva ca na kiñcana |
nirvikārasya dhīrasya nirātaṅkasya sarvadā ||18-78||
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78. A bölcs számára,
aki örökké változhatatlan és rettenthetetlen,

nincs se sötétség, se fény,
se lemondás, se más.1

1 A bölcs… – sötétség és fény stb. csak a kettősség körében lehetséges; ahol 
csak az Egyetlen, az Önvaló létezik, ott nem

क्व धैयवं क्व तववेहकत्ं क्व ननरािङ्किातप वा ।
अननवा्भच्यस्वर्ावस्य ननःस्वर्ावस्य योतगनः ॥ १८-७९॥

kva dhairyaṃ kva vivekitvaṃ kva nirātaṅkatāpi vā |
anirvācyasvabhāvasya niḥsvabhāvasya yogīnaḥ || 18-79||

79. Mi az állhatatosság, mi a megkülönböztetés
vagy mi a félelemnélküliség a Yogī számára,
aki személytelen1 és leírhatatlan természetű?

1 személytelen (niḥsvabhāvasya) – sajátosságoktól mentes; nincs egyénisége

न स्वगणो नैव नरको जीवन्ुक्तिन्भ चैव हि ।
बहुनात्र हकमुतिेन योगदृष्टा न हकञ््चन ॥ १८-८०॥

na svargo naiva narako jīvanmuktirna caiva hi |
bahunātra kimuktena yogadṛṣṭyā na kiñcana || 18-80||

80. Nincs menny, nincs pokol,
még életben való megszabadulás sincs.

Röviden,
a jógikus tudomásban semmi sem létezik. 
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नैव प्ाथ्भयिे लार्ं नालार्ेनानुशोचति ।
धीरस्य शीिलं चचत्ममृिेनैव परूररिम् ॥ १८-८१॥

naiva prārthayate lābhaṃ nālābhenānuśocati |
dhīrasya śītalaṃ cittamamṛtenaiva pūritam || 18-81||

81. A bölcs
nem sóvárog nyereségre1,

és nem búsul, ha nem tesz szert valamire.
Higgadt elméje valóban nektárral2 teli.

1 nyereségre – vagyis a szerzésre; nincs benne bírvágy
2 nektárral – a Halhatatlan Üdv Nektárjával

न शान्ं स्ौति ननष्कामो न दषु्मतप ननन्दति ।
िमदःुखिुखस्ृप्तः किञ्ञ््चत् कृत्ं न पश्यति ॥ १८-८२॥

na śāntaṃ stauti niṣkāmo na duṣṭamapi nindati |
samaduḥkhasukhastṛptaḥ kiñcit kṛtyaṃ na paśyati || 18-82||

82. A vágy nélküli nem magasztalja a szelídet,
és nem hibáztatja még a gonoszt sem.
Boldogságban és boldogtalanságban

egyformán és megelégedetten,
semmi teendőt nem talál.

धीरो न दे्ह्ष् िंिारमात्ानं न हददृक्षति ।
िषा्भमष्भतवननमु्भतिो न मृिो न च जीवति ॥ १८-८३॥

dhīro na dveṣṭi saṃsāramātmānaṃ na didṛkṣati |
harṣāmarṣavinirmukto na mṛto na ca jīvati || 18-83||

83. A bölcs nem irtózik  
a születés és halál körforgásától,
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és az Önvalót sem kívánja látni.1

Örömtől és bánattól szabadon,
se nem élő, se nem holt2.

1 A bölcs nem… – a megszabadulás szükségessége benne rejlik a lélekván-
dorlás elgondolásában. Lévén már most is az Önvaló, a Tudással rendelkező 
számára nincs se újraszületés, se megszabadulás. Ő ennélfogva nem vonako-
dik az egyiktől, és nem vágyja a másikat.

2 se nem élő… – az élet és a halál változást jelent; mivel az Önvaló változha-
tatlan és örök, a Tudás embere számára egyik sem létezik

ननःस्ेिः पुत्रदारादौ ननष्कामो तवषयेषु च ।
ननशश्चन्ः स्वशरीरेऽतप ननराशः शोर्िे बुधः ॥ १८-८४॥

niḥsnehaḥ putradārādau niṣkāmo viṣayeṣu ca |
niścintaḥ svaśarīre’pi nirāśaḥ śobhate budhaḥ || 18-84||

84. Dicsőséges az élete annak a bölcsnek,
aki mentes az elvárástól,

aki nem kötődik a gyermekekhez,  
a feleséghez vagy másokhoz,

aki szabad az érzékek tárgyai utáni vágytól
és még a saját testéért való aggódástól is.

िुह्ष्ः िव्भत्र धीरस्य यथापतििवतिवि नः ।
स्वच्छनं्द चरिो देशान् यत्रस्तमिशाह्यनः ॥ १८-८५॥

tuṣṭiḥ sarvatra dhīrasya yathāpatitavartinaḥ |
svacchandaṃ carato deśān yatrastamitaśāyinaḥ || 18-85||

85. A megelégedettség
mindig ott lakozik a bölcs szívében,

aki azon él, ami megadatik a számára,
aki kedve szerint barangol,

és ott pihen meg, ahol a nap éppen nyugovóra tér.
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पििरूदेिु वा देिो नास्य चचन्ा मिात्नः ।
स्वर्ावर्रूतमतवश्ान्न्तवमिृिाशेषिंिृिेः ॥ १८-८६॥

patatūdetu vā deho nāsya cintā mahātmanaḥ |
svabhāvabhūmiviśrāntivismṛtāśeṣasaṃsṛteḥ || 18-86||

86. Önnön lényének alapján elpihenve1 
és megfeledkezve a születés és halál körforgásáról,

a nagy lélek nem törődik azzal,
hogy a teste vajon meghal-e vagy megszületik.

1 Önnön lényének… – a test, az elme és az egész világ rávetítődnek az Ön-
valóra; ezért az előbbiekben bekövetkezett változások nem érintik azt, aki 
rendelkezik az Önvaló Tudásával (vö.: Bhagavad gītā II. 13.;18.)

अहकञ््चनः कामचारो ननद््भन्द्वश्छिनििंशयः ।
अितिः िव्भर्ावेषु केवलो रमिे बुधः ॥ १८-८७॥

akiñcanaḥ kāmacāro nirdvandvaśchinnasaṃśayaḥ |
asaktaḥ sarvabhāveṣu kevalo ramate budhaḥ || 18-87||

87. Áldott az a bölcs,
aki önmagában áll és semmihez sem kötődik1,

akinek semmi tulajdona nincsen,2

aki szabadon jár-kel,
aki mentes az ellentétpároktól,

és akinek szertefoszlottak a kétségei.
1 önmagában áll … – megmarad tanúként
2 akinek semmi … – mivel az Önvaló második nélküli Egyetlen, a Tudás 

embere számára nincs semmi más, amit birtokolhatna

ननम्भमः शोर्िे धीरः िमलोष्ाश्मकाञ््चनः ।
िुतर्निहृदयग्म्थितववि ननधरू्भिरजस्मः ॥ १८-८८॥
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nirmamaḥ śobhate dhīraḥ samaloṣṭāśmakāñcanaḥ |
subhinnahṛdayagranthirvinirdhūtarajastamaḥ || 18-88||

88. Dicsőséges az a bölcs,
aki mentes az „enyém” érzésétől,

akinek a föld, a kő és az arany ugyanaz,
aki megtisztult a rajastól és tamastól1

és akinek szívének csomói szétszakadtak.
1 megtisztult… – Prakṛti három alkotója: sattva, rajas és tamas; belőlük áll az 

egész belső és külső természet. A sattva a tudás és az öröm princípiuma; a 
rajas a mozgékonyság és a fájdalom, míg a tamas a tehetetlenség, a tétlenség 
és a tudatlanság princípiuma. Amikor a rajas és a tamas uralkodik az elmé-
ben, az képtelen az Önvaló igaz természetének észlelésére. Kizárólag csak a 
sattva képes visszatükrözni az Önmagától ragyogó Ātmant. Ezért mielőtt az 
Ātman dicsősége megnyilvánulhatna, az elmét meg kell tisztítani a rajastól 
és a tamastól.

िव्भत्रानवधानस्य न हकञ््चिद ्वािना हृहद ।
मुतिात्नो तविृप्तस्य िुलना केन जायिे ॥ १८-८९॥

sarvatrānavadhānasya na kiñcid vāsanā hṛdi |
muktātmano vitṛptasya tulanā kena jāyate || 18-89||

89. Ki hasonlítható
a megszabadult lélekhez,

akinek a szívében nincs semmiféle vágy,
aki megelégedett

és mindennel szemben elfogulatlan?

जाननितप न जानाति पश्यनितप न पश्यति ।
ब्ुवन्ि अतप न च ब्रूिे कोऽन्यो ननवा्भिनादृिे ॥ १८-९०॥
jānannapi na jānāti paśyannapi na paśyati |

bruvann api na ca brūte ko’nyo nirvāsanādṛte || 18-90||
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90. Csak a vágy nélküli
nem tud, még ha tud is,
nem lát, még ha lát is,

és nem beszél, még ha beszél is!

तर्क्वुा्भ र्रूपतिवा्भतप यो ननष्कामः ि शोर्िे ।
र्ावेषु गशलिा यस्य शोर्नाशोर्ना मतिः ॥ १८-९१॥

bhikṣurvā bhūpatirvāpi yo niṣkāmaḥ sa śobhate |
bhāveṣu galitā yasya śobhanāśobhanā matiḥ || 18-91||

91. Legyen bár vándorló koldus vagy király,
kitűnik,

aki mentes a kötődéstől,
és akinek a látásmódja megtisztult

a jó és a rossz érzetétől1.
1 akinek… – mert tudja, hogy mindenben, legyen az jó vagy rossz, ugyanaz 

az Ātman létezik

क्व स्वाच्छन्तर्दं क्व िङ्कनोचः क्व वा ित्ततवननश्चयः ।
ननव्ा्भजाज्भवर्रूिस्य चररिाथ्भस्य योतगनः ॥ १८-९२॥

kva svācchandyaṃ kva saṅkocaḥ kva vā tattvaviniścayaḥ |
nirvyājārjavabhūtasya caritārthasya yogīnaḥ || 18-92||

92. Mi a féktelenség, mi a korlátozás1

vagy mi az Igazság meghatározása2 a Yogīnak,
akinek életcélja beteljesedett,

és aki az ártatlan nyíltszívűség megtestesülése?
1 Mi a féktelenség… – a cselekvőség gondolata és a szándék az, ami megha-

tározza az ember erkölcsi magatartását; a Yogī, aki megszilárdult a második 
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nélküli Egyetlenben, az Önvalóban, mindkettőtől mentes; ezért az ő tettei 
meghaladnak minden erkölcsi hozadékot

2 mi az Igazság… – az Igazság meghatározása felesleges, amikor az Igazság 
az illető Ātmanjaként Önnönmagát fedi fel

आत्तवश्ान्न्िृप्तेन ननराशेन गिातिवि ना ।
अन्य्भदनुर्रूयेि िि् कथं कस्य कर्थिे ॥ १८-९३॥
ātmaviśrāntitṛptena nirāśena gatārtinā |

antaryadanubhūyeta tat kathaṃ kasya kathyate || 18-93||

93. Hogyan és kinek lehetne leírni1 azt,
amit önmagában tapasztal,

aki vágytalan, akinek a bánata véget ért,
és aki megelégedett az Önvalóban való elpihenéssel?!

1 Hogyan… – mert az Önvaló túl van az elmén és a beszéden

िुप्तोऽतप न िुषुप्तौ च स्वप्ऽेतप शह्यिो न च ।
जागरेऽतप न जागतिवि  धीरस्ृप्तः पदे पदे ॥ १८-९४॥

supto’pi na suṣuptau ca svapne’pi śayito na ca |
jāgare’pi na jāgarti dhīrastṛptaḥ pade pade || 18-94||

94. A bölcs,
aki minden körülmények között megelégedett,
nem alszik még a mély alvás állapotában sem,1

nem fekszik még álom közben sem,
és nincs ébren még az ébrenléti állapotban sem.

1 nem alszik… – a mély alvás, az álom és az ébrenlét állapotát, azaz az elme 
három állapotát a változhatatlan Önvaló világítja meg, megmaradva az örök 
Tanúként. Így az Önvalóban megszilárdultat nem érintik ezek az állapotok.
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ज्ः िचचन्ोऽतप ननशश्चन्ः िेक्न्द्रयोऽतप ननररक्न्द्रयः ।
िुबुसधिरतप ननबु्भसधिः िािङ्कनारोऽनिङ्कृतिः ॥ १८-९५॥

jñaḥ sacinto’pi niścintaḥ sendriyo’pi nirindriyaḥ |
subuddhirapi nirbuddhiḥ sāhaṅkāro’nahaṅkṛtiḥ || 18-95||

95. A Tudás embere
gondolatok nélküli még akkor is, 

ha gondolatokba merül,
érzékszervek nélküli még akkor is,  

ha rendelkezik velük,
intelligencia1 nélküli még akkor is,  

ha meg van áldva azzal
és én-érzet2 nélküli még akkor is,  

ha rendelkezik vele.3

1 intelligencia (buddhi) – intellektus; értelem; megértés; ítélő- és megkülön-
böz tetőképesség

2 én-érzet (ahaṅkāra) – ego
3 A Tudás embere (jñaḥ) … – szüntelen a Színtiszta Tudatosság transzcenden-

ciájában honolva, magától értetődően nem azonosul az elmével és az ér zé-
kekkel, noha mások szemében úgy viselkedhet, akár egy átlagember

न िुखी न च वा दःुखी न तवरतिो न िङ्वान् ।
न मुमुक्नु्भ वा मुतिा न हकञ््चिनि च हकञ््चन ॥ १८-९६॥

na sukhī na ca vā duḥkhī na virakto na saṅgavān |
na mumukṣurna vā muktā na kiñcinna ca kiñcana || 18-96||

96. Ő se nem boldog, se nem boldogtalan,
se nem kötődéssel bíró, se nem kötődéstől mentes,

se nem megszabadult, 
se nem megszabadulásra törekvő,

se nem ez, se nem az.1

1 Ő se nem boldog … – boldogság és boldogtalanság, rabság és szabadság stb. 
egyike sem tulajdonítható soha az Önvalónak, ami örökké-szabad
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तवक्षेपेऽतप न तवक्क्षप्तः िमाधौ न िमासधमान् ।
जाड्येऽतप न जडो धन्यः पास्ण्डत्ेऽतप न पस्ण्डिः ॥ १८-९७॥
vikṣepe’pi na vikṣiptaḥ samādhau na samādhimān |

jāḍye’pi na jaḍo dhanyaḥ pāṇḍitye’pi na paṇḍitaḥ || 18-97||

97. Az áldott
nem szétszórt, még a szétszórtságban sem,
nem meditatív, még a meditációban sem,

nem tompa, még a tompaság állapotában sem,
és nem tanult, habár rendelkezik tanultsággal.1

1 Az áldott… – a Tudás embere más, mint amilyennek tűnik. A testétől és az 
elméjétől különbözőként ismeri fel az Ént, és megmarad Tanúként. Egyet -
len mentális működéssel sem törődik, a fizikaiakról nem is beszélve.

मुतिो यथास्स्तिस्वस्ः कृिकि्भव्ननवृ्भिः ।
िमः िव्भत्र वैिृष्णानि मिरत्कृिं कृिम् ॥ १८-९८॥

mukto yathāsthitisvasthaḥ kṛtakartavyanirvṛtaḥ |
samaḥ sarvatra vaitṛṣṇyānna smaratyakṛtaṃ kṛtam || 18-98||

98. A megszabadult,
aki minden körülmények között az Önvalóban pihen,

aki szabad a tett1 és a kötelesség2 elgondolásától,
és aki mindenhol ugyanolyan3,

vágytalansága folytán nem elmélkedik azon,
hogy mit tett vagy nem tett meg.

1 tett –„ez el lett végezve” 
2 kötelesség – „ezt el kell végezni” 
3 aki mindenhol… – a cselekvőség és a kötelesség valamennyi érzetét az ego 

és a sarja, a vágy, előzi meg; a megszabadult, aki ezektől teljesen mentes, so-
sem törődik a – múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli – látszólagos tetteivel
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न प्ीयिे वन्तर्दमानो ननन्तर्दमानो न कुप्ति ।
नैवोहद्जति मरणे जीवने नातर्नन्दति ॥ १८-९९॥

na prīyate vandyamāno nindyamāno na kupyati |
naivodvijati maraṇe jīvane nābhinandati || 18-99||

99. Magasztalják, ő nem örvendezik [elégedetten];
hibáztatják, ő nem bosszús.
Sem az életet nem ünnepli,

sem a halált nem féli.1

1 Magasztalják… – számára, aki szüntelen az Abszolút Énnel, a második 
nélküli Egyetlennel azonosul, nem létezik se dicsérő, se dicséret, se vádló, se 
hibáztatás, se élet, se halál

न धावति जनाकीणवं नारण्यमुपशान्धीः ।
यथािथा यत्रित्र िम एवावतिष्ठिे ॥ १८-१००॥

na dhāvati janākīrṇaṃ nāraṇyamupaśāntadhīḥ |
yathātathā yatratatra sama evāvatiṣṭhate || 18-100||

100. A nyugodt elméjű nem lohol 
sem a zsúfolt helyek, sem a pusztaság után.
Minden körülmények között és mindenhol

ugyanolyan marad.
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XIX. FEJEZET 
ELPIHENÉS AZ ÖNVALÓBAN

जनक उवाच ॥
ित्ततवज्ानिनं्दशमादाय हृदयोदराि् ।

नानातवधपरामश्भशल्ोधिारः कृिो मया ॥ १९-१॥
janaka uvāca ||

tattvavijñānasandaṃśamādāya hṛdayodarāt |
nānāvidhaparāmarśaśalyoddhāraḥ kṛto mayā || 19-1||

Janaka így szólt:
1. Az Igazság Tudásának fogójával

szívem legbensőbb zugaiból is eltávolítottam
a különböző vélekedések tövisét.1

Miután Janaka, a tanítvány, hallott az Önvaló üdvéről, és maga is meg-
ta  pasztalta azt, a következő nyolc versben most a saját Önvalóban-elpi he-
néséről ad számot a guruja megelégedettségére.

1 Az Igazság Tudásának (tattva vijñāna) … – a kétség és a kutatás mindig nagy 
akadályt jelent az Igazság megpillantásában, rendkívüli gyötrődést okozva 
a törekvőnek. Ahogy csipesz segítségével eltávolítják a tövist, úgy a kétség 
és a vizsgálódás tövisei is eltávolíthatóak az igaz látó által közvetített Tudás 
fényével.

क्व धम्भः क्व च वा कामः क्व चाथ्भः क्व तववेहकिा ।
क्व दै्िं क्व च वाऽदै्िं स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-२॥

kva dharmaḥ kva ca vā kāmaḥ kva cārthaḥ kva vivekitā |
kva dvaitaṃ kva ca vā’dvaitaṃ svamahimni sthitasya me || 19-2||
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2. Számomra, aki Önnön dicsőségemben honolok,
hol a dharma, hol a kāma, hol az artha, 

hol a megkülönböztetés,
hol a kettősség, sőt, hol a nem-kettősség?

क्व र्रूिं क्व र्तवष्यद ्वा वि्भमानमतप क्व वा ।
क्व देशः क्व च वा ननत्ं स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-३॥

kva bhūtaṃ kva bhaviṣyad vā vartamānamapi kva vā |
kva deśaḥ kva ca vā nityaṃ svamahimni sthitasya me || 19-3||

3. Számomra, aki Önnön dicsőségemben honolok,
hol a múlt, hol a jövő, hol van akár a jelen,

hol a tér vagy hol van akár az örökkévalóság?

क्व चात्ा क्व च वानात्ा क्व शुर्ं क्वाशुर्ं यथा ।
क्व चचन्ा क्व च वाचचन्ा स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-४॥

kva cātmā kva ca vānātmā kva śubhaṃ kvāśubhaṃ yathā |
kva cintā kva ca vācintā svamahimni sthitasya me || 19-4||

4. Számomra, aki Önnön dicsőségemben honolok,
hol az Önvaló vagy a nem-Önvaló,

hol a jó vagy a rossz,
hol a nyugtalanság vagy a nyugodtság?

क्व स्वप्नः क्व िुषुम्प्तवा्भ क्व च जागरणं िथा ।
क्व िुरीयं र्यं वातप स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-५॥
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kva svapnaḥ kva suṣuptirvā kva ca jāgaraṇaṃ tathā |
kva turīyaṃ bhayaṃ vāpi svamahimni sthitasya me || 19-5||

5. Számomra, aki Önnön dicsőségemben honolok,
hol az álom, hol a mély alvás, hol az ébrenlét,

hol a Negyedik [állapot]1,
sőt hol a félelem?

1 Negyedik (turīyaṃ) – a Turīya szó szerinti jelentése: Negyedik. Amíg a tu-
datlanság jelen van, addig az ént három állapot kondicionálja: az ébrenlét, 
az álom és a mély alvás állapota. A Tudás felvirradásával eléri a negyedik 
állapotot, ami transzcendens üdv. Csupán az előbbi három vonatkozásában 
nevezik ezt negyediknek, máskülönben az Abszolút meghalad minden vi-
szony lagos meghatározást. (lásd: Māṇḍūkya Upaniṣad)

क्व दरूरं क्व िमीपं वा बाह्यं क्वाभ्न्रं क्व वा ।
क्व स्रूलं क्व च वा िरूक्षं स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-६॥

kva dūraṃ kva samīpaṃ vā bāhyaṃ kvābhyantaraṃ kva vā |
kva sthūlaṃ kva ca vā sūkṣmaṃ svamahimni sthitasya me || 19-6||

6. Számomra, aki Önnön dicsőségemben honolok,
hol a távolság vagy a közelség,

a külső vagy a belső,
az anyagiság1 vagy a szubtilitás2?

1 sthūla
2 sūkṣma

क्व मृत्ुजतीतविं वा क्व लोकाः क्वास्य क्व लौहककम् ।
क्व लयः क्व िमासधवा्भ स्वमहिग्नि स्स्िस्य मे ॥ १९-७॥

kva mṛtyurjīvitaṃ vā kva lokāḥ kvāsya kva laukikam |
kva layaḥ kva samādhirvā svamahimni sthitasya me || 19-7||
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7. Számomra, aki önnön dicsőségemben honolok,
hol a halál vagy az élet,

hol vannak a világok vagy a világi kapcsolatok,
hol a szétszóródás1 vagy a koncentráció?

1 szétszóródás (diffúzió) – a laya az elme álomba csúszása anélkül, hogy az 
Abszolúton pihenne. Ez a samādhi négy akadályának egyike, a másik három: 
figyelemelterelődés (vikṣepa), tompultság (kaṣāya) és a savikalpa samādhi élvezete 
(rasāsvāda).

अलं हत्रवग्भकथया योगस्य कथयाप्लम् ।
अलं तवज्ानकथया तवश्ान्स्य ममात्नन ॥ १९-८॥

alaṃ trivargakathayā yogasya kathayāpyalam |
alaṃ vijñānakathayā viśrāntasya mamātmani || 19-8||

8. Számomra, aki Önnön Valómban pihenek,
szükségtelen a beszéd 

az élet három céljáról, a Yogáról és a bölcsességről.
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XX. FEJEZET 
AZ ÉLETBEN ELÉRT 
MEGSZABADULÁS

जनक उवाच ॥
क्व र्रूिानन क्व देिो वा क्वेक्न्द्रयाक्ण क्व वा मनः ।

क्व शरून्यं क्व च नैराश्यं मत्स्वरूपे ननरञ्जने ॥ २०-१॥
janaka uvāca ||

kva bhūtāni kva deho vā kvendriyāṇi kva vā manaḥ |
kva śūnyaṃ kva ca nairāśyaṃ matsvarūpe nirañjane || 20-1||

Janaka így szólt:
1. Hol vannak az elemek1, a test, a szervek,

az elme, az üresség vagy a kétségbeesés
a makulátlan Lényemben2?

A tanítvány ebben a fejezetben leírja a megszabadult lélek állapotát, ami – 
még az élete során – az Önvalóban való elpihenésből következik. 

1 elemek – a kozmikus evolúció alapjául szolgáló öt alapelem: éter (ākāśa), 
levegő (vāyu), tűz (agni), víz (ap) és föld (pṛthivī)

2 makulátlan… – az Abszolút, ami mentes minden meghatározó tényezőtől

क्व शास्तं क्वात्तवज्ानं क्व वा ननतववि षयं मनः ।
क्व िृम्प्तः क्व तविृष्ात्ं गिद्न्द्वस्य मे िदा ॥ २०-२॥

kva śāstraṃ kvātmavijñānaṃ kva vā nirviṣayaṃ manaḥ |
kva tṛptiḥ kva vitṛṣṇātvaṃ gatadvandvasya me sadā || 20-2||

2. Számomra,
aki örökkön mentes vagyok a kettősség érzetétől,
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mi a szent irat, mi az Önvaló tudomása,
mi a tárgyaktól megfosztott elme,

mi a megelégedettség vagy mi a vágytalanság?

क्व तवर्दा क्व च वातवर्दा क्वाि ंक्वेदं मम क्व वा ।
क्व बन्ध क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूतपिा ॥ २०-३॥

kva vidyā kva ca vāvidyā kvāhaṃ kvedaṃ mama kva vā |
kva bandha kva ca vā mokṣaḥ svarūpasya kva rūpitā || 20-3||

3. Mi a tudás vagy mi a tudatlanság,
mi az „én”, az „enyém” vagy az „ez”,
mi a rabság vagy mi a megszabadulás,

mi az Önvaló [esszenciájának] meghatározhatósága?

क्व प्ारब्ानन कमा्भक्ण जीवन्ुक्तिरतप क्व वा ।
क्व िद ्तवदेिकैवल्ं ननतववि शेषस्य िव्भदा ॥ २०-४॥

kva prārabdhāni karmāṇi jīvanmuktirapi kva vā |
kva tad videhakaivalyaṃ nirviśeṣasya sarvadā || 20-4||

4. Az örökkön Sajátosságok-nélküli számára
mik a prārabdha1 karmák2,

sőt mi az életben elért megszabadulás
vagy a halálkor való megszabadulás3?

1 prārabdha – a megkezdett, folyamatban lévő karmák, melyek gyümölcsét a 
jelen életben kell learatni 

2 Az örökkön… – a ‘megkezdett’ tettek (prārabdha karmák) gyümölcsét csak 
megszületéssel lehet learatni, és ily módon nem alkalmazhatóak az Önva ló-
ra, ami örökkévaló és sosem született (lásd: XVIII.13.3.; XVIII.18.1.)

3 sőt mi… – jīvanmukti, azaz a még életben elért megszabadulás a vedānta 
rendszerint megfogalmazott eszménye, és az élet legfőbb célja, amelyet a 
tudatlanság megszűnésekor érünk el. Ebben az állapotban az igazán áldott 
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a Meg-nem-osztott Létezésként ismeri fel magát.
A szerző itt cáfolja a jīvanmukti elgondolását; mert számára az életben va-

ló megszabadulás egy ellentmondás, és épp annyira a tudatlanság teremt-
ménye, mint a rabság. Tagadja magát az életet és általánosságban a meg-
szabadulást is. A megszabadulás is rabságot feltételez, az Önvaló azonban 
örökké-létező, soha meg-nem-született, örökké-szabad, és soha nem volt rab-
ságban. Ebből kifolyólag még magának a megszabadulásnak a gondolata is 
egy igen komoly korlát a bölcsesség keresője előtt, mert elfüggönyözi előle az 
Önvaló igaz természetét.

Ugyanez igaz a halálkor való megszabadulásra is, amikor az Önvaló test-
tel való összekapcsolódása végleg megszűnik; azonban az ilyen megszabadu-
lás elképzelése szintén feltételezi a test és a rabság valódiságát, és ennélfogva 
szöges ellentétben áll az Önvaló fentebb leírt természetével.

क्व किा्भ क्व च वा र्ोतिा ननग््रियं सु्रणं क्व वा ।
क्वापरोक्षं फलं वा क्व ननःस्वर्ावस्य मे िदा ॥ २०-५॥

kva kartā kva ca vā bhoktā niṣkriyaṃ sphuraṇaṃ kva vā |
kvāparokṣaṃ phalaṃ vā kva niḥsvabhāvasya me sadā || 20-5|||

5. Számomra, 
az örökkön Személytelen1 számára, 

hol a cselekvő vagy az élvező,
hol a [gondolkodás] tevékenység[ének] megszűnése

vagy a gondolatok felbukkanása,
hol a közvetlen tudomás vagy annak eredménye2?

1 személytelen (niḥsvabhāvasya) – egyéni sajátosságoktól mentes
2 eredménye – vagyis a tudatlanság teljes eltávolítása és az egyén Abszolút 

Brahman nal való azonosulása

क्व लोकं क्व मुमुक्वुा्भ क्व योगी ज्ानवान् क्व वा ।
क्व बधिः क्व च वा मुतिः स्वस्वरूपेऽिमद्ये ॥ २०-६॥

kva lokaṃ kva mumukṣurvā kva yogī jñānavān kva vā |
kva baddhaḥ kva ca vā muktaḥ svasvarūpe’hamadvaye || 20-6||
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6. Számomra,
aki lényegi természetem szerint nem-kettős vagyok,

mi a világ vagy mi a megszabadulásra törekvő,
mi a szemlélődő ember1 vagy a Tudás embere2,
mi a rabságban lévő vagy a megszabadult lélek?

1 yogī; 2 jñānavān

क्व िृह्ष्ः क्व च िंिारः क्व िाध्यं क्व च िाधनम् ।
क्व िाधकः क्व सिसधिवा्भ स्वस्वरूपेऽिमद्ये ॥ २०-७॥

kva sṛṣṭiḥ kva ca saṃhāraḥ kva sādhyaṃ kva ca sādhanam |
kva sādhakaḥ kva siddhirvā svasvarūpe’hamadvaye || 20-7||

7. Számomra,
aki lényegi természetem szerint nem-kettős vagyok,

mi a kivetítés és a visszavonás1,
mi a cél és mik az eszközök,

mi a kereső és mi a[z elért] siker?
1 kivetítés… – kiáradás (teremtés) és feloldódás

क्व प्मािा प्माणं वा क्व प्मेयं क्व च प्मा ।
क्व किञ्ञ््चत् क्व न हकञ््चिद ्वा िव्भदा तवमलस्य मे ॥ २०-८॥

kva pramātā pramāṇaṃ vā kva prameyaṃ kva ca pramā |
kva kiñcit kva na kiñcid vā sarvadā vimalasya me || 20-8||

8. Számomra,
aki örökkön színtiszta vagyok,

mi a megismerő, mi a megismerés eszköze,
mi a megismerés tárgya vagy a megismerés1,

mi a bármi vagy a semmi ?
1 mi a megismerés… – az Önvaló se nem pozitív, se nem negatív; az állítá  sok 

és a tagadások létezőek, ám az Önvaló Maga a Létezés
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क्व तवक्षेपः क्व चैकाग्रं क्व ननबणोधः क्व मरूढिा ।
क्व िष्भः क्व तवषादो वा िव्भदा ननग््रियस्य मे ॥ २०-९॥

kva vikṣepaḥ kva caikāgryaṃ kva nirbodhaḥ kva mūḍhatā |
kva harṣaḥ kva viṣādo vā sarvadā niṣkriyasya me || 20-9||

9. Számomra,
aki örökkön tett nélküli vagyok,

mi a szétszórtság vagy az összpontosítás,
mi a tompaság vagy a káprázat,

mi az öröm vagy a bánat?

क्व चैष व्विारो वा क्व च िा परमाथ्भिा ।
क्व िुखं क्व च वा दखुं ननतववि मश्भस्य मे िदा ॥ २०-१०॥

kva caiṣa vyavahāro vā kva ca sā paramārthatā |
kva sukhaṃ kva ca vā dukhaṃ nirvimarśasya me sadā || 20-10||

10. Számomra,
aki örökkön mentes vagyok a gondolati tevékenységtől,

mi a viszonylagosság vagy a transzcendencia,
mi a boldogság vagy a boldogtalanság?

क्व माया क्व च िंिारः क्व प्ीतितववि रतिः क्व वा ।
क्व जीवः क्व च तद्््रह्म िव्भदा तवमलस्य मे ॥ २०-११॥

kva māyā kva ca saṃsāraḥ kva prītirviratiḥ kva vā |
kva jīvaḥ kva ca tadbrahma sarvadā vimalasya me || 20-11||

11. Számomra,
aki örökkön színtiszta vagyok,

mi a tudatlanság (māyā) vagy a jelenség (saṃsāra) ,
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mi a ragaszkodás vagy a nem-kötődés,
mi az elkülönült egyén (jīva) vagy Brahman?

क्व प्वृतत्ननवि वृ्भतत्वा्भ क्व मुक्तिः क्व च बन्धनम् ।
करू टस्ननतववि र्ागस्य स्वस्स्य मम िव्भदा ॥ २०-१२॥

kva pravṛttirnirvṛttirvā kva muktiḥ kva ca bandhanam |
kūṭasthanirvibhāgasya svasthasya mama sarvadā || 20-12||

12. Számomra,
aki örökkön változhatatlan1 és oszthatatlan

és az Önvalóban megszilárdult vagyok,
mi a tevékenység vagy a tétlenség,

mi a megszabadulás vagy a rabság?
1 változhatatlan – a kūṭastha azt jelenti: ‘egyben – egy kupacban /kuta/ – ma-

rad’, vagyis változhatatlan és örök
Vagy pedig, a kuta másik jelentése: kívülről szépnek és jónak tűnik, de be-

lül ről romlott; ez esetben a saṃsāra magjára utal – beleértve a tudatlanságot 
(avidyā) és az egyéb dolgokat –, ami belül teli van rosszasággal, melyet az 
olyan különféle kifejezések jelölnek, mint Māyā stb. A kuthasta tehát az jelen-
ti: ‘Az, melynek helye Māyāban van; melynek helyét (locus) Māyā adja.’

क्वोपदेशः क्व वा शास्तं क्व शशष्यः क्व च वा गुरुः ।
क्व चास्स् पुरुषाथणो वा ननरुपाधेः शशवस्य मे ॥ २०-१३॥

kvopadeśaḥ kva vā śāstraṃ kva śiṣyaḥ kva ca vā guruḥ |
kva cāsti puruṣārtho vā nirupādheḥ śivasya me || 20-13||

13. Számomra,
aki abszolút jó és korlátozástól mentes vagyok,

mi az útmutatás vagy a szent iratok rendelkezése,
mi a tanítvány vagy a tanító,

mi az élet legfőbb célja?
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क्व चास्स् क्व च वा नास्स् क्वास्स् चैकं क्व च द्यम् ।
बहुनात्र हकमुतिेन हकञ््चिनिोतत्ष्ठिे मम ॥ २०-१४॥

kva cāsti kva ca vā nāsti kvāsti caikaṃ kva ca dvayam |
bahunātra kimuktena kiñcinnottiṣṭhate mama || 20-14||

14. Mi a létezés vagy a nem-létezés?
Mi az egység vagy a kettősség?

Mi többet kellene mondani?
Semmi nem árad ki belőlem.

Az advaita tanítását foglalta itt össze dióhéjban. Se nem állít, se nem tagad. 
Állítás és tagadás a gondolat művei, az Önvaló azonban túl van a gondola-
ton. Az Önvalót se állítani, se tagadni nem lehet.

Aṣṭāvakra az advaitának azt az aspektusát mutatja itt be, mely ajātavāda-ként 
ismert, és ami egyetlen megjelenési formát sem fogad el. Tulajdonképpen fel 
sem vetődik a kérdés, mert a valóságban kizárólag csak az Önvaló létezik, és 
így a jelenség állítása vagy tagadása fel sem merülhet. A megjelenés állítása 
tudatlanság következménye, ahogy a tagadása is. Az ajātavāda még a tudat-
lanságot sem ismeri el, mert a tudatlanság állítása az Önvalótól eltérő valami 
létezését jelenti, ami pedig lehetetlen. Semmi sem létezhet az Önvalón kívül. 
A megszabadulás gondolata a rabság gondolatának folyománya. Igazság sze -
rint azonban nincs se rabság, se megszabadulás. A gondolat teremt rabságot, 
a gondolat ad megszabadulást. Az igaz tudás azonban meghaladja a gon-
dolat eme pókhálóját. Ez az, amit magában hord Aṣṭāvakra tanítása. Ebben 
a megvilágításban pedig nincs előkészület, nincs megvalósulás a kereső éle-
tében, csak és kizárólag ez a megértés. Az Aṣṭāvakra Saṃhitā ezt a megértés 
adja nekünk.

इति अष्ावक्रगीिा िमाप्ता ।
॥ ॐ ित्ि् ॥

iti aṣṭāvakragītā samāptā |
|| oṃ tat sat ||
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Idézetek  

A Sri rAmAkriShnA evAngéliumából  
Az AṣṭāvAkrA gītāhoz kApcSolódvA

„Aki azt mondja, hogy nem fog siker rel jár ni, 
az sosem fog sikerrel járni. Aki úgy érzi, hogy 
megszabadult, az tényleg megszabadult; és aki azt 
érzi, hogy rabságban van, az való ban rabságban 
marad. Aki eré lye sen azt mond ja, »szabad va-
gyok«, az csakugyan sza bad; és aki éjjel-nappal 
azt hajtogatja, »rab  ság ban vagyok«, az bizo-
nyosan rab  ság ban van.” – 693.oldal 

Mester (M.-nek): „Az Aṣṭāvakra Saṃhitā az 
Önvaló-Tudását tárgyal ja. A nem ket tős sé-
get követők azt mondják, hogy »Soham«, 
»én Ő va gyok«, va gyis »a Legfőbb Én 
vagyok«. Ez a vedānta irányzatot követő 
sannyāsīk nézete. De ez a hozzáállás nem 

való a családosoknak; ők úgy érzik, hogy mindent 
maguk csinálnak. Mivel ez így van, hogyan jelenthetik ki, 

hogy »Az vagyok, a cselekvés nélküli Legfőbb Én«? A nemkettősséget 
követők szerint, az Önvaló semmihez sem kötődik. Jó és rossz, erény és bűn, 
illetve a többi ellentétpár semmilyen módon nem árthat az Önvalónak, noha 
kétségtelenül sújtják azokat, akik a testükkel azonosulnak. A füst nyilvánvalóan 
beszennyezi a falat, azonban semmilyen módon nem tud hatással lenni az 
ākāśára, a térre. … az nagyon jó, ha valaki azt érzi, hogy szabad lélek. A »sza-
bad vagyok, szabad vagyok« folyamatos ismétlésével, valóban szabaddá válik. 
Másrészről, ha azt ismételgeti »rabságban vagyok, rabságban vagyok«, akkor 
bizonyosan a világiasság rabjává válik. A bolond, aki csak azt hajtogatja, »bűnös 
vagyok, bűnös vagyok«, tényleg belefullad a világiasságba. Inkább azt kellene 
mon dania: »Isten nevét kántáltam. Hogyan lehetnék hát bűnös? Hogyan le-
hetnék rabságban?«” – 265.oldal

„…Az »én vagyok a cselekvő« érzése a tudatlanság eredménye…” 439. oldal

„Az »én« és »enyém« érzése elfedte a Valóságot. Emiatt nem látjuk az Igazságot.
Advaita – a Nem-kettősség – tudása nélkül nem lehetséges Caitanya – a Tiszta
Tudat – észlelése. Csak Caitanya felismerését követően van Nityānanda, Örök 
Üdv. A paramahaṃsa az Örök Üdv állapotát élvezi.” – 298. oldal



„De még a Brahmajñānán túl is van egy állapot. A jñāna után jön a vijñāna. Aki 
tudatában van a tudásnak, az a tudatlanságra is tudatos. A bölcs Vasiṣṭhát bánat 
sújtotta a száz fia halálakor. Lakṣmaṇa megkérdezte Rāmát, hogy miért kellene 
emiatt egy tudással bíró embernek szo mor kodni. Rāma így felelt: »Fivérem, 
lépj túl tudáson és tudatlanságon egy aránt! « Aki tudással bír, az tudatlansággal 
is rendelkezik. Ha tövis ment a lábadba, fogj egy másik tövist és a segítségével 
távolítsd el az elsőt; majd dobd el a másodikat is.”
M: „A tudást és a tudatlanságot is el kelle ne vetni?”
Mester: „Igen. Ezért szükséges a vijñāna. Tudod, akinek tudomása van a fényről, 
az a sötétségről is tud. Aki tudatában van a boldogságnak, az a szenvedésnek is 
tudatában van. Ha valaki tudatos az erényre, az a bűnre is tudatos. Akinek tudo -
mása van a jóról, annak a rosszról is tudomása van. Aki tudatában van a tisztaság-  
nak, az tudatában van a tisz tátalan ságnak is. Aki tudatos az »én«-re, az tu da tos a 
»te«-re is.” – 278.oldal

 „Új fegyelmezéseknek vetette alá magát, 
hogy kiirtsa a kapzsiságot és a kéjvágyat, a 
spi rituális haladás két nagy akadályát. Az 
egyik kezébe egy rúpiát, a másikba földet 
véve azon tűnődött, hogy ez a kettő, vajon 
milyen értékkel bír Isten felismerése szem-
pontjából; és mivel mindkettőt ugyanolyan 
értéktelennek találta, a Gangeszbe dobta 
őket, egyforma közömbösséggel.” – 15. 
oldal Bevezető

„Mester: „A jñāna az Önvaló felisme-
ré se a »Neti, neti«, »Nem ez, nem 
ez« folyamatán keresztül. A kizárás 

e folyamata révén az ember samādhi ba 
me rül, és felismeri az Ātmant. Ám a vijñāna sokkal 

teljesebb Tudást jelent. Egyesek hallottak a tejről, mások láttak 
tejet, és olyanok is vannak, akik ittak tejet. Aki csupán hallott róla, az 

»tudatlan«. Aki látta, az jñānī. Vi szont, aki megitta, az vijñānával – teljesebb 
tudással – rendelkezik róla. Isten látomását követően, úgy beszélget Vele, 
mintha közeli hozzátartozó lenne. Ez a vijñāna. Először is alkalmaznod kell a 
megkülönböztetést a »Neti, neti« módszerét követve: »Ő nem az öt elem, sem az 
érzékszervek, sem az elme, sem az intelligencia, sem az ego. Ő túl van mindezeken 
a kozmikus princípiumokon.« A tetőre akarsz feljutni; ez esetben egyenként 
kell megmásznod, és magad mögött hagynod az összes lépcsőfokot. A lép -



csőfokok semmi esetre sem a tető. De miután felértél a tetőre, rájössz, hogy a 
lépcső ugyanazokból az anyagokból készült, mint a tető: téglából, mészből és 
téglaporból. A Legfőbb Brahman az, ami az univerzummá és az élő lényeivé, 
valamint a huszonnégy kozmikus princípiummá vált. Ami az Ātman, az vált az 
öt elemmé.”– 406.oldal

„Brāhmo: „Ha mindent Isten csi nál tat velem, akkor 
én nem vagyok fe le lős a bűneimért.”
Mester (mosolyogva): „Igen, Duryodhana is ezt 
mondta. »Ó, Kṛṣṇa, azt te szem, aminek meg -
té telére Te, ki a szívemben lakozol, kész-
tetsz.« Ha va  laki rendel kezik azzal a szilárd 
meggyőződéssel, hogy egyedül Isten a Cse-
lekvő, és ő maga Isten eszköze, az semmi bű-
nöset nem tud tenni. Aki megtanult he  lyesen 
táncolni, az sosem véti el a lé pést. Az ember 
még Isten léte zé sé ben sem tud hinni, amíg 
nem tisztul meg a szíve.” – 212. oldal

„Azonban az Īśvarakoṭi esete más. Ő a »ta -
gadás« és »megerősítés« folya ma tát kö-
veti. Előbb tagadja a világot, fel is merve, 
hogy az nem Brahman; de utána el is me-

ri ugyanezt a világot, Brahman meg nyil  vánu-
lása ként lát  va azt. …aki fel akar jutni a tetőre, elő ször 

tagadja a lépcsőt, … ám amikor felér a tetőre, rá jön, hogy a lépcső 
ugyanazokból az anyagokból ké szült, mint a tető. Ez után fel-alá sé tálgathat a 
lépcsőn, vagy akár a te tőn is ma radhat, ahogy kedve tartja” – 695.oldal 

„…csak amikor a testet öltött lélek azt mondja, »Ó, Uram, nem én vagyok a 
cse lekvő; Te vagy a Cselekvő. Én a gépezet vagyok, és Te vagy a Gépkezelő «, 
csak akkor ér véget a szenvedése a világban; csak ekkor éri el a megszabadulást. 
Töb bé már nem kell újraszületnie a tettek e világába.”…
Mester: „Igen, vannak ilyen jelek. A Bhāgavatában az áll, hogy aki látta Istent, 
olykor úgy viselkedik, akár egy kisgyerek, néha, mint egy halottevő szellem, 
más kor, mint egy élettelen dolog, és megint máskor, akár egy tébolyult. Aki látta 
Is tent, az gyermekhez hasonlóvá válik. Túl van a három guṇán; egyikhez sem 
kö tő dik. Úgy viselkedik, mint egy halottevő szellem, mert ugyanaz a hozzáállása 
a tisztához és a tisztátalanhoz is. Illetve, néha nevet, néha sír, mint egy té bo-
lyult. Hol úgy öltözködik, mint egy piperkőc, hol meg teljesen mezítelenül, 
ruhá jával a hóna alatt jár-kel. Ezért futóbolondnak tűnik. Ezenkívül, időnként 
mozdulatlanul ül, akár egy élettelen dolog.” – 439. oldal
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a napi imádságuk részeként vagy  
a különféle, elsősorban idegi eredetű  

mozgásszervi betegségek gyógyítására,  
a korlátozott mozgásképesség helyreállítására.”

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ 
a Śrīmad Bhāgavataṃ sűrítve 



 

A Nārāyaṇīyaṃ magyar fordítása egy igen hosszú bevezetőt kapott, 
amelyben 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. 

 

De 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.

a Śrīman nārāyaṇīyaṃ e-könyv 
iNgyeNeseN olvasható vagy letölthető: Itt 

Elérhetőségek: advaita.budapest@gmail.com

https://sriramakrishnaevangeliuma.blogspot.com
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y
https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g


Az Advaita Ashrama (Mayavati, Himalayas, India) Az Advaita Ashrama (Mayavati, Himalayas, India) 
kiadásában 1984-ben megjelent kiadásában 1984-ben megjelent 

Swami Chetanananda Swami Chetanananda 
szanszkrit eredetiből készült szanszkrit eredetiből készült 
kommentárral kiegészített  kommentárral kiegészített  
angol fordítása alapján.angol fordítása alapján.

free e-book – iNgyeNes e-könyv

„Az „Az Avadhūta gītā Avadhūta gītā egy önálló értekezés  egy önálló értekezés  
az az advaita vedāntáadvaita vedāntáról,  ról,  

és megalkuvást nem ismerő nem-kettősséget hirdet. és megalkuvást nem ismerő nem-kettősséget hirdet. 
Szerzőjének Dattātreya Avadhūtát tekintik…”  Szerzőjének Dattātreya Avadhūtát tekintik…”  

Swami Harshananda Swami Harshananda 
  

A A BevezetőBevezető rész Śrī Dattātreya életét és tanításait   rész Śrī Dattātreya életét és tanításait  
foglalja össze röviden. foglalja össze röviden. 

Az avadhūta gītā e-könyv iNgyeNeseN  
olvasható vagy letölthető Itt 

Elérhetőségek: advaita.budapest@gmail.com

avadhūta gītāavadhūta gītā  
az örökké-szabad énekeaz örökké-szabad éneke

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y
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aṣṭāvakra gītā  
(a korábbi nyomtatott kiadás)



Bhagavan Sri Ramana Maharshi a Ramanashramamban
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az indiai kiadó előszava  
az archív kiadáshoz

Az Aṣṭāvakra gītā egy nagyon értékes mű, ami a legmagasabb rendű 
advaita tanítást tartalmazza, melyet a bölcs Aṣṭāvakra adott át Janaka ki-
rálynak a párbeszédük során. Érett lélek révén, Janaka király Aṣṭāvakra 
tanítását követve felismerte az Önvalót.

A limitált példányszámban megjelent kiadást, mely az Aṣṭāvakra 
gītā kannada nyelvű átiratát, valamint a Ramakrishna Misszióhoz tarto-
zó Swami Nityasvarupananda angol fordítását tartalmazta, a Maisūri 
Palota adta ki. Ebből a kiadásból ajándékozott egy példányt a maisūri 
mahārāja 1932-ben Sri Bhagavan Ramana Maharshinak.

A Sri Bhagavannak ajándékozott példány különlegessége abban áll, 
hogy Bhagavan az eredeti szanszkrit szöveget saját kezűleg másolta 
be a kannada verzió fölötti üres helyre. Szintén maga Sri Bhagavan írta 
a mahārāja képe alá a „Maharaja of  Mysore”, vagyis „Maisūr mahārājá-
ja” szöveget. Az āśrama archívumában ezt a példányt gondosan meg-
őrizték.

Sri Bhagavan javasolta a keresőknek, tanulmányozzák az Aṣṭāvakra 
gītāt. Ezért és legfőképp azért, mert a könyv Sri Bhagavan személyes 
érintését is magán viseli, e szent napon, Sri Bhagavan 121. jayantīján 
(születési évfordulóján) az Ashram egy különleges kiadást jelentet meg 
a másolat alapján.

          V. S. Ramaṇan
Sri Ramanasramam      elnök 
Tiruvannamalai, 2001. január 10.
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a sri ramanasramam előszava  
a nyomtatott magyar kiadáshoz

Az Āśrama nagy örömére szolgál, hogy az Aṣṭāvakra gītā magyar 
nyelvű kiadása megjelenik Śrī Bhagavān Ramaṇa Maharṣi születésé-
nek 138. évfordulójára.

Az Aṣṭāvakra gītā, vagyis Aṣṭāvakra éneke, az advaita vedānta egyik 
klasszikus szövege, ami a legmagasabb és végső Igazságot tartal-
mazza, és amelyen túl csak a csend van. Az advaita vedānta irodalma 
igen bőséges, a művek forrásánál pedig az Upaniṣadok találhatók. Az 
Aṣṭāvakra gītā azonban ékkőnek tekinthető: egyáltalán nem találunk 
benne filozófiai értekezéseket, csakis a legmagasabb rendű Igazságot 
hangsúlyozza újra meg újra, mely szerint „te Brahman vagy”. Tehát 
ez nem egy bevezető szöveg a vedāntába. A mű Janaka, Mithila királya 
és a bölcs Aṣṭāvakra közötti párbeszédet írja le.

Śrī Ramaṇa Maharṣi gyakran mesélte Janaka király történetét a 
keresőknek, rámutatva, hogy az Önvaló felismerése nem olyan nehéz, 
mint amilyennek az emberek képzelik. „Az Aṣṭāvakra gītā a felismerés 
legfelsőbb állapotáról tanít. Azaz, amikor Janaka maradéktalanul le-
mondott a testéről, az elméjéről és minden vagyonáról a Guru javára, 
akkor elmerült saját Önvalójában, és a samādhi állapotába lépett. Más 
szóval a bölcs Aṣṭāvakra a Gītā tanításával elmondta Janakának, hogy 
Az az ő valódi állapota, és megszilárdulhat ebben a természetes álla-
potban.” (Részlet: Letters from Sri Ramanasramam [Levelek a Śrī Ramana-
āśramamból], 1948. április 24.)

A következő párbeszéd jól mutatja, hogy Śrī Ramaṇa Maharṣi 
mennyire tisztelte ezt a könyvet:
„Tanítvány: Attól tartok, hogy az Önvaló felismerését nem könnyű 
elérni.
Bhagavān: Miért akadályozod magad azzal, hogy kudarcra számí-
tasz? Haladj tovább! Az Önvaló felismerése egy pillanat alatt elérke-
zik a komoly keresőhöz.”

Majd, hogy állítását alátámassza elmesélte az Aṣṭāvakra gītā történetét.
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Śrī Ramaṇa Maharṣi máskor is utalt erre a nagyszerű műre. 
„…Amikor a terembe léptem, éppen az Aṣṭāvakra gītā születésének 

történetét mesélték angolul, Rāja és a többi látogató kedvéért. Miután 
felolvasták a történetet, Bhagavān így szólt: „Mivel a Brahmajñāna 
nem valami rajtunk kívül álló dolog, ami valahol távol van, ahová 
elmehetünk, és ahol megszerezhetjük, így nem mondhatjuk azt sem, 
hogy ilyen hosszú vagy ilyen rövid időbe fog telni annak elérése. Az 
mindig veled van. Te Az vagy! Az Aṣṭāvakra gītā története azt tanítja, 
hogy a Brahmajñāna eléréséhez mindössze arra van szükség, hogy 
teljesen átadd magad a gurunak, hogy feladd az »én« és »enyém« 
képzetét. Ha ezeket feladod, a Valóság marad. Ekkor lehetetlen lesz 
azt állítani, hogy ennyi és ennyi időre van még szükség a Brahmajñāna 
eléréséhez. Helytelen lenne azt mondani, hogy annyi időt vesz igény-
be, amennyire ahhoz van szükség, hogy az ember a másik lábát is 
a kengyelbe helyezze, miután az egyik lábát már betette. Abban a 
pillanatban, amikor az egót teljesen feladjuk, az Önvaló felragyog.” 
(Részlet: A. Devaraja Mudaliar: Day by Day with Bhagavan [Nap mint nap 
Bhagavānnal], 1945. március 31.)

Śrī Rāmakṛṣṇát egyszer megkérték, hogy foglalja össze a spiritu-
alitást egyetlen mondatban, mire ő így felelt: „Kizárólag Brahman 
valós, a világ pedig látszat.” Ezután csendben maradt. 

Śrī Rāmakṛṣṇa nem engedte meg mindenkinek, hogy az Aṣṭāvakra 
gītāt olvassa. Elrejtette, és időnként Narendrát kérte meg, hogy olvas-
sa fel neki, majd becsukta az ajtót, hogy biztosan ne hallgassa azt sen-
ki más. Noha Narendra kezdetben nem igazán kedvelte a művet, Śrī 
Rāmakṛṣṇa mégis meggyőzte őt: „Nem kell elhinned, csak olvasd fel 
nekem!” Az Aṣṭāvakra gītā rendkívüli hatással volt a fiatal tanítványra, 
aki évekkel később Svāmī Vivekānandaként, az advaita bátor terjesz-
tőjeként Nyugatra ment, és nyíltan hirdette az Aṣṭāvakra gītā tanait, és 
közvetlenül át is ültette azokat a gyakorlatba.

Az Aṣṭāvakra gītā kiválóan képviseli Śrī Bhagavān Ramaṇa Maharṣi 
tanításait. Bhagavān kegyelme legyen mindörökre azokkal, akik ol-
vassák és megértik e szent művet!

Śrī Ramanāśramam
Tiruvannāmalai, 2017. december 17. 
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